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Voorwoord  

 

Ik heb niet lang getwijfeld rond welk onderwerp ik mijn thesis zou schrijven. Uit eigen 

ervaring heb ik ondervonden dat seksualiteit alomtegenwoordig is in de media en dat het  

vaak aan bod komt in alledaagse conversaties tussen jongeren. Dat maakt het onderzoeken 

van de manier waarop de huidige generatie adolescenten seksueel wordt opgevoed, zeker 

de moeite waard. Ook leek het mij interessant verschillende generaties binnen eenzelfde 

familie te interviewen, aangezien mijn oma ooit zei ‘Zoals wij de wereld hebben zien 

veranderen in ons leven, dat maakt geen enkele generatie ooit nog mee’.  

Vanuit sociologisch standpunt werden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen in 

acht genomen, om zo het structure-agency debat rond seksuele opvoeding aan te wakkeren. 

Tevens koos ik ervoor enkele thema’s op te nemen die de laatste jaren hun opmars maakten 

in de media. Als opstap naar later verder onderzoek werden zo de vrouwelijke seksuele 

vrijheid, homoseksualiteit en pedofilie in het kader van intergenerationele seksuele 

opvoeding behandeld. 

Mijn dankwoord moet eerst en vooral naar de zes families gaan die ik heb mogen 

interviewen. Zij waren oprecht geïnteresseerd in het onderwerp en gaven mij heel wat 

waardevolle informatie. Ook zou ik mijn oma willen bedanken. Ik nam bij haar immers twee 

pilotstudy’s af en doordat ze heel persoonlijke informatie gaf over seksualiteit in haar 

generatie, raakte ik nog meer geïnteresseerd in het onderwerp. Vervolgens gaat mijn dank 

uit naar professor Peter Stevens, die mij vanaf het begin van mijn bachelorproef kritische 

doch opbouwende commentaren gaf. Met zijn vriendelijke begeleiding en kennis van 

kwalitatieve onderzoekstechnieken, leidde hij mij doorheen mijn masterproef. Tot slot wil ik 

mijn moeder bedanken voor het nalezen van mijn eindwerk op spellings- en taalfouten.  
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ABSTRACT 

 

Dit exploratieve onderzoek trachtte op een kwalitatieve en empirische manier mogelijke 

intergenerationele veranderingen en verschillen naar sociaaleconomische status (SES) 

omtrent seksuele opvoeding en de attitudes en gedrag met betrekking tot seksualiteit in 

kaart te brengen.  

Vernieuwend aan dit onderzoek is dat werd nagegaan in welke mate seksuele thema’s die 

steeds vaker in de media komen zoals vrouwelijke seksuele vrijheid, homoseksualiteit en 

pedofilie, een plaats krijgen in de seksuele opvoeding van tieners. Doorheen het onderzoek 

werd rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals secularisatie, 

deïnstitutionalisering, individualisme en postmodernisme. Er werden zes families 

geïnterviewd waarin telkens drie generaties aan het woord kwamen, goed voor een 

theoretische steekproef van achttien personen. Zij werden elk individueel geïnterviewd aan 

de hand van een semigestructureerde vragenlijst.  

De voornaamste conclusie die werd getrokken is dat seksuele opvoeding volop in 

ontwikkeling is, maar nog sterk voor verbetering vatbaar.  Zo kregen jongeren zeer weinig 

informatie over de vrouwelijke seksuele vrijheid, homoseksualiteit en pedofilie. Een 

belangrijke bevinding was ook dat jongens minder seksueel onderricht worden dan meisjes. 

De combinatie van de gêne die nog steeds gepaard gaat met seksuele opvoeding en het 

vertrouwen dat ouders hebben in hun kroost, kwamen naar voor als de voornaamste 

redenen waarom seksuele opvoeding relatief beperkt blijft  zelfs anno 2013. Tot slot blijkt dat 

noch de media, noch instituties en organisaties jongeren voldoende seksueel opvoeden. Al 

kan het internet hier een broodnodige uitweg bieden.  

Verschillen naar SES werden niet gevonden, dit kan te wijten zijn aan het gebrek aan variatie 

in SES als gevolg van de theoretische steekproef. Suggesties voor verder onderzoek en het 

beleid worden gegeven. 
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1     INLEIDING 

 

Dit onderzoek gaat na of enkele grootschalige veranderingen in het Europa van de twintigste 

eeuw invloed hebben gehad op seksuele opvoeding. Er zijn weinig generaties die de wereld 

op een relatief korte tijd zo drastisch hebben zien veranderen als de huidige 70-plussers. 

Waar het enkele decennia geleden tot weken kon duren om een persoon aan de andere kant 

van de wereld te bereiken via brief, kan dat nu binnen de minuut aan de hand van een 

draadloos mobieltje. Ook is het nog maar een eeuw geleden dat het katholiek geloof het 

dagelijks leven van de Belgen beheerste, terwijl de kerk tijdens de zondagsmis vandaag nog 

nooit zo leeg is geweest. En terwijl vroeger de zoon van een boer automatisch het bedrijf 

van zijn vader overnam en de vrouw geen betaalde arbeid verrichtte, heeft het onderwijs 

voor beide geslachten voor sociale mobiliteit gezorgd. Kortom: na de Tweede Wereldoorlog 

veranderde de ietwat statische en conservatieve maatschappij in een neoliberale en 

postmodernistische meritocratie.  

Het is interessant na te gaan in welke mate dit de seksuele opvoeding van adolescenten 

heeft beïnvloed. Ook wordt gekeken naar mogelijke verschillen die samen hangen met 

sociaaleconomische status (SES). De kans bestaat dat vroeger lagere klassen andere normen 

en waarden uitdroegen dan hogere, en ook dat vernoemde maatschappelijk ontwikkelingen 

hierop een impact hebben gehad. 

Tot slot wordt nagegaan of en, eventueel, op welke manier, topics zoals homoseksualiteit, 

pedofilie en de vrouwelijke seksuele vrijheid worden betrokken in de seksuele opvoeding van 

adolescenten. Het is immers vrij recent dat deze onderwerpen zoveel media-aandacht 

krijgen. De attitude van mensen hier tegenover wordt onderzocht met nadruk op het 

intergenerationele en klasse-aspect.  

Om de evolutie van de communicatiemiddelen te illustreren wordt een kort overzicht 

gegeven van de spectaculaire veranderingen die zich de laatste eeuw hebben voorgedaan. 

Zo werd tijdens het interbellum de radio beschikbaar voor de modale burger en kwam de 

televisie na de Tweede Wereldoorlog op de markt voor Jan met de pet. De personal 

computer is nog geen dertig jaar binnen handbereik, terwijl het internet toen nog ruim een 
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decennium op zich liet wachten. In de jaren ’90 maakte ook de gsm zijn debuut bij het grote 

publiek en tien jaar later werd de sms-functie een bekend begrip.  

Vandaag volstaat zelfs een nieuwe versie van een gsm om online te surfen, iets waar cafés en 

openbare plaatsen op inspelen door gratis wifi (draadloos internet) te voorzien. Het internet 

is met zijn gratis informatie op sites als Wikipedia en sociale netwerksites zoals Facebook of 

Twitter een belangrijke bron van informatie geworden en ook een middel waarmee de 

modale burger kan communiceren met de wereld.  

De invloed hiervan is onmiskenbaar. Zo heeft  de technologische boom deels ervoor gezorgd 

dat massale protesten in de laatste vijftig jaar tweemaal zijn kunnen ontstaan. In 1968 zorgde 

de televisie ervoor dat de ontwikkelingen in de Vietnamoorlog snel en accuraat miljoenen 

mensen bereikten, terwijl in 2012 via sociale netwerksites verschillende keren werd 

opgeroepen tot opstand tegen onpopulaire regimes, wat leidde tot de Arabische Lente. De 

toenemende technologische vooruitgang heeft allicht vandaag haar grenzen nog niet 

bereikt.  

Op levensbeschouwelijk gebied is de belangrijkste verandering dat de voorbije eeuw het 

christelijk geloof in Europa zwaar heeft moeten inbinden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Niet alleen is de mensenmassa die op zondag naar de mis gaat, flink gekrompen, ook 

verminderde de greep van het conservatieve gedachtegoed op de maatschappij. 

Er zijn echter nog andere groepen dan de christenen waar de moderne mens zich van 

afscheidt. Zo zijn ook de familiale banden  losser  geworden. Volgens Beck (1992) is er een 

modernisering gaande die gepaard gaat met een toenemende individualisering. Volgens haar 

leven we in een tijdperk van ‘post-familiale families’. Personen zijn meer op zichzelf 

aangewezen en staan minder onder toezicht van bijvoorbeeld gezin, familie en Kerk. Ze 

streven tevens naar persoonlijke doelen en persoonlijke levensprojecten  (Beck, 1992). 

Dat ook instituties meegaan met deze trend waarin het individualisme hoogtij viert, blijkt 

onder andere uit het geïndividualiseerd traject (GIT), de Banaba’s en Manama’s en de 

Erasmus opleiding die universiteiten aanbieden. Op deze manier kan een student zelf zijn 

studiepakket samenstellen, na een opleiding via een ingekort traject een tweede diploma 

halen en een periode in het buitenland studeren.  
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De communicatierevolutie, ontkerkelijking en individualisering zijn krachten die opvattingen 

van mensen kunnen beïnvloeden met betrekking tot genderrollen en seksualiteit. Daarom 

wordt tijdens dit onderzoek een intergenerationeel perspectief gehanteerd. 

 

Laatstgenoemde trends geven jongeren wel de mogelijkheid om hun horizon te verbreden 

op het vlak van sociale relaties, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat  de hechtheid van 

sommige banden met familie of vrienden afneemt. Op deze manier kan het zijn dat 

informatieve gesprekken tussen familieleden minder frequent worden. Zo ook de 

conversaties waarin ouders hun kinderen seksuele opvoeding geven, ook wel bekend als ‘het 

verhaal van de bloemetjes en de bijtjes’. De kans bestaat dat jongeren anno 2013 door 

verschillen in waardepatronen met betrekking tot seksualiteit, wijzigingen in seksuele 

opvoeding en de toenemende invloed van massamedia minder seksuele educatie krijgen, of 

informatie hieromtrent op een andere manier vernemen. 

 

Deze thesis beperkt zich in echter niet tot het onderzoeken van de seksuele opvoeding in 

enge zin, maar spitst zich tevens toe op de mate waarin seksuele topics die de laatste jaren 

meer in het nieuws komen, betrokken worden in de seksuele opvoeding. De mogelijke shift 

in genderrolpatronen kan een invloed hebben op de wijze waarop verschillende generaties 

tegenover deze zaken staan. Dat dergelijke onderwerpen midden vorige eeuw niet half zo 

veel aandacht kregen als nu, wijst misschien ook op een liberaler discours.  

Toen de homoseksuele radiopresentator Sven Pichal vorig jaar bij wijze van experiment hand 

in hand liep met een vriend door Brussel, werd hij het slachtoffer van vieze blikken, 

beledigingen en zelfs geweld (2012). In Frankrijk zijn er dit jaar al verscheidene 

massabetogingen geweest tegen een nieuwe wet voor het homohuwelijk en adoptie door 

homoparen, iets wat onlangs toch werd goedgekeurd (2013a). Toch zou de toekomst van 

homoseksuelen rooskleuriger moeten zijn dan vroeger. Zo kreeg België als tweede land ter 

wereld na IJsland een holebi regeringsleider in de persoon van Elio Di Rupo (2011a)  en zijn er 

meerdere celebrities die openlijk uitkomen voor hun homoseksualiteit. Dat dit een zeer 
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recente trend is blijkt uit het feit dat pas in 1986 de American Psychiatric Association (APA) 

homoseksualiteit schrapte als geestesstoornis (Bayer, 1987). 

De vrouwelijke seksuele vrijheid is nog steeds evenmin evident. Mannen die meerdere 

seksuele partners hebben worden daar meestal niet op aangesproken. Bij vrouwen echter 

wordt al snel het woord ‘slet’ in de mond genomen. Ook krijgen vrouwen soms verwijten 

naar het hoofd wanneer ze zich sexy kleden. Maar toen een Canadese politieofficier meende 

dat vrouwelijke kledij de oorzaak was van verkrachtingen, kwamen vrouwen wel massaal de 

straat op, en in april 2011 werd zo voor het eerst een SlutWalk georganiseerd waar 

vrouwelijke actievoerders zich expres ‘sletterig’ kleedden (2011b). De beperking van 

vrouwelijke seksualiteit blijkt ook uit de taal: er is geen mannelijke equivalent met dezelfde 

connotatie.  

Onwetenschappelijke metaforen à la ‘Een sleutel die meerdere sloten kan openen is een 

goede sleutel, een slot dat door meerdere sleutels kan worden geopend is een slecht slot’ 

doen de ronde en ook het Van Dale Woordenboek ziet het woord ‘slet’ als zuiver vrouwelijk. 

Maar waarom blijft een andere geaardheid of seksuele vrijheid gelijk voor beide seksen een 

probleem?  

 

Tenslotte wordt nagegaan of de recente onthullingen van onder andere de Brugse ex-

bisschop Roger Vangheluwe (2010) en voormalig BBC-ster Jimmy Savile (2013b) de mensen 

ervan bewust hebben gemaakt welke seksuele gevaren kinderen kunnen lopen. Deze 

gevallen van seksueel kindermisbruik werden immers decennialang verzwegen en komen 

pas nu bij bosjes aan de oppervlakte. Mogelijk heeft de seksuele openheid die anno 2013 

heerst hier iets mee te maken. Er wordt gekeken of ouders het nodig achten hun kinderen 

hiervoor te waarschuwen en of waarschuwing voor pedofilie tout court werd opgenomen in 

de seksuele opvoeding van de middelste en oudste generatie. 
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2 THEORETISCH KADER 

 

2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

De graduele overgang van het conservatieve Vlaanderen van het midden van de twintigste 

eeuw naar het huidige liberale gedachtegoed, beslaat meerdere maatschappelijke 

ontwikkelingen. Hoewel deze onder dezelfde noemer zouden kunnen geplaatst worden, 

worden ze apart behandeld. Dit niet alleen om het overzichtelijk te houden, maar vooral 

omdat ze elk een invloed kunnen hebben op de normen en waarden rond seks. 

Tevens is het interessant het intergenerationeel aspect na te gaan omdat de oudste 

generatie deze ontwikkelingen meemaakte na haar puberteit, terwijl de jongste nooit iets 

anders heeft gekend. Relevant voor dit onderzoek is dat secularisatie en 

deïnstitutionalisering er mogelijk hebben voor gezorgd dat traditionele bronnen van 

seksuele opvoeding en supervisie rond seksualiteit zijn weggevallen. De moderne 

communicatiemiddelen en individualisering die in de plaats zijn gekomen, openen beide de 

deur voor een meer persoonlijke vorm van seksuele opvoeding, alsook een verminderde 

seksuele controle. 

 

2.1.1 Secularisatie en moderniteit gaan hand in hand 

 

De term secularisatie duidt volgens Chaves niet op de afnemende omvang van religie, maar 

eerder op ‘de afnemende omvang van religieuze autoriteit’ (Chaves, 1994). Volgens Berger 

(1967) trad er eind jaren ‘60 reeds een desintegratie op van de ‘plausibiliteitstructuur’ binnen 

traditionele religieuze inhouden.  Deze structuur stelt de voorwaarden waarbinnen de ideeën 

in kwestie een kans hebben om plausibel te blijven. Binnen de plausibiliteitstructuur ontmoet 

het individu anderen die door hun houding en aannames  deze werkelijkheid bevestigen aan 

de hand van ceremonies. De plausibiliteitstructuur moet worden begrepen als een 

verzameling van mensen, procedures en mentale processen die afstemmen op het 

behouden van een specifieke definitie van de werkelijkheid (Berger, 1967). Hiermee doelt 
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Berger op het religieuze gedachtegoed dat bleef duren zolang burgers naar de kerk gingen 

en leefden zoals de pastoor en andere religieuze machtshebbers het voorschreven. 

Doordat de nadruk meer kwam te liggen op het leven op aarde in plaats van het hiernamaals 

veranderde deze ‘plausibiliteitstructuur’, en werden de ideeën die hiervan uitgingen minder 

geapprecieerd. Het huwelijk, dat een pijler is van het christelijk geloof, heeft door de 

secularisatie dan ook aan populariteit ingeboet. Zo kwamen onderzoekers tot de bevinding 

dat velen hun eerste huwelijk uitstellen en blijven anderen permanent single (Lloyd & South, 

1996).  

Vrij vertaald naar Giddens is moderniteit ‘een andere term voor een moderne, democratische 

maatschappij’ (Giddens, 1998). Dat moderniteit ook betrokken is bij het secularisme wordt 

bevestigd door meerdere studies. Zo linken Walter en Davie (1998) de opkomst van de 

moderniteit aan het verdwijnen van de basis van religie. Doordat religie zijn basis heeft in 

sociale en economische kwetsbaarheid, is de moderniteit onlosmakelijk verbonden met 

secularisme (Walter & Davie, 1998). Ook Luckmann (1967) heeft het over het verband tussen 

moderniteit en religie. Hij claimt dat mensen die meer betrokken raken bij moderne 

instituties, en in het bijzonder diegenen die werken voor bureaucratische of kapitalistische 

organisaties, meer geseculariseerd worden (Luckmann, 1967). 

Op die manier kan het zijn dat religie wordt vervangen door spiritualiteit. Anders gesteld 

maakt de controle van de kerkelijke autoriteit plaats voor het individu dat zichzelf ontdekt. 

Deze ommekeer is kenmerkend voor New Age, waarin mensen zich wagen aan spirituele 

praktijken en waarbij religieuze dogma’s worden aan de kant geschoven (Luckmann, 1967). 

Zo vervangt ‘het zelf’ de kerk als autoriteit (Heelas, Lash, & Morris, 1996). Ook recente 

economische verwezenlijkingen kunnen worden gelinkt aan secularisatie. Zo bleek uit 

onderzoek (1991) dat de vrouwelijke economische onafhankelijkheid een afschrikmiddel is 

voor mannen om in het huwelijk te treden. Tevens is deze ontwikkeling een aanzet voor 

vrouwen om alternatieven uit te dokteren voor de traditionele rollen van vrouw en moeder 

die hen normaliter toegeschreven worden (South, 1991). Ook Inglehart en Baker (2000) 

menen dat economische ontwikkeling seculiere waarden in de hand werkt, rationaliteit 
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promoot en ervoor zorgt dat religieuze instituties volgelingen verliezen (Inglehart & Baker, 

2000). 

 

2.1.2 Individualisering en de-institutionalisering: onafscheidelijk 

 

Gerenommeerde auteurs als Giddens (Giddens, 1991; Giddens, 1992) en Beck en Beck-

Gernsheim (Beck-Gernsheim & Beck, 1995; Beck & Beck-Gernsheim, 2002) spraken reeds in 

de jaren ’90 over de toenemende individualisering die plaatsvond in Westerse 

maatschappijen. De afnemende invloed van sociale normen en wetten als regulerende 

mechanismen voor het traditionele familiale leven wordt als oorzaak aangehaald. Tevens 

verloren de klassieke bronnen van identiteit zoals klasse, religie en gemeenschap aan 

invloed, waardoor de mens meer op zichzelf kwam te staan en persoonlijke keuzes steeds 

belangrijker werden (Giddens, 1991; Giddens, 1992; Beck-Gernsheim & Beck, 1995; Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002).  

Dat Vlaanderen uitblinkt in individualisme, blijkt uit een globale studie van Hofstede (1980). 

Hieruit bleek dat België het op acht na meest individualistische land is ter wereld is 

(Hofstede, 1980). Dit laat vermoeden dat ook de seksuele opvoeding van Vlamingen meer 

een do it yourself aangelegenheid is dan een reeks van gesprekken met ouders, vrienden en 

andere instanties. Subrahmanyam en Greenfield (2008) voeden deze hypothese door te 

stellen dat de traditionele onderwerpen van adolescenten zoals intimiteit, seksualiteit en 

identiteit veranderd zijn door de opkomst van elektronica. Enkele voorbeelden van deze 

verandering zijn dat de tieners er een grotere autonomie op na houden, dat ‘face to face’ 

communicatie vermindert, dat er een verbetering van ‘peergrouprelaties’ is ten koste van 

familierelaties en dat er tenslotte ruimere keuzemogelijkheden zijn voor tieners  

(Subrahmanyam & Greenfield, 2008).  
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2.1.3 Intergenerationele verschillen in normen en waarden 

 

We kunnen ervan uitgaan dat er intergenerationele verschillen in normen en waarden 

kunnen zijn binnen eenzelfde familie. Terwijl de eerste generatie mogelijk meer gelovig en 

geïnstitutionaliseerd was, lijkt de derde eerder seculier en individualistisch. Ook is het 

interessant na te gaan hoe de leden van de middelste generatie hier mee om zijn gegaan, 

gegeven het feit dat ze conservatief zijn opgevoed, maar hun eigen kroost in een liberale 

maatschappij op de wereld is gezet. 

Een pionier van de theorie rond menselijke motivatie en vooral de hiërarchie van menselijke 

noden is Abraham Maslow (Maslow, 1943; Maslow, 1971). Hoewel zijn theorie een gebrek aan 

empirisch bewijs vertoont, is deze wel bekend en wijd geaccepteerd  (Wahba & Bridwell, 

1976; Soper, Milford, & Rosenthal, 1995). Maslow (1943) benadrukte het  vermogen van 

mensen om bevrediging van hogere behoeften na te streven als de basisbehoeften waren 

voldaan.  In zijn virtuele hiërarchische waardepiramide plaatste hij bottom up lichamelijke 

waarden onderaan, gevolgd door veiligheid, liefde en inclusie, om vervolgens de bovenste 

twee treden in te vullen met waardering en zelfverwezenlijking (1971). Volgens Maslow 

hebben de inwoners van ontwikkelde landen reeds de onderste waarden, waardoor ze zich 

kunnen focussen op bovenste. Ook beschikken zij over vrijheid die hen in staat stellen 

nieuwe informatie te zoeken (Maslow, 1971).  

Met de opkomst van het internet en andere media kunnen jongeren hun info vinden waar en 

wanneer ze willen. Ook Inglehart en Baker (2000) menen dat basiswaarden kunnen 

veranderen, als de maatschappij waarin ze zich bevinden economische ontwikkeling kent. Op 

die manier worden absolute normen vervangen door rationele waarden die tolerant zijn en 

gericht op vertrouwen  (Inglehart & Baker, 2000). Met het oog op seksuele opvoeding kan 

het zo zijn dat ouders hun kinderen een stuk vrijer laten dan zijzelf ooit hebben kunnen zijn in 

hun tienerjaren omdat ze hun kroost vertrouwen. Technologische ontwikkelingen zoals de 

gsm en Facebook dragen hier mogelijk toe bij, omdat ouders hun kinderen op deze manier 

kunnen bereiken en controleren wanneer het hen belieft. 
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Toch is ook het omgekeerde mogelijk. Meerdere studies bevestigden immers dat de 

basiswaarden van individuen vastliggen tegen de tijd dat de volwassenheid wordt bereikt 

(Baker, Dalton, & Hildebrandt, 1981; Inglehart, 1997; Inglehart, 1977; Rokeach, 1968; Rokeach, 

1973). Hierop gebaseerd zouden ouders het moeilijk hebben met de vrijheden die hun kind 

ervaart en vooral, ze minder vrij laten wat betreft hun seksuele opvoeding. In elk geval, deze 

intergenerationele normen en waarden zijn het onderzoeken waard. 

 

2.1.4 Effect van secularisatie en individualisering op relaties 

 

Het feit dat de kerk aan volgers en invloed heeft ingeboet, kan niet worden losgekoppeld 

van de individualisering van relaties. Petersen & Donnenwerth (1997) vonden eind vorige 

eeuw ondersteuning voor de stelling dat overtuigingen rond  de onwenselijkheid van 

voorhuwelijkse seks dalen. Ook werd aangetoond dat de meer conservatieve en actieve 

kerkgangers traditioneler dachten over seks voor het huwelijk en dat ze beter bestand 

waren tegen sociale krachten die de steun voor deze traditionele kijk trachtten onderuit te 

halen (Petersen & Donnenwerth, 1997). Call & Heaton (1997) bemerkten dat secularisering 

een nefast effect had op de standvastigheid van partnerrelaties. Wanneer beide partners op 

regelmatige basis de kerk bezochten, maakte het koppel de minste kans op een scheiding 

(Call & Heaton, 1997).  

Dat deze secularisering ook doordrong op seksueel gebied, bleek uit een samenvatting van 

meerdere studies door Zimmer-Gembeck & Helfand (2008). Zij bestudeerden welke factoren 

de grootste invloed hadden op de keuze van personen om maagd te blijven tot hun 

achttiende of later. Voor meisjes waren dit voornamelijk de religieus geïnspireerde 

verplichtingen, het hebben van een peergroup die gelijkaardige verplichtingen had en het 

opgroeien in een familie die seksueel gedrag van adolescenten afkeurt. Jongens die hun 

eerste keer uitstelden deden dat eveneens op basis van deze factoren. Interessant was dat 

jongeren die wachtten tot hun achttien of later met seks, meer gecontroleerd werden door 

hun ouders die minder permissieve waarden uitdroegen. Uit deze studie kwam tevens naar 

voor dat de jongeren die seks hadden voor hun zestiende verjaardag, meer onveilig vreeën 
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en ook meer seksuele partners hadden in het verloop van hun seksuele leven dan de groep 

die tussen hun zestiende en achttiende ontmaagd werd (Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008).  

 Giddens (Giddens, 1991; Giddens, 1992) meent dat mensen vandaag relaties enkel voor 

zichzelf aangaan en dat deze duren zolang beide partners tevreden zijn met de intimiteit en 

liefde die hieruit voortvloeit. Hij beschrijft dit als de nood aan ‘een pure, zuivere relatie’. Deze 

is  onafhankelijk van sociale instituties en het economische leven en wordt geleid door 

emoties en door de eigen identiteit. Dit staat in schril contrast met de wettelijke verbintenis 

van het huwelijk waar voordelen aan verbonden zijn (Giddens, 1991; Giddens, 1992). Beck en 

Beck-Gernsheim (Beck-Gernsheim, 2002; Beck-Gernsheim & Beck, 1995) pikken hierop in door 

te stellen dat het huwelijk verlangens van intimiteit, kameraadschap en een kinderwens 

inhoudt. Maar terwijl deze verlangens vroeger automatisch tot een huwelijk leidden, is deze 

verbintenis nu een persoonlijke keuze geworden (Beck-Gernsheim, 2002; Beck-Gernsheim & 

Beck, 1995). Ook Cherlin (2004) heeft het over de deïnstitutionalisering van het huwelijk 

(Cherlin, 2004).  

De verzwakking van sociale normen beïnvloedt op zijn beurt het gedrag van partners. Een 

gevolg hiervan zijn de verscheiden vormen van samenwonen die de laatste jaren opduiken 

en waar niet steeds een huwelijk aan te pas komt. Volgens Cherlin  (Cherlin, 2004)is de 

deïnstitutionalisering van het huwelijk te wijten aan twee zaken. Ten eerste werd het 

huwelijk geïndividualiseerd en kwam de nadruk te liggen op persoonlijke keuze en 

zelfontwikkeling. Voor de tweede oorzaak beroept hij zich op het werk van Burgess en 

Llocke (1945). Zij stelden reeds in de jaren ’40 dat het institutionele huwelijk terrein moet 

prijsgeven aan het companionate huwelijk. Volgens hen is het companionate huwelijk een 

éénkostwinner-model waar er een verdeling van taken heerst en de partner tegelijk vriend 

en minnaar is. (Burgess & Locke, 1945) Maar Cherlin (2004) besluit dat de overgang naar het 

companionate huwelijk geen succes was en aan belang verloor als cultureel ideaal. De 

recentste evolutie in verband met het huwelijk is dat mensen evalueren hoe tevreden ze zijn 

met hun huwelijk en meer begaan zijn met  hun zelfontwikkeling en persoonlijke expressie. 

Een groot verschil met vroeger, toen het welzijn bepaald werd door de mogelijkheid om een 

gezin te stichten en in het huwelijk de rol van vader/echtgenoot of moeder/echtgenote op 
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zich te nemen (Cherlin, 2004). Deze theorieën worden in acht genomen doorheen het 

onderzoek omdat een individualisering van relaties mogelijk een individualisering van 

seksuele opvoeding in de hand heeft gewerkt.  

 

 

2.2 Veranderende waardepatronen betreffende seks 

 

Meerdere studies linken de veranderde waardepatronen aan een vrijere gedachtegang rond 

seks, seksualiteit en seksuele opvoeding. Volgens de Italiaanse filosoof Umberto Eco zijn de 

steeds ruimere keuzemogelijkheden en vrijheden die mensen ervaren geen toeval. Vrij 

vertaald naar Hoesterey (Hoesterey, 1991) : ‘We zouden kunnen zeggen dat elke tijd zijn 

eigen postmodernisme heeft. Ik geloof dat ieder tijdperk crisismomenten bereikt. Het gevoel 

dat het verleden ons aan het beperken, verstikken, chanteren is’. 

Een voorbeeld van dergelijke beperking die wordt tenietgedaan, komt tot uiting in de studie 

van Darling, Kallen en Van Dusen (1984), die aantoonden aan dat er in de 20ste eeuw een 

drastische mentaliteitswijziging plaatsvond omtrent seks voor het huwelijk. Ze vonden dat 

tot circa 1955 mannen seks mochten hebben voor het huwelijk, maar vrouwen niet. 

Vervolgens werd van 1955 tot 1970 seks voor het huwelijk getolereerd als er liefde in het spel 

was. Vanaf 1970 tenslotte, was er volledige gelijkheid voor mannen en vrouwen en werd seks 

toegelaten als onderdeel van een relatie zonder dat dit tot een huwelijk moest leiden 

(Darling, Kallen, & VanDusen, 1984). Dit terwijl Gillis (1985) de periode van 1850 tot 1960 nog 

beschreef als die van ‘het verplichte huwelijk’ (Gillis, 1985). 

Met deze liberalere houding ten opzichte van seks zijn tevens de gevaren die hiermee 

gepaard gaan, zoals seksueel overdraagbare ziektes en tienerzwangerschappen, mogelijk 

wijder verspreid geraakt en mogelijk ook meer bespreekbaar geworden. Bekend is het 

voorbeeld van de heteroseksuele Amerikaanse basketbalster Earvin ‘Magic’ Johnson die in 

1991 toegaf besmet te zijn met het hiv-virus (Brown & Basil, 1995). De persconferentie 

waarop hij dit bekendmaakte werd door de Amerikaanse nieuwszender ESPN uitgeroepen 

tot één van de meest memorabele momenten van de voorbije 25 jaar en maakt deel uit van 
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het collectief geheugen van de Amerikaanse bevolking. Queen-zanger Freddy Mercury 

stuurde het bericht van zijn hiv-positiviteit een paar weken later de wereld in, een dag voor 

hij overleed aan aids (1991). 

Trommelmans (2005) stelde openlijk de vraag waarom kinderen worden beknot in hun 

seksuele zelfbeschikkingsrecht (Trommelmans, 2005). Volgens de Belgische wet is een 

persoon pas vanaf zijn of haar 16de verjaardag in staat een verantwoorde keuze te maken, 

waardoor hij/zij tot die leeftijd geen recht heeft op seksuele zelfbeschikking. Anno 2013 

bestaat echter de kans dat, aangezien jongeren mogelijk zichzelf seksueel opvoeden, ze 

zichzelf sneller capabel achten om individuele seksuele beslissingen te maken.  

 

 

2.3 Seksuele opvoeding: een noodzakelijk kwaad? 

 

Het is belangrijk te kaderen of jongeren voldoende en op tijd hun portie seksuele informatie 

krijgen. Deze is immers noodzakelijk voor de ontwikkeling van adolescenten. Problemen die 

kunnen optreden bij een kwalitatief of kwantitatief gebrek hieraan zijn onder andere soa’s 

en tienerzwangerschappen. SES  speelt hier ook een rol in, daar Miller (2002) vond dat 

adolescenten uit gezinnen met een lagere SES een lagere supervisie van hun ouders 

ondervonden in combinatie met waarden rond tienerseks (Miller, 2002). 

Dat de mentaliteitswijziging die eerder werd besproken, niet zonder gevolgen zou blijven 

voor de seksuele opvoeding van tieners, bleek uit een onderzoek van Gebhard bij studenten 

(1977). Zo kwam naar voor dat de basiskennis die jongeren opdoen over seks op een jongere 

leeftijd wordt verkregen dan vroeger (Gebhard, 1977). Dat reeds in de jaren ’70 seksuele 

educatie zowel vaker als op  jongere leeftijd werd gegeven liet de optie open dat deze trend 

zich de voorbije decennia zich nog verder heeft doorgezet. Het onderzoek van Mueller, 

Gavin en Kulkarni bevestigt deze voorspelling (Mueller, Gavin, & Kulkarni, 2008). Hun studie 

laat toe te veronderstellen dat seksuele opvoeding anno 2013 nog steeds een meerwaarde 

biedt. De resultaten van deze studie wezen immers uit dat formele seksuele opvoeding wel 

degelijk risicovol seksueel gedrag van tieners vermindert, op voorwaarde dat die gebeurt 
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voor hun eerste seksuele daad (Mueller et al., 2008). Een conclusie waar ook anderen toe 

kwamen (Tremblay & Ling, 2005; Dawson, 1986; Marsiglio & Mott, 1986; Landry, Singh, & 

Darroch, 2000).  

Tevens kwamen Mueller en collega’s tot de vaststelling dat seksuele opvoeding vooral van 

belang kon zijn voor subgroepen die bekend staan om hun vroege ontmaagding en het 

oplopen van soa’s (Mueller et al., 2008).  Ongewenste tienerzwangerschappen kunnen 

hierdoor eveneens vermeden worden, aldus meerdere Amerikaans onderzoeken (Abma, 

Martinez, Mosher, & Dawson, 2004; Ventura, Abma, & Mosher, 2006). Nu zijn er jaarlijks ruim 

zevenhonderdvijftigduizend tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten; mogelijk zou 

een bijscholing van de jeugd in verband met kennis en praktijk van seks, dit cijfer doen 

kunnen dalen (Abma et al., 2004; Ventura et al., 2006). Andere grootschalige onderzoeken 

die eveneens op Amerikaanse bodem plaatsvonden, toonden aan dat er maar liefst negen 

miljoen gevallen van seksueel overdraagbare infecties plaatsvinden per jaar bij de 

leeftijdsgroep 15 tot 24 jarigen (Rangel, Gavin, Reed, Fowler, & Lee, 2006; Weinstock, 

Berman, & Cates, 2004).  Positief is wel dat de voorbije decennia seksuele opvoeding meer 

jongeren bereikte dan twintig jaar geleden (Abma et al., 2004; Lindberg, Ku, & Sonenstein, 

2000) Zo gaf in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar meer dan 80 procent aan geleerd te 

hebben hoe zich seksueel te onthouden, terwijl 65 procent liet weten ingelicht te zijn over 

anticonceptie (Abma et al., 2004). Dit in vergelijking met 60 procent van de meisjes en 52 

procent van de jongens die een of andere vorm van seksuele opvoeding hadden gekregen op 

19-jarige leeftijd in 1984 (Marsiglio & Mott, 1986).  

Ook wordt de jeugd op jongere leeftijd seksueel onderricht dan vroeger. In de jaren ’80 

vermeldde 21 tot 47 procent van de jongeren seksuele opvoeding te hebben gekregen op 15-

jarige leeftijd (Dawson, 1986; Marsiglio & Mott, 1986). Uit een recente studie blijkt dat 72 

procent van leerkrachten op de middelbare school aangeeft seksuele opvoeding te geven in 

het vijfde en/of zesde middelbaar (Landry et al., 2000). Tenslotte wordt duidelijk dat, hoewel 

er een duidelijke mentaliteitswijziging rond seks heeft plaats gevonden, de focus inzake 

seksuele educatie niet mee is geëvolueerd. Twee derden van de tieners vertelde immers dat 

ze hadden geleerd ‘hoe nee te zeggen’ tegen seks vooraleer ze naar de middelbare school 
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gingen, terwijl hun pas later informatie rond anticonceptie werd verschaft (Abma et al., 

2004). Enkel  opvoeding rond seksuele onthouding zit in de lift, terwijl die rond anticonceptie 

net is verminderd (Lindberg et al., 2006). Ook Mueller, Gavin en Kulkarni  (Mueller et al., 

2008) vonden dat formele seksuele opvoeding zorgde voor seksuele onthouding, uitstel van 

‘de eerste keer’. Toch bleek uit deze laatste studie dat seksuele opvoeding ook leidde tot 

meer gebruik van anticonceptie bij die eerste keer. Zoals uit andere studies ook bleek, is 

seksuele opvoeding zowel bij jongens als meisjes pas effectief als deze wordt gegeven voor 

de eerste geslachtsgemeenschap (Mueller et al., 2008). De vraag is echter of de traditionele 

kanalen van seksuele opvoeding deze willen en kunnen geven. Het is de bedoeling om in dit 

onderzoek ook te kijken of SES een invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van de 

seksuele opvoeding. 

 

 

2.4 Massamedia 

 

2.4.1 Televisie en reclameboodschappen: een slechte invloed 

 

Men kan er niet meer onderuit dat in de 21ste eeuw de mens meer dan ooit wordt 

onderworpen aan de invloed van massamedia. In 1993 al kwam Strasburger tot de conclusie 

dat de gemiddelde persoon tegen zijn 70ste levensjaar in totaal tussen de zeven en tien jaar 

naar tv heeft gekeken (Strasburger, 1993). Ook uit een Afrikaanse studie (Kinsman, Nyanzi, & 

Pool, 2000) bleek dat tienermeisjes werden blootgesteld aan de seksuele boodschappen van 

kranten en magazines (Kinsman et al., 2000). Aangezien de media in het Westen nog meer 

verspreid zijn, laat dit vermoeden dat hun invloed hier nog groter is dan in Afrika. Het zou 

dan ook ondenkbaar zijn deze factor niet op te nemen in dit onderzoek naar seksuele 

opvoeding. Zo blijkt uit meerdere studies dat media een effect hebben op de seksuele 

opvattingen van jongeren. 

Bar-on en collega’s (Bar-on et al., 2001) menen dat via de media de positieve effecten van 

sociaal gedrag zoals samenwerking gepromoot worden (Bar-on et al., 2001). Toch is niet alles 
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rozengeur en maneschijn wat betreft de invloed van de media en is alvast het seksuele 

aspect voor verbetering vatbaar. Uit een grote comparatieve studie (Kunkel, Cope, & Biely, 

1999)  bleek dat er meer kans was dat er in eender welk programma op tv over seks gepraat 

wordt dan dat dit niet gebeurt.  Daartegenover staat dat er maar één kans op vier is dat er 

nadruk wordt gelegd op een specifieke vorm van seksueel gedrag (Kunkel et al., 1999). Het 

lijkt dus dat seks veelvuldig aan bod komt in de media, maar minder als focus op een bepaald 

thema.  

Net als Kunkel en co (Kunkel, Eyal, Finnerty, Biely, & Donnerstein, 2005) menen ook 

Greenberg en Buselle (Greenberg & Busselle, 1996) dat media een mogelijke vorm van 

socialisatie bieden voor een groot deel van de jonge kijkers, hoewel zaken als seksueel 

geduld en voorbehoedsmiddelen zelden aan bod komen (Greenberg & Busselle, 1996; Kunkel 

et al., 2005). Ward en Rivadeneyra (1999) kwamen tot de bevinding dat adolescenten via de 

media zich een beeld vormen over seksgerelateerde zaken (Ward & Rivadeneyra, 1999). Zo 

vond Milkie (1994) dat massamedia de genderrelaties beïnvloedden doordat ze 

genderstereotiepe boodschappen en een traditionele mannelijke cultuur produceren, die 

door jongens wordt gereproduceerd binnen hun peergroup (Milkie, 1994). Ook in 

reclameboodschappen worden meer dan eens dergelijke denkbeelden verspreid. De reden 

hiervoor volgens Rudman en Bordiga (1995) is dat er een grote kans bestaat dat reclame 

waarin vrouwen worden voorgesteld als seksobjecten en als beloning voor de man die het 

gepromote product gebruikt, het best bijblijft. Dit beïnvloedt het gedrag en de attitudes van 

mannen tegenover vrouwen en zorgt ervoor dat mannen vrouwen meer als objecten gaan 

zien nadat ze reclame hebben gezien die vrouwen als seksobjecten portretteert (Rudman & 

Borgida, 1995).   

Dat dit niet ongevaarlijk is, blijkt uit een studie van Steele en Brown (1995) waaruit werd 

afgeleid dat de betekenissen die jongeren uit de media halen, soms actief maar soms ook 

onbewust worden toegepast in hun alledaagse leven. De aard en de frequentie van de media 

die jongeren raadplegen worden grotendeels bepaald door wie ze zijn, maar omgekeerd 

werkt het ook. Door middel van een dialectisch proces stuwen de media een bepaald beeld 

naar voor dat op zijn beurt invloed heeft op de identiteit van de adolescent (Steele & Brown, 
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1995). Seksuele opvoeding blijkt mogelijk via de media, al is het maar de vraag of deze 

overeenkomt met diegene die het beleid graag zou implementeren bij zijn burgers. Aan bod 

in dit onderzoek komt dan ook of de media jongere respondenten beïnvloeden en zo ja, op 

welke manier.  

 

2.4.2 Internet geschikt als seksuele opvoeder 

 

Toch kunnen de media een interessante piste zijn voor de seksuele opvoeding van 

adolescenten. Zeker nu het individualisme hoge toppen scheert, zijn jongeren misschien 

eerder geneigd zichzelf seksueel op te willen voeden in plaats van gesprekken hierover te 

moeten voeren met hun ouders en andere instanties. Door de opkomst van de elektronica   

(Subrahmanyam & Greenfield, 2008) lijkt het ook plausibel dat kinderen zo meer middelen 

voorhanden hebben om hierover te communiceren met hun vrienden dan vroeger. Dat ze 

hiermee overweg kunnen wordt gestaafd door het onderzoek van Smith en collega’s (Smith, 

Gertz, Alvarez, & Lurie, 2000). Hieruit bleek dat jongeren eind vorige eeuw al hun weg 

vonden op het internet. Wanneer men vroeg informatie op te zoeken omtrent soa’s en 

condoomgebruik waren de studenten in staat binnen vier minuten een geschikte website te 

vinden (Smith et al., 2000).  Zo concludeerde een Chinees onderzoek 2006 (Lou, Zhao, Gao, 

& Shah, 2006) dat seksuele opvoeding via het internet effectief was. Het verhoogde de 

kennis van studenten over seksuele gezondheid en tevens werden ze zich meer bewust van 

de gevaren van seks (Lou et al., 2006). Ook kunnen jongeren elkaar online sociaal 

controleren op seksueel gebied. 

Doring (2009) stelde vast dat het internet een overvloed biedt aan informatie en advies die 

discreet kunnen worden verkregen en gericht zijn op het veranderen van seksueel 

bewustzijn, attitudes en gedrag, alsook aansporen tot veilig vrijen. Wijd verspreid op het 

internet vinden jongeren immers het gebruikelijke materiaal voor seksuele opvoeding zoals 

brochures, maar er zijn net zo goed leermodules via multimedia, peeradvies op online fora en 

seksuele ervaringen die gedeeld worden in online dagboeken (Doring, 2009). Attwood 

(2009) en Wood (2008) vermeldden dat er niet enkel educatieve websites zijn van experts, 
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maar dat er ook een groot aantal sites met informatie rond seks zijn waarvan de inhoud is 

gecreëerd door internetgebruikers zelf. Zo maken vrouwen de diversiteit van vrouwelijke 

seksualiteit zichtbaar, terwijl ze ook anderen helpen vooroordelen en schaamte te 

overkomen (Attwood, 2009; Wood, 2008). Televisie en reclameboodschappen geven niet 

steeds de juiste info weer, maar het internet kan mogelijk een handig en effectief alternatief 

vormen voor ouders in het seksueel opvoeden van adolescenten. Relevant voor dit 

onderzoek is de mate waarin en de manier waarop jongeren zichzelf seksueel opvoeden, en 

ook hoe de oudere generaties tegenover deze mogelijke ontwikkeling staan.  

 

 

2.5 Gelijke rechten, maar niet voor iedereen 

 

Hoewel er in het Westen momenteel meer vrijheden en mogelijkheden zijn dan een eeuw 

geleden, is er op sommige plaatsen toch nog een duidelijke ongelijkheid tussen man en 

vrouw merkbaar. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of er anno 2013 dezelfde seksuele vrijheid 

heerst voor mannen als voor vrouwen. Zo kwam Poppen (1995) tot de bevinding dat mannen 

meer seksuele partners hadden alsook meer onveilig vreeën (Poppen, 1995).  Hoe zou het 

komen dat vrouwen minder seksuele partners hebben? Aangezien mannen en vrouwen 

dezelfde rechten en plichten hebben, zijn ze toch even vrij? Klopt, maar zo voelen ze zich 

niet. Mogelijk hebben de ongeschreven wetten die uitgaan van een onderliggend mannelijk 

discours inzake seksualiteit hier iets mee te maken, waardoor vrouwen die hun seksuele 

willen beleven als mannen hiervoor een negatief waardeoordeel. 

 Toen Nagel (1998) aan haar studenten vroeg wat het ergste scheldwoord is dat hen kon 

worden toegeroepen, antwoordden de vrouwelijke studenten steevast dat het woord ‘slet’ 

hen het diepst raakt. Voor de jongens was dit niet het geval, zij beschouwden ‘watje’ als de 

ergst mogelijke belediging (Nagel, 1998). De mogelijkheid bestaat dat het antwoord van de 

vrouwelijke studenten te verklaren valt door de restanten van de traditionele opvatting over 

eergevoel. Volgens Thomas (1992) wordt traditioneel de vrouwelijke eer hoog in het vaandel 
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gedragen en symboliseert ze de familie en nationale trots. Op die manier is de schaamte van 

de vrouw ook die van de man, familie en natie (Thomas, 1992).   

Als vrouwen hun seksuele vrijheid ten volle zouden gebruiken, zou dit in schril contrast staan 

met de waarden die zij representeerden de voorbije eeuwen in het Westen. Volgens Mosse 

(1986) beschrijft de nationalistische Europese geschiedenis de vrouw immers als de 

belichaming van de natie die stond voor onschuld, kuisheid en eerbiedwaardigheid. Langs de 

andere kant moeten vrouwen dan weer seksueel beschikbaar zijn voor mannen (Mosse, 

1986). Connell (1995) beschrijft drie definities van mannelijkheid die zich uiten in het 

dagelijkse leven : de positivistische, de normatieve en de semiotische. De positivistische 

definitie van mannelijkheid zorgt voor een gebrek aan de mogelijkheid tot generalisatie, 

waardoor het onmogelijk is voor mannen zich als vrouw te gedragen of omgekeerd. De 

normatieve definitie van mannelijkheid op zijn beurt legt de nadruk op mannelijke idealen, en 

seksstereotypen en houdt tevens waardeoordelen in. De semiotische definitie van 

mannelijkheid gebruikt tekens om de verschillen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid te 

duiden. Zelf haalt hij volgend voorbeeld aan: ‘De fallus is een meester in het geven van 

betekenissen, terwijl vrouwelijkheid symbolisch gekenmerkt wordt door een gebrek hieraan’ 

(Connell, 1995). De positivistische definitie zou dan weer verklaren waarom een man geen 

slet  kan worden genoemd. Een gevolg van de normatieve definitie zou zijn dat de man 

telkens moeite moet doen om een vrouw te veroveren. Binnen het normatieve denkkader 

zou een slet als dusdanig niet worden aanvaard, aangezien ze dan als ‘makkelijk’ beschouwd 

wordt.  

Mosse (1996) gaat hierop verder door te stellen dat de normatieve mannelijkheid waarden 

inhoudt zoals onafhankelijkheid en seksuele viriliteit, weliswaar getemperd door 

terughoudendheid en waardigheid (Mosse, 1996). Een slet is dan een benaming voor een 

onafhankelijke, seksueel viriele vrouw en vooral, voor iemand die voldoet aan de mannelijke 

normen. Volgens Nagel (1998) zijn ook de negatieve reacties tegen homoseksualiteit een 

afweermiddel om de mannelijke cultuur en identiteit te vrijwaren. Hier domineert immers 

een heteroseksuele mannelijke opvatting, waar vrouwen en homoseksuelen worden aan 

getoetst (Nagel, 1998).  
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Meerdere andere auteurs stemmen in met de notie dat seksualiteit en de scheiding tussen 

seksen wordt gecreëerd door mannen. ‘Een man zijn’ houdt in dat men zich niet vrouwelijk 

gedraagt of homoseksueel is (Mosse, 1986; Mosse, 1996; Duroche, 1991; Donaldson, 1993). 

Connell (1987) beschrijft deze als achtergestelde vormen van mannelijkheid. Het lijkt dus dat 

de mannelijke waarden eer en onafhankelijkheid, niet eigen zijn aan vrouwen en 

homoseksuelen, maar slechts in verhouding staan tot diegenen die deze waarden wel 

bezitten, de mannen (Connell, 1987). Toen Carol Cohn (1993) voor ‘watje’ werd 

uitgescholden wanneer ze participeerde in een oorlogssimulatie, begreep ze niet waarom ze 

zo genoemd werd aangezien de term ‘watje’ voor haar als vrouw geen betekenis heeft 

(Cohn, 1993). Nagel (1998) verklaarde het voorval door te stellen dat door deel te nemen aan 

de simulatie, Cohn tevens deelnam aan het discours. Ze werd een deel van de groep en eens 

opgenomen in het discours, maakte ze kennis met de symbolen en woordenschat die ermee 

gepaard gingen. Ze werd als het ware ‘vermannelijkt’ (1998).  

Vrouwen slagen er dus niet in de mannelijke instituties en instellingen waarin ze participeren 

te vervrouwelijken en worden zelf vermannelijkt. Een watje voldoet niet aan de eisen van de 

mannelijkheid, terwijl een slet zich niet vrouwelijk gedraagt, simpelweg omdat ze 

karaktertrekken vertoont van het andere geslacht. Of beter, omdat ze ingaan tegen het 

heersende gedachtegoed over de wijze waarop een man en vrouw denken en zich zouden 

moeten gedragen.  

De resultaten van deze studies zijn interessant voor dit onderzoek omdat ze gaan over de 

verschillen in seksuele vrijheid tussen man en vrouw. Het lijkt alsof jongens het andere 

geslacht niet dezelfde seksuele vrijheid gunnen als zichzelf. Het wordt kijken in de interviews 

of jongens en meisjes dan ook op een andere manier seksueel worden opgevoed, en ook of 

ze zich anders opstellen tegenover recente seksuele thema’s zoals pedofilie, 

homoseksualiteit en de reeds aangehaalde seksuele vrijheid.  
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2.6 Sociologisch perspectief 

 

Zoals de maatschappelijke ontwikkelingen die eerder werden aangehaald en uitgediept 

aangaven, is het conservatieve gedachtegoed ingeruild voor een meer liberale denkwijze. De 

vraag is of deze wijziging zich ook uit in de seksuele opvoeding van adolescenten.  

Het werk van Foucault wordt aangehaald omdat een nieuw discours mogelijk een nieuwe 

seksuele opvoeding kan voortbrengen. Foucault (1971) definieert een discours, ook wel 

vertoog genoemd, als ‘een groep of een netwerk van uitspraken die een samenhangend 

geheel vormen’. Het sociaal leven wordt volgens hem gekarakteriseerd door meerdere 

machtige vertogen, die hun macht via sociale mechanismen uitoefenen. Op deze manier 

construeren vertogen niet alleen hun eigen kennisobjecten, maar bepalen ze ook de 

betekenissen die worden doorgegeven. Dit kan via zowel instituties als retoriek, waarmee 

een bepaalde groep een andere groep ideologisch domineert en deze eerste eigenhandig 

besluit wat `normaal’ en wat ‘abnormaal´ zou zijn.  

Macht is dan ook aanwezig in het alledaagse leven waar via vertogen een sociaal aanvaarde 

realiteit wordt geproduceerd. Volgens Foucault zijn de verschillende relaties tussen mensen 

zoals die tussen man en vrouw, priesters en gelovigen, onderhevig aan dit discours. De 

dominantere klassen van een maatschappij beschikken over meer dan louter formele macht, 

ze hebben ook de mogelijkheid om te controleren wat mensen voor waar of voor natuurlijk 

aannemen. De personen die sociale relaties domineren, hebben zo een invloed op hoe 

mensen handelen en denken (Foucault, 1971). In een later boek (1975) heeft Foucault het 

over ‘disciplinaire bestraffing’, waarmee hij refereert naar de nieuwe wijze waarop de 

autoriteiten de massa trachten te controleren. Waar vroeger de controle van het menselijk 

lichaam centraal stond, ligt de focus nu op de controle van de menselijke geest. Door 

zelfregulatie van de bevolking die zichzelf disciplineert, kwam een nieuwe en meer subtiele 

vorm van machtsuitoefening naar boven waar de relatie tussen kennis en macht centraal 

staat (Foucault, 1975). 

Naar het werk van de Engelse filosoof Jeremy Bentham’s uit de 18e eeuw (Bozovic, 1995), 

vergelijkt Foucault de moderne maatschappij met Bentham’s ontwerp voor gevangenissen, 
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de Panopticon (1975). Heden ten dage wordt macht geïndividualiseerd en is ze latent eerder 

dan manifest, de mens legt zichzelf discipline op. Macht wordt nu belichaamd doordat 

bepaalde gedragingen als juist en normaal worden ervaren en afwijkende gedragingen 

worden vermeden uit angst voor schaamte en de kans uitgesloten te worden (Foucault, 

1975). Mead (1932) ging hem hierin voor door eveneens te stellen dat de burger handelt 

naargelang de manier waarop de maatschappij dit wenst. Door  interacties aan te gaan en 

om te gaan met  instituties wordt hij een reflectie van de maatschappij door zich te gedragen 

zoals het maatschappelijk aanvaard en wenselijk is. Het ‘self’ wordt door sociale ervaringen 

zo ook een sociale structuur op zich (Mead, 1932). Foucault meent ook dat macht  in elke 

sociale interactie zit en we gedrag belichamen dat conform is met de respectievelijk 

mannelijke en vrouwelijke rollen hieraan verbonden (Foucault, 1976; Foucault, 1984). 

Foucaults theorieën kunnen worden gelinkt aan dit onderzoek doordat het tanende 

conservatief discours vervangen is door een liberaal betoog. De Katholieke Kerk beïnvloedt 

veel minder de handelingen en gedachten van burgers, terwijl postmaterialistische waarden 

de bovenhand krijgen. Zo kan het zijn dat de mens de nood aan zekerheid die er was dankzij 

het conservatieve discours, heeft aan de kant geschoven voor de nood om gelukkig te zijn. 

Ook bestaat de kans dat vrouwen nu meer te zeggen hebben. Foucault vermeldt ook dat 

seksualiteit steeds belangrijker wordt doordat identiteit meer met seksualiteit wordt 

verbonden dan vroeger (1984). Samen met de stijgende invloed van media en technologie, 

wordt het kijken of en op welke manier het discours seksuele opvoeding beïnvloedt 

(Foucault, 1984). Er wordt dus gefocust op de relatie tussen de maatschappelijke structuren 

enerzijds en de gedragingen en gedachten van personen onderhevig aan deze structuren 

anderzijds, beter bekend als het structure-agency debat. Berger en Luckmann (1966) zijn van 

mening dat een dialectiek tussen deze twee nodig is voor het bestaan en voortbestaan van 

een maatschappij (Berger & Luckmann, 1966). Het is interessant te onderzoeken hoe de 

seksuele opvoeding van adolescenten over de jaren heen werd beïnvloed door structuren en 

werd gegeven door zowel personen als instanties. 
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3 METHODES 

 

In dit deel wordt uitgelegd hoe ik dit onderzoek eigenhandig heb aangepakt. Er wordt 

ingegaan op de wijze waarop de contacten met respondenten werden gelegd, en ook en 

vooral, waarom ik net aan hen vroeg mee te werken aan dit project. Verder wordt uit de 

doeken gedaan hoe ik de interviews heb afgenomen en waarom ik dit op deze manier 

gedaan heb. Vervolgens leg ik uit hoe de PowerPoint die ik hanteerde bij het interviewen, in 

elkaar zat.  

Tevens wordt uitgelegd waarom ik bepaalde cartoons en vragen koos, evenals de redenen 

van hun volgorde. Verder worden ook de drijfveren van aanpassingen in de PowerPoint en 

vragenlijst verklaard. Tot slot komen ook de ethische issues waarmee ik zowel voor, tijdens 

als na het interview te maken kreeg,  aan bod en ook hoe ik hiermee ben omgegaan. 

Interesse voor dit domein en het feit dat de drie recente topics relatief vaak aan bod komen 

in de media, zijn de voornaamste redenen van dit onderzoek. 

 

 

3.1 Steekproef 

Respondenten werden gekozen aan de hand van drie demografische factoren, met name 

leeftijd, SES en geslacht. Telkens werden drie generaties binnen eenzelfde familie 

geïnterviewd. Er werd een onderscheid gemaakt naar SES, waarbij twee families met 

respectievelijk een lagere, een midden en een hogere SES werden gekozen. Zo werden aan 

de hand van de onderverdeling SES zes families met elk drie personen die in rechte lijn 

verwant zijn met elkaar geïnterviewd. Deze classificatie gebeurde op basis van het beroep 

van de tweede generatie. Ook werd rekening gehouden met het geslacht en werd getracht 

om ongeveer evenveel mannen als vrouwen van elke generatie te interviewen. 

In het begin van mijn onderzoek had ik een tabel voor ogen met zes families van drie 

personen, twee families van elke klasse, zes personen van elke generatie, zes mannen en zes 

vrouwen van elke generatie en evenveel mannen als vrouwen in totaal. Dit bleek echter niet 

haalbaar en verder wordt uitgelegd waarom. Door deze theoretische steekproef te hanteren 
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zou ik een maximum aan diversiteit teweegbrengen, wat mij het grootst mogelijke aantal 

kanten van het verhaal van seksuele opvoeding zou opleveren. Ook zou ik zo eenheden 

selecteren met de meest informatieve waarde (Billiet & Waege, 2001). De families werden 

ingedeeld in vier sociale klassen op basis van het SES van de middelste generatie. Maar het 

vooraf gewenste gelijke aantal mannen en vrouwen werd niet gehaald, de oorzaken hiervan 

worden uitgelegd in het onderdeel Access.  

 

 

3.2 Toegang tot respondenten 

 

Om toegang te verkrijgen tot de respondenten werd gebruikt gemaakt van weak ties die als 

tussenpersonen fungeerden. Omdat dit onderzoeksonderwerp redelijk delicaat was, leek het 

mij het best om geen vreemden te contacteren. Ik ging er van uit dat door een min of meer 

vertrouwelijke sfeer te creëren en ook door het interview een verhalend karakter te geven, 

de respondent op zijn gemak zou worden gesteld en de drop out van respondenten miniem 

zou zijn.  

Zo heb ik eerst bij meerdere kennissen gepolst of zij het zagen zitten te worden 

geïnterviewd. Daarna vroeg ik of het mogelijk was ook één van hun ouders en één van hun 

grootouders te bevragen, op voorwaarde dat deze drie in een rechte lijn verwant waren met 

elkaar. Op deze manier heb ik drie families en dus de helft van mijn respondenten kunnen 

strikken. De laatste drie families heb ik indirect gecontacteerd via vrienden.  

Aangezien ik deze respondenten noch hun familie ooit had gesproken, polste een 

gemeenschappelijke vriend eerst naar hun eventuele medewerking. Vervolgens heb ik de 

middelste generatie persoonlijk gecontacteerd, de eerste via Facebook en de tweede via een 

telefoongesprek. Met de laatste familie kwam ik in contact via één van de eerder 

gecontacteerde families. Vanzelfsprekend waren niet alle families even happig om te worden 

geïnterviewd. Hier was een intergenerationele kloof zichtbaar, want alhoewel de jongste 

generatie steeds toestemde, meldde die in enkele gevallen ‘dat hun ouders en/of 

grootouders niet meteen de geschikte personen waren voor een dergelijk interview’. Dit kan 
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te wijten zijn aan het feit dat medestudenten elkaar sneller een handje toesteken, maar ook 

aan het feit dat oudere generaties minder open zijn over seksuele topics dan de huidige 

generatie.  

Maar toch waren niet alle studenten even tuk op een dergelijk interview. Zo werd een 

oproep gedaan via de Facebookgroep van de master pedagogie van de Ugent en hierop 

kwam geen enkel positief antwoord. Tevens kwam aan het licht dat mannen van alle 

generaties minder happig waren om te worden geïnterviewd dan vrouwen. Zo heb ik enkele 

malen een familie via kennissen gecontacteerd, maar niet kunnen strikken, omdat hun 

familieleden vermoedden dat hun vader of opa niet zou willen deelnemen. Ook hebben 

meerdere families bedankt omdat ze dachten dat ik te persoonlijke vragen ging stellen, ook 

al had ik hun meegedeeld dat dit niet het geval was. Zo verzekerde ik hun dat ik geen vragen 

over hun seksleven zou stellen, maar enkel over hun seksuele opvoeding. Dit was voor 

sommigen echter nog steeds een brug te ver.  

De algemene evaluatie van deze sample is gematigd positief. Een minpunt was dat er slechts 

vier van de achttien geïnterviewden man waren. Langs de andere kant was dit ook voordelig 

aangezien er meer interessante data voortkwamen uit de gesprekken met vrouwen dan met 

mannen. De keuze voor een theoretische steekproef was dan ook bewust. De reden hiervoor 

is dat vrouwen, ongeacht de generatie, opener waren over hun seksuele opvoeding. 

Sommigen vonden het zelfs aangenaam hierover te vertellen, terwijl van het geringe aantal 

mannen dat deelnam, de helft vond dat er ‘moeilijke’ of ‘irritante’ vragen werden gesteld. De 

SES van de respondenten werd door rekening te houden met het stijgen en dalen in de 

huidige meritocratie, opgedeeld in lager, laag-midden, midden en hoger.  

 

 

3.3 Onderzoeksopzet 

 

In deze thesis werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek aan de hand van face to face 

interviews. Zoals meerdere bronnen aangeven, is dit immers de meest geschikte methode 

om opinies en gevoelens betreffende een onderwerp aan het oppervlak te brengen 
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(Mortelmans, 2007; Billiet & Waege, 2001). De respondenten werden elk afzonderlijk 

geïnterviewd wegens de delicaatheid van het onderzoeksonderwerp. De reden om niet tot 

focusgroepen over te gaan, is de relatief grote kans op sociaal wenselijke antwoorden. Bij 

een interview ervaart de respondent geen druk van buitenaf, kan hij op zijn gemak worden 

gesteld en is het makkelijker in te spelen op zijn antwoorden.  

Voor de start van het interview werd de respondent anonimiteit verzekerd en ook gevraagd 

welke (valse) naam hij zou willen aannemen tijdens het interview. Op deze manier werd de 

geïnterviewde gerustgesteld en werd er ook een gemoedelijke sfeer gecreëerd. Slechts vier 

van de achttien geïnterviewden gaven effectief een valse naam op, voor de overige veertien 

en de vrouw van de pilotstudy, werd een pseudoniem verzonnen. Gedurende de interviews 

werd gebruik gemaakt van een verhalende structuur. Er werden cartoons gebruikt waarrond 

ik vragen stelde en de respondent uitnodigde zijn verhaal te doen. Deze cartoons zorgden 

meteen voor een gemoedelijke sfeer en lieten ook toe eerst eerder algemene vragen te 

stellen rond de cartoons, om vervolgens meer op de persoonlijke levenssfeer te focussen. De 

gebruikte vragenlijst werd volledig zelf opgesteld, zo werd wordt er immers minder 

selectieve informatie verzameld (Trope, Bassok, & Alon, 1984). De doelstelling van het 

interview was zoveel mogelijk informatie te weten te komen, maar niet door een spervuur 

aan vragen. Doordat het een heikel thema betrof, werd gebruik gemaakt van een narratieve 

methode waar de interviewer in een aparte kamer met elke respondent afzonderlijk ging 

praten.  

Eerst stelde de interviewer zichzelf voor en werd anonimiteit verzekerd, en werd ook 

meegedeeld dat het interview werd opgenomen. De eerste slide van de PowerPoint 

presentatie betrof een cartoon die niet alleen toepasbaar was voor dit onderzoek maar 

evenzeer het ijs trachtte te breken. Ook werden zo thema’s als individualisme en 

postmodernisme subtiel aangesneden. De vierde en laatste cartoon ging over secularisering 

en seksualiteit. Deze cartoon waarin respondenten gevraagd werd te kiezen tussen 

anticonceptie en het katholieke geloof, zou mogelijk een sociaal wenselijk antwoord kunnen 

opleveren, maar werd toch gebruikt omdat eerder in de interviews werd opgemerkt dat 

respondenten negatief stonden tegenover de kerk. Voorheen werden immers zes recente 
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trends voorgelegd waarop aan de geïnterviewden werd gevraagd of ze deze negatief of 

positief beschouwden en één van deze zes was ‘afname van invloed van de kerk’. Ook werd 

eerst algemeen gepolst naar de seksuele opvoeding die de respondenten hadden gekregen. 

Later in het interview werd hun dan gevraagd hoe ze hun seksuele opvoeding zelf zouden 

wensen, mochten ze opnieuw in hun puberteit komen en hiertoe de mogelijkheid hebben. 

Zo kon worden gekeken welke vorm van seksuele opvoeding ze hadden gekregen alsook 

welke ze zouden willen hebben gehad. 

Tot slot werd ook voorzichtig gepolst naar de normen en waarden van de respondenten  

rond homoseksualiteit, vrouwelijke seksuele vrijheid en pedofilie. Hierbij werden eerst foto’s 

getoond waarmee een algemene reactie werd opgeroepen. Hierna kwamen de meer 

persoonlijke vragen aan bod. Daar bovengenoemde thema’s misschien niet meteen in de 

seksuele opvoeding van de respondenten werden betrokken, probeert dit exploratieve 

onderzoek een eerste kijk te bieden op de standpunten hierrond. De antwoorden op vragen 

omtrent de gewenste seksuele opvoeding evenals de mening rond de drie  thema’s, kunnen 

handig zijn voor het beleid.  

Ook werden er twee posters rond veilig vrijen getoond, één subtiele en één harde. De 

bevindingen van de respondenten hieromtrent kunnen interessant zijn voor instanties zoals 

Sensoa. Helemaal op het einde werd gevraagd of de geïnterviewde nog een bepaalde quote, 

verhaal of anekdote had rond het thema die hij/zij nog niet had verteld. De meesten vonden 

het welletjes maar één respondente had hier nog een interessante quote, die aan bod komt 

bij het deel rond intergenerationele verschillen in seksuele opvoeding. De meerderheid van 

de respondenten gaf aan de resultaten van dit onderzoek te willen lezen.  

Meer uitleg over de PowerPointpresentatie en al wat hierin aan bod kwam, zijn te vinden in 

de bijgevoegde bijlagen. Doorheen de periode van het interviewen werd de vragenlijst aan 

de hand van cartoons en foto’s drie keer aangepast. De redenen hiervoor zijn uitgelegd  

onder het deel 3.4.1 Aanpassingen vragenlijst. 
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3.4 Data analyse 

 

Alle interviews werden afgenomen met de geluidsrecorder op de laptop van de interviewer. 

Dit ging vlot, maar bij de twee voorlaatste interviews was een lichte ruis merkbaar, waardoor 

deze iets minder goed te transcriberen waren. Deze twee interviews werden samengevat 

maar de conversatie tussen interviewer en geïnterviewde werd behouden. Voor het laatste 

interview werd gebruik gemaakt van een andere laptop. De interviews werden uitgetypt via 

het programma F4. De transcripties vonden eerst plaats via de optie ‘opmerkingen’ in 

Microsoft Word en werden daarna in een Excel document gestoken. Na enkele interviews 

werden de data uit de interviews in een schriftje genoteerd. Niet alleen vond was dit 

handiger dan Excel, ook konden bevindingen of connecties die hem te binnen schoten zo 

meteen worden genoteerd. Het kortste interview duurde iets minder dan drieëntwintig 

minuten terwijl het langste zesenvijftig minuten in beslag nam. De leeftijd van de 

respondenten ging van zestien jaar tot vijfentachtig. Voor het afnemen van de achttien 

interviews werden er eerst twee pilotstudy’s uitgevoerd op een vrouw van de derde 

generatie die makkelijk te bereiken was. Dit was een goede keuze aangezien hierbij duidelijk 

werd dat proben en het gebruik van cartoons meer diepgang bracht. Ook kwam aan het licht 

dat ik de thema’s homoseksualiteit en pedofilie kon integreren in mijn onderzoek, omdat ze 

kunnen worden gelinkt aan seksuele controle. Later werd ook een deel rond de mogelijke 

verschillen in seksuele vrijheid toegevoegd, nadat eerder toevallig een bepaalde quote werd 

gelezen op Facebook, die is toegevoegd in de Appendix.  

Na deze pilot studies werd er gebruikt gemaakt van de ‘Grounded Theory’  van Glaser. Glaser 

(1992) werd verkozen boven Strauss (1987) omdat hij een meer interpretatieve manier 

hanteert waar de theorie uit de data oprijst, terwijl bij Strauss een meer rigide vorm wordt 

gebruikt waar de belangrijkste concepten al vastliggen voor het coderen van de interviews 

(Glaser, 1992; Strauss, 1987). Via de methode van Glaser konden zowel de vragenlijst als de 

theoretische steekproef worden aangepast.  Concreet wil dit zeggen dat er getracht werd 

vanuit de data op een inductieve manier een theorie te ontwikkelen. Hier gaat een cyclisch 
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proces van theorievorming mee gepaard, waarbij het afnemen en analyseren van de 

interviews werd afgewisseld.  

Vanaf het begin werd een typologie gehanteerd aan de hand van de analyse van de 

pilotstudy. Zo werd het geheel overzichtelijker en kon meteen een naam worden gegeven 

aan de bevindingen van de geanalyseerde interviews. Er werd gezocht naar zowel 

intergenerationele als klassenverschillen binnen families. De gehanteerde klassengrenzen 

(lager, laag-midden, midden en hoger) waren echter flinterdun. Hoewel oorspronkelijk werd 

gefocust op het beroep van de middelste generatie, was het door het sociale dalen en stijgen 

doorheen generaties niet correct enkel op basis daarvan de SES van drie generaties samen te 

stellen. Nooit werd er in dit onderzoek echter vastgepind op categorieën op zich, aangezien 

het categoriseren van mensen leidt tot overschatting van de verschillen tussen groepen en 

onderschatting van de verschillen binnen groepen (Ford & Tonander, 1998; Krueger, 

Rothbart, & Sriram, 1989). Met het interviewen van slechts achttien personen is 

categoriseren ook niet echt wenselijk. Toch werd er getracht genoeg overeenkomsten te 

vinden tussen de respondenten, zodat de resultaten ook op niet-respondenten zouden 

kunnen worden toegepast (Lincoln & Guba, 1985). Door de Grounded Theory te hanteren 

was het mogelijk om de vragenlijst aan te passen. Dit werd gedaan zowel na drie als acht 

interviews, toen bleek dat met de eerste vragenreeks niet genoeg data werden verkregen. 

Aan de hand van de sensitizing concepts maatschappelijke veranderingen, seksuele 

opvoeding, seksuele controle, recente topics en discours werd getracht de theorie te 

funderen. Het  SES werd niet vastgesteld op basis van het behaalde diploma van de 

respondent van de middelste generatie, maar op basis van de job die werd uitgeoefend. De 

reden die hiervoor wordt aangehaald is het fenomeen van het sheepskin effect (Hungerford 

& Solon, 1987; Belman & Heywood, 1991).  Dit concept verwijst naar het afnemende belang 

van de intrinsieke inhoud van diploma’s. Verschillen in loon tracht men nu te verklaren via het 

aantal jaren dat een persoon gestudeerd heeft en het aantal behaalde diploma’s. Met andere 

woorden, een diploma waar je vroeger een verloning zou mee krijgen die gelijk staat aan die 

van de middenklasse, heeft maar een geringe invloed meer op de klasse waar je in terecht 

komt.  
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Zo werd een respondente die afstudeerde als licentiate geschiedenis, onderverdeeld bij de 

hogere klasse in plaats van bij de middenklasse, simpelweg omdat ze geen les gaf maar een 

job als apothekeres uitoefende, samen met haar man. Ook werd de familie van een 

respondente vermeld als lagere klasse op basis van haar beroep en de studies van haar 

dochter, hoewel de oudste  generatie  een universitaire opleiding  had. 

 

3.4.1 Aanpassingen vragenlijst 

 

Na twee interviews werden cartoons en foto’s rond pedofilie en homoseksualiteit 

toegevoegd. In de twee eerste waren deze afwezig, wat leidde tot directe vragen en minder 

openheid over deze thema’s. Ook de krantenkoppen en definities van het woord ‘slet’ 

brachten vanaf toen een meerwaarde. Daarvoor kwam dit onderdeel niet voor in de 

vragenlijst. 

Toen ik na acht interviews een voorlopige balans opmaakte van wat ik aan informatie 

verkregen had, stelde ik vast dat mijn vragenlijst moest aanpassen. Sommige vragen konden 

op een betere manier gesteld worden en enkele zaken die in dit onderzoek worden 

besproken, kwamen te weinig aan bod tijdens de interviews. Ook werd een cartoon 

vervangen die een kind toonde op de schoot van een priester die zei ‘Het is enkel een zonde 

als je er over praat’. Omdat deze onduidelijk was, werd hij vervangen door enkele foto’s van 

Jimmy Savile en Roger Vangheluwe.  

De belangrijkste correctie die werd uitgevoerd was de hypothetische vraag ‘Stel, je bent 14 

jaar en je staat op het punt seksueel te worden opgevoed. Waarover zou je willen praten en 

met wie?’ op te nemen. Deze vraag kan leiden tot een antwoord op de vraag wat voor 

verschillende generaties de ideale seksuele opvoeding wordt geacht, alsook tot suggesties 

voor het beleid. Verder werden ook de slides rond de te complexe vraag ‘Wie heeft je het 

meest vrij gelaten, het meest beperkt en het meest beïnvloed in je beslissingen rond seks?’ 

omgezet in ‘Hoe zag jouw seksuele opvoeding eruit?’ 

Vanaf hier werden ook de antwoordcategorieën ‘info en raad’, ‘geen’ en ‘verbieden’ 

toegevoegd in een kruistabel met de reeds bestaande actoren. Door eerst de vraag te stellen 
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hoe hun seksuele opvoeding er uitzag en op het einde te vragen hoe ze het liefst seksueel 

zouden zijn opgevoed, kwamen mogelijk interessante aanpassingen voor het beleid naar 

boven. Tenslotte werd de opdracht met de vraag ‘Welke van deze gevolgen van seksuele 

vrijheid vind je positief en welke negatief?’ voor verbetering vatbaar geacht. Deze werd 

veranderd in ‘Welke van deze recente trends vind je positief en welke negatief?’. Hierbij werd 

de antwoordmogelijkheid ‘meer aandacht voor seks in media’ opgesplitst in ‘meer aandacht 

voor gevaren van seks in media’ en ‘meer naakt in media (series, reclamespots)’ omdat de 

eerste antwoordmogelijkheid nogal ambigu was.  

Na acht interviews werd de vragenlijst opnieuw aangepast. De derde tot en met de achtste 

respondent werden drie recente krantenartikelen voorgelegd die het hebben over een 

negatieve kijk op homoseksualiteit, toen de onderzoeker zich realiseerde dat deze sociaal 

wenselijk antwoorden zouden kunnen teweegbrengen. Daarom werd gekozen voor een 

neutralere aanpak. De artikels die werden voorgelegd, waren:  ‘Paus haalt opnieuw uit naar 

homo’s’ (waarin ex-paus Benedictus de aangeborenheid van homoseksualiteit in twijfel 

trekt), ‘Als homokoppel wandelen lokt agressieve reacties uit’ (‘Femme de la rue’ werd 

nagespeeld met twee homo’s in plaats van een vrouw in een kleedje) en ‘Geschokt door 

deze laffe daad van agressie’ (Reactie op een gaybashing in Aalst). Deze werden vervangen 

door drie foto’s van celebrities (Freddy Mercury, Neil Patrick Harris en Cynthia Nixon). Ook 

werd een citaat van op een sociale netwerksite waar een pseudowetenschappelijke uitleg 

werd gegeven waarom enkel meisjes als slet kunnen worden aanzien, verwijderd. Hierna 

toon ik hun de krantenkop die vermeldt dat ‘tentsletje’ tot het ‘woord van het jaar 2010’ is 

verkozen. Op dezelfde slide staat een cartoon van een man die zegt: ‘Mensen smijten met de 

term ‘mannelijke slet’, maar ik ben niet zo voor stigma’s. Ik ben er helemaal voorstander 

van’. De reden van deze aanpassingen van vragen rond homoseksualiteit en vrouwelijke 

seksuele vrijheid is om te vermijden dat er sociaal wenselijke antwoorden zouden worden 

gegeven. 
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3.5 Ethische aspect 

 

Het werd mogelijk geacht dat bij een interview met meerdere personen of in een focusgroep 

de antwoorden elkaar zouden tegenspreken. Omdat op zoek werd gegaan naar 

bedenkingen en normen en waarden rond een heikel thema, is dit is een reden geweest om 

iedereen apart te interviewen. Zowel voor, gedurende als na de interviews werd rekening 

houden met ethische zaken die betrekking hebben op de privacy van de respondent en de 

vertrouwelijkheid van het gesprek. Zo werd in geen enkel geval de echte naam van een 

respondent gebruikt wanneer ik hem/haar citeerde en evenmin werd de informatie die werd 

gewonnen, doorverteld. Voor het interview van start ging, werd de respondent verteld dat 

het gesprek anoniem zou zijn en zou worden opgenomen. Bij de start van het interview werd 

dit opnieuw vermeld. Hiermee werd voldaan aan aan de informed consent en is er sprake van 

confidentialiteit.  

Ook werd gelet op de duty of care. Dit wil zeggen dat wanneer een respondent het 

emotioneel moeilijk krijgt of informatie vertelt die zichzelf of anderen schaadt of kan 

schaden, na het interview de respondent hiervan op de hoogte wordt gebracht en dat met 

zijn toestemming de raad en hulp van anderen wordt ingeschakeld. Deze plicht werd vervuld 

na toen tijdens een interview bleek dat de respondent tijdens twijfelde of homoseksualiteit 

al dan niet is aangeboren. Na het afzetten van de recorder werd hem duidelijk gemaakt dat 

dit wel degelijk het geval is. De duty of care  werd echter niet altijd nagekomen. Zo werd een 

fout gemaakt toen ik na de eerste interviews met vertrouwelijke info rond ongewenste 

handtastelijkheden en pedofilie eerst niet vroeg of ze klacht wilden indienen. Enerzijds werd 

deze keuze gemaakt omdat op één familie na alle drie de interviews per familie na elkaar 

werden afgenomen. Anderzijds vertelden de vrouwen hier relatief gemakkelijk over. Ook 

waren alle gevallen inmiddels verjaard en betrof het - op één persoonlijk verhaal na - 

anekdotes over kennissen. Zo werd de privé sfeer van de respondenten eerbiedigd. 

Tot slot vertelde de vrouw uit de pilotstudy een verhaal over pedofilie, zij het na het 

opgenomen interview. Dit werd toch gebruikt in deze thesis aangezien het de onwetendheid 

rond pedofilie illustreerde.  
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

4.1.1 Secularisatie: een godsgeschenk 

 

Op één respondente na vonden alle respondenten de afname van de invloed van de kerk een 

positieve tot zeer positieve zaak. Er werden dan ook geen verschillen gevonden in SES of 

geslacht. Bij het intergenerationele aspect werd bemerkt dat de oudere generaties doorheen 

hun leven afstand namen van de kerk, terwijl de jongste generatie zich nooit verbonden 

heeft gevoeld met het katholieke geloof. Meermaals werd de geheimhouding die gepaard 

ging met het katholiek geloof gehekeld. Ook de ‘hypocrisie’ en ‘schijnheiligheid’ van de kerk 

waren een doorn in het oog van de geïnterviewden. Zo werden er voorbeelden gegeven van 

priesters die mannen en vrouwen apart lieten zitten tijdens de mis, maar na de mis zelf 

begonnen te flirten met vrouwen. De benaming ‘kwezel’ viel eenmaal, doelend op iemand 

die altijd naar de kerk gaat maar zich bezondigt aan seksuele handtastelijkheden. Een 

pientere opmerking kwam er van een respondente die beweerde dat de kerk nog steeds veel 

invloed had, wat volgens haar bleek uit het feit dat er geen straffen zijn uitgesproken in de 

pedofiliezaken in de kerk. Oudere respondenten meldden dat ze uit gewoonte naar de kerk 

gingen in hun jeugd, maar dat hun aantal kerkbezoeken afnam naarmate ze trouwden en 

begonnen te werken. Ook gaven sommigen te kennen dat ze pas aan de universiteit, 

wanneer ze vrij waren van ouderlijke en kerkelijke controle, afstand begonnen te nemen van 

de kerk.  

Foucault (Foucault, 1971) beweert dat het hebben van kennis en macht onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, maar uit onderstaande quote blijkt dat dit ook geldt voor kennis en 

materiële welstand.   
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JH: Als volgende ga ik u 6 zaken voorschotelen en het is de bedoeling dat u kiest 

wat u het meest positieve en negatieve vindt aan de seksuele vrijheid die nu 

heerst. 

..  

JH: Is er dan één ding dat er uitspringt, van 'dit is echt het allerbeste van de zes'? 

M: Allerbeste. Pak dan afname van invloed van de kerk.  

JH: Waarom is dat volgens u dan beter dan bijvoorbeeld euhm .. meer seksuele 

kennis?  

M: Hmm. Omdat de kerk vroeger de mensen dom gehouden heeft. Ik weet nog 

altijd van mijn grootvader, die heeft altijd gezegd, de pastoor zei tegen de 

burgemeester 'A ze gau erm, dan za kik ze dom houdn'. En dat heeft hem lang 

geëvolueerd omdat de mensen (onverstaanbaar) alle zondagen en zaterdag naar 

de mis en dit maar ja, ge ziet. de kerken lopen leeg he. 

JH: Maar wat is de letterlijke vertaling van uw quote? Want ik verstond het niet 

zo goed. Is dat dialect? 

M: Ja. Ik zal het in ABN zeggen. De pastoor zei 'Hou de mensen arm, tegen de 

burgemeester he, dan zal ik ze dom houden'. Dus ze gaan zeggen 'als ik ze kan 

dom houden kan ik ze altijd blijven wijsmaken wat ik zelf weet'. 

(Marcelleken, m., 50, regel 140-166) 

 

Waar de oudere generatie in hun jeugd sterk beïnvloed werd door  de kerk, was dit bij de 

middelste en jongste generatie absoluut niet meer het geval . Een enkeling van de middelste 

generatie gaf aan nog mee te zingen in het kerkkoor, terwijl een minderjarige respondente 

nu al wist dat ze haar kinderen nooit zou laten dopen. Dat de kerk niet louter de 

gedachtegang van de mensen controleerde op seksueel vlak, zoals straks zal blijken,  maar 

soms ook fysiek en verbaal agressief optrad, bleek uit de bekentenis van een respondent die 

hard aan zijn oren werd getrokken en een andere die werd uitgescholden voor het begin van 

de mis. Redenen hiervoor waren dat ze de mis verlieten voor het einde of vragen hadden bij 

de stoelenkeuze van de catechisten. Verschillende respondenten  gaven ook aan het 
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katholiek geloof achterhaald te vinden, oubollig en niet meer van deze tijd, mogelijk omdat 

ze hierin een vorm van autoriteit zagen die nu niet meer wordt getolereerd. 

De kerk heeft op geen enkel moment bijgedragen tot de seksuele opvoeding van de 

respondenten. Een respondent deelde mee dat een priester tijdens de les godsdienst 

informatie gaf over seksuele geaardheid, maar dat deze volkomen onjuist was. Dit wordt 

verderop besproken bij het deel rond homoseksualiteit. Maar waar de kerk als autoriteit 

geen seksuele opvoeding verschafte, was ze alom dominant en controlerend. Zo ook op 

seksueel gebied, wat wordt besproken in het deel rond seksuele controle.  

 

 

 

 

4.1.2 Postmodernisme: zoeken naar geluk  

 

De algemene trend die naar voor kwam uit de interviews, is dat mensen uit de jongste 

generatie zich best konden vinden in het postmodernistisch denken. Zij waren van mening 

dat wanneer je niet gelukkig bent, je het niet vanzelf gaat worden ook. Alhoewel de meesten 

uit de drie generaties aangaven tevreden te zijn, bleek uit  het interview met Elise  dat jonge 

mensen soms meer willen dan tevredenheid en op zoek gaan naar geluk. Elise is een 

zeventienjarige respondente uit de middelklasse die ASO volgt en  zich nog steeds beperkt 

voelt. Zo hekelt ze haar geografische status, ‘geldgebrek’ en ongeschreven sociale wetten. 

Langs de ene kant ervaart de huidige generatie jongeren een vrijheid als nooit tevoren maar 

tegelijkertijd is ze vragende partij voor nog minder regels. Deze respondente heeft lak aan de 

algemene tevredenheid die volgens haar heerst bij de jeugd en klaagt tevens de gezapigheid 

aan. Onderstaande quote werd gekozen omdat ze aantoont dat sommige jongeren steeds 

gelukkiger willen worden en niet meteen beseffen hoe goed ze het reeds hebben. Net zoals 

aan bod kwam in het deel over postmodernisme, gaan mensen steeds op zoek naar iets 

beters zodra wat ze hebben hen niet meer aanstaat. Op die manier kan je stellen dat de 

zoektocht naar geluk eindeloos is.  
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JH: Of was er zo onlangs iets dat ge dacht van 'amai ik wil dat doen' maar  

eigenlijk kan ik niet of mag ik niet omdat? 

E: Ja vooral geld. Ik zou graag naar Afrika gaan voor een paar weken. Ik vind mij 

ook wel beperkt omdat ik hier op den buiten zit, vind ik ook niet zo leuk. Euh ja 

door het school. Ik vind dat school en leerkrachten mij ook beperken. En sociale .. 

hoe zegt ge dat .. ongeschreven regels, maar ja dat valt voor iedereen. 

JH: Kunt ge daar een voorbeeld van geven? 

E: .. Da's nu niet meteen waar ik zin in heb maar zo eens gewoon bloot op straat 

lopen of zo maar dat is nu niet echt concreet. Maar dat is niet iets waar ik mij aan 

stoor dat dat zo is, maar ik ben er mij bewust van.  

JH: Maar moest het mogen, zou je bloot over straat lopen? 

E: (met nadruk) Ja, zoiets ja. 

… 

JH: Denkt ge dat ge meer of minder vrijheid ervaart dan uw ouders op uw leeftijd?  

E: Ja toch wel meer. 

JH: Misschien een rare vraag, maar stel, moest gij nu bloot over straat lopen en 

uw moeder toen ze 18 was ook bloot over straat zou lopen, wie zou dan het 

meest kritiek krijgen denkt ge? Of wie zou dan het minst sociaal aanvaard worden 

denkt ge, met die ongeschreven wetten?  

E: Oh. Ik denk langs de ene kant dat de maatschappij vooruitgaat en dat alles 

losser wordt dus dat ik dan minder kritiek zou krijgen maar soms heb ik ook het 

gevoel dat het omgekeerd aan het werken is. Dat we zoveel vrijheid hebben dat 

we meer en meer regels beginnen op te leggen. Ik denk dat er vroeger meer 

gerebelleerd werd en dat de jeugd nu braver is. Wij hebben geen punkers en geen 

dingen meer die zeggen dat we moeten opkomen voor onze rechten. Politiek 

gaat ook aan de jeugd voorbij, allez vaak. 

JH: Ge bedoelt dan dat er geen subgroepen meer zijn? Maar denkt ge dan dat 

iedereen ongeveer hetzelfde is? 

E: Nee dat niet maar ik denk dat er weinig mensen zijn of dat er vroeger veel meer 
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jongeren waren die zeiden van 'meer rechten, meer vrijheid, wij willen meer' en 

ze nu zeggen van 'het is goed, het is ok en laat de grote mensen maar doen'. Dat 

we misschien minder geloven in onszelf, ook wel.’ 

 (Elise, v., 17 jaar, regel 76-87 & 102-117) 

Ook op vlak van relaties heeft het postmodernistische gedachtegoed zijn intrede gedaan. Zo 

gaven alle respondenten van de jongste generatie aan er geen probleem mee te hebben dat 

personen meerdere seksuele partners voor het huwelijk hebben. Enkelen van hen vonden dit 

een persoonlijke keuze terwijl nog anderen het niet meer dan normaal vonden. Tevens werd 

gezegd dat kussen moet kunnen, zonder dat hier een relatie komt bij kijken. 

Deze ontwikkelingen worden niet als positief ervaren door de oudere respondenten, wat 

duidt op een intergenerationeel verschil. Een enkeling zei dat het hebben van meerdere 

seksuele partners voor een minder goede band tussen ouder en kind zorgde, het vertrouwen 

beschadigde, immoreel was en tot meer echtscheidingen leidde. Meerderen traden hem 

hierin bij door te stellen dat men te snel op zoek gaat naar een nieuwe liefde in plaats van te 

werken aan de huidige relatie. Dat de tijden veranderd zijn, bleek uit een respondente die 

aanhaalde hoe ‘hemels’ haar eerste keer was tijdens haar huwelijksnacht. Ze deelde mee dat 

de huidige generatie zoiets nooit meer kan meemaken. Slechts één respondente van de 

oudste generatie gaf impliciet aan scheiden aanvaardbaar te vinden, op voorwaarde dat men 

binnen het  huwelijk echt niet meer gelukkig was. Het gros van de respondenten was ook de 

mening toegedaan dat je karakter bepaalt of je met deze vrijheid al dan niet goed om kan 

gaan.  

Het  zou interessant zijn om in verder onderzoek te kijken hoe de huidige generatie jongeren 

hun kinderen seksueel zou opvoeden. Er is immers een breuk merkbaar tussen de 

opvattingen rond seks en relaties bij de oudste en middelste generaties enerzijds, en de 

jongste generatie anderzijds. Hier werden geen verschillen bemerkt tussen mannelijke en 

vrouwelijke respondenten.  
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4.1.3 Deïnstitutionalisering: autoriteit is ongewenst 

 

Terwijl de oudste respondenten vertelden dat ze  vroeger niet in opstand kwamen, althans 

niet voor het moment dat ze zelfstandig begonnen te denken tijdens hun hogere studies, 

schiet er nu maar weinig over van de institutionalisering. Niet alleen de katholieke kerk 

verloor als instituut aan macht en invloed, ook andere voorbeelden werden vernoemd. Zo 

werd de banksector vermeld als iets waar niemand nog in gelooft. Ook hekelde een 

respondente de school omdat ze een tattoo wou maar dit niet in overeenstemming was met 

de schoolregels. Enkelen gaven aan nog steeds gelovig te zijn, hoewel ze hun vertrouwen in 

de kerk en haar bedienaars kwijt zijn geraakt. Slechts één respondente gaf aan dat de 

afname van de invloed van de kerk tot ‘verwildering’ leidde. Opvallend ook was dat enkele 

oudere respondenten beweerden conservatief te zijn, maar niet gelovig. Er kan  worden 

gesteld dat samen met het conservatieve katholieke discours, ook het geloof in instituties 

ten onder gaat. Doordat mensen minder vertrouwen hebben in instituties, wordt de seksuele 

opvoeding die zij aanreiken niet erg geapprecieerd. Zo deelden twee jonge respondenten 

mee dat de seksuele opvoeding op school geen nieuwe en goede informatie bood. Ook 

wordt de mate waarin seks aan bod komt in de massamedia, die zich mogelijk opwerpen als 

nieuwe institutie, op de korrel genomen. Dat media een nieuwe stroom van gedachten over 

seks op gang brengen en zo menselijke relaties beïnvloeden, komt aan bod in onderstaand 

deel. Er werden geen verschillen in SES of geslacht  gevonden wat betreft de kijk op de 

deïnstitutionalisering.  

 

4.1.4 Effect op menselijke relaties: seks mag 

 

 De effecten van de recente maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet te onderschatten. 

Waar het verbod op seks voor het huwelijk zeker kon worden geïnterpreteerd als een manier 

om jonge mensen seksueel te controleren, is deze gedachtegang reeds lang achterhaald. 

Zelfs de respondenten van de oudste generatie staan niet meer als één blok achter deze 

opvatting. Enkelen onder hen vermeldden wel dat ze nog steeds een tegenstander zijn van 
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premaritale seks, maar de  meerderheid gaf aan doorheen de jaren van mening te zijn 

veranderd. Vroeger werden premaritale seks en de gesprekken hierover gemeden door een 

combinatie van pure gewoonte en de vrees voor statusverlies. Seksuele zelfcontrole was 

aangeraden, anders viel je uit de boot omdat je je anders gedroeg dan de rest. Een 

respondente van de middelste generatie gaf aan dat haar ouders het moeilijk hadden met 

haar onverwachte zwangerschap voor het huwelijk. Maar bij de oudste generatie was dit pas 

echt taboe. Onderstaande quote toont dit mooi aan.  

 

JH: Stel dat u seks zou hebben gehad voor het huwelijk, hoe zouden uw broers en 

zussen daar dan op hebben gereageerd? Uw vader zou u verrot geslagen hebben 

zei u, maar uw vrienden en broers en zussen hou zouden die dan? Waren die even 

antiek? 

R: Nee, mijn vader had ons sowieso naar een verbeteringsgesticht hebben 

gedaan, amai ik mag er niet aan denken. En dan hadden we ook een tante en die 

was getrouwd en die had geen kinderen en die kwam dan onze vader nog wat 

opmaken ook, dat was ook al zo’n verschrikkelijke kwezel. Want mijn zuster die 

haar kind die was geboren drie weken, allez voor negen maanden he, drie weken 

te vroeg. Maar die heeft een accident gehad, die was overreden want dat kind 

was echt te vroeg geboren. En dan was dat over heel de familie of dat ons Maria 

daar toch toe in staat zou zijn, of ze dat toch zou gedaan hebben, maar die heeft 

dat niet gedaan. Dat was echt een accident met een fiets en dan erover gevallen. 

Want dat kindje heeft dan in de couveuse gelegen, maar toch ging dat de 

familieronde, die kwezels ondereen (lacht). Of dat ze ons Maria daar toe in staat 

achtten, dat ze zou seks gehad hebben voor haar huwelijk. Awel ze was niet in 

verwachting toen ze trouwde, dat bedoel ik. Ze is uit vrije wil getrouwd, maar ze 

was geen negen maand (getrouwd) als dat kind geboren was, maar dat was niet 

omdat ze in verwachting was, maar dat was omdat ze een accident heeft gehad. 

Ze vonden dat heel verdacht, versta je dat niet? Maar ik bedoel dat kind was 

werkelijk te vroeger geboren, ze was niet moeten trouwen. Maar mijn va, er is 
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toch een ‘familieronde’ over geweest. Dat weet ik nog goed.  

(Roxanne, v., 70 jaar, regel 286-306) 

 

Dat de teloorgang van dit conservatieve gedachtegoed door de eerste generatie niet als 

negatief wordt bekeken, blijkt ook  uit het interview met een oudere vrouw, die aangaf de 

seksuele vrijheid die nu heerst te appreciëren. Voor haar part mochten mensen ook 

vreemdgaan, echter zolang dergelijke zaken zich niet in haar buurt voordeden. Het ‘not in my 

backyard’-idee bleek ook uit de opvatting van een andere respondente over pedofilie. Zij 

vertelde dat ze zich niet veel aantrok van de pedofilieschandalen. Haar ouders hadden haar 

immers meegedeeld dat die schandalen ‘ginder zijn en niet hier’.  

Een ander element is de omgang tussen de seksen. Voor de  middelste generatie was het  

vroeger onmogelijk  als jongen en meisje bevriend te zijn, zonder een koppel te vormen. 

Maar zij zijn wel een stuk opener over seks dan de oudste generatie. Zo lieten ze hun 

kinderen, weliswaar vanaf een bepaalde leeftijd, kijken naar programma’s op televisie met 

expliciete beelden. Zelf werd hun dit, op één na, verboden. Een reden hiervoor kan zijn dat 

ouders vroeger als autoritair werden aanzien, terwijl ‘de grenzen tussen ouder en kind nu 

vervagen’. Zo stelde een respondente van de middelste generatie het althans. Volgens haar 

is er in vergelijking met twintig jaar geleden een verschil in de mate dat ‘je nu één van hen 

wordt, terwijl je vroeger dat onnozele kind bleef’.  

Ook gaf de jongste generatie toe met vrienden relatief gemakkelijk over seks in groep te 

praten, althans wanneer het geen serieuze gesprekken waren. Wanneer ze een 

informatiever gesprek wouden over seks, praatten ze hier liever over onder vier ogen met 

een goede vriendin of vroegen ze in mindere mate raad aan hun ouders. Terwijl er geen 

verschillen werden bemerkt in SES, waren er lichte intergenerationele verschillen in de mate 

waarin seksuele opvoeding bespreekbaar was. Immers, zoals later aan bod komt in het deel 

over seksuele opvoeding, moet nog steeds een drempel worden overschreden in de 

gesprekken tussen ouder en kind. Gesprekken tussen ouders van verschillende gezinnen 

over seksuele opvoeding werden niet bevraagd, al kwam per toeval iets interessants aan het 

licht. Zo bleek dat de moeders Anja en Domino allebei hun kinderen boeken hadden gegeven 
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ter bevordering van hun seksuele opvoeding. Frappant was echter dat, hoewel beide 

vrouwen elkaar reeds kenden van in hun jeugd en nog steeds regelmatig contact hielden, ze 

hierover met elkaar nooit gesproken hadden.   

In verband met  nauwer wordende kloof tussen ouders en jongeren, was het interessant te 

vernemen dat een respondente van vooraan in de twintig reeds een onderscheid maakte 

tussen haar generatie en die van enkele jaren jonger. Net zoals haar moeder was ze de 

mening toegedaan dat kinderen vandaag te snel groot willen worden. Hoewel ze zo sneller 

een verantwoordelijkheidsgevoel kweken en sterker in hun schoenen staan, krijgen ze ook 

sneller met stress te maken en wordt hun gedrag niet steeds geapprecieerd.  

 

“Ja, kinderen zijn veel vrijer, effectief. Dit is misschien een raar voorbeeld, maar 

vroeger, toen ik klein was, waren de zesdejaars in de lagere school veel te cool om 

naar te kijken. Dat waren de grote voorbeelden om naar op te kijken en na te 

volgen. Nu, in het middelbaar op het college, komen kinderen gewoon op je poep 

slaan of je betasten soms. Amaai, dat zou ik in mijn tijd nooit gedurfd hebben. Die 

zijn nu veel – ik weet niet hoe dat komt – veel opener.  Ik vind niet dat er iets mis 

was met mijn generatie qua durf en lef, het heeft allemaal te maken met respect. 

De kinderen zijn nu wel snel volwassen. Ik heb nog lang met mijn barbies 

gespeeld. Ze willen zo graag snel groot, volwassen en stoer zijn dat ze soms wel 

eens over de schreef gaan, ja. “ 

(Lies, v., 21 jaar, regel 80-92) 

Verder onderzoek is hierbij aangewezen. Het lijkt immers de moeite om ouders van jonge 

tieners te interviewen naar de seksuele opvoeding die zij hun kroost geven. Doordat zij 

vermoedelijk nog vroeger seksueel volwassen worden dan de jongste generatie die in dit 

onderzoek aan bod kwam, komen mogelijk nieuwe zaken aan het licht.  

 

 

 

 



46 

 

4.2 Seksuele controle 

 

Zoals eerder uit de resultaten bleek, had de katholieke kerk vroeger meer macht en invloed 

op de mensen dan vandaag.  Een respondent vertelde dat de katholieken de hemel 

beloofden en dreigden met  de hel. Daarbij was het veel makkelijker om iets fout te doen en 

zo in de hel terecht te komen, dan je hele leven op het rechte pad te blijven. Het gros van de 

respondenten van de oudste generatie hield zich aan de regels die de kerk oplegde. De 

regels rond seksualiteit hoorden hierbij. Zo was seks voor het huwelijk uit den boze. Dat de 

oudste generatie zich deze regels zelf ook oplegde en daarmee aan seksuele zelfcontrole 

deed, blijkt uit de volgende quote. Een volwassen man ging wandelen met zijn vriendin en 

deed wat hij moest doen om niet te zondigen, wanneer zij hem verleidde. 

 

“En een keer, want onze vader heeft geduld gehad zenne, moest ik het café doen 

en hij kwam te vrijen en ik moest de klanten bedienen en hij zat daar, de 

sukkelaar. En dan gingen we samen wandelen. En op een keer, ik weet nog altijd 

heel goed wat dat was, legde ik zijn hand op mijn borst. ‘Doe dat nooit niet meer’, 

zei hij. ‘Want dat is te gevaarlijk’. “  

(Iris, v., 85 jaar, regel 101-105) 

 

Maar waar seksuele zelfcontrole de norm was, gold dat eveneens voor afwezigheid van 

seksuele opvoeding. Over seks werd niet gepraat en elke vorm van verleiding werd in de 

kiem gesmoord. Iris gaf het voorbeeld van toen ze op school zat bij de nonnen en ze zich 

moest wassen. De nonnen zorgden ervoor dat ze zichzelf nooit helemaal naakt zag en 

probeerden masturbatie te voorkomen door af en toe achter het douchegordijn te komen 

kijken. Over  menstruatie of anticonceptie werd met geen woord gerept. Dit leidde tot de 

ongeplande zwangerschap van twee van haar vier zonen.  

 

 

JH: Heeft u zelf ooit anticonceptie gebruikt? 
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I: Nee, nooit. Bij ons was de enige methode .. 

JH: De kalendermethode? 

I: Ja, ja. Maar zelfs de kalendermethode hebben wij niet gedaan. 

JH: En wat dan wel? 

I: De kerk verlaten voor.. Hoe noemen ze het? Voor het zingen de kerk uitgaan. Ja 

het heeft nog een naam.. Ja dat was bij onze generatie zo, en dat mislukte soms 

he. Want bijvoorbeeld Joe, die was al een verrassing. En Kris zeker! Daarmee 

komt ge er nog altijd niet he! (lacht) Alle twee heel welkom geweest hoor, ik was 

zeer blij. Maar er niet voor gedaan. 

(Iris, v., 85 jaar, regel 144-152) 

 

Meerdere andere respondenten gaven aan ook ongepland zwanger geraakt te zijn. Een 

enkeling vertelde dat zijn moeder op haar achttiende bevallen was, wat een ongewenste 

zwangerschap laat vermoeden.  

Vreemd genoeg gaf de oudste generatie deze zelfcontrole niet door aan hun kinderen, 

mogelijk vanwege het taboe dat rond seks heerste. Door de afname van de invloed van de 

kerk was er sowieso al geen instantie die de middelste en jongste generatie seksuele 

zelfcontrole oplegde. Slechts één geïnterviewde van de middelste generatie vertelde dat ze 

vier aktes rond kuisheid moest tekenen vooraleer ze mocht trouwen. Ze gaf wel aan dat 

deze priester iets extremer was in de uitvoering van zijn geloof dan de meesten. Meerdere 

respondenten van de oudste generatie gaven als belangrijkste reden voor hun stilzwijgen 

rond seks aan dat hun kroost zijn eigen weg wel zou vinden inzake seksualiteit. Iris vertelde 

dat ze geen seksuele opvoeding gaf aan haar kinderen omdat ze vier zonen heeft en dat 

beschouwde als een taak voor haar man.  

De controle die  de middelste generatie uitoefent op de jongste is beperkt. Zo gaf één 

moeder van de middelste generatie aan internetporno te hebben gecensureerd op de 

huiscomputer. Voor de rest hadden de ouders van de middelste generatie een groot geloof 

in hun kinderen en namen ze  aan dat ze voor zichzelf konden uitmaken wat goed voor hen 

was en wat niet. Ze vertrouwden erop dat ze  om konden springen met de info uit de media. 
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Wel moet gezegd worden dat slechts twee van de zes ouders van de middelste generatie  

zonen had. Eén van hen was de moeder die internetporno censureerde, de andere persoon 

was een vader die dat niet deed. Hoewel een gesprek over wat er allemaal te vinden is op het 

internet niet overbodig lijkt, gaf een moeder van de tweede generatie toe pas een gesprek 

met haar dochter te hebben gehad nadat deze laatste op jonge leeftijd ongewenst seksuele 

afbeeldingen te zien kreeg op het internet. Haar dochter gaf op haar beurt aan voorzichtig te 

zijn op het internet  en op de hoogte te zijn van  de gevaren van porno en webcamseks.  

Dat jongeren vandaag wel degelijk weten met welke middelen ze zichzelf kunnen 

beschermen tegen soa’s en ongewenste zwangerschappen, blijkt uit het citaat van Layla, die 

in een apotheek werkt.  

 

L: Ik denk dat ze nu toch wel condooms en alles dúrven vragen. Ik vond ook, toen 

ik vroeger in de apotheek werkte hoeveel gêne er was om condooms te komen 

vragen, waar nu gasten van 13 - 14 jaar zonder meer binnenstappen en dat komen 

vragen alsof ze aspirientjes komen halen en dat moet kunnen. Ik vind het super 

dat ze dat durven. Buurjongetjes, bij wijze van spreken, die dat komen vragen. Ik 

denk dat wij drie dorpen verder naar de apotheek zouden geweest zijn om dat te 

gaan vragen, of een supermarkt. Dat vind ik positief.   

JH: Was er in uw tijd een soort van stigma rond soa's en rond condooms en 

dergelijke? Dat je op de een of andere manier beschaamd moest zijn om zoiets te 

gaan halen?   

D: Ik denk toch dat er apothekers waren die een preek gaven als je zo als 

tienermeisje binnenkwam.  

 (Layla, v., 48, regel 176-187) 

 

De vraag luidt echter of niet meer seksuele controle nodig is dan momenteel wordt 

uitgeoefend op de jongste generatie. De kunst om condooms te durven kopen is immers niet 

gelijk aan de knowhow van het veilig vrijen. Ook is het verontrustend dat ouders blind 

vertrouwen hebben in hun kinderen (vooral in hun dochters dan toch), en pas een gesprek 

aangaan met hen nadat er zich reeds een incident heeft voorgedaan. Verder moet onderzoek 
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bij jongens uitwijzen of zij even vrij worden gelaten als meisjes. Waar een verschil in geslacht 

werd bemerkt, was dit niet het geval bij SES. 

Uit het volgende citaat van Irene, een respondent van de middelste generatie, blijkt dat 

jongeren op zeer jonge leeftijd al een flinke dosis kennis kunnen hebben over seks.  

 

JH: Waren die gesprekken tussen u en uw ouders dan makkelijker of moeilijker 

dan u met uw eigen dochters?  

I: Daar moet ik eens over nadenken. Moeilijker waren ze niet. We kregen 

voorlichtingsboekjes en het was eerder van 'als er vragen zijn, kom maar af'. Maar 

het was tamelijk open. Euh, mijn moeder drong niet aan, als het niet nodig was 

voor mij hoefde het voor ook niet maar ik kon zeker vragen stellen. was er die 

behoefte niet maar ik kreeg wel veel informatie aangereikt, literatuur. 

JH: Was dat dan anders dan met uw eigen dochters?  

I: Ja hier wordt er mee gelachen, wordt het op een humoristische manier. 

JH: Kunt u daar een voorbeeld van geven?  

I: Ja ik weet niet of dat relevant was. Mijn jongste was toen dertien, veertien jaar 

en had een vriendje. Ik begon te praten over het voorkomen van 

tienerzwangerschap. En de jongste, luisterde mee en die was toen elf en ze zei: 

'Zus, ik heb een tip voor jou: van pijpen word je niet zwanger'. Dat was zo raar uit 

de mond van een kind van elf. Dat was zeer grappig maar ik moest toch wel eens 

slikken toen ik dat hoorde. 

 (Irene, v., 46, regel 39-57) 

 

Interessant is dat jongeren wel degelijk in staat zijn en de wil hebben met anderen over seks 

te praten. Problematisch is dat er toch nog een drempel is tussen ouders en kinderen wat 

betreft het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Kinderen menen het gesprek met hun 

ouders niet steeds noodzakelijk te vinden en vice versa. Dit wordt verder uitgediept in het 

onderstaande deel over seksuele opvoeding.  
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4.3 Seksuele opvoeding: verbetering merkbaar  

 

Uit de interviews bleek dat seksuele opvoeding bij de eerste generatie onbestaande was, 

opkwam bij het gros van middelste generatie en dat er momenteel meer bronnen van 

informatie zijn dan ooit tevoren. Hoewel er een verbetering merkbaar is, kan seksuele 

opvoeding nog beter worden gegeven. Er werden geen verschillen in SES gevonden maar 

wel een kloof tussen de mate waarin jongens en meisjes seksuele informatie krijgen van hun 

ouders.  

 

Sommigen uit de oudste generatie hekelden de geheimzinnigheid rond seks wanneer ze op 

latere leeftijd gingen studeren. Anderen vonden het dan weer ‘goed voor die tijd’, een 

enkeling vond het zelfs beter zo. De enige vorm van seksuele opvoeding die bij hen 

plaatsvond was de retraite op school, althans bij een tweetal respondenten, maar hierover 

werd weinig informatie gegeven. Dit stilzwijgen gold ook voor de seksuele opvoeding van de 

middelste door de oudere generatie.  Twee vrouwen van de middelste generatie hadden wel 

boekjes van hun ouders gekregen, wat uitzonderlijk was voor die tijd. Een enkeling zei ook 

dat ‘ze wist waar de kinderen vandaan kwamen vooraleer ik wist dat de Sint niet bestond’. 

Haar ouders waren dan ook ‘zeer vooruitstrevend omdat ze biologie gestudeerd hadden aan 

de universiteit’. Meerdere oudere respondenten gaven als reden  voor hun 

terughoudendheid het veronderstelde verschil in seksuele kennis aan. Ze meenden dat hun 

kinderen  reeds meer wisten dan zijzelf, wat een persoonlijk gesprek overbodig maakte.  

Bij de seksuele opvoeding van de jongste generatie wordt door geen van beide  partijen veel 

initiatief genomen. Doordat zowel ouders als kinderen een afwachtende houding aannemen, 

volgt er nooit een echt gesprek. Wel zijn er occasionele gesprekken die per toeval tot stand 

komen. De ouders zeggen steevast dat hun kroost steeds bij hen terecht kan met vragen, 

maar een jonge respondente gaf aan dat ouders de eerste stap moesten zetten. Haar 

moeder deed dit door op haar beurt boekjes te geven. Hierdoor was de drempel minder 

groot en konden zij en haar zus makkelijker seksuele zaken aankaarten  bij hun ouders. Ook 

ervoer ze dit als positief, doordat ze via die boekjes steeds terug kon gaan naar de bron van 
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informatie wanneer ze dit wou. Ze vond het op deze manier makkelijker om informatie op te 

slaan. Ze was van plan om deze strategie ook te volgen wanneer ze zelf kinderen had. De 

jongste respondente gaf aan vroeger het spel ‘Welkom op de wereld’ te hebben gespeeld, 

over hoe baby’s worden gemaakt. Ook vertelden twee jonge respondenten dat ze met hun 

school op klasdag en relatiedag waren geweest in het kader van seksuele opvoeding. Tijdens 

de klasdag werden gesprekken aangeknoopt over emoties, vriendschap, familie en 

teambuilding. De relatiedag stond in het thema van (liefdes)relaties en seks en werd 

georganiseerd door Sensoa. Beide respondenten waren slechts gematigd positief over deze 

initiatieven en gaven aan niet echt iets te hebben bijgeleerd. 

Het volgende fragment uit het interview van Layla is interessant om meerdere redenen. Zo 

vertelt ze dat ze haar kinderen seksueel opvoedde zoals zij zelf ooit opgevoed werd. Tevens 

zegt ze dat ze haar eigen seksuele opvoeding niet zo leuk vond, waarmee ze eigenlijk 

toegeeft dezelfde fouten te maken. Ook komt het verschil tussen praten over seks met 

enerzijds mama en anderzijds papa aan bod. Tot slot geeft ze aan dat seksuele opvoeding 

nog steeds een heikel thema is. Dit terwijl zij tijdens het interview gemakkelijk hierover 

praatte en werd onderverdeeld bij de hogere klasse.  

 

L: Ik voel mij nu al quasi ongemakkelijk, maar ik denk dat het voor hun een 

verschrikking moet geweest zijn, toen. Dat het vroeger , er werd meer gezwegen. 

Papa was gaan werken. Papa was altijd weg, , dat hij eigenlijk geen zin had om 's 

avonds nog eens te zeggen: 'Kom meisjes, we gaan een gesprekje voeren.' We  

proberen af en toe tijd te maken met de kinderen en zeggen: 'Kom.' Het is ook 

niet dat we een vast tijdstip hebben van: nu gaan we allemaal bij elkaar zitten. 

Maar dat komt nu toch veel rapper voor, dat we zeggen: 'Kom, we gaan eens van 

alles uitspreken.'   

JH: Zou u liever op een andere manier seksueel zijn opgevoed dan nu het geval is 

geweest? Dat ze  bijvoorbeeld meer praatten tegen u?   

L: Eigenlijk weet ik dat niet. Vroeger dacht ik eigenlijk altijd van wel. Ik dacht 

altijd: 'Dat moet toch tof geweest zijn, als ge zo informatie kreeg.' Mijn 
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vriendinnetje kreeg dat wel.  Die ouders stonden allebei in het onderwijs en die 

kreeg wel informatie van haar ouders. En die vertelde dat dan wel aan mij, dus ik 

werd lekker mee opgevoed en dan dacht ik: 'Dat moet toch tof zijn, als er 

daarover gesproken werd.' Terwijl het bij mij zo was van: hier is een boek en als je 

vragen hebt.  Echt met de schrik van: stel vooral geen vragen (lacht). En ik ging 

die vragen dan ook aan mijn zus stellen. En dan dacht ik achteraf: uiteindelijk kom 

je toch van links naar rechts vanzelf.  

JH:  Ondanks uw eigen seksuele opvoeding laat u uw kinderen ook een beetje het 

zelf uitzoeken, als het ware.   

L: Ja. Als ze vragen hebben. Ik zeg altijd: 'Kom maar af, of..' Ik heb nooit zo 

gezegd: 'Nu is het moment hier.'  (Terwijl)  dat het vroeger zo gemeden werd bij 

ons, is het nu wel dikwijls dat ge zelf aan tafel over bepaalde onderwerpen 

spreekt. Dat je denkt: 'Ze zullen er hun lesjes wel uit trekken.' Maar zo echt het 

moment dat dat boek bovengehaald werd, dat grote voorlichtingsboek. 

JH: Da's niet gebeurd.   

L: Nee.   

JH: Oke.   

L: Ik vermoed dat ze daar geen behoefte aan hadden (lacht).                                         

(Layla, v., 46 jaar, regel 345-375)  

 

De verschillen naar geslacht in seksuele opvoeding waren doorheen het hele onderzoek 

merkbaar. De mannen die bereid waren te praten over seksuele opvoeding waren schaars en 

tijdens de interviews kwam aan het licht waarom. De drie mannelijke respondenten die reeds 

vader waren, gaven toe hun kinderen vrij gelaten te hebben en hen geen enkele vorm van 

seksuele opvoeding te hebben gegeven, iets wat de vrouwelijke respondenten beaamden. 

Doorheen dit onderzoek werd geconstateerd dat geen enkele man ooit seksuele opvoeding 

verschafte aan zijn kinderen. 

Seksuele opvoeding van jongens blijkt ook nu nog een probleem. Een moeder van de 

middelste generatie gaf aan dat ze geen seksuele opvoeding aan haar zonen gaf, maar wel 
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ervoor zorgde dat haar dochter veilig vrijde  door voor haar condooms te kopen. Ook bleek 

uit de andere interviews  dat meisjes van alle generaties eerder met hun moeder praatten 

over seks dan met hun vader. Een man van de middelste generatie gaf zelf ook toe dat zijn 

dochter beter bij zijn vrouw te rade ging dan bij hem. Een extremer geval kwam aan het licht 

toen een oudere respondente zei dat ze wel vragen over seks had die ze had willen stellen 

aan haar moeder, maar niet durfde vanwege haar vader. Op de vraag of ze dit wel gedurfd 

zou hebben als haar vader in haar jeugd reeds was overleden, antwoordde ze positief. 

 

Tot slot komt een atypisch voorbeeld aan bod in een gesprek tussen drie generaties.  

Net als Irene, had Lucy, een respondente uit de middelste generatie , van haar ouders 

boekjes over seks gekregen. Maar voor Lucy’s moeder waren  seksgerelateerde 

onderwerpen helemaal geen taboe. Vreemd genoeg ervoer Lucy zelf een grote gêne 

wanneer haar moeder openlijk over seks praatte met haar. Op haar beurt vermeed ze het 

onderwerp met haar kinderen. 

 

L: Wat me nog steeds opvalt is dat mijn moeder zo open was over seks tegenover 

mij. Vorige week waren we gaan eten en bij thuiskomst – we hadden wat 

gedronken en mijn man was thuis - zegt ze dat ‘het toch spijtig is dat de Russen 

weer in het land zijn’, wat wil zeggen dat ik mijn maandstonden had. ‘Maar 

meter, wat zegt gij nu?’ reageerde haar kleindochter gegeneerd. Zo vraagt mijn 

moeder soms nog of het nog wel ‘regelmatig gebeurt’?  Die vraag stel ik aan mijn 

dochters niet. Dat is een slingerbeweging: mijn moeder werd helemaal niet open 

opgevoed, waarop zij besloot dat zelf wél te doen, waarop ik reageerde met dat 

weer niet te doen. Zo legde ze bij wijze van grap een briefje op mijn hoofdkussen 

wanneer mijn vriend bleef slapen: ‘pas op, verse lakens’.  

(Lucy, v., 44 jaar, regel 141-148) 
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4.4 Massamedia: nog geen seksuele pedagoog 

 

Onder de noemer media werden oorspronkelijk televisie, radio en internet gerekend. 

Doorheen het onderzoek werden ook reclamespots hieraan toegevoegd. De reden hiervoor 

is dat zij dankzij de media mensen bereiken, en vooral, dat zij illustreren hoe de huidige 

media een beeld scheppen van een wereld die te veel rond seks draait. Meerdere 

respondenten hekelden het naakt in de media. Niet alleen de oudere en middelste generatie, 

ook een jonge respondent beschouwde de media  als hoofdverantwoordelijke voor het  

‘oversekst’ raken van de jeugd. In de kijk op seks in de media waren er geen verschillen in SES 

of geslacht. Een vrouw van de middelste generatie vond het onnodig dat seksverhalen en –

schandalen worden uitgesmeerd in de media. Hier volgt een citaat waarin een oudere vrouw 

de focus op naakt hekelt. 

 

D: We zijn naar Milaan geweest. Daar heb ik wel een foto, het was wel een hele 

schone, van lingerie. Ze lag neer, en ze lag zo wulps, dat de reclame werd  it zijn 

verband getrokken. Ik kan er wel tegen, maar dat vernedert de vrouw toch een 

beetje. Dat is niet meer de bedoeling voor de reclame, maar allez. Ze had een 

mooiere pose kunnen aannemen.  Het vrouwenlichaam mogen zij accetueren, 

maar het mag niet vulgair worden. Het mag de vrouw niet degraderen. 

 (Domino, v., 70, regel 187-197) 

 

Verder kwam aan het licht dat de media geen concrete seksuele info gaven. Wel moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen de televisie en het internet. Waar de televisie niet hielp 

bij de seksuele opvoeding van jonge respondenten wegens ‘te vaag’, kan het internet in de 

toekomst wel deze rol vervullen. Zo gaven alle respondenten op één na aan occasioneel info 

te zoeken op het net. Enkel de jongste respondente deed dat niet, wat te wijten kan zijn aan 

haar jonge leeftijd . Ilse vermeldde echter ook dat het internet soms sensationele info gaf. Ze 

vertelde over een verhaal dat online stond, waar een meisje een soa opliep en hierdoor later 

onvruchtbaar werd. Een ander voorbeeld waarmee ze aangaf dat de media soms 
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overdreven, was het boek van Fifty Shades of Grey. Ze geloofde dat jongeren door dergelijke 

boeken te lezen misschien een fout beeld krijgen van hoe seks er aan toe gaat. 

 

I: Meer aandacht voor seks in de media, euhm. Het is aan de ene kant positief 

omdat er minder taboe over is maar ik vind het negatief omdat het zo allemaal 

heel, heel erg extreem wordt voorgesteld en heel zo ja extreem en zo van waaaw. 

JH: Zo heel positief dan? 

I: Ja zoals in dat boek van ‘Fifty Shades of Grey’ (lacht). Dat is echt, die vrouw die 

schreeuwt het van de daken elke keer dat ze seks heeft. Dat is echt gewoon dat 

ze in duizenden stukken uiteen valt, dat is een beetje overdreven denk ik, dat is 

echt niet zo. En het is ook vandaar dat mensen gaan verwachten dat het allemaal 

extreem moet zijn en langs voor en langs achter en weet ik veel wat (lacht). Dat 

moet eigenlijk niet, dat is geen verplichting dat het altijd zo moet zijn. Voila een 

beetje een verkeerd beeld.  

(Ilse, v., 21, regel 105-115) 

 

Waar de media ook kunnen helpen is bij het opheffen van het stigma rond personen met een 

soa. Enkele respondenten vermeldden dat mensen met een soa scheef worden bekeken. 

Hoewel seks vandaag dus  opener wordt besproken, zijn de ziektes die hiermee gepaard 

kunnen gaan nog steeds taboe. Op de vraag wat de media hieraan kunnen doen, kwam 

echter geen eenduidig antwoord. Er werden twee posters uit 1988 en 1998 voorgelegd van 

de Vlaamse Overheid die veilig vrijen promootten. De poster uit 1988 was braaf en het 

scenario speelde zich af op vakantie, die van 1998 was een stuk directer en speelde zich af in 

bed. Op de oudste poster leken de twee personen verliefd terwijl op die uit 1998 vooral de 

vermelding van soa’s in het oog sprong. Geen van beide werd unaniem geapprecieerd door 

de geïnterviewden. Die van 1988 sprong te weinig in het oog terwijl die van 1998 dat wel 

deed maar te cru was. Een respondent gaf dan ook aan dat een mix van beide posters het 

beste zou zijn. Dat deze campagnes wel  zinvol worden geacht, blijkt uit het feit dat een 

enkeling de campagne van veilig vrijen vergeleek met de BOB-campagne van veilig rijden. 
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Hoewel uit de interviews bleek dat de massamedia allesbehalve een valabele seksuele 

opvoeder zijn, is er hoop. Zoals eerder aan bod kwam, gaf een jonge respondente aan dat 

het aangenaam is via boeken jezelf seksueel op te voeden. Zo kon ze makkelijker info 

opslaan en kiezen wanneer ze er over leerde. Ook zei ze dat op deze manier, de drempel om 

hierover te praten met haar ouders een stuk minder hoog leek. Dit is positief en het internet 

kan dezelfde functie vervullen en zal dat in de toekomst waarschijnlijk ook doen . Ook een 

jonge mannelijke respondent gaf aan dat hij liever alles over seksualiteit  individueel  via de 

media had uitgezocht, als  hij de kans had gekregen zijn seksuele opvoeding zelf te bepalen. 

Het internet kan een oplossing bieden voor het gebrek aan seksuele opvoeding bij 

mannelijke adolescenten.  

 

 

4.5 Discours 

 

4.5.1 Seksuele vrijheid: man als cipier, vrouw als gedetineerde  

 

Wat over het algemeen naar voor kwam toen werd gevraagd naar de vrouwelijke seksuele 

vrijheid, is dat die zelden wordt geaccepteerd. De vrouw krijgt snel de stempel ‘slet’ , terwijl 

de man voor dezelfde daden niet wordt gestigmatiseerd. Hier waren alle klassen en 

generaties het over eens. Frappant is dat niet alleen de mannelijke respondenten er zo over 

dachten, maar ook het gros van de vrouwen. Onderstaande quote toont aan dat een vrouw 

die zich waagt aan dezelfde seksuele vrijheid als een man, kritiek te verwerken krijgt. Ze gaat 

dan immers in tegen de dominante mannelijke cultuur die dergelijk gedrag van vrouwen 

verwerpt. Ook illustreert ze mooi hoe het  beeld van ‘de slet’ in de hoofden van de mensen 

zit.  
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JH: En wanneer wordt volgens u iemand beschouwd als een slet? Ik bedoel, hoe 

moet die zich gedragen om als slet te worden beschouwd? 

I: Als die makkelijk is he, als jongens niet veel moeite moeten doen om haar te 

kussen of weet ik veel wat en dat is ook iemand die daar geen probleem mee 

heeft, die zich ook een beetje uitdagend kleedt of zo. Ja ik heb ook nog nooit van 

een mannelijke slet gehoord. 

JH: Kunnen jongens ook een slet zijn volgens u? 

I: Ik denk ja, ik denk het wel. We zijn daar echt niet mee opgevoed he, dat de man 

een slet kan zijn.  het wordt nog altijd zo gezien dat de man de vrouw moet 

verleiden. Allez het is niet altijd zo, maar het is wel de standaardnorm. Dus ik 

denk dat daarom mannen nooit als sletten worden gezien omdat zijn gewoon 

diegene zijn die moeten  versieren. Het zijn vrouwen die makkelijk toestaan die de 

sletten zijn. 

JH: Kunnen mannen volgens u dan als slet worden beschouwd? Als een man nu 

makkelijk te krijgen is, is die dan ook een slet volgens u? 

I: Euhm, het zou kunnen maar bij mij is het er zo’n beetje in gedrild dat een man, 

dat het zo beetje victory, dat het een beetje een overwinning is. Dat hij daarvoor 

moet worden geprezen. En dat is eigenlijk heel erg om te zeggen, maar ik heb nog 

nooit een man als een slet beschouwd. 

JH: Hoe heb je dat dan vernomen dat de man de vrouw moet verleiden? 

I: Euhm gewoon, bij vrienden denk ik, en in de media ook. 

(Ilse, v., 21, regel 234-255) 

 

Op de vraag hoe een slet er volgens de respondenten uitzag, kwam een waaier van 

eigenschappen naar boven die lieten uitschijnen dat een slet graag opvalt door haar fysieke 

présence en geen problemen heeft met wat andere mensen denken over haar. Zo werd 

vermeld dat een slet zich veel schminkt, bloot toont, hoge hakken draagt, alcohol drinkt,  

sigaretten rookt en het ene lief na het andere verslijt. Opvallend was ook dat de mannelijke 

respondent van de jongste generatie zich een extreme tegenstander toonde van de 
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vrouwelijke seksuele vrijheid.  Volgens een jonge respondente werd een mannelijke slet 

‘player’ genoemd, maar dit was volgens haar een stuk minder negatief dan ‘slet’. Een 

respondente van de oudere generatie was van mening dat bepaalde meisjes de blikken en 

verwensingen van mannen maar moesten aanvaarden, aangezien ze er zelf voor gekozen 

hadden zich ‘sletterig’ te kleden. Hierbij haalde ze het voorbeeld van Sofie Peeters’ 

reportage ‘Femme de la rue’ (Peeters, 2012) aan. Ook stelde ze dat mannen niet alleen geen 

slet kunnen zijn, maar zich ook niet zo kunnen gedragen. Enkel vrouwen en homoseksuelen 

zijn hiertoe in staat.  

 

JH: Misschien om het makkelijker te maken: wat is volgens u een slet of wat moet 

die persoon doen om als slet beschouwd te worden?   

A: Als ze zo provoceren, dat ze zo met alles bloot lopen en alles, op straat. Dat 

vind ik wel eh.. Dat ze dan aangevallen worden, dat vind ik.. Ze zoeken het uit he, 

eigenlijk. Want hier zie je niet precies zoiets.. Ja. Ja. Deze misschien. Maar 

eigenlijk, ja, ja. Ze is nog gekleed he, van boven (lacht).    

JH: Vindt u dan deze persoon (interviewer toont foto van een man in profiel in 

zwemshort) ook geen slet? Aangezien hij ook redelijk bloot is?   

A: Nee. Ik vind dat niet.   

JH: Waarin verschilt een slet volgens u van een gewoon meisje?   

A: Een slet vind ik uitdagend. En bedoel ik te zeggen dat ze er van boven .. Want 

dat is hier geen rokje, dat is al een short. Maar dat dat dan zo'n kort rokje moet 

zijn.. En dat ze dan aangevallen worden dat is een beetje uitzoeken tegenover de 

mannen eigenlijk.   

JH: Wat bedoelt u met 'aangevallen worden'?   

A: Awel, dat de jongens haar aanvallen eigenlijk, he? Dat is een teken dat ze het 

zelf eigenlijk een beetje zoeken. .. Maar ja, dat vind ik persoonlijk.   

JH: Bedoelt u dan aanranding of eerder gewoon mannelijke aandacht?   
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A: Mannelijke aandacht en dat ze .. Wie was dat, toen dat op t.v. was, dat ze er in 

Brussel liepen met tweeën en dat ze .. Het ook wel te zien hoe dat gekleed loopt, 

he? Het moet ook een beetje nakijken eigenlijk. Vind ik toch. Ja.   

JH: Maar u had het over uitdagend, maar is deze persoon dan ook niet een beetje 

uitdagend?   

A: Nee, dat vind ik niet. Waarom?   

JH: Nou, ik weet niet. Hij heeft zo'n beetje dezelfde attitude, zal ik maar zeggen, 

als die persoon ..    

A: Ja.    

JH: Kan een man ook een slet zijn, volgens u? Of is dat iets typisch vrouwelijk?   

A: Dat kan, als ze de homo.. Een homo die dan ook eens zo uitdagend gekleed is 

en die dan ook .. Maar anders, de gewone man niet, nee.                                                   

(Anja, v., 71 jaar, regel 344-371) 

 

Twee respondenten, één van de middelste en één van de jongste generatie, geloofden dat 

‘sletterigheid’ moest geïnterpreteerd worden als een voorbijgaande fase, eigen aan de 

puberteit.  

 Seksuele opvoeding rond vrouwelijke seksuele vrijheid werd niet gegeven, mogelijk omdat 

het iets relatief recents betreft. Toch is informatie hieromtrent nodig, aangezien met de 

huidige gang van zaken vrouwen die hun seksuele vrijheid vieren worden gestigmatiseerd en 

ontmoedigd terwijl hetzelfde mannelijk gedrag wordt beschouwd als ‘een overwinning’, 

aldus Ilse in de eerste quote van dit onderdeel.  Zo lijkt het dat de vrouw haar seksuele 

vrijheid pas mag gebruiken, wanneer een man haar hiertoe uitnodigt.  
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4.5.2 Homoseksualiteit: relatief aanvaard, amper geapprecieerd 

 

Homoseksualiteit is anno 2013 nog steeds een heikel thema in de seksuele opvoeding, zo 

blijkt. Hoewel de respondenten hier relatief vlot over praatten, hadden sommigen het nog 

steeds moeilijk met homo’s in hun naaste omgeving. Over het algemeen keken mannen, 

zowel zij die deelnamen aan dit onderzoek, als diegenen over wie werd verteld, negatiever 

naar homoseksualiteit dan vrouwen. Hierin was niet echt een intergenerationele verandering 

merkbaar en ook SES was geen factor. 

 De opvatting over homoseksualiteit over het algemeen is wel generatiegebonden. De 

ouders van de eerste generatie respondenten wilden homo’s nog  bekeren,  de vader van 

een respondente van de middelste generatie was geschokt door het uit de kast komen van 

zijn lesbische nicht. Een generatiegenoot van hem stond negatief tegenover homo’s omdat 

hij ooit zelf benaderd was door een homo in het leger, terwijl nog een andere in het 

ongewisse was over de vraag of   homoseksualiteit al dan niet is aangeboren. De 

onwetendheid  van de oudste generatie bleek ook  uit het feit dat een respondente aangaf 

pas  op haar dertigste samen met haar moeder er te zijn achter gekomen wat 

homoseksualiteit inhoudt.  

 De middelste generatie wierp zich op als neutrale partij en aanvaardde homo’s ‘omdat het er 

toch niet uit te kloppen valt’, aldus Marcelleken. Een andere man van dezelfde generatie gaf 

aan tijdens de les godsdienst te hebben geleerd dat homoseksualiteit een fase is waar je 

door heen moet. Volgens hem vertelde de godsdienstleerkracht dat je hetero geboren werd, 

verward raakte in je puberteit, om als hetero volwassen te worden. Bij de middelste 

generatie werd er dus al over gesproken, al kwam een voorbeeld aan het licht van een homo 

die tot deze generatie behoort, maar zich schaamde voor zijn geaardheid wegens zijn 

opvoeding. Zijn omgeving gaf aan zijn homoseksualiteit te aanvaarden en vond het 

‘belachelijk’ dat hij zich niet durfde te outen, aangezien zijn geaardheid reeds een publiek 

geheim was. Hij gaf aan van mannen te houden maar omdat hij nooit seks had gehad met 

een andere man, beschouwde hij zichzelf niet als homoseksueel. Nog een andere persoon uit 
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de middelste generatie was in haar jeugd goed bevriend met een homo, maar over zijn 

geaardheid werd met geen woord gerept.  

 

Het verschil in seksegebonden aanvaarding is het grootst bij de jongste generatie. Waar uit 

de interviews met jonge vrouwelijke respondenten bleek dat jongens een tijdje nodig 

hebben om een coming out van een leeftijdsgenoot te aanvaarden, hebben meisjes hier geen 

enkel probleem mee. Maar het kan ook extremer, zoals bleek uit onderstaand interview met 

Oskar. Net als de rest van de jongste generatie  had hij geen  informatie rond 

homoseksualiteit gekregen als onderdeel van zijn seksuele opvoeding. Oskar vermeldt dat 

zijn vader en grootvader evenmin hierover werden ingelicht. Doordat hij het ‘biologisch 

abnormaal’ acht, heeft hij het ook moeilijk met personen die hun homoseksualiteit in het 

openbaar niet onder stoelen of banken steken.  

 

 

JH: Stel dat een van uw eigen kinderen zich zou outen als homoseksueel of als 

lesbienne, zou u dat meteen aanvaarden of zou u het daar eventjes moeilijk mee 

hebben?   

O: Eventjes! Daar zal ik het mijn ganse leven mee moeilijk hebben.   

JH: Waarmee dan precies? Of waarom?   

O: Ah ja.. Ik vind dat niet natuurlijk. Zij gaan zeggen van wel, maar als een mens 

gemaakt is om .. zich altijd voor te planten. Maar ik ga daarvan uit. Ik vind dat 

toch.. allez.. mensen van hetzelfde geslacht.. dat gaat seksueel gezien niet. Ik 

weet niet hoe dat ge precies seks moet hebben, maar.. het is afgrijzen als ik twee 

venten zie kussen of hand in hand lopen.   

JH: Denkt u dat uw eigen vader  ook hetzelfde denkt daarover?   

O: Ja.    

JH: En uw grootvader?   

O: Nee. Ik heb hem ooit horen zeggen: 'Dat zijn ook maar twee mensen die elkaar 

graag zien.' Nee, hij zou er.. Maar misschien van zijn eigen kleinzoon wel. Ik weet 
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het niet.   

JH: Dus u bedoelt dan dat hij het met ú wel moeilijk zou hebben moest u homo 

zijn. Maar een van uw leeftijdsgenoten, die hij niet kent, zou hij het dan ook ...   

O: Ja, ik denk het. Ik weet het niet.   

(Oskar, m., 21, regel 310-334) 

 

De meisjes van de jongste generatie deelden  mee geen problemen te hebben met homo’s.  

Eén van hen gaf wel aan dat lesbisch zijn een groter taboe is heden ten dage dan mannelijke 

homoseksualiteit. Ook vermeldde  een minderjarige respondente  dat haar generatie 

experimenteert met seksuele voorkeur door ‘te schuiven’. Door het eens te proberen met 

zowel jongens als meisjes trachten ze hun ware geaardheid te achterhalen. De reden die zij 

hiervoor aangaf is dat ze niet gelukkig met het feit dat de maatschappij hokjes creëert  waar 

jongeren in moeten passen en dat haar leeftijdsgenoten op zoek zijn naar hun ware zelf.  

 

Alhoewel vrouwen dus minder problemen ondervinden met andersgeaarden,  zouden ze het 

wel  jammer vinden mocht hun eigen kroost niet hetero zijn, omdat het de kans op 

kleinkinderen  verkleint. Voor de rest betreurden  meerdere vrouwelijke respondenten dat 

niet heteroseksuelen volgens hen door een moeilijk proces van aanvaarding heen moeten. 

Zo blijkt onder andere uit het interview met Anja.  

  

JH: Stel dat in de jaren '50, '60, '70 beroemdheden zoals Elvis of Eddy Merckx er 

openlijk zouden zijn voor uitgekomen om homo te zijn. Wat zou dat volgens u 

teweeg hebben gebracht in de maatschappij en hoe stond u daar zelf tegenover?   

A: Ik stond daar gewoon tegenover en ik vond dat eerst erg en ik ben daar nog 

niet voor. Niet omdat ze homo zijn maar wel hetgeen ze meemaken, de periode 

dat ze het zelf aanvaarden dat ze homo zijn.   

JH: Hoe bedoelt u?   
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A: Voor de persoon zelf vind ik het erg. .. maar eer dat hij dat wel aanvaard heeft 

en dat hij gezegd heeft 'ik ben homo' is er veel gepasseerd. Dát vind ik. .. Ik ben er 

zeker niet tegen, nee.   

JH: Stel dat uw eigen dochter zich vroeger zou geout hebben als lesbiënne.   

A: Ja?   

JH: Zou u daar ook makkelijk..   

A: (onderbreekt) Ik zeg dat wel, maar tegen mij zeggen ze van: 'Ja, ge zult het 

eerst moeten voor u hebben.' Maar ik zou er zeker niet tegen zijn. Zeker niet. Nee. 

Ik zou het zeker eerst erg vinden, dat zeg ik nog een keer, omdat zij weet dat ze 

die geaardheid heeft. Dat. Dat is een proces dat ze doormaken, he? Ieder jong 

meisje of iedere jongen.. Eer dat ze het weten dat ze zo zijn, eigenlijk. En dat vind 

ik voor de persoon zelf wel moeilijk, dat wel. Maar nee, ik ben er zeker niet eh...    

JH: U vindt het eigenlijk moeilijker voor de persoon zelf..   

A: (onderbreekt) Zélf, ja. Omdat ze een dinge doormaken, eer dat ze het willen 

weten en aanvaarden dat ze zo zijn en dat is waar, he? Ja. De ene op 14-jarige 

leeftijd, de andere op 16-jarige leeftijd en nog wat ouder, maar eh.. Nee.   

JH: Denkt u dan dat ze daar tegenop kijken om zich te outen als homoseksueel?   

A: Eh.. Ja, ja. Dat doen ze zeker. Ja. 

(Anja, v., 71, regel 301-326) 

 

Kenmerkend voor alle respondenten was, dat ze allen toevallig zijn te weten gekomen wat 

homoseksualiteit is, aangezien het nooit een onderdeel was van hun seksuele opvoeding. 

Slechts één respondente van de derde generatie had op relatiedag homoseksualiteit 

besproken, al zei ze dat ze daar niet veel aan had gehad.  

 De nood aan informatie rond andersgeaarden blijkt nodig. Niet alleen beseften meerdere 

respondenten dat een coming out geen pretje is, ook bestaat er bij de mannelijke jeugd een 

drempel om homoseksualiteit te aanvaarden en deelde een respondente mee dat lesbiennes 

nog een groter taboe ervaren dan homo’s. Het is mogelijk dat  personen die opgroeien met 

het besef dat homoseksualiteit bestaat,  minder problemen hiermee hebben. Dit zou ook 
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verklaren waarom de oudste generatie het er moeilijker mee heeft. Ook hebben jongens van 

de huidige generatie het hier een stuk moeilijker mee en hebben zij het meest seksuele 

opvoeding nodig hieromtrent . 

Globaal gezien is de aanvaarding van homoseksualiteit in deze generatie veel groter dan 

vroeger, in elk geval is homoseksualiteit minder problematisch dan vrouwelijke seksuele 

vrijheid.  

 

 

4.5.3 Seksueel geweld: vaak verzwegen, nooit vergeten 

 

Geen enkele respondent van de oudste generatie had ooit het woord ‘pedofilie’ gehoord 

gedurende zijn/haar puberteit, wel hadden alle vrouwen hun eigen verhalen over 

ongewenste handtastelijkheden ook op jonge leeftijd. Tweemaal werd een  eerder vaag 

verhaal verteld over een pastoor die zich in hun kindertijd  seksueel bezondigde aan 

minderjarigen, maar er  kwamen ook  meer persoonlijke anekdotes aan bod. Zo vertelde een 

respondent dat de ex-vriendin van haar buurman, nadat hun relatie op de klippen liep, werd 

bezwangerd door een pastoor. De neef van een andere geïnterviewde liep een traumatische 

ervaring op als misdienaar, waarna hij zwoer nooit meer naar de kerk te zullen gaan en zijn 

kinderen niet te laten dopen. Verder was er een bekentenis van iemand die zei dat een oude 

kennis van haar, vroeger werd misbruikt door haar eigen vader. Haar moeder was hier van op 

de hoogte  maar zij durfde  niet tegen haar man  in te gaan. Tot slot waren er meerdere 

persoonlijke ervaringen met ongewenste handtastelijkheden in de hoofdrol. Een 

respondente kreeg tijdens haar studietijd aan  de universiteit aandacht van enkele priesters:  

 

JH: Had u zelf veel contact met geestelijken?  

A: Ja, er heeft zelfs een pastoor achter mij gelopen. 

JH: Echt? 

A: Ja in Leuven. 

JH: En hoe oud was u toen? 

A: Achttien. 
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JH: En die pastoor was? 

A: Die was ouder he, want die was al pastoor. Die was in de twintig zeker he ja. 

JH: En vond u dat leuk of? 

A: Ja  ik was ik ja, ik vond dat wel leuk (lacht) maar op de duur heb ik toch 

ingezien dat dat toch een beetje te ver ging en heeft mijne man hem opzij gaan 

duwen. Voor de rest is daar niets gebeurd. 

JH: Was dat dan een pastoor in opleiding of? 

A: Hij zat in ons jaar, hij deed biologie he. En hij ging met mij tennissen, hij ging 

met mij fietsen, hij ging met mij overal een beetje op straat wandelen he. Maar 

verder is er niets gebeurd ze, alleen zo’n beetje die vriendschap. Maar mijne man 

kon dat niet verdragen want die zat ook in mijn jaar (lacht) dus heeft die 

geprobeerd die pastoor zoveel mogelijk weg te duwen. En op den duur ben ik 

hem eens de les gaan spellen. Maar dat was ja, ik heb ook is een pastoor gehad ja 

die me meenam in zijnen auto om eens een ritje te maken en daar heb ik hem van 

mij moeten wegduwen. 

JH:  En dat was een andere pastoor? 

A: Dat was een andere pastoor. 

JH: En hoe oud was die toen?  

A: Die was ook in de twintig he, dat was ne jonge pastoor he. En euh die kwam 

voortdurend handtastelijk doen en ik ben niet meer met hem terug meegereden 

naar Leuven. Ik had er veel schrik van (lacht). Dat hij aan de kant van de weg ging 

blijven staan en dat hij niet wou voort rijden. En dan  mij vastpakken en euhm, 

nee dat heb ik ook meegemaakt. 

JH: Maar was dat dan niet contradictorisch aan de opvattingen van de kerk? Of 

was die pastoor dan meer vrijgevochten zoals u ? 

A: Hij was al meer vrijgevochten, want hij heef uiteindelijk zijn kap over de haag 

gegooid zoals ze dat zeggen en hij is dan getrouwd 

JH: Dus hij was dan pastoor en dan ook getrouwd dan? 
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A: Nee nee, pastoor af. Ja ja en dan getrouwd nadien. Maar ja dat waren pastoors 

die in Leuven ook studeerden he, dus dat waren ook al een beetje meer 

vrijgevochten personen. En ik vond dat wel tof want we hadden daar een heel 

goed contact mee, op studentikoos gebied he. Dus ja die mannen waren ja heel 

aangenaam, wij gingen daar gewoon vriendschappelijk mee om. 

(Alice, v., 72, regel 259-292) 

 

Maar er zijn ook minder onschuldige verhalen rond dit topic. Zo werd een respondente die bij 

haar buurvrouw op bezoek was, betast door de echtgenoot toen haar buurvrouw de kamer 

verliet. Ze kon echter ontkomen door zich te verweren. Finaal kwamen ook twee verhalen 

naar boven met fatale afloop. Na het eerste pilot interview vertelde deze vrouw off the 

record een verhaal van in haar tienerjaren. Toen ze samen met een leerkracht op bezoek was 

bij een gezin in de buurt, vond ze dat die laatste het wel heel goed kon vinden met haar 

leeftijdsgenoot Dirk. Niet wetende dat pedofilie bestond, flapte ze er tegen Pauls ouders uit 

‘Het lijkt precies alsof leerkracht X verliefd is op Dirk!’.  Toen leerkracht X Dirk bijles gaf op 

zijn kamer, gingen de ouders van Dirk kijken door het sleutelgat. Ze zagen dat hij Dirk 

betastte, sleepten hem voor het gerecht en leerkracht X vloog in de gevangenis. Toen hij 

uiteindelijk vrijkwam, pleegde hij zelfmoord. Een tweede respondent vertelde een 

gelijkaardig verhaal waarin een ontmaskerde pedofiel  zich  van het leven beroofde. 

Ook is het verontrustend dat een respondente van middelbare leeftijd aangaf dat pedofilie in 

haar tijd niet bestond. Dit komt in de buurt van de mening van de meest conservatieve 

respondente uit de steekproef. Zij zei dat pedofilieschandalen ‘haar niet veel deden’, een 

mening die ze deelde met haar ouders die meenden ‘dat dat daar gebeurde en niet hier’. Een 

andere respondente van de oudste generatie zei een verhaal gehoord te hebben rond een 

priester die een jongen seksueel misbruikte. Ze moest van haar broer horen dat dit ‘pedofilie’ 

was. Seks was taboe en dat was ongewilde seks eveneens. Dit blijkt vooral uit het volgende 

verhaal van  een kennis van een respondente uit de oudste generatie die vroeger misbruikt 

werd. Zij ontwikkelde hierdoor smetvrees en haar man kwam pas na dertig jaar te weten wat 

zich had voorgedaan. 
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Onrustwekkend is dat geen van de huidige generatie jongeren  werd ingelicht over 

ongewenste intimiteiten, zeker omdat het merendeel van hen meisjes betrof en zij beter 

seksueel werden opgevoed dan jongens. Mogelijk hebben de ouders van de middelste 

generatie een te groot vertrouwen in hun eigen kinderen, waardoor ze het niet nodig achten 

hen over pedofilie in te lichten. Directe seksuele opvoeding is niet nodig omdat jongeren 

hiervoor andere kanalen hebben, toch is het wenselijk dat ze door hun ouders op de hoogte 

worden gebracht van de gevaren van pedofilie. Uit verhalen van vorige generaties blijkt hoe 

gevaarlijk stilzwijgen hierrond kan zijn. Overigens werden geen noemenswaardige 

verschillen in SES bemerkt. 
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5 CONCLUSIE 

 

Samengevat kan worden gesteld dat seksuele opvoeding als het ware zijn eigen puberteit 

beleeft. Seksuele opvoeding heeft reeds vorderingen gemaakt de voorbije decennia, maar er 

is nog veel werk aan de winkel.  

 

Secularisatie en de mogelijkheid om verder te studeren maakten een einde aan het 

conservatieve gedachtegoed. De opkomst van postmodernistische en individualistische 

waarden zorgden er op hun beurt voor dat jongeren niet langer genoegen namen met de 

onwetendheid of de autoritaire houding rond seks en vrijer zijn beginnen denken over 

relaties. Hier spelen de massamedia een dubbele rol, niet alleen zorgen  ze ervoor dat 

seksualiteit overal aanwezig is, ze kunnen ook  informatie geven.  

Toch mag 2013 geen eindstation zijn voor de ontwikkeling van seksuele opvoeding Er bleken 

immers grote lacunes te zijn  in de informatie die jongeren kregen, meer bepaald rond  

vrouwelijke seksuele vrijheid en homoseksualiteit. Vooraleer deze vormen van 

seksualiteitsbeleving als normaal worden gezien, moeten ze eerst bespreekbaar worden 

gemaakt tijdens de seksuele opvoeding van adolescenten. Ook is het nodig om  opener te 

praten over de gevaren van seks. Zo worden mensen met soa’s gestigmatiseerd en krijgen 

jongeren te weinig info over ongewenste intimiteiten en pedofilie.   

 
 
Doorheen het onderzoek werden geen verschillen gevonden naar SES. Wel kwam een 

geslachtgerelateerd verschil aan het licht:  jongens worden minder seksueel opgevoed dan 

meisjes. Zo kregen dochters informatie van hun moeder terwijl noch zij, noch de vaders hier 

over praatten met hun zonen. Opmerkelijk is ook dat  de middelste generatie een groot 

vertrouwen heeft in haar kroost. Samen met de gêne die het geven van seksuele opvoeding 

belemmert, is dit misschien wel de reden waarom seksuele opvoeding door ouders nog 

steeds erg schaars is. Maar ook andere bronnen van info en interactie zoals de televisie, 

jeugdbewegingen, de school en de kerk zijn niet ( meer ) in staat de nodige en gewenste info 

te verschaffen aan jongeren. Het internet is aan een voorzichtige opmars bezig als seksuele 
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opvoeder en kan dat blijven doen. Het is een belangrijke bron van informatie en het 

veronderstelt geen face-to-face contact, wat bij moeilijk bespreekbare onderwerpen een 

voordeel is.  

 

 

6 BESPREKING 

Aangezien ik deze studie en de analyse van de interviews alleen uitvoerde, kan het zijn dat 

een groep van onderzoekers tot licht andere conclusies komt. Eén enkele onderzoeker heeft 

dan ook een begrensde rationaliteit. De term satisficing werd hiervoor in het leven geroepen 

door Simon (Simon, 1956). Deze samenvoeging van satisfying en sacrificing betekent dat 

door een bepaalde conclusie te trekken, een andere wordt uitgesloten (Simon, 1956). Een 

onderzoek in groep zou dan ook een ruimere kijk bieden. De keuze voor een theoretische 

steekproef bracht enkele minpunten teweeg. Zo volgden  alle jongeren die werden 

geïnterviewd ASO of hadden ze deze studierichting met succes afgerond. Doordat geen van 

hen werd onderwezen in het BSO, TSO of KSO, zijn de effecten van SES in dit onderzoek 

verwaarloosbaar. Een andere gevolg is dat respondenten op een niet-toevallige wijze 

werden gecontacteerd, waardoor er  vragen kunnen rijzen bij de veralgemeenbaarheid van 

de resultaten. De steekproeftrekking werd ook gewijzigd doorheen het onderzoek, als 

gevolg van het exploratieve karakter. Hierdoor namen er slechts vier mannen deel aan dit 

onderzoek tegenover veertien vrouwen.  
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7 SUGGESTIES 

 

7.1 Suggesties voor verder onderzoek 

 

Aangezien alle jongeren die deelnamen aan deze steekproef hun middelbare school in het 

ASO afwerkten of daar reeds hun diploma hadden behaald, is het interessant om in verder 

onderzoek ook adolescenten uit het BSO, TSO en KSO te betrekken. Op die manier worden 

de mogelijke verschillen in SES meer veralgemeenbaar. Om diezelfde reden is het 

aangewezen om in verdere studies meer mannen op te nemen in de steekproef. Zo zijn de 

mogelijke verschillen die worden gevonden tussen jongens en meisjes van grotere 

wetenschappelijke waarde. Ook lijkt het interessant te focussen op de nieuwste generatie. 

De jongste generatie in deze steekproef onderscheidt zich immers van de kinderen die nu de 

overstap maken naar het middelbaar onderwijs. Aangezien het lijkt dat zij rapper hun 

seksuele volwassenheid bereiken, is verder onderzoek naar hun seksuele opvoeding nodig.  

 

7.2 Suggesties voor het beleid 

 

Het is positief dat seksuele opvoeding aan bod komt in het curriculum van de middelbare 

school, maar deze is zeker voor verbetering vatbaar. Meerdere respondenten gaven als 

kritiek dat deze te ouderwets is terwijl anderen vonden dat sommige info te vroeg of te laat 

werd gegeven. Bepaalde onderwerpen kwamen nauwelijks aan bod. Zo moet er dringend 

werk gemaakt worden van een positievere ingesteldheid tegenover homoseksualiteit . Men 

zou kunnen beginnen met de biologische oorsprong van deze geaardheid verplicht in het 

leerplan biologie op te nemen.  Het wordt ook de hoogste tijd dat vrouwelijke seksuele 

vrijheid van zijn negatieve connotaties wordt ontdaan. Een efficiënte strategie hiervoor zie ik 

niet zo onmiddellijk. Men zou in de media meer positieve aandacht kunnen geven aan de 

SlutWalk.  Een deontologische code voor de media om minder stereotiepe vrouwenbeelden 

te geven zou ook kunnen helpen. Tenslotte is het nodig dat de overheid via een 

sensibiliseringscampagne het stigma rond soa’s probeert  weg te nemen. Aangezien seks 
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meer bespreekbaar is, moeten de gevaren van seks dat ook zijn. Bij campagnes voor veilige 

seks, moet men erop toezien dat de slogans eenduidig zijn en meer geapprecieerd worden. 

De posters van de Vlaamse Overheid die aanspoorden tot veilig vrijen, werden niet op 

applaus onthaald. Waar de ene ‘te braaf’ was en zogezegd  ‘aanspoorde tot seks met 

vreemden op vakantie’, was de andere ‘te direct’ en ‘te bloot’. Ook werd een slogan van de 

Christelijke Mutualiteit verkeerd begrepen. Deze luidde ‘toestemming vragen is sexy’ en ging 

over de wederzijdse wil die in een relatie moet aanwezig zijn, maar werd door de jongeren 

foutief gerelateerd aan verkrachting. 

Tenslotte moeten mensen, vooral jongeren, voldoende weerbaar gemaakt worden tegen 

ongewenste seksuele intimiteiten. Het is daarom van het grootste belang dat jongeren 

voldoende informatie krijgen over wat toelaatbaar is en een aanspreekpunt  hebben 

wanneer bepaalde grenzen niet worden gerespecteerd. De school kan hierbij een belangrijke 

rol spelen, eventueel via een moderne versie van klas- of relatiedagen. 
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9 BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: vragenlijst bij de PowerPoint presentatie 

 

Als algemene drop-off rond seksuele opvoeding kwam een cartoon aan bod waarin een 

vader tegen zijn zoon zegt: ‘Het wordt tijd dat we eens praten over het verhaal van de 

bloemetjes en de bijtjes’, waarop de zoon laconiek van achter zijn computer antwoordt: 

‘Tuurlijk, wat zou je willen weten?’. Deze cartoon is geschikt omdat hij niet alleen direct 

aanleunt bij de kern van het onderzoek maar daarenboven ook grappig is en op die manier 

een reactie oproept. Hierbij vroeg ik of ze dergelijke conversatie realistisch en aangenaam 

zouden vinden en hoe ze zich zouden voelen in elk van beide rollen.  

De tweede cartoon gaat over een werknemer die op bezoek gaat bij zijn baas, waarop de 

laatste zegt ‘Als je hard en genoeg werkt zijn er geen grenzen’ (letterlijk: ‘The sky is the 

limit’). Op de achtergrond zijn twee personen te zien die uit de hemel vallen. Hiermee werd 

getracht de gedachtegang van de respondenten over het individualisme uit te kienen. 

Vervolgens werd hen een opdracht voorgeschoteld met zes begrippen: ‘seks voor het 

huwelijk’, ‘afname van invloed van de kerk’, ‘meer aandacht voor gevaren van seks in de 

media’, ‘meer seksuele partners per persoon’, ‘meer anticonceptie op de markt’ en ‘meer 

seksuele kennis die makkelijker beschikbaar is (internet o.a.)’ en ‘Meer naakt in de media 

(series, reclamespots o.a.)’. Hierna werd hen gevraagd welke van deze trends ze als meest 

positieve én negatieve beschouwden. Ook hier werd verhalend tewerkgegaan door na te 

gaan waarom een bepaald concept boven een ander werd verkozen.  

Verder ging ik door via een drop-off rond de relatie tussen media en seks te introduceren. Dit 

gebeurde via twee affiches rond Veilig Vrijen waarvan wordt gevraagd welke volgens hen de 

meeste invloed heeft. De eerste is van het jaar 1988 waar twee personen een cocktail 

drinken met de boodschap ‘Vrij veilig op vakantie’, de andere is tien jaar later en hier liggen 

twee personen halfnaakt in bed met de boodschap ‘Genitale wratten zijn overal beschikbaar, 

condooms trouwens ook’. Gevraagd werd of ze ooit een affiche rond Veilig Vrijen in het 
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straatbeeld hadden opgemerkt, alsook welke ze dachten dat de meeste invloed zou hebben 

op het seksueel risicogedrag van jongeren.  

Vervolgens toonde ik een cartoon waarmee ik het thema van de teloorgang van de gedeelde 

traditionele opvattingen over seks van de kerk aansnijdt. Een pastoor staat vooraan in de 

Kerk en gaat tekeer: ‘De president valt onze opvattingen over contraceptie aan!’, terwijl in de 

gedachten van de kerkgangers te lezen valt: ‘Heb ik mijn pil genomen deze ochtend?’ en ‘Ik 

heb meer condooms nodig’.  

Bij de tweede opdracht werd de respondenten gevraagd hoe hun algemene seksuele 

opvoeding eruit zag. Ze kregen zes actoren of instanties voorgeschoteld: ‘ouders’, 

‘vrienden’, ‘de school’, ‘de kerk’, ‘tv, radio en kranten’ en ‘internet’), waarna hen werd 

gevraagd welke hen ‘raad en info’ had gegeven, welke hen had opgelegd bepaalde zaken 

niet te doen (‘verbieden’) en welke geen van beide heeft gedaan (‘geen’).  

 

Vervolgens werden aan de hand van enkele afbeeldingen en krantenkoppen recente 

seksuele topics zoals homoseksualiteit, de opkomst van het woord 'slet' en pedofilie 

aangesneden. Ik toonde hen drie foto’s van celebrities (Freddy Mercury, Neil Patrick Harris en 

Cynthia Nixon), met de vraag of ze enkelen van hen herkenden en hierop volgend, wat ze 

volgens hen gemeenschappelijk hadden. Hierna vroeg ik hen wanneer ze voor het eerst 

wisten wat dat woord betekende, waar ze dat voor het eerst hoorden en of ze zelf homo’s 

kenden.  

Hierna werd hen een slide getoond waarin de Van Dale woordenboekdefinitie van het woord 

‘slet’ aan bod komt. De volgende slide werd gevuld met zes foto’s van drie mannen en drie 

vrouwen. De respondenten werd gevraagd een van die zes als ‘slet’ (zouden) te 

bestempelen. Hieropvolgend werd gevraagd waarom ze die persoon boven een andere 

verkozen en werd gepolst naar het mogelijke verschil tussen mannen en vrouwen wanneer 

het over seksuele vrijheid gaat. Vervolgens toonde ik hen de krantenkop die vermeldt dat 

‘tentsletje’ tot het Woord van het Jaar 2010 is verkozen. Op deze manier trachtte ik een klik 

te maken bij de respondent, voor zover die er nog niet was, dat vrouwen seksueel losbandig 

kunnen worden genoemd en mannen veel minder. Door ze eerst zelf na te laten denken over 
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het concept en het vervolgens uit te leggen, probeerde ik een discussie op te wekken. 

Tenslotte trachtte ik hetzelfde te bereiken met pedofilie. Om te beginnen toonde ik twee 

foto’s: op de eerste staat Jimmy Savile die de hand van prinses Diana vasthoudt onder het 

goedkeurend oog van Queen Elisabeth. De tweede foto geeft de ontmoeting weer tussen 

Roger Vangheluwe en Paus Johannes Paulus de Tweede. Ik vroeg hen of ze de personen op 

deze foto’s herkennen en waarom ze denken dat ik deze toon. Hierna trachtte ik te zorgen 

voor een schokeffect door na deze foto’s waar ze met wereldberoemde personen poseren, 

media te tonen die hen aan de schandpaal nagelen nadat bekend raakte dat beiden tientallen 

kinderen seksueel hebben misbruikt. Ik vroeg hen of iemand hen ooit had uitgelegd wat 

pedofilie inhield en wanneer ze voor het eerst zich bewust werden dat dit bestond.  

 

Tot slot polste ik naar wat zij beschouwen als de meest ideale seksuele opvoeding. Deze 

vraag luidde als volgt: ‘Stel dat je 14 bent en in je puberteit komt, over welke onderwerpen 

zou je willen praten en met wie?’. De topics die ik één voor één aangaf zijn ‘lichamelijke 

veranderingen in de puberteit’, ‘seksuele geaardheid’, ‘verliefdheid’, ‘anticonceptie’, ‘seks’, 

‘soa’s’, ‘menstruatie en zwangerschap’, ‘seksueel ongewenst gedrag’ en ‘pedofilie’. Hen 

werden drie keuzes voorgeschoteld waarmee ze informatie zouden kunnen inwinnen over 

deze topics: ‘Alleen (internet, media)’, ‘Vrienden, leeftijdsgenoten en broer en zus’ en 

‘Ouders, school en andere instanties’.  

 

Uiteindelijk werden de interviews beëindigd met de besluitende vragen ‘Zijn er nog zaken die 

je wou zeggen betreffende dit onderwerp maar waar je nog niet de kans toe hebt gekregen, 

al is het maar om je hart te luchten?’ en ‘Heb je nog een verhaal of quote over dit onderwerp 

die je altijd is bijgebleven?’ Hiermee verlaat de respondent het interview met de gedachte dat 

echt naar hem/haar is geluisterd en hij zijn/haar zegje heeft kunnen doen.  
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Bijlage 2: quote die inspireerde om vrouwelijke seksuele vrijheid te betrekken in dit 

onderzoek 

Een vrije vertaling van een citaat van de Amerikaanse schrijfster Emily Maguire: “Vraag tien 

volwassenen om het woord ‘slet’ te definiëren en je zal zaken horen als ‘een vrouw die seks 

heeft met veel mannen’ en ‘een vrouw die pronkt met haar lichaam’. Ze zullen waarschijnlijk 

ook woorden gebruiken als ‘makkelijk’ en ‘wanhopig’. Sommigen zullen zelfs zeggen: ‘Een 

vrouw met de seksuele lust van een man’. Niemand zal zeggen: ‘Een mythisch wezen dat is 

verzonnen door mensen die jaloers zijn op of zich aangevallen voelen door de vrouwelijke 

seksuele expressie.” 

 

Bijlage 3: Cd-Rom met audio bestanden, uitgetypte interviews, demografische gegevens 

respondenten en vragenlijst 

 


