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Abstract

Uit literatuur blijkt dat er nog maar weinig onderzoek is gebeurd naar de manier 

waarop de context inspeelt op de seksualiteitsbeleving en mogelijk seksueel 

risicogedrag bij jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische minderheid. Dit 

onderzoek baseert zich op het model van Bronfenbrenner om de verschillende 

contexten die van invloed zijn op de seksualiteitsbeleving bij deze groep in kaart te 

brengen. Meer specifiek gaat deze kwalitatieve studie na wat de invloed is van vier 

concrete contexten, namelijk: de Westerse maatschappij, de Islam, het gezin & de 

opvoeding en de bronnen van informatie omtrent seksualiteit. Aan de hand van face-

to-face interviews met open vragen wordt gepeild naar de seksualiteitsbeleving van 

deze doelgroep. De zes thema’s die uit de analyses naar voren kwamen, zijn: de 

invulling van het geloof, de seksualiteitsbeleving binnen de contexten van de Islam, de 

Marokkaanse cultuur en de Westerse maatschappij, de beleving van de gezins- en 

opvoedingscontext, de communicatie over seksualiteit, de informatie en kennis over 

seksualiteit en tot slot het seksueel (risico)gedrag. De resultaten geven weer dat de 

verschillende contexten van invloed zijn op de beleving van seksualiteit. Meer bepaald 

wordt duidelijk dat er een complexe interactie bestaat tussen de Marokkaanse cultuur, 

de Islam en de Westerse maatschappij in relatie tot de beleving van seksualiteit. 

Daarnaast zijn er enkele duidelijke verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke 

respondenten op vlak van seksualiteitsbeleving en het omgaan met de dubbele 

moraal. Tot slot worden er enkele implicaties voor de praktijk en suggesties voor 

verder onderzoek gegeven.
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Uit literatuur blijkt dat de omgeving en contexten waarin een individu zich begeeft, 

een cruciale rol spelen in de beïnvloeding van seksueel risicogedrag (Kotchick et al., 

2001). Jongvolwassenen van een Marokkaans etnische minderheid moeten laveren 

tussen een maatschappelijk heersende cultuur en de invloed vanuit hun familie van 

herkomst (Sarneel, 2012; Demant, 2005). De beleving van seksualiteit is ook voor hen 

ingebed in een socio-culturele omgeving en afhankelijk van de normen en waarden, 

geboden en verboden die in een maatschappij en cultuur van toepassing zijn (Raes, 

2009). Er is nog niet veel gekend hoe deze complexe context inspeelt op hun 

seksualiteitsbeleving en mogelijks seksueel risicogedrag. Omwille van deze reden richt 

dit onderzoek zich hiertoe.

Alvorens in te gaan op het socio-ecologisch model van Bronfenbrenner als 

theoretisch kader, de geselecteerde contexten en de procedure, worden eerst de 

concepten “Marokkaans etnische minderheid” en “seksueel risicogedrag” toegelicht.

Een etnische minderheid heeft betrekking op een verzameling mensen die 

geëmigreerd zijn en die in de maatschappij waarin ze leven, behoren tot een 

minderheid (Fennema, Tillie, van Heelsum, Berger & Wolff, 2000). Het begrip 

Marokkaans etnische minderheid omvat de etnische minderheid van Marokkaanse 

afkomst in België. In dit onderzoek worden de tweede en derde generatie Marokkanen 

bevraagd. Het betreft jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst die in België 

geboren zijn en waarvan de ouders of grootouders naar België geëmigreerd zijn (Crul, 

2000).

Onder seksueel risicogedrag ressorteren volgens de literatuur een aantal 

factoren: de leeftijd waarop de eerste seksuele ervaring plaatsvindt, het aantal 

seksuele partners, de frequentie van seksuele contacten, het gebruik van een 

condoom en/of andere anticonceptiemiddelen en de kennis over seksuele 

aandoeningen (Beadnell, Morrison, Wildson, Wells, Murowchick, Hoppe, Gillmore & 

Nahom, 2005; Kotchick, Shaffer, Forehand & Miller, 2001). Geen van deze factoren 

afzonderlijk representeert het seksueel risicogedrag. Dit bestaat steeds uit een 

combinatie van voornoemde factoren waardoor het risico op zwangerschap of op

SOA’s kan toenemen (Beadnell et al., 2005).
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Dit onderzoek richt zich specifiek op de leeftijd van de eerste seksuele ervaring, het 

aantal partners, het gebruik van anticonceptie en de kennis van SOA’s die worden 

bevraagd in de diepte-interviews. 

Model van Bronfenbrenner

Er is nog maar weinig onderzoek gebeurd dat de verschillende systemen waarin de 

seksualiteitsbeleving is ingebed, heeft geïntegreerd tot één geheel (Kotchick et al, 

2001). Omwille van deze reden baseert het huidige onderzoek zich op het model van 

Bronfenbrenner (1977). Volgens dit perspectief omvat een ruime omkadering van 

seksualiteit zowel persoonlijke als omgevingsfactoren om tot begrip te komen van 

seksuele activiteit, seksuele risico’s en seksuele beleving (Kotchick et al, 2001). 

Het model van Bronfenbrenner (1977) gaat uit van een hiërarchie van systemen, 

waarbij elk systeem ingebed is in een bredere context. Al deze systemen zijn in 

verschillende mate van elkaar afhankelijk. 

Binnen het microsysteem bevinden zich de relaties tussen het individu en zijn 

omgeving binnen een bepaalde setting waarmee het individu onmiddellijk in contact 

staat. In deze setting participeert het individu in bepaalde activiteiten, in bepaalde 

rollen (moeder, dochter, leerkracht, ...). Het gezin is een belangrijke setting in het 

microsysteem, alsook de leeftijdsgenoten, school, werkplaats, familiekring, enz.

Het mesosyteem handelt over de relaties tussen de verschillende settingen uit het 

microsysteem. Een voorbeeld hiervan is de interactie tussen het gezin, de school en de 

leeftijdsgenoten.

Een uitbreiding van het mesosyteem is het exosysteem. Dit systeem omvat specifieke 

sociale structuren, zowel formeel als informeel die invloed uitoefenen op het meso- en 

microsysteem, maar niet rechtstreeks op het individu. Deze sociale structuren binnen

het exosysteem omvatten de ruimere maatschappelijk context zoals de politieke 

standpunten, de communicatie en transportfaciliteiten en informele sociale 

netwerken.

Het macro-systeem tenslotte verwijst naar de patronen van de cultuur of subcultuur 

zoals de economische, sociale, opvoedings- en politieke systemen waarvan de micro-, 
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meso- en exosystemen de concrete manifestaties zijn (Bronfenbrenner, 1977). 

Macrosystemen geven betekenis en motivatie aan het gedrag dat een individu stelt 

binnen de context van de andere systemen. Zo zal de cultuur mee bepalen op welke 

manier een individu zijn/haar seksualiteit beleeft en hoe hij/zij in interactie treedt met 

zijn/haar omgeving.          

  

Figuur 1. Het model van Bronfenbrenner.

In dit onderzoek wordt er eerst ingegaan op de ruimere context en dan steeds meer

ingezoomd op de directe interacties van omgeving en individu. Op deze manier wordt 

een maximaal beeld verkregen van hoe een individu zijn/haar seksualiteit beleeft en 

ontwikkelt binnen een ruimere context en welke invloed dit uitoefent op het mogelijk 

seksueel risicogedrag dat hij/zij stelt. Hiervoor werden vier concrete contexten 

geselecteerd: de Westerse Maatschappij, de Islam, het gezin & de opvoeding en de 

bronnen van informatie.
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Contexten

Westerse maatschappij en seksualiteit

In onze samenleving mag je volgens de wet vanaf 16-jarige leeftijd seksueel actief zijn. 

(“Feiten en Cijfers: Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag tegenover en door Kinderen 

en Jongeren,” 2011). Men hoeft niet getrouwd te zijn om seksueel  actief te zijn. Seks 

en huwelijk hebben vandaag de dag steeds minder met elkaar te maken en 

echtscheidingen worden binnen onze maatschappij algemeen geaccepteerd (Elchardus 

& Smits, 2007).

Toch leven er nog heel wat uiteenlopende visies. Enerzijds is er een grote 

openheid wat de seksuele behoeftes betreft. We leven in een genotsmaatschappij 

waar genieten de norm is en ook in de media komt seksualiteit uitgebreid aan bod. 

Onderzoek stelt dat jongeren in Vlaanderen steeds vroeger met seks bezig zijn (Raes, 

2009). Anderzijds wordt er in de literatuur vaak gefocust op de negatieve 

consequenties van seksueel gedrag. Hierbij gebeurt er veel onderzoek naar seksuele 

gezondheidsrisico’s en wordt de seksuele beleving minder belicht.

               

Islam en seksualiteit 

Volgens de Koran geldt dat men maagd dient te blijven tot aan het huwelijk. Dit geldt 

voor zowel jongens als meisjes (Vennix & Vanwesenbeeck, 2005). Toch blijkt in de 

praktijk dat er vaak een dubbele moraal heerst, wat betreft maagdelijkheid voor het 

huwelijk. Het zijn vooral de meisjes die de regels strikt moeten volgen zodat ze de eer 

van de familie niet schaden (Lodewijckx & Hendrickx, 2001; Azough, Poelman & Meijer, 

2007; Van Bommel, 2003). Marokkaanse moeders zien het maagd blijven als een teken 

van respect naar de partner, familie en omgeving (Van Lee & Mouthaan, 2007). De 

Marokkaanse cultuur is collectivistisch en ze dragen conformiteit in de zin van respect, 

bescheidenheid en volgzaamheid hoog in het vaandel (Keulen en van Beurden, 2002). 

Uit gesprekken met jongeren van Marokkaanse origine (Lodewijckx & Hendrickx, 2000) 

komen verschillende meningen omtrent deze discrepantie tussen jongens en meisjes 
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naar voren. Sommige meisjes vinden het goed dat de jongens al ervaring kunnen 

opdoen, andere meisjes vinden het dan weer onrechtvaardig. Binnen het huwelijk zelf 

wordt veel belang gehecht aan seks, het wordt gezien als een plicht van het huwelijk 

voor zowel man als vrouw. (Vennix & Vanwesenbeeck, 2005). Er is vaak een verwarring 

tussen wat de Koran exact voorschrijft en wat er binnen de cultuur en de 

familiecontext de gangbare norm is. Zo schrijft de Koran ook voor dat het belangrijk is 

om openlijk met kinderen over seks te praten. Dit wordt vanuit de culturele context 

weinig in praktijk gebracht (Azough et al., 2007).

Gezin en opvoeding

algemene achtergrond.

Het model van Bronfenbrenner plaatst de ouders binnen het microsysteem, of binnen 

de cirkel met de meest rechtstreekse invloed op het individu. Ouders beïnvloeden hun 

kind direct via gedeelde genen, opvoedingsstijl en hun gedrag. (Kincaid, Jones, Sterrett 

&Mckee, 2012). Uit literatuur over gezin en seksualiteit komen drie factoren 

prominent terug, zijnde monitoring, de kwaliteit van de relatie en de communicatie. 

Deze drie factoren hangen vaak ook nauw samen.

Monitoring wordt gedefinieerd als de kennis die ouders hebben over waar hun 

kind is en aan welke activiteiten ze deelnemen en daarnaast de controle die ze 

uitoefenen over hun kind (Kincaid et al, 2012). Kennis van de ouders over de 

activiteiten van hun kind legt vooral restricties op aan de kansen van hun kind om zich 

in risicovolle en seksuele activiteiten te begeven (Sieverding, Adler, Witt & Ellen, 2005). 

Manlove, Wildsmith, Irkamullah, Terry-Humen & Schelar (2012) stellen dat een 

verhoogde monitoring ervoor zorgt dat men eerder seks zal hebben in meer serieuze 

relaties in plaats van in vluchtige relaties. Monitoring heeft daarnaast ook invloed op 

de seksualiteitsbeleving. Kinderen van ouders met meer kennis over hun gedrag, 

ervaren een grotere mate van zelfvertrouwen en tevredenheid in seksuele interacties 

(de Graaf, Vanwesenbeeck, Woertman & Meeus, 2009). Naast kennis valt onder het 

begrip monitoring ook de controle die ouders over hun kinderen uitoefenen. Een hoge 
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mate van controle bij de moeder hangt samen met minder seksuele partners, terwijl 

een hoge mate van controle langs vaders kant dan weer leidt tot een verhoogd gebruik 

van condooms. Controle heeft echter een nefaste invloed op de ontwikkeling van een 

positieve seksualiteitsbeleving. Vooral meisjes ervaren meer onzekerheid bij meer 

controlerende ouders (de Graaf et al, 2009). Het is van belang dat de controle die 

ouders uitoefenen over hun kind in balans is met de warmte en steun die ze geven 

(Kincaid et al, 2012; Guilamo-Ramos, Bouris, Lee, McCarthy, Michael, Pitt-barnes & 

Dittus, 2013). Vaders die een te strikte controle uitoefenen over hun kinderen en 

daarnaast weinig warmte en steun vertonen in hun opvoeding, riskeren dat hun kind 

net veel vroeger seksueel gedrag zal stellen (Guilamo-Ramos et al., 2013).

Warmte en steun zijn twee componenten die de tweede prominente factor, de 

kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind definiëren (Kotchick et al, 2001). 

Wanneer een individu meer ouderlijke steun ervaart, zal hij of zij minder snel geneigd 

zijn om tot geslachtsgemeenschap over te gaan (Kotchick et al, 2001; De Graaf et al, 

2009). Ook op de beleving van seksualiteit heeft steun een invloed. Indien men meer 

steun van de ouder ervaart, voelt men zich ook meer verbonden met de sekspartner. 

Men zal sneller geneigd zijn om over seks te praten, ongewenste intimiteiten te 

vermijden en het seksueel contact te sturen in de richting die men prettig vindt (De 

Graaf et al., 2009).

Tot slot zal een warme en steunende ouder-kind relatie ook tot betere 

communicatie leiden. Deptula, Henery & Schoeny (2011) stellen dat het voornamelijk 

de kwaliteit van de ouder-kind relatie enerzijds en de kwaliteit van de communicatie 

over seksualiteit anderzijds is die ervoor zorgen dat jongeren minder snel seksuele 

risico’s nemen. Toch ontwijken veel jongeren het om met hun ouders over seks te 

praten, ondanks het feit dat ze vaak een goede relatie hebben met hun ouders. Ze 

willen vaak gezien worden als de goede zoon of dochter en vinden het taboe (Elley, 

2010). Resultaten over de ouder-kind communicatie die specifiek over seksualiteit 

gaan, zijn gemengd. Door te communiceren over condoomgebruik kunnen ouders hun 

kinderen beïnvloeden om veilig seks te hebben. Tegelijk kan deze communicatie ertoe 
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leiden dat jongeren vroeger aan seks beginnen, omdat hun ouders op deze manier een 

permissieve boodschap geven (Parkes, Henderson, Wight & Nixon, 2011; Kotchick et 

al., 2001).

Marokkaans etnische minderheid.

Binnen Marokkaans etnische minderheden is er vaak een discrepantie tussen jongens 

en meisjes wat monitoring van ouders betreft. Vanaf de adolescentie krijgen jongens 

meer bewegingsvrijheid dan meisjes (Pels en De haan, 2003; De Graaf et al., 2005). 

Binnenshuis dienen jongens net als meisjes respect te tonen voor de autoriteit van de 

vader. Buitenshuis wordt er voor jongens vaak een oogje dichtgeknepen en is men niet 

op de hoogte van het gedrag dat de zonen stellen (Pels & De Haan, 2003). Op het 

gedrag van een meisje is streng toezicht, in eerste instantie van vaders en broers, 

omdat haar waarde als huwelijkspartner afneemt indien ze zich misdraagt (Van 

Bommel, 2004). De monitoring bij Marokkaanse families komt niet enkel vanuit het 

gezin, maar ook vanuit de grotere gemeenschap. Er is een sterke sociale controle op 

het contact dat plaatsvindt tussen jongens en meisjes. Men hecht veel waarde aan 

reputatie binnen deze gemeenschap (Lodewijckx & Henderickx, 2000). Toch blijkt uit 

gesprekken met moeders dat ze wel openstaan voor minimaal contact tussen jongens 

en meisjes, indien ze hiervan op de hoogte zijn (Van Lee & Mouthaan, 2007).

Wat communicatie specifiek over seksualiteit betreft, heerst er nog veel taboe 

binnen de Marokkaanse opvoeding. Ouders uit Marokkaans etnische minderheden 

hebben vaak moeite om met hun kinderen over seksualiteit te praten (Henderickx, 

Lodewijckx, Van Royen & Denekens, 2002; Azough et al., 2007). Het feit dat men 

moeite heeft hierover te communiceren is eerder een cultureel verschijnsel dat van 

generatie op generatie wordt doorgegeven. De Koran moedigt wel aan om over 

seksualiteit te praten (Azough et al., 2007). Uit onderzoek van Van lee & Mouthaan 

(2007) blijkt dat ouders zich vaak schamen om over seksualiteit te praten. Daarbij komt 

dat ze over weinig kennis beschikken, omdat ze deze ook nooit van hun ouders hebben 

meegekregen. Jongeren zelf geven aan dat ze liever niet met hun ouders praten over 

seks uit respect voor hen en ook deels uit schaamte (Lodewijckx & Hendrickx, 2000). 
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Ten slotte geven moeders aan dat ze angst hebben te veel voorlichting te geven over 

seksualiteit en zo het seksueel gedrag van hun kind net stimuleren (Van Lee & 

Mouthaan, 2007).

Informatiebronnen

algemene achtergrond.

Jongeren geven leeftijdsgenoten, school en media aan als belangrijkere bronnen van 

informatie omtrent seksualiteit dan hun ouders (Wight et al, 2006). In deze sectie 

bespreken we hoe deze informatiebronnen invloed hebben op de seksualiteit van het 

individu.

De invloed van leeftijdsgenoten op seksualiteit is evident en moet onderzocht 

worden (Potard, Courtois & Rusch, 2008). Wanneer er binnen de leeftijdsgroep de 

norm leeft dat het toelaatbaar is om al vroeg seks te hebben en te experimenteren, zal 

dit voor een groot stuk bepalen op welke leeftijd het individu de eerste keer tot 

seksualiteit overgaat. Vooral onder jongens is er een grotere druk om zich aan het 

groepsideaal van leeftijdsgenoten te conformeren. (Potard et al., 2008). Ali & Dwyer 

(2011) toonden aan dat jongeren meer kans hebben om meerder seksuele partners te 

hebben als dit ook bij hun leeftijdgenoten het geval is. De invloed van leeftijdsgenoten 

is niet per definitie negatief. Leeftijdsgenoten zijn vaak een bron van informatie over 

seksualiteit. Jongeren wisselen meer informatie met vrienden uit, dan met ouders en 

familieleden (Wight et al., 2006). Het is echter vooral de norm die binnen de 

vriendengroep leeft die mee bepaalt welk seksueel gedrag men stelt (Fletcher, 2007; 

Potard et al.,2008).

Ook de media heeft een invloed op de beleving van de seksualiteit van een 

individu. De laatste jaren werd de inhoud van media zoals internet, TV en muziek 

steeds meer door seksuele boodschappen bepaald (Escobar-chaves, Tortolero, 

Markham, Low, Eitel & Thickstun, 2005). Jongeren die meer kijken naar tv-

programma’s met seksuele inhoud overschatten seksueel gedrag en zijn meer geneigd 

om al vroeg seksueel gedrag te stellen (Escobar-Chaves et al, 2005; Nikken, 2009). 

Jongeren die seksuele media bekijken voelen zich vaak ook meer onzeker over hun 
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eigen lichaam (Nikken, 2009). Bleakley, Hennessy, Fishbein & Jordan (2008) geven aan 

dat het vooral interactie-effecten met de omgeving zijn die de invloed van de media 

bepalen. Indien ouders hun kind verbieden om al seksueel actief te zijn, dan zijn deze 

jongeren sneller geneigd om seks op te zoeken op TV en internet. Ook de perceptie 

van de leeftijdsgroep ten aan zien van wat er van seksualiteit in de media verschijnt, 

bepaalt welke invloed het heeft op de attitudes over seksualiteit van de jongere zelf

(Chia, 2006).

In onderzoek komt naar voren dat ook school een belangrijke bron van 

informatie is voor seksualiteit (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005).

Tot slot, heeft ook sekseducatie op school een invloed op het seksueel gedrag van een 

individu. Vinancos, Abubakar, Philips-Howard & Hunter (2013) toonden aan dat 

educatie omtrent seksualiteit op school de kans op seksueel risicogedrag verkleint bij 

individuen die al seksueel actief zijn. Daarnaast stelt het de leeftijd voor de eerste 

seksuele ervaring uit bij individuen die nog niet seksueel actief zijn. Toch is er een 

groot verschil tussen leerkrachten en scholen over wat er precies aan informatie 

gegeven wordt (Woo, Soon, Thomas & Kaneshiro, 2011; Black, Mccough, Bigrigg & 

Thow, 2005). Uit onderzoek blijkt dat de focus vooral op de seksuele 

gezondheidsrisico’s ligt (Woo et al., 2011). Niet in alle scholen wordt echter precieze

informatie gegeven over hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden en hoe je 

bijvoorbeeld een condoom kan aanbrengen (Woo et al., 2011). Studenten zelf geven 

eveneens aan dat er veel aandacht naar de seksuele gezondheidsrisico’s gaat en 

minder naar sociale vaardigheidstrainingen in de omgang met seksualiteit. De leeftijd 

waarop seksuele educatie op school moet plaatsvinden, is ook een twistpunt. (Black et 

al., 2005).

Marokkaans etnische minderheid.

Het thema seksualiteit wordt bij jongeren van een Marokkaanse etnische minderheid 

vaak met leeftijdsgenoten besproken. Meisjes kiezen voor vrouwelijke familieleden 

van hun leeftijd en jongens voor mannelijke familieleden van hun leeftijd (Lodewijckx 

& Henderickx, 2000). Binnen de vriendengroep is er echter ook vaak wantrouwen dat 
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er iets wordt doorverteld en bij familieleden terecht komt. Dit is vooral voor meisjes zo 

(Demant, 2005). Onder mannelijke leeftijdsgenoten heerst de norm om seksuele 

contacten voor het huwelijk uitsluitend met niet-islamitische meisjes aan te gaan. Dit 

levert minder moeilijkheden en problemen. Indien ze toch voor een Marokkaans 

meisje opteren, gebeurt dit vaak via stiekeme afspraakjes (Vennix& Vanwesenbeeck, 

2005).

Uit onderzoek blijkt dat veel Marokkaanse jongeren hun informatie over 

seksualiteit uit internet en andere media halen (Demant, 2005; Doornenbal, Schouten, 

de Graaf & Meijer, 2009). Wanneer de jongeren vaker met leeftijdsgenoten en familie 

over seksualiteit praten, nemen ze ook meer informatie uit de media en omgekeerd. 

De media maakt het mogelijk om veilig en schaamteloos informatie in te winnen over 

seksualiteit, wat bij familie en vrienden moeilijker is (Doornenbal et al., 2009). Ook 

Vlaamse en Marokkaanse televisieprogramma’s helpen jongeren om informatie over 

seksualiteit in te winnen (Lodewijckx & Henderickx, 2000). Deze progamma’s worden 

zelden met het gezin bekeken. Indien er seks op TV verschijnt, wordt er binnen 

moslimfamilies vaak weggedraaid omwille van het taboe (Azough et al., 2007). Binnen 

de Marokkaanse gemeenschap blijkt dat media in de eerste plaats een 

informatiekanaal omtrent seksualiteit vormt. Vennix & Vanwesenbeeck (2005) 

toonden aan dat Marokkaanse jongens tussen 12 en 25 jaar weinig op zoek zijn naar 

erotische prikkels op televisie en internet. Ook bij meisjes komt dit minder vaak voor in 

verhouding tot de autochtone populatie. Zij ervaren vaak gevoelens van schaamte 

(Doornenbal et al., 2009).  

Seksuele opvoeding op school tenslotte, vinden Marokkaanse jongens en 

meisjes zeer belangrijk. Het probleem is echter dat niet iedereen dit op school 

gekregen heeft of indien ze het wel kregen, op een moment dat het al te vroeg of te 

laat was (Lodewijckx & Henderickx, 2000). Verder blijkt ook dat meisjes een voorkeur 

hebben voor afzonderlijke voorlichtingslessen voor meisjes en jongens en bovendien 

liefst gegeven door een vrouwelijke lesgever. Op die manier is men vrijer om over het 

onderwerp te spreken (Lodewijckx & Henderickx, 2000). 
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Probleemstelling

Het beschreven theoretisch kader belicht dat jongvolwassenen uit een Marokkaans 

etnische minderheid hun seksualiteit in een complexe context ontwikkelen. Dit 

onderzoek gaat concreet na welke invloed de verschillende contexten hebben op het 

seksueel risicogedrag van jongvolwassenen uit deze minderheid. Concreet stellen zich 

de volgende onderzoeksvragen

1) Op welke manier bepaalt de westerse maatschappij het ontstaan van 

seksualiteit en mogelijks seksueel risicogedrag bij jongvolwassenen uit een 

Marokkaans etnische minderheid?

2) Hoe oefent de Islam haar invloed uit op de kijk van Marokkaanse 

jongvolwassenen ten aanzien van seksualiteit en seksuele 

risicogedragingen?

3) Op welke manier speelt de opvoeding en het gezinssysteem een rol in de 

ontwikkeling van seksualiteit en mogelijk seksueel risicogedrag bij 

jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische minderheid?

4) Hoe kunnen verschillende informatiebronnen een invloed uitoefenen op 

het seksueel risicogedrag van Marokkaans jongvolwassenen in België?

5) Hoe leidt de interactie tussen deze vier geselecteerde contexten tot het 

stellen van seksueel risicogedrag in de onderzochte steekproef?

Om de onderzoeksvragen te toetsen, werd geopteerd voor kwalitatief onderzoek. 

Kwalitatief onderzoek doelt op het vinden van een link tussen individuele levens in hun 

context en maakt gebruik van hoe-vragen (Marecek, 2003). Hierbij gaat men ervan uit 

dat mensen actieve betekenisverleners zijn en hun realiteit zoeken binnen 

welbepaalde contexten. Men beoogt zo gemeenschappelijke patronen terug te vinden 

tussen de verschillende individuen en hun context (Ponteretto, 2005). Dit sluit het best 

aan bij het opzet van dit onderzoek.
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Procedure

Deelnemers

Om deelnemers te rekruteren, werd gebruik gemaakt van intermediairs. De 

onderzoeker contacteerde twee sleutelfiguren binnen de Marokkaanse gemeenschap 

in de Antwerpse gemeente Borgerhout. Deze intermediairs zijn zelf van Marokkaanse 

origine en werken beiden in de hulpverleningssector. Zij kregen telefonisch informatie 

van de onderzoeker en contacteerden organisaties in Borgerhout. Via hen kreeg de 

onderzoeker telefoonnummers van jongeren die eventueel wilden deelnemen, zij het 

wel na herhaaldelijk aandringen. Ondanks hun bereidheid en inspanningen duurde het 

een hele tijd alvorens zij een vijftal participanten hadden gevonden die bereid waren 

om deel te nemen. De rest van de deelnemers bereikten we voornamelijk  door 

middel van de sneeuwbalmethode, wat betekent dat de reeds geïnterviewde 

participanten gevraagd werden om hun connecties aan te spreken en enkele 

telefoonnummers van geïnteresseerden te bezorgen. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat alle participanten die deel namen nadien ook bereid waren om te helpen 

in de zoektocht naar participanten. Deze zoektocht verliep niet altijd even gemakkelijk, 

gezien een aantal participanten afhaakten of niet kwamen opdagen. Daarnaast werd 

er ook gebruik gemaakt van sociale media, meer bepaald van facebook. Via deze weg 

werden vijf mogelijke kandidaten gecontacteerd. Drie ervan weigerden deelname. 

Reden hiervoor was dat het mannelijke jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst 

waren, die ervoor pasten om met een vrouwelijke onderzoeker van Belgische afkomst 

over seksualiteit te spreken. De twee andere kandidaten waren van het vrouwelijke 

geslacht en stemden toe.

De respondentengroep bestaat uit jongvolwassen mannen en vrouwen van 

Marokkaanse origine in de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar.
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Tabel 1

Demografische karakteristieken van de respondenten (totaal = 14 respondenten)

Karakteristieken                                                                      Frequentie                                  

Geslacht

Mannelijk 6

Vrouwelijk 8

Relatiestatus

Single 10

In een relatie 3

Gehuwd 1

Statuut

Werknemer 2

Werkzoekend 3

Student 9

Gezinssituatie

Alleenwonend 1

Wonend bij ouder(s) 12

Samenwonend met partner 1

_______________________________________________________________________

Methode

De respondenten werden bevraagd via face-to-face interviews met open vragen. De 

interviews vonden plaats in een gesloten ruimte waar enkel de onderzoeker en 

participant aanwezig waren. Elk interview ging van start met een informeel gedeelte. 

In dit deel stelde de onderzoeker zichzelf voor en benadrukte de strikte anonimiteit en 

privacy van de deelnemer. De deelnemer werd gevraagd om een 

toestemmingsformulier te ondertekenen om op die manier in te stemmen met het 

onderzoek. De onderzoeker las het toestemmingsformulier eerst samen met de 



14

deelnemer door en bracht hem/haar op de hoogte dat hij/zij het onderzoek op elk 

mogelijk moment kon stopzetten. Daarnaast vermeldde de onderzoeker dat het 

interview opgenomen werd zodat de gegevens na het interview uitgetypt konden

worden.

Aan face-to-face interviews zijn een aantal voordelen verbonden. De 

onderzoeker kan buiten het verbale ook kijken naar de non-verbale communicatie. Er 

is de mogelijkheid om mensen op hun gemak te stellen en omdat de deelnemer direct 

dient te antwoorden, zijn de antwoorden spontaner (Opdenakker, 2006).

Data-analyse

De opgenomen interviews werden volledig uitgetypt en vervolgens gecodeerd 

aan de hand van thematische analyse. Er werd gezocht naar bepaalde thema’s in de 

data. Thema’s zijn een patroon van betekenissen in de data-set. Het voordeel is dat 

men op deze manier dicht bij de oorspronkelijke data blijft en dat deze analyses

flexibel zijn. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de verschillende betekenisverleningen 

van de participanten in kaart gebracht worden (Braun & Clarke, 2006). De thematische 

analyse werd uitgevoerd aan de hand van een aantal specifieke stappen. Eerst maakte 

de onderzoeker zichzelf eigen met de data. Dit betekent dat de data vaak opnieuw 

gelezen werden op een actieve manier om er betekenissen en patronen in terug te 

vinden. In een volgende stap maakte de onderzoeker codes aan die verwijzen naar de 

basiselementen met betekenis in de ruwe data. Hierbij is het van belang dat er aan elk 

stukje informatie even veel aandacht wordt besteedt en men niet afgaat op wat er het 

meest terugkomt in de data. In de derde fase sorteerde de onderzoeker de 

verschillende codes tot thema’s, waarbij de codes die bij elkaar horen onder hetzelfde 

thema geplaatst werden. Vervolgens werden deze thema’s herbekeken door de 

onderzoeker, omdat sommige thema’s soms bij elkaar horen en andere thema’s toch 

niet zo relevant zijn als men op het eerst zicht gedacht had. Nadien gaf de onderzoeker 

elk thema een naam die de essentie van het thema kon omvatten. Deze thema’s 

werden besproken met de begeleider van deze masterproef. Tenslotte schreef de  
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onderzoeker het rapport over de data (Braun & Clarke, 2006). Tabel 2 geeft een 

overzicht van de gevonden thema’s.

Tabel 2

Overzicht van de thema’s

Thema 1 Invulling van het geloof

Thema 2 Beleving van de seksualiteit binnen de contexten van de Islam, de 

Marokkaanse cultuur en de Westerse samenleving

1. Attitude ten aanzien van de wettelijke leeftijd waarop men seksueel actief mag 

zijn

2. Attitude ten aanzien van het verbod op seks voor het huwelijk

3. Het belang van maagdelijkheid

4. Cultuur versus religie

Thema 3 Beleving gezins- en opvoedingscontext

1. Beleving van de relatie met de ouders

2. Attitude ten aanzien van de controle die ouders uitoefenen

3. Communicatie over activiteiten buitenshuis

4. Belang van goedkeuring van ouders in de partnerkeuze

Thema 4 Communicatie over seksualiteit

1. Communicatie met ouders over seksualiteit

2. Communicatie met vrienden over seksualiteit

3. Communicatie met partner over seksualiteit

Thema 5 Informatie en kennis over seksualiteit

1. Attitude ten aanzien van het internet als informatiebron omtrent seksualiteit

2. Attitude ten aanzien van seksuele voorlichting op school

Thema 6 Seksueel (risico)gedrag

1. Leeftijd eerste seksuele ervaring

2. Aantal seksuele partners

3. Gebruik van anticonceptie
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Resultaten

Thema 1: Invulling van het geloof

Alle veertien deelnemers geven aan dat ze islamitisch zijn opgevoed en dat ze 

de islamitische normen en waarden van hun ouders hebben meegekregen. Er zijn

echter wel een aantal verschillen in de mate waarin de deelnemers hun geloof 

praktiseren. Zeven deelnemers vertellen dat ze islamitisch zijn opgevoed en dat ze ook 

proberen om hun geloof zo veel mogelijk te praktiseren. Van deze zeven deelnemers, 

zijn er zes van het vrouwelijke geslacht. Voor de meeste jongvolwassene vrouwen 

houdt dit onder andere in dat ze 5 keer per dag bidden, een hoofddoek dragen, met de 

ramadan meedoen en hun maagdelijkheid behouden tot aan het huwelijk.

“Euh, ik ben religieus opgevoed... Dus ik ben opgevoed met de islamitische 

opvoeding. En ja, ik ben praktiserend. Ik draag een hoofddoek, ik bid en ik volg 

de regels van islam... Allee, ik probeer toch de regels van islam zoveel mogelijk 

toe te passen.” (Malika, 23 jaar, ongehuwd & single)

Drie van de zeven deelnemers die praktiseren, geven aan dat ze zich pas op latere 

leeftijd in hun geloof zijn gaan verdiepen. Ze vertellen dat ze op latere leeftijd een 

interesse kregen om echt te begrijpen waarom bepaalde regels gevolgd worden en 

geven aan dat dit niet altijd even duidelijk was toen ze jonger waren. 

“Euhm, ja ik ben dus met de Islam opgegroeid. Maar euhm, goh... Hoe moet ik 

dat uitleggen? Mijn ouders hebben hun best gedaan om... Om de Islam uit te 

leggen. Maar zij zelf hebben ook niet alles perfect toegepast hé! Of 

gepraktiseerd zeg maar! En euhm, ik heb dat altijd wel bewust meegekregen 

om bijvoorbeeld mee te gaan vasten of te gaan bidden... Veel dingen, de 

waarden enzo, ik heb die allemaal meegekregen, maar... Allee hoe ouder dat ik 

werd, ben ik dat eigenlijk echt zelf gaan zoeken en gaan vragen van waarom 

doe ik dat nu eigenlijk? En ja, dan ben ik mijzelf daar echt in gaan verdiepen en 

dat geeft ook meer betekenis” (Yousra, 24 jaar, ongehuwd & single)
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Vier mannelijke deelnemers uit het onderzoek geven aan dat ze maar in beperkte mate 

praktiseren. Ze stellen dat zich beperken tot de ramadan en de traditionele feesten.

“Euh, ik ben moslim. Ik ben zo opgevoed, maar euhm ik ben een beetje modern 

opgevoed. Tis niet dat wij praktiserend zijn of dat wij extreem zijn of wat dan 

ook. Wij doen de normale dingen... Met de ramadan doen we mee. Ja, zo van 

die dingen wel, de standaard zaakskes, daar doen wij wel ne keer aan mee. 

Maar voor de rest euh amuseer ik mij gelijk geen ander, dus euh ja.” (Tarek, 24 

jaar, ongehuwd & single)

Eén participant geeft ten slotte aan dat hij wel praktiseert, maar dat je praktiseren op 

verschillende manieren kan invullen.

“En praktiserend... Wel, euhm ik heb daar zo een beetje mijn eigen filosofie 

over. In wat kan je praktiseren? Je kunt praktiserend zijn door u aan bepaalde 

zaken te houden of door u aan alle regels te houden. Je kunt praktiseren door op 

alle afspraken te komen, ook dat is een onderdeel van religie. Dus, ik probeer 

wel te praktiseren in de mate van het mogelijke en in het mogelijke, in die zin 

dat ik mijn eigen weg houd van datgene wat mij in de verleiding kan brengen 

om niet te praktiseren” (Mohammed, 25 jaar, ongehuwd & single)

Thema 2: Beleving van seksualiteit binnen de contexten van de Islam, de 

Marokkaanse cultuur en de westerse maatschappij

attitude ten aanzien van de wettelijke leeftijd om seksueel actief te zijn.

Vijf deelnemers geven aan dat ze de leeftijd van 16 jaar hoe dan ook te vroeg vinden 

om al seksueel actief te zijn. Ze vinden voornamelijk dat je op die leeftijd nog niet 

verantwoordelijk kan zijn, nog te speels bent of nog te veel een kind bent. Sommigen

wijzen erop dat je op deze leeftijd nog geen verantwoordelijkheid kan dragen als je 

zwanger geraakt en zien dit als voornaamste reden om niet akkoord te zijn met deze 

wet. Zowel mannen als vrouwen delen deze mening.
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“Ik vind dat gek!! (lacht hard). Euhm... Oké dat is een wet, dat is door iemand 

opgeschreven, maar ik vind persoonlijk dat dat niet... Allee toen ik 18 was, ik 

ben 22 en toen ik 18 jaar was, als ik nu terug denk... Heb ik zo iets van ik was 

nog een kind. Dus... Ik vind... Ja, ik ga niet akkoord. Ik ga niet volledig akkoord 

met die wet. 16, allee je bent nog een kind” (Naima, 22 jaar, ongehuwd & 

single)

Vier vrouwelijke deelnemers stellen dat ze de leeftijd van 16 jaar te vroeg vinden 

wanneer ze dit bekijken vanuit religieus perspectief. Ze kunnen er wel inkomen dat 

andere jongeren in de maatschappij al op deze leeftijd seksueel actief zijn en geven 

aan dat ze hier niet over oordelen. Drie mannelijke participanten en één vrouwelijke 

zeggen dat het afhankelijk is van de persoonlijke mening van elk individu op zich. Ze 

stellen dat iedereen vrij is om zelf een keuze te maken op welke leeftijd men seksueel 

actief wordt.

“Dat is eigenlijk de mening van elke persoon hé. Iedereen weet wanneer hij er 

klaar voor is of wanneer zij er klaar voor is. Dus ik kijk eigenlijk altijd naar 

mezelf. Ik heb het denk ik zelfs op vroegere leeftijd gedaan, waarschijnlijk, dus 

ja.” (Samir, 21 jaar, ongehuwd & partner)

attitude ten aanzien van het verbod op seks voor het huwelijk.

Twaalf deelnemers geven aan dat ze het verbod op seksueel contact voor het huwelijk 

een belangrijke islamitische waarde vinden. Dit staat voor bepaalde deelnemers los 

van het feit of ze zich ook persoonlijk aan dit verbod houden. 

“Ja, ik vind dat ook! Ik vind dat heel belangrijk en ik hoop dat ik dat ook aan 

mijn kinderen zal kunnen meegeven. Maar ja, ik vind dat zeker belangrijk” 

(Aïcha, 20 jaar, ongehuwd & partner)

De helft van deze deelnemers geeft aan dat het verbod op seks voor het huwelijk goed 

is omdat het een vrouw beschermt tegen onverwacht zwangerschap. Ze stellen dat het 

verbod op seks voor het huwelijk tot minder abortussen en alleenstaande moeders 

leidt.
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“Ik vind dat een beetje logisch, omdat je kunt... Er is een reden waarom dat 

verbod er is en ja, er zijn veel mensen die wel al contact hebben gehad en stel 

die vrouw krijgt dan kinderen, ja die man, ja die trapt het dan af om het zo te 

zeggen. Dus ja, dan zit die vrouw daar met kinderen en dan weet ze niet wat ze 

ermee moet doen. Dus, daarom pas vanaf het huwelijk. Waarom huwelijk? Dat 

verzekert de vrouw ook van als er kinderen zijn of als ze ziek is ofzo, dan weet ze 

wie dat de persoon is. Dan weet ze ook van wie moet ik contacteren moest ik 

dat hebben. Dus ja, ik vind dat eigenlijk een beetje vanzelfsprekend” (Omar, 21 

jaar, ongehuwd & single)

Andere deelnemers geven als reden dat het verbod op seks voor het huwelijk iets 

moois creëert tussen twee personen. Zo geeft iemand aan dat je meer toegewijd bent 

als je wacht tot het huwelijk. Nog andere vinden het vooral belangrijk dat deze regel 

behouden blijft en aan de kinderen wordt doorgegeven.

“Eigenlijk ja... is dat wel iets goed. Euhm dat ik mij daar zelf aan heb gehouden? 

Oké dat is een ander verhaal. Ik heb er ook wel spijt van eerlijk gezegd, want dat 

creëert wel iets speciaals. Zo wachten tot het huwelijk, euhm... dus ja, ik vind 

dat wel iets moois” (Jaouad, 22 jaar, ongehuwd & single)

Twee mannelijk deelnemers vermelden niet dat dat dit voor hen een belangrijke 

islamitische waarde is. Ze vinden het voornamelijk belangrijk dat iedere persoon vrij is 

om hier zelf een keuze in te maken.

“Ik eeuhm, ik respecteer natuurlijk wel de mensen die dat wel doen en euhm die 

zich er wel in praktiseren, die zich daar toch wel van onthouden! Maar euh, ik 

heb even veel respect voor iemand die dat niet doet” (Hakim, 22 jaar, 

ongehuwd & single)

het belang van maagdelijkheid.

Het merendeel van de deelnemers lijken een onderscheid te maken tussen wat de 

religie hen voorschrijft inzake het verbod op seks voor het huwelijk enerzijds en het 

persoonlijke belang dat ze aan maagdelijkheid van hun (toekomstige) partner hechten 
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anderzijds. Daarnaast bestaat er ook een verschil in het belang dat vrouwen en in het 

belang dat mannen aan de maagdelijkheid van hun (toekomstige) partner toekennen.

Met uitzondering van één, geven alle vrouwelijke participanten aan dat het voor hen 

geen prioriteit is dat hun toekomstige man nog maagd is. Ze hebben hier verschillende 

redenen voor. Drie vrouwen zeggen dat maagdelijkheid iets tussen God en de persoon 

zelf is en vinden van zichzelf dat zij daar niets over te zeggen hebben. Twee vrouwen 

geven aan dat ze maagdelijkheid in principe wel belangrijk vinden, maar dat ze 

ondertussen wel weten dat dit niet de realiteit is en zien het omwille van deze reden 

niet als prioritiet dat hun toekomstige man nog maagd is. Eén vrouw geeft aan dat ze 

niet eist dat haar toekomstige partner maagd is, gezien ze dit zelf niet meer is. Een 

andere is van mening dat een beetje ervaring van haar toekomstige echtgenoot wel 

kan helpen bij de huwelijksnacht.

“Je ben als meisje super ongerust, je ken die scene niet, je kent die gevoelens 

niet. En dan heb je iemand die (lacht), die er zelf niets van weet. Dat is heel 

verontrustend. Ik zeg niet dat hij met alle vrouwen moet gaan slapen voordat hij 

naar mij komt, maar ik denk wel dat het een geruststelling is dat hij iets of wat 

ervaring heeft. Maar ja, tegenwoordig heb je geen jongens meer die nog maagd 

zijn. Dus eigenlijk moet ik daar niet eens over nadenken (lacht).” (Naima, 22 

jaar, ongehuwd & single)

Tenslotte halen drie vrouwelijke deelnemers daarnaast ook aan dat het voor 

moslimvrouwen niet vanzelfsprekend is om openlijk te spreken over het feit of ze al 

dan niet nog maagd zijn.

“Eerlijk gezegd, als ik iemand leer kennen... Ik heb wel jongens allee in het 

verleden leren kennen en die zijn daar heel open over. Maar als meisje zijnde, er 

zijn héél veel meisjes die dat ook doen, moslimmeisjes, maar die gaan dat 

gewoon niet zeggen. Die gaan dat ook... Dat is schaamt, dat kan gewoon niet, 

snaptge? Het gebeurt misschien wel even veel, maar ze gaan da niet, nee, ze 

gaan dat niet zeggen, nee, totaal niet!” (Malika, 23 jaar, ongehuwd & single)
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Bij de mannelijke deelnemers zijn de meningen meer verdeeld. De helft van de 

mannen ziet het als een prioriteit dat hun toekomstige vrouw nog maagd is.

“Ik heb mezelf er niet aan gehouden, jammer genoeg (lacht). Maar, ik zou toch 

wel graag hebben dat mijn vrouw het toch nog nooit heeft gedaan eigenlijk. Ik 

weet dat is heel egoïstisch (lacht), maar eigenlijk ja, het is wel zo. Dat voelt 

gewoon alsof het ideale is. En als je dan met de gedachte moet zitten van: ‘Oh, 

mijn vrouw heeft het met zoveel mannen gedaan’, dat is totaal (lacht)... Ja, voor 

ons is dat echt wel taboe hoor!” (Samir, 21 jaar, ongehuwd & partner)

De andere helft van de mannen geeft aan het totaal onbelangrijk te vinden of hun 

toekomstige vrouw al dan niet nog maagd is.

“Ik heb voorbeeld een vriend waarvoor dat dat echt ne must is... Dat is zelf geen 

maagd ofzo ze en euh dat is echt ne rokkenjager... Maar euhm, voor mij is dat 

echt bijzaak, euh nee dat is zelf geen bijzaak... Daar kijk ik zelf gewoon helemaal 

niet naar! Dat is zelfs geen detail! Euhm, nee, daar zou ik zeker niet over 

struikelen” (Hakim, 22 jaar, ongehuwd & single)

cultuur versus religie.

Het verschil tussen cultuur en religie komt bij twaalf deelnemers ter sprake. 

Verschillende vrouwelijke participanten geven te kennen dat het moeilijk is om 

rekening te houden met zowel de Westerse cultuur, de Marokkaanse cultuur en de 

Islam in het op zoek gaan naar een relatie. Onderstaand fragment toont de 

moeilijkheid voor bepaalde vrouwelijke participanten in het aangaan van een relatie.

“Euh tegenwoordig, ik ben zelf nu ook wel een beetje aan het sukkelen met die 

vraag. Bijvoorbeeld ik ben nu 24 jaar en ik denk wel van ooh, ik wil ook wel is 

graag iemand leren kennen om mee te trouwen! Maar dat is niet meer zo 

gemakkelijk. Het is gewoon een beetje tegenstrijdig nu... De islam zegt geen 

contact met mannen, pas als je de intentie hebt om in het huwelijksbootje te 

stappen en dan nog mag je niet helemaal alleen zijn. Maar euh, dan heb je de 

Marokkaanse cultuur langs de andere kant die dat zegt van euh je moet wel 
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iemand leren kennen voor het huwelijk en het meisje moet zelf iemand zoeken. 

Je krijgt een sociale druk van als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt van 

waarom ben je nog niet getrouwd? Dan heb je ook de islam die zegt van: ‘Nee, 

je mag niet voor het huwelijk contact hebben’, de cultuur legt bij u de sociale 

druk en daarboven heb je nog de Westerse samenleving dat eigenlijk euh seks 

promoot zeg maar. Hoe meer dates, hoe beter. Dus ja... Dat is héél moeilijk 

eigenlijk. Dat is heel ingewikkeld voor euh eigenlijk iemand van Marokkaanse 

afkomst, iemand met islamitische achtergrond en die dan leeft in het Westen.” 

(Nora, 24 jaar, ongehuwd & single)

De meesten deelnemers die spreken over een verschil tussen cultuur en religie hebben 

het echter vooral over het feit dat er binnen de Marokkaanse cultuur anders wordt 

omgegaan met het verbod op seks voor het huwelijk dan de manier waarop dit door 

de islam wordt voorgeschreven. Ze geven aan dat het binnen de cultuur over het 

algemeen meer geaccepteerd wordt dat een jongen al seksueel actief is voor het 

huwelijk, terwijl dit bij het meisje wordt bekeken als een schande. Dit wordt ook wel 

eens omschreven als de ‘dubbele moraal’. Negen deelnemers zijn van mening dat dit 

niet correct is. Er is hierbij geen onderscheid tussen mannelijke of vrouwelijke 

deelnemers. Beide beoordelen dit als incorrect.

“De jongens die denken dat zij af en toe een meisje mogen kiezen, meestal 

meisjes met een andere nationaliteit of van een ander land en dan ja, komen ze 

thuis en weet niemand iets. Maar als de zus dan bijvoorbeeld met een jongen is, 

dan is dat direct van ho ho, naar waar ga je? Dus ja, er is echt wel een groot 

verschil. De jongens worden echt zo, ja vergeten eigenlijk hé. En ik zeg u eerlijk... 

Ik ben daar tegen. Dat klopt niet.” (Omar, 21 jaar, ongehuwd & single)

Eén van deze participanten geeft aan dat ze het gewoon is en probeert aan te tonen 

dat ze hier soms tegen wil rebelleren.

“Ik ben dat zo gewoon eigenlijk. Allee, van jongens wordt er in onze cultuur, 

want er is een verschil tussen cultuur en religie. In onze cultuur wordt er van 

jongens gewoon veel meer gepikt. Die mogen precies veel meer dan meisjes. 
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Soms heb ik het daar moeilijk mee, maar ja ik kan er echt veel tegen doen. Ik 

probeer er wel een beetje tegen te rebelleren, maar dat is steeds binnen de 

grenzen.“ (Farida, 23 jaar, ongehuwd & partner)

Hoewel sommigen van de negen bovengenoemde deelnemers enkel zeggen dat het 

incorrect is, gaan drie vrouwelijke deelnemers verder en spreken over ‘discriminatie’. 

“De gedachten dat wij hebben gecreëerd als Marokkaanse moslimjongeren hier 

in België of in Marokko, ik vind de gedachte dat wij hebben echt wel 

discriminatie. Wij zijn gelijk, dus... begrijp je? Om een jongen te vinden die nog 

maagd is, dat is hier moeilijk en toch verwachten de meeste jongens dat het 

meisje dat wel nog is. Maar in de islam is dat niet zo, begrijp je? Iedereen is 

gelijk voor de wet eigenlijk.” (Yousra, 24 jaar, ongehuwd & single)

Twee deelnemers wijzen erop dat er een verschil tussen cultuur en religie bestaat, 

omdat binnen de Marokkaanse cultuur de eer van de familie vooral aan het meisje 

wordt toegeschreven. 

“Omdat er in onze cultuur, allee het is zo dat de eer van de familie vooral bij het 

meisje ligt, ja. Dus daarmee dat ze het belangrijker vinden dat die nog maagd is, 

bij een jongen wordt dat zo al rapper door de vingers gezien. Een jongen kan 

bijvoorbeeld niet zwanger geraken, bij seksueel contact met een meisje wel. Ja 

dat gaat sowieso zijn gevolgen hebben ook in euh ja in sociale relatie, in 

familierelaties, het heeft meer impact als een meisje begint aan haar... Allee als 

de familie in de omgeving weet dat een meisje seksueel actief is zeg maar.” 

(Soraya, 23 jaar, ongehuwd & single)

Thema 3: Beleving gezins- en opvoedingscontext

beleving van de relatie met de ouders.

Elf deelnemers geven aan dat ze een goede relatie met hun ouders hebben en hebben 

het gevoel dat ze uit een ‘warm nest’ komen. Drie van deze deelnemers zeggen dat 
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vooral de band met hun moeder goed is en dat ze in mindere mate een sterke band 

met hun vader hebben.

“Ik heb euh een vrije sterke band met mijn moeder! Met mijn mama, euh daar 

kan ik wel mee praten over... Over andere dingen, voorbeeld over mijn 

privéleven, over mijn relaties, over euh mijn studies en euh ja, met mijn vader is 

dat wel minder. Maar euh ja, over het algemeen is dat toch omdat ja, dat is de 

oude garde, de oude generatie ook hé, waarbij da is zo. Dat de band met de 

vader dat dat niet echt eeeuhm... Aleja, dat dat stroef verloopt!” (Hakim, 22 

jaar, ongehuwd & single)

Net zoals geciteerde deelnemer, halen nog vier van de elf deelnemers aan dat de band 

met hun ouders verschilt naargelang het feit of hun ouders van de tweede of eerste 

generatie in België zijn. Deze deelnemers stellen allen dat de band met hun ouders, die 

van de tweede generatie zijn, opener is in vergelijking tot andere jongvolwassenen 

waarbij de ouders van de eerste generatie zijn. 

“Want mijn ouders zijn zelf ook, allee... wel van Marokkaanse origine, maar ook 

opgegroeid in België. Snap je? Dus die zijn wat meer gewoon. Euhm, mijn vader 

en moeder die zeggen ook altijd van ja, wij zijn zelf ook jong geweest. Dus wij 

weten zelf wat jij exact kan doen allemaal, omdat ze zelf in België zijn 

opgegroeid. [...]. De relatie is toch anders ik zie dat bijvoorbeeld wel bij vrienden 

van mij, die euhm... Ouders hebben die echt van Marokko zijn, dus die daar zijn 

opgegroeid. Dat is toch wel anders, die zijn wel strenger enzo, dat ziet ge wel, ja 

ja.” (Jaouad, 22 jaar, ongehuwd & single)

attitudes ten aanzien van controle die ouders uitoefenen.

Twee mannelijk en twee vrouwelijke deelnemers geven aan dat ze veel vrijheid krijgen 

van hun ouders en dat ze thuis weinig gecontroleerd worden over wat ze buitenshuis 

doen. 

“Mijn vader geeft mij veel vrijheid, hij zegt zelf van je bent nog jong, geniet 

ervan hé. Maar pas op met die dingen. Voorbeeld komt niet in contact met 
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drugs, blijf weg van die slechte buurten. Maar voor de rest ja, doe maar wat je 

wil hé (lacht).” (Omar, 21 jaar, ongehuwd & single)

Drie vrouwelijke participanten zeggen dat er een verschil is tussen de manier waarop 

ouders met meisjes omgaan en de manier waarop ouders met jongens omgaan wat 

activiteiten buitenshuis betreft. Ook hier kunnen we spreken van een dubbele moraal.

“De manier hoe dat er met jongens wordt omgegaan is verschillend van hoe er 

met de meisjes wordt omgegaan. De jongens krijgen meer vrije tijd euhm... 

Voorbeeld als ze ’s avonds buiten zijn ofzo, dat wordt niet in vraag gesteld. Als 

een meisje ’s avonds buiten is... Voorbeeld na 20u ofzo, dan worden er wel 

vragen gesteld van waar is zijn ofzo. Je moet wel echt een goed excuus hebben 

om om dat uur eigenlijk buiten te zitten.” (Nora, 24 jaar, ongehuwd & single)

Eén man en twee vrouwen vertellen nog dat hun ouders wel streng zijn over wat ze 

buitenshuis doen, maar dat ze dit wel correct en rechtvaardig vinden. Eén vrouwelijke 

participant zegt dat ze soms last ondervindt van de controle die haar ouders 

uitoefenen.

“Soms ergert mij dat heel hard en word ik er ook heel boos van, euh omdat ik 

zoiets heb van ik ben 23 en als ik naar mijn vriendinnen zie, euh, dan ja... Die 

moeten helemaal geen verantwoording meer afleggen en ik moet nog elke stap 

dat ik zet bij wijze van spreken uitleggen en verklaren en staven enzo. En dat 

vermoeit mij dan ook wel.” (Farida, 23 jaar, ongehuwd & partner)

communicatie over activiteiten buitenshuis.

Twee mannen en twee vrouwen halen aan dat ze openlijk aan hun ouders vertellen 

wat ze buitenshuis doen en dat hun ouders hier ook vrijwel altijd vanop de hoogte zijn. 

Eén mannelijk en twee vrouwelijke participanten geven aan dat ze af en toe tegen hun 

ouders liegen over waar ze naartoe gaan. De twee vrouwelijke deelnemers vertellen 

daarbij dat ze soms stress en schuldgevoelens ervaren wanneer ze over bepaalde 

zaken liegen.
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“Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn vriendje ga, dan weten die dat niet. Dan 

moet ik daarover liegen en ik vind dat wel jammer, want ja dan voelt ge u toch 

altijd een beetje... Ja, dat is niet leuk dat je moet liegen en je voelt u altijd een 

beetje schuldig. En ook, als je dan bij hem bent, dan denk je hele tijd van oh nee 

subiet zoeken die mij of subiet hebben die mij nodig en dan ben ik niet waar ik 

moet zijn, dus dat is altijd wel een beetje stressy.” (Farida, 23 jaar, ongehuwd & 

partner)

Tot slot, geven drie deelnemers aan dat ze soms wel en soms niet vertellen wat ze 

buitenhuis doen.

“Meestal weten die wel wat ik doe, waar dat ik zit. Meestal zit ik op mijn werk, 

want ik ben iemand die veel werkt. Dus, dan weten die ook waar dat ik zit. Maar 

er zijn ook natuurlijk bepaalde euh dingen die dat je niet kan zegge hé. Ik bedoel 

dat je gewoon voor uw eigen houdt. Ik denk dat iedereen wel geheimen heeft 

dat hij voor zijn eigen houdt, dus ik bedoel, ik ben daar gewoon normaal in 

eigenlijk, sommige dingen vertel ik wel, sommige dingen niet.” (Tarek, 24 jaar, 

ongehuwd & single)

het belang van de goedkeuring van ouders in de partnerkeuze.

Vijf deelnemers, waarvan twee mannelijk en drie vrouwelijk, geven aan dat ze de 

mening van hun ouders belangrijk vinden in hun partnerkeuze en kennen hieraan 

dezelfde reden toe. Ze hebben namelijk het gevoel dat hun ouders steeds het beste 

voor hen wensen en dat hun ouders genoeg ervaring hebben om te weten wat goed is 

voor hen en wat niet. Alle vijf de deelnemers zeggen hierbij uitdrukkelijk dat ze enkel 

rekening zullen houden met de mening van hun ouders, indien de ouders ook grondige 

argumenten kunnen aanhalen. Ze geven hierbij aan dat de beslissing voor een partner 

bij hen zelf ligt, maar dat de mening van hun ouders wel een grote invloed kan hebben 

op hun beslissing.

“Uiteindelijk is dat mijn keuze hé, maar ik wil... allee, mijn ouders moeten wel... 

Ik moet wel de zegen van mijn ouders hebben. [...] En, vaak zeggen ze ook in de 
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islam, luister naar de raad van uw ouders, want zij kiezen het beste voor u. Dat 

zijn mensen met meer ervaring, maar als die... Allee, er moet natuurlijk ook wel 

echt een bepaalde verantwoording zijn van hun uit, snap je?” (Yousra, 24 jaar, 

ongehuwd & single)

Twee vrouwelijke en één mannelijke deelnemer zeggen dat hun partnerkeuze vooral in 

de eerste plaats hun eigen keuze is. De mening van hun ouders heeft volgens hen geen 

invloed op de beslissing.

“Euh... Ik vind dat wel heel belangrijk, MAAR als het puntje bij paaltje komt, ben 

ik wel diegene die beslist of dat dat ja... Of ik daar verder mee ga of niet. Ik vind

wel dat wel belangrijk, maar... Of ik dat doorslaggevend zou vinden? Nee. Ik 

vind mijn eigen gevoel veel belangrijker dan...” (Malika, 23 jaar, ongehuwd & 

single)

Nog zes deelnemers uit het onderzoek geven aan dat ze de mening van hun ouders 

belangrijk vinden. Ze hebben echter allen een verschillende reden over waarom ze dit 

belangrijk vinden. Argumenten die hiervoor gegeven worden zijn: een huwelijk dat niet 

gezegend is brengt ongeluk, familiebande krijgen steeds voorrang op liefdespartners, 

enkel de mening van de moeder is belangrijk, de partner is reeds goedgekeurd en dit 

zorgde voor opluchting, ouders mogen niet gekwetst worden, ouders moeten goed 

overeenkomen met mijn toekomstige partner en mijn ouders zijn gelukkig als ik dat 

ook ben.

“Ja, dat is belangrijk... maar het geluk langs mijn kant is dan dat mijn ouders 

daar niet zo streng in zijn. Dus mijn ouders die hebben zoiets van zolang dat jij 

gelukkig bent, zijn wij ook gelukkig. Dus op dat vlak moet ik mijn eigen ook geen 

zorgen morgen, ‘t is niet dat mijn ouders zeggen van gij moet met dat en dat en 

dat thuiskomen anders wordt je niet aanvaard, nee, helemaal niet.” (Tarek, 24 

jaar, ongehuwd & single)
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Thema 4: Communicatie over seksualiteit

communicatie met ouders over seksualiteit.

Vijf vrouwelijke deelnemers geven aan dat ze enkel met hun moeder op een indirecte

manier over seksualiteit kunnen praten en dat ze dit ook al eens deden.

“Euhm (lacht)... Met mijn vader absoluut niet, nee nee nee... Dat zou héél 

ongemakkelijk zijn. Absoluut niet, ik denk zelfs los van dat je islamitisch bent of 

niet. Ik denk dat dat heel zeldzaam is om daar met je vader over te praten. Mijn 

mama als ik vragen heb of ik ben curieus of er is iets, dan stel ik die vraag wel, 

maar niet zo... Euh to the point. Zo een beetje... Ik maak er dan een verhaal 

rond (lacht). Omdat ik dat zelf heel ongemakkelijk vind. Dan reageert ze zo van 

wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wat is er nu?” (Naima, 22 jaar, ongehuwd & 

single)

Zes deelnemers vertellen dat ze nog nooit met hun ouders over seksualiteit gepraat 

hebben. Op één na, zijn ze allen van het mannelijke geslacht. Drie van deze

deelnemers zeggen dat ze er nog niet echt bij stil stonden om met hun ouders over 

seksualiteit te spreken. Ze geven als voornaamste reden dat ze het liever met andere 

personen bespreken. Ook hier komt aan bod dat indien ze het wel zouden bespreken, 

dit enkel met hun moeder zou zijn. De andere helft van deze deelnemers stelt dat 

praten over seksualiteit taboe is. 

“Nee, absoluut niet. Dat is echt een taboe bij ons. Allee, absoluut... Ik praat niet 

met mijn ouders over relaties en zéker niet over seksualiteit, dat is echt een no-

go. Allee, mijn moeder soms als we zo is ruzie hebben dan zegt ze wel zo is van... 

Ja bij wijze van spreken van zie maar dat je uw benen toehoudt (lacht). Maar 

dat is dan ook het enige op vlak van seksualiteit dat ooit besproken wordt, allee 

over geruzied wordt dan (Farida, 23 jaar, ongehuwd & partner)

Twee deelnemers geven nog aan dat hun moeder het wel al eens geprobeerd heeft om 

erover te spreken, maar dat ze dit zelf ongemakkelijk vonden en dit ontweken.
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“Ik kan dat, maar ik wil dat niet! Mijn moeder heeft dat wel een paar keer 

geprobeerd, maar ik ontwijk dat gewoon. Want ja, dat komt een beetje raat 

over. Ik weet, eigenlijk moet dat van de islam, want seks is in de islam helemaal 

geen taboe. Euhm... Normaal moet dat wel. Maar nog steeds... euhm, dat komt 

raar over. Dat is omdat dat ja... voor veel mensen is dat wel taboe” (Jaouad, 22 

jaar, ongehuwd & single)

Eén vrouwelijke deelnemer geeft ten slotte aan dat ze het wel een gemis vindt dat 

haar ouders dit onderwerp niet met haar bespreken.

“Zelfs voor het huwelijk, zouden mijn ouders niet zeggen van ooh, binnenkort, je 

trouwt, uw eerste huwelijksnacht ofzo. Er wordt zelfs niet over gesproken. 

Terwijl ik eigenlijk wel vind dat dat wel moet.  Want ook zeker als het meisje of 

de jongen nog maagd is ofzo, je weet niet wat je moet verwachten. Dan vind ik 

dat zo een gesprek eigenlijk wel gepast is. Dat is wel een onderwerp dat je niet 

zomaar onbesproken mag laten.” (Nora, 24 jaar, ongehuwd & single)

communicatie met vrienden over seksualiteit.

Eén vrouwelijke participant uit het onderzoek vertelt dat ze niet met vriendinnen over 

seksualiteit praat, omdat dit binnen haar vriendenkring taboe is. Op deze participant 

na, geven alle deelnemers van het onderzoek aan dat ze wel eens met hun vrienden of 

vriendinnen over het onderwerp seksualiteit spreken. Er zijn echter wel verschillen 

tussen de deelnemers over met welke vrienden ze hierover spreken en op welke 

manier dit gebeurt. Zes vrouwelijke deelnemers geven aan dat ze een onderscheid 

maken tussen de vriendinnen waarmee ze wel over seksualiteit kunnen praten en de 

vriendinnen waarmee ze dat niet doen.

“Met heel goede vriendinnen kan ik dat wel gemakkelijk. Dan durf ik eigenlijk 

zelfs wel vrij, allee explicit niet, maar durf ik er wel wat direct over te praten. Ik 

heb ook een paar vriendinnen, die... dat zijn heel goeie vriendinnen, maar zo 

toch niet, allee de beste om het zo te zeggen. Daarbij gaat dat ook nog een 

beetje, maar dan op een... Allee minder op een manier dat dat echt betrekking 
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heeft op mezelf, meer op een algemene manier. En voor de rest, goh ja... met 

kennissen misschien dat dat nog wel gaat, maar voor de grap dan. Afhankelijk 

van wie dat het is, ga ik mij wel beperken in wat ik zeg.” (Soraya, 23 jaar, 

ongehuwd & single)

Vijf participanten, die op één na allen van het mannelijke geslacht zijn, vertellen dat ze 

openlijk en op een losse manier over seksualiteit kunnen spreken. Twee van de 

mannelijke participanten geven aan dat ze dit vaak op een humoristische manier met 

hun vrienden bespreken.

“Allee jongens onder mekaar. Jongens je weet zelf wel waarschijnlijk, wij 

denken om de paar seconden aan seksualiteit. Maar echt extreem veel erover 

praten, nee. Wij lachen er wel eens mee of wij plagen het meisje er wel eens 

mee, maar niet echt extreem in die zin. Jongens zijn gewoon meer zo voor 

ermee te lachen ofso.” (Omar, 21 jaar, ongehuwd & single)

Twee mannelijke deelnemers geven aan dat ze dit niet vaak met vrienden bespreken. 

Eén van hen zegt dat de meeste van zijn vrienden al getrouwd zijn en dat dit erg 

onrespectvol zou zijn naar hun partner toe. De andere geeft eveneens respect als 

belangrijkste reden om dit niet zo vaak te bespreken. 

“Euhm, ik heb een soort van vriendenkring, euhm... waar heel veel respect in is. 

Dus... dat onderwerp zal niet snel naar boven gehaald worden, dat onderwep 

van seks, want dat komt een beetje onrespectvol over. Euh, dus wij denken van 

ja, iedereen zijn eigen ding, we gaan ons er niet te veel mee bemoeien. Als er 

ooit iets gezegd wordt, praten wij daar wel over. Maar echt zo elke dag ofso? 

Dat niet.” (Jaouad, 22 jaar, ongehuwd & single)

communicatie met partner over seksualiteit.

Elf deelnemers vertellen dat ze het belangrijk vinden om openlijk met hun partner over 

seksualiteit te spreken. Deze deelnemers zeggen voornamelijk dat ze het belangrijk 

vinden om te weten wat er van elkaar verwacht wordt. Volgens de meeste creëert het
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openlijk bespreekbaar maken van dit onderwerp eveneens een betere band in de 

relatie.

“Het is noodzakelijk om daarover te spreken, ja. Om zo te weten wat de leuke 

zaken zijn, om ontspannen te zijn, om te spreken met elkaar en ja vooral om 

elkaar op die manier beter te leren kennen hé. “ (Mohammed, 25 jaar, 

ongehuwd & single)

Vijf deelnemers hebben op het moment dat het interview wordt afgenomen een 

partner. Twee van deze deelnemers geven aan dat ze openlijk alle aspecten van 

seksualiteit met hun partner bespreken.

“Ja, toch wel. Ja, we hebben het er regelmatig over wel over en ja, eigenlijk over 

alles. Over hoe we er ons dan bij voelen en ja, over anticonceptie, want kinderen 

wil ik sowieso nog niet hé.” (Leyla, 21 jaar, gehuwd & partner).

Eén van de deelnemers die een partner heeft, geeft aan dat het haar wel moeilijk lijkt

om dit onderwerp te bespreken, indien iets niet goed zou gaan. 

“Ja, ik kan er openlijk over praten met mijn partner. Maar euh... Ik denk dat ik 

het wel moeilijk zou vinden moest ik het niet goed vinden of moest er iets zijn 

dat mij stoort ofzo. Ik denk dat ik het dan wel moeilijk zou vinden om met hem 

daarover te praten. Ik weet niet waarom, dat is een gevoel, misschien is dat nog 

een beetje taboe ofzo in onze relatie.” (Farida, 23 jaar, ongehuwd & partner)

Tenslotte zijn er nog twee vrouwelijke participanten die aangeven dat ze niet met hun 

partner over seksualiteit praten of zouden praten zolang ze niet getrouwd zijn. Ze 

stellen dat dit enkel seksueel gedrag uitlokt, terwijl dit voor hen niet mogelijk is voor 

hun huwelijk.

“Nee nee. Want wij weten waar het opstaat en nee wij praten daar niet over. 

[...] Weet je, je gaat het wel doorhebben wanneer je erover kunt praten en 

wanneer niet. Als we er nu gaan over praten, dan is dat zo akward, want we 
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weten allebei dat het niet kan of gaat gebeuren. Dat zou dat ook alleen maar 

uitlokken, dus ja. “ (Aïcha, 20 jaar, ongehuwd & partner)

Thema 5: Informatie & kennis over seksualiteit

attitude ten aanzien van het internet als bron omtrent informatie over 

seksualiteit.

Vier deelnemers zeggen dat ze het internet absoluut geen goede bron van informatie 

vinden, omdat er op het internet allerlei informatie geplaatst wordt waarvan je 

eigenlijk niet weet of deze correct is.

“Kijk he... Sociale media, internet, google, dat is zoals (zucht) in de middelbare 

school een toiletdeur. Wat bedoel ik daarmee? Je zit op toilet, je kijkt naar die 

deur die gesloten is en je ziet er alles opstaan. Tekeningen, hartjes, 

scheldwoorden, alles zie je erop staan [...] Media, sociale media is zoals die 

deur. Internet, dat is zoals die deur. Wat dat je wilt, wat dat je in uw hoofd 

hebt,... Je kan dat erop plaatsen. En als je niet gaat filteren of als je niet de tools 

hebt om te filteren zeg maar, dan is dat gevaarlijk.” (Mohammed, 25 jaar, 

ongehuwd & single)

Drie deelnemers geven aan dat internet wel een goede bron van informatie kan zijn, 

mits je op de juiste manier bepaalde zaken opzoekt. Zes deelnemers geven aan dat ze 

zelf al eens gebruik gemaakt hebben van het internet om informatie op te zoeken rond 

seksualiteit. Dit waren zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers. 

“Als je op jonge leeftijd iets opzoekt... Euhm... Ik zeg maar rond op uw 14, 15 

16... Het gaat meestal rond die leeftijdscategorie. En je zoekt iets op, je komt 

terecht bij forums en je ziet dat er andere mensen ook die vragen hebben 

gesteld en ik... Bij mij persoonlijk, ik had zo iets van geweldig ik ben niet de 

enige (lacht)!” (Naima, 23 jaar, ongehuwd & single)

In de rand vertellen vijf vrouwelijke participanten bovendien dat er te veel seks 

aanwezig is in de media en op het internet. Ze hebben het gevoel dat dit onrealistische 
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verwachtingen creëert bij de mannen en geven aan dat het vanuit de cultuur en religie 

niet toegestaan is om dit te bekijken.

“Dat kan ook veel schade bij een mens brengen voorbeeld euh dat een man veel 

gaat verwachten van zijn vrouw. Ahja, ik heb iets gezien op internet ofzo, ik heb 

iets gezien op tv... En mijn vrouw kan mij dat niet geven. Je gaat dan zo heel 

snel ontevreden zijn met uw vrouw hé!” (Nora, 24 jaar, ongehuwd & single)

attitude t.a.v. seksuele voorlichting op school.

Vijf mannelijke participanten en twee vrouwen zeggen dat ze seksuele voorlichting 

belangrijk vinden. Ze geven aan dat dit een goed alternatief is voor de informatie die 

ze thuis vaak niet kregen. Ze vinden vooral het aspect van anticonceptie en veilig vrijen 

belangrijk.

“Ja ja ja, ik vind dat belangrijk, absoluut wel. Zeker op die leeftijd hé! Je bent 

nog een beetje naïef en zo en dan kan dat wel eens gebeuren dat je uw eigen 

laat gaan en als je dat dan krijgt op school, dan kan je eventjes nadenken van 

aaaaah ja, waardoor je dan uiteindelijk nog wel de problemen kunt oplossen. 

Als dat probleem komt natuurlijk. Het ging er vooral om, om dat veilig te doen, 

wat dat inderdaad heel belangrijk is. Een stommiteit kan snel gebeuren.” (Tarek, 

24 jaar, ongehuwd & single)

Zes vrouwelijke participanten  en één man stellen dat ze seksuele voorlichting op 

school wel belangrijk vinden, maar dat dit te vroeg gegeven wordt. Bovendien geven 

ze aan dat er vaak te veel beelden en details worden getoond, die ze liever niet willen 

zien. Drie van deze participanten geven daarnaast ook nog aan dat seksuele 

voorlichting op school vaak op een promotende manier gegeven wordt en er volgens 

hen te weinig wordt stil gestaan bij de gevolgen.

“Ooh, ik heb een oplossing om niet zwanger te worden... een condoom, we 

zullen eraan beginnen! Snap je? Ik heb een oplossing om niet zwanger te 

worden, de pil. Ah ja, goed dan beginnen we eraan, snap je? Weet je als je 

spreekt van het is leuk, het voelt goed, het is plezant, liefde, seks, gezellig. Je 
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laat een film zien, wauw... snap je? Maar je laat niet de gevolgen ervan zien en 

het kind of de kinderen gaan zo ook niet denken aan de gevolgen.” 

(Mohammed, 25 jaar, ongehuwd & single)

Thema 6: Seksueel (risico)gedrag

leeftijd eerste seksuele ervaring.

Vier mannelijke en twee vrouwelijke deelnemers zeggen reeds seksueel contact gehad

te hebben, met name penetratie. Tussen individuen zijn er een aantal verschillen wat 

de leeftijd van het eerste seksuele contact betreft, variërend tussen 13 en 21 jaar. Eén 

van de mannelijke deelnemers geeft aan dat hij spijt heeft van de leeftijd waarop hij 

zijn eerste seksuele ervaring beleefd heeft.

“Ik denk 18 a 17 jaar zoiets, 17 jaar denk ik ja! Euhm om eerlijk te zeggen... Ik 

heb een beetje spijt. Ik had liever dus echt maagd gebleven, allee maar dat heb 

je ook pas later door, wanneer je ouder bent natuurlijk. Euhm... Waarom? Dat 

maakt dat ook mooier als je ja voorbeeld trouwt enzo. Dat maakt die band ook 

sterker hé en dat komt mooier over Euhm... dus ik heb wel een beetje spijt. Dus 

of ik dat een mooie leeftijd vond? Zeker en vast niet!” (Jaouad, 22 jaar, 

ongehuwd & single).

Eén man en één vrouw vertellen dat ze al wel seksuele ervaring hebben gehad, in de 

zin van voorspel en elkaar plezieren, maar nog geen penetratie. Zes deelnemers, 

waarvan vijf vrouwen en één man, geven aan dat ze nog nooit iets van seksuele 

ervaringen beleefd hebben. De vijf vrouwen vertellen dat ze absoluut willen wachten 

tot hun huwelijk. De mannelijke deelnemer zegt dat hij hier voorlopig niet op gefocust 

is en liefst ook wil wachten tot hij iemand tegenkomt waarmee hij dan  kan trouwen.

“Ik vind dat voor mezelf belangrijk om effectief tot het huwelijk euhja eigenlijk 

geen seks of niks te hebben gehad. Voor mij is dat wel prioriteit, ja.” (Soraya, 23 

jaar, ongehuwd & single)
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aantal seksuele partners.

De vier mannelijke deelnemers die reeds seksueel contact hadden (met penetratie), 

verschillen in hun aantal seksuele partners, variërend van 1 seksuele partner tot een 

deelnemer die het aantal seksuele partners niet meer kon tellen. De twee vrouwen die 

al seksueel contact hadden (met penetratie), hebben beide één seksuele partner 

gehad. De ene vrouw is al getrouwd en heeft effectief gewacht tot het huwelijk, net 

zoals haar man ook maagd gebleven is tot het huwelijk. De andere vrouw is 

ongetrouwd, maar heeft een relatie. Ze kampt met schuldgevoelens rond het feit dat 

ze reeds seksueel contact heeft gehad.

“Ik heb één seksuele partner gehad en ik vind dat euh...Eigenlijk is dat er al 

ééntje te veel dus. Op dat moment voelde ik mij daar dus wel heel slecht bij dat 

dat gebeurd was, omdat ik dat ook echt niet wou. En ook gewoon de manier 

waarop, dat was helemaal niet zoals ik het in gedachte had. Maar, ondertussen 

heb ik dat wel min of meer geaccepteerd en euhm ondertussen is het wel fijn en 

ja... ik heb ermee leren leven.” (Farida, 23 jaar, ongehuwd & partner)

Eén vrouw die al seksuele ervaring had, zonder penetratie, heeft het gevoel dat ze 

hiervoor beboet zal worden.

“Maar... ook een relatie hebben zonder echt een huwelijk, is zina. Dus ja, ik heb 

altijd zina gedaan, snap je? En ik zal er beboet voor worden en... die stomste 

dingen hé, die zijn héél moeilijk om euh... Das niet zoals dat je iets gedaan hebt 

en om vergiffenis vraagt. Dat weegt zwaar op u, die zina, snap je? Omdat ja, ik 

heb veel dingen gedaan en ik heb daar dus echt wel schrik voor. Ik heb echt wel 

schrik, als ik dood ga, allee nu hé, in mijn leven. Als ik zo kijk naar mijn 

levensloop hé, dan heb ik zo iets van ja ik praktiseer islam, cava, maar de dingen 

die ik echt slecht heb gedaan, zoals relaties en voorspel... Ja, ik heb er wel spijt 

van.” (Yousra, 24 jaar, ongehuwd & single)
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gebruik van anticonceptie.

Twee mannelijke deelnemers vertellen dat ze bij hun eerste keer gebruik gemaakt 

hebben van een condoom. Vier deelnemers, waarvan twee mannen en twee vrouwen, 

geven aan dat ze geen condoom gebruikt hebben bij hun eerste seksuele ervaring met 

penetratie. De vrouwen gebruikten beiden wel de pil als anticonceptie. De 

voornaamste reden hiervoor is dat hun eerst keer onverwachts en snel gebeurde.

“Euhm... Ik heb dat de eerste keer niet gedaan, neen! Euhm, waarom wel, 

waarom niet? Op die moment zelf, daar denk ik niet aan. Dat is, ik weet 

niet hoe dat komt... Dat is gewoon, dat is zo. Euhm... Ik had dat wel bij eerlijk 

gezegd, een condoom. maar, ik heb er niet aan gedacht, neen. Echt niet aan 

gedacht, nee. Dat gaat ook allemaal zo snel de eerste keer (lacht luid).” 

(Jaouad, 22 jaar, ongehuwd & single)

De deelnemers die nog geen seksuele ervaring hebben beleefd, geven allemaal aan dat 

ze het wel belangrijk vinden om zeker in de toekomst het gebruik van anticonceptie 

met hun partner te bespreekbaar te maken. De voornaamste reden bij de vrouwen is 

het feit dat ze niet meteen na het huwelijk aan kinderen willen beginnen. Twee 

vrouwen maken zich zorgen om het feit dat hun toekomstige partner mogelijks al 

seksuele ervaring heeft gehad en mogelijks een SOA heeft opgelopen. Ze geven dan 

ook aan dat ze wel van hun toekomstige partner verwachten dat hij zich laat testen op 

SOA’s.

“Goh... ik ga eerlijk zijn. Als ik zou weten dat, allee natuurlijk moet uw partner er 

dan wel heel eerlijk over zijn, dat die al seksueel contact heeft gehad daarvoor, 

dan zou ik die wel laten testen ofzo. Ik vind dat meer dan fair. Weet je, ik heb 

dat nog nooit niet gedaan, maar gij moogt u wel gaan laten testen hé! Ik ben ik, 

nee nee, ja... dat zou ik wel gaan testen [...] Ik heb ook zoiets van je hebt dat 

dan gedaan, dan moet je er ook wel een beetje uw verantwoordelijkheid voor 

nemen. En ja, u dan toch laten testen hé, dat is eigenlijk het minste wat je kan 

doen.” (Malika, 23 jaar, ongehuwd & single)
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Bespreking en conclusies

Uit literatuur blijkt dat er nog maar weinig onderzoek is gebeurd naar de manier 

waarop de complexe context inspeelt op de seksualiteitsbeleving en het mogelijk 

seksueel risicogedrag bij jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische minderheid. 

Dit onderzoek baseert zich op het model van Bronfenbrenner om de verschillende 

contexten die inwerken op de seksualiteitsbeleving bij deze doelgroep voor te stellen. 

Meer specifiek gaat deze kwalitatieve studie na wat de invloed is van vier concrete 

contexten, namelijk: de Westerse maatschappij, de Islam, het gezin & de opvoeding en 

de bronnen van informatie. Aan de hand van face-to-face interviews met open vragen 

wordt gepeild naar de seksualiteitsbeleving van deze doelgroep. In deze bespreking 

worden de voornaamste conclusies uit dit kwalitatief onderzoek gerelateerd aan de 

literatuur en voorgaand onderzoek. Vervolgens worden de resultaten in verband 

gebracht met het model van Bronfenbrenner dat als uitgangspunt werd genomen. Ook 

de sterktes en beperkingen van dit onderzoek krijgen aandacht. Tenslotte worden de 

implicaties voor de praktijk en richtlijnen voor verder onderzoek besproken.

Thema 1: Invulling van het geloof

Alle deelnemers in dit onderzoek zijn opgevoed volgens de normen en waarden van de 

Islam. Uit de resultaten blijkt echter wel een verschil tussen mannen en vrouwen, 

betreffende de mate waarin men het geloof praktiseert. Zo geven veel vrouwen aan 

dat ze het belangrijk vinden om de Islam te praktiseren en de regels ervan te volgen. 

Een aantal van hen is zich op latere leeftijd specifiek in de Islam gaan verdiepen. Het 

grootste deel van de mannelijke deelnemers geeft daarentegen aan in beperkte mate 

het geloof te praktiseren. Hiermee doelen ze vooral op het feit dat ze meedoen aan 

bepaalde traditionele feesten, maar de regels minder toepassen in hun dagdagelijkse

leven. 

In de literatuur wordt er eveneens een onderscheid gemaakt in de manieren 

waarop een individu de islam kan praktiseren. Uit een kwalitatieve studie bij jongeren 

uit een Marokkaanse etnische minderheid in Nederland, blijkt er echter geen verschil 

tussen mannen en vrouwen wat betreft de manier waarop ze praktiseren (Demant & 
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Pels, 2006). Individuen die de regels van de islam consequent toepassen, kunnen dit op 

een kritische manier doen, waarbij ze zelf op zoek gaan naar informatie om zich in hun 

geloof te verdiepen en te begrijpen waarom ze deze regels toepassen. Drie deelnemers 

in het onderzoek halen dit aan. Anderzijds kunnen individuen ook de keuze maken om 

de regels te volgen, omdat ze dit gewend zijn. Dit wordt in literatuur ook wel de ‘loyale 

moslim’ genoemd (Demant & Pels, 2006). Demant & pels (2006) spreken daarnaast 

ook van een ‘culturele moslimidentiteit’, waarbij ze doelen op individuen die wel trots 

zijn op hun moslim-zijn, maar beperkt of niet praktiseren en zich ook niet in het geloof 

verdiepen. Vier mannelijke deelnemers uit dit onderzoek kunnen hieronder worden 

gebracht.

Thema 2: Beleving van seksualiteit binnen de contexten van de Islam, de 

Marokkaanse cultuur en de westerse maatschappij

De meerderheid van de deelnemers, zowel mannen als vrouwen, vindt het verbod op 

seks voor het huwelijk een belangrijke islamitische waarde. De voornaamste reden die 

hiervoor gegeven wordt is het feit dat een huwelijk zekerheid en bescherming biedt. 

Hierbij verwijzen veel deelnemers naar het feit dat een huwelijk zekerheid geeft om te 

voorkomen dat een vrouw onverwacht zwanger geraakt. Sommigen geven ook aan dat 

het verbod op seks voor het huwelijk meer bescherming biedt tegen seksueel 

overdraagbare aandoeningen. 

Hoewel de meerderheid van de deelnemers het verbod op seks voor het 

huwelijk een belangrijke islamitische waarde vindt, stelt enkel de helft van de 

mannelijke deelnemers het als prioriteit om met een maagd te trouwen. Bijna alle 

vrouwelijke deelnemers en de andere helft van de mannelijk deelnemers ziet het 

trouwen met een partner die nog maagd is niet als prioriteit. De deelnemers geven 

hiervoor verschillende redenen. Sommige zien maagdelijkheid als iets tussen God en 

een individu en vinden van zichzelf dat ze niet in het recht zijn om maagdelijkheid van

hun toekomstige partner te eisen. Andere vrouwelijke deelnemers hebben de hoop 

om een man te huwen die nog maagd is al opgegeven. Ze geven daarbij aan dat dit niet 

meer de realiteit is binnen de Marokkaanse cultuur in een Westerse samenleving.
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Uit voorgaande resultaten blijkt dus duidelijk een discrepantie tussen de 

waarde die men hecht aan het verbod op seks voor het huwelijk enerzijds en het 

persoonlijke belang dat men aan maagdelijkheid van de toekomstige partner toekent 

anderzijds. Deze discrepantie is opmerkelijk en werd nog niet uitgebreid beschreven in 

voorgaand onderzoek.

Deze discrepantie vloeit mogelijks ook voort uit het feit dat de meerderheid van 

de deelnemers in het onderzoek een onderscheid maakt tussen religie enerzijds en 

cultuur anderzijds. Een groot aantal deelnemers in dit onderzoek wijst erop dat het 

binnen de Marokkaanse cultuur van een jongen geaccepteerd wordt dat hij seksueel 

actief is voor het huwelijk, terwijl dit bij een meisje als een schande bekeken wordt. Ze 

stellen dat dit in tegenstrijd is met de Islam die stelt dat zowel man als vrouw maagd 

dienen te blijven tot het huwelijk. In de literatuur werd deze dubbele moraal betreft 

maagdelijkheid tot aan het huwelijk reeds uitgebreid beschreven (Lodewijckx & 

Hendrickx, 2001; Azoug, Poelman & Meijer, 2007; Van Bommel, 2003). In het 

onderzoek van Lodewijckx & Hendrickx (2000) waren de meningen omtrent de 

verschillende manieren waarop er met meisjes en jongens wordt omgegaan op vlak 

van maagdelijkheid, verdeeld. Dit is deels in tegenstelling tot dit onderzoek, waar de 

grote meerderheid van de deelnemers, zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers 

de dubbele moraal als incorrect beoordeeld. Een aantal vrouwelijke deelnemers in dit 

onderzoek spreekt hierbij over discriminatie. Een kleine minderheid van de 

deelnemers geeft aan dat de eer van de familie vooral bij het meisje ligt. In het 

onderzoek van Van Lee & Mouthaan (2007) die Marokkaanse moeders interviewden, 

was het onderwerp van de eer van de familie die bij het meisje ligt, wel prominent 

aanwezig. De moeders gaven daarbij aan dat de maagdelijkheid van het meisje een 

vorm van respect is naar de partner, familie en omgeving toe.

Tenslotte geven een deel van de vrouwelijke participanten in dit onderzoek aan

dat het op zoek gaan naar een relatie niet gemakkelijk is binnen de contexten van de 

Westerse cultuur, de Marokkaanse cultuur en de Islam. Vanuit de Islam wordt gesteld 

dat zowel man als vrouw maagd dienen te zijn tot het huwelijk. Vanuit de 
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Marokkaanse cultuur wordt het over het algemeen wel geaccepteerd indien een 

jongen of man geen maagd meer is op zijn huwelijksnacht. Daarnaast wordt er vanuit 

de Marokkaanse cultuur ook een sociale druk gelegd om als vrouw zelf een partner te 

zoeken. Dit voelt voor sommige vrouwen uit het onderzoek als tegenstrijdig aan, 

omdat dit hen dwingt om in het geheim met mannen af te spreken. Immers, eenmaal 

een partner gevonden, wordt verondersteld dat je er snel mee huwt. Daarbij, zo geven 

ze aan, zijn ze opgegroeid in een Westerse samenleving, waarin een wetgeving bestaat 

dat men al vanaf 16-jarige leeftijd seksueel actief mag zijn. Deze leeftijd beoordelen 

sommige deelnemers uit het onderzoek dan ook als veel te vroeg. Andere deelnemers 

kunnen er wel inkomen dat bepaalde mensen deze keuze maken of zien dit als een 

vrije keuze van ieder persoon. In de literatuur wordt het verschil tussen cultuur en 

religie beschreven (Azough et al., 2007), maar er werd nog niet uitgebreid stilgestaan 

bij wat het betekent om in deze complexe context een seksualiteitsbeleving uit te 

bouwen. Meer bepaald werd er in de geraadpleegde bronnen niets teruggevonden

over de complexe interactie tussen de Islam, de Marokkaanse cultuur en de Westerse 

samenleving in relatie tot seksualiteit.

Thema 3: Beleving gezins- en opvoedingscontext 

Onderzoek van Kotchik et al. (2001) en de Graaf et al. (2009) heeft aangetoond dat 

wanneer een individu meer ouderlijke steun ervaart, hij of zij minder snel geneigd zal 

zijn om op vroege leeftijd tot geslachtsgemeenschap over te gaan. In dit onderzoek 

geven bijna alle deelnemers aan een goede relatie met de ouders te hebben en veel 

steun te ervaren. Bovendien geldt voor de meeste van hen dat zij hun eerste seksuele 

ervaring nog niet of eerder op latere leeftijd hebben gehad (zie bespreking thema zes). 

Dit bevestigt mogelijks voorafgaande bevinding. Een aantal van de deelnemers geven

aan dat de relatie met hun moeder sterker is dan de relatie met hun vader. Sommigen

maken daarbij een onderscheid tussen ouders van de eerste generatie of van de

tweede generatie. Deze deelnemers stellen dat ouders van de eerste generatie

strenger zijn en dat vaders van de eerste generatie vaak in mindere mate een 

zorgfunctie binnen het gezin opnemen. In de literatuur wordt eveneens beschreven 
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dat er vaak een verschillende rol voor vaders uit een Marokkaans etnische minderheid 

is weggelegd. Zij nemen vaak een rol van hoofdkostwinner in, waarbij de zorg en de 

aandacht voor de kinderen vooral naar de moeder gaat (Pels, 2005). Wat de invloed 

hiervan is op de seksualiteitsbeleving, is niet gekend. Wel blijkt uit onderzoek dat 

jongeren deze ongelijke man-vrouwverhoudingen afkeuren en vinden dat vaders ook 

meer een zorgende rol dienen op te nemen binnen het gezin (Demant & Pels, 2006).

De controle die ouders op hun kinderen uitoefenen en de kennis die zij hebben 

over de activiteiten vallen in de literatuur onder het begrip monitoring (Kincaid et al., 

2012). Uit onderzoek blijkt dat een verhoogde kennis van ouders over activiteiten 

buitenshuis leidt tot minder seksueel risicogedrag en een grotere mate van 

tevredenheid in seksuele interacties (Manlove, Wildsmith, Irkamullah, Terry-Humen & 

Schular, 2012; de Graaf, Vanwesenbeeck, Woertman & Meeus, 2009). De controle die 

ouders uitoefenen kan zowel een positief als negatief effect hebben op het stellen van 

seksueel (risico)gedrag. Enerzijds kan een hoge mate van controle leiden tot minder 

seksuele partners en meer condoomgebruik, anderzijds kan het leiden tot meer 

onzekerheid in seksuele interacties (De graaf et al., 2009). Uit onderzoek blijkt dat het 

voornamelijk van belang is dat de controle die ouders uitoefenen over hun kind in 

balans is met de steun en warmte die ze geven (Kincaid et al., 2012; Guillamo-Ramos, 

Bouris, Lee, McCarthy, Michael, Pitt-Barnes & Dittus, 2013). In literatuur wordt 

aangehaald dat er binnen Marokkaans etnische minderheden vaak een discrepantie 

bestaat tussen jongens en meisjes wat monitoring betreft (Pels & De haan, 2003; De 

Graaf et al., 2005). Ook in dit onderzoek geeft een deel van de vrouwelijke 

participanten aan dat ze strikter gecontroleerd worden door hun ouders, in 

tegenstelling tot de jongens die meer vrijheid krijgen. Er zijn echter ook vrouwelijke 

participanten die veel bewegingsvrijheid krijgen en de controle die hun ouders 

uitoefenen als correct beoordelen. Ook wat de communicatie over activiteiten 

buitenshuis betreft, zijn er in dit onderzoek verschillende meningen onder de 

participanten. Sommige geven aan thuis openlijk te communiceren over wat ze 

buitenshuis doen, anderen houden soms eens iets achter voor hun ouders en een
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aantal geven aan dat ze liegen tegen hun ouders over waar ze heen gaan. Deze leugens 

gaan voor sommige vrouwelijke deelnemers gepaard met schuldgevoelens. 

Tenslotte geeft de overgrote meerderheid van de deelnemers aan dat ze de 

mening van de ouders belangrijk vinden in hun partnerkeuze. Men geeft hier 

uiteenlopende redenen voor. De meest voorkomende reden onder de deelnemers is 

het geloof dat ouders steeds het beste wensen voor hun kind en dat ouders de meeste 

ervaring hebben om te weten wat goed is voor hen. Een kleine minderheid vindt dat 

de mening van hun ouders geen invloed heeft op hun beslissing.

Thema 4: Communicatie over seksualiteit

Uit literatuur blijkt dat er nog veel taboe heerst binnen de Marokkaanse opvoeding 

wat het onderwerp seksualiteit betreft. Ouders uit Marokkaans etnische minderheden 

hebben vaak moeite om met hun kinderen over seksualiteit te spreken (Hendrieckx, 

Lodewijckx, Van Royen & Denekens, 2002; Azough et al., 2007). In dit onderzoek blijkt 

dit echter vooral voor de mannen te gelden, die aangeven dit onderwerp liever met 

andere mensen te bespreken. In het onderzoek van Lodewijckx & Henderickx (2000) 

geven jongeren aan dat ze dit liever niet met de ouders bespreken omwille van respect 

en schaamte. In dit onderzoek zijn de resultaten voor de vrouwen enigszins anders, 

gezien de meerderheid van de vrouwen aangeeft wel al eens met hun moeder op een 

indirecte manier over dit onderwerp te hebben gesproken.

In de literatuur wordt aangegeven dat jongeren meer informatie over 

seksualiteit uitwisselen met vrienden, dan met ouders en familieleden (Wight et al., 

2006). Ook in dit onderzoek hebben op één na alle deelnemers al eens met hun 

vrienden over seksualiteit gesproken. Binnen Marokkaanse etnische minderheden is er 

bij vrouwen vaak wantrouwen in de vriendengroep dat er iets wordt doorverteld en bij 

familieleden terechtkomt (Demant, 2005). In dit onderzoek zien we eveneens dat 

vrouwen meer kieskeurig zijn in de keuze met welke vriendinnen ze over seksualiteit 

spreken en met welke vriendinnen niet. De meerderheid van de mannen daarentegen 

geeft aan hierover vaak en soms op een humoristische manier met vrienden te 
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spreken. Een  paar mannen geven echter aan dit liever niet te uitgebreid met vrienden 

te doen, omwille van het respect voor de vrouwen van hun vrienden. 

Hoewel een groot aantal deelnemers op het moment van onderzoek geen 

partner heeft of nooit heeft gehad, vertellen bijna alle deelnemers dat ze het 

belangrijk vinden om dit onderwerp met hun (toekomstige) partner te bespreken. 

Diegene die een partner hebben, geven aan dat ze dit vaak bespreken. Een aantal 

vrouwen met een partner bespreken dit echter liever niet omdat het de drang naar 

seks enkel groter zou maken en ze verkiezen om tot het huwelijk te wachten.

Thema 5: Informatie en kennis over seksualiteit

Uit literatuur blijken vooral interactie-effecten met de omgeving de invloed van media 

te bepalen (Bleakley, Hennessy, Fisbein & Jordan, 2008). Indien ouders hun kind 

verbieden om al seksueel actief te zijn, dan zijn deze jongeren sneller geneigd om seks 

op te zoeken via TV en internet. Binnen de Marokkaanse gemeenschap blijkt dat 

internet in de eerste plaats een informatiekanaal omtrent seksualiteit vormt (Azough 

et al., 2007). Veel jongeren halen hun informatie over seksualiteit van internet en 

andere media (Demant, 2005; Doornenbal, Schouten, de Graaf & Meijer; 2009). Dit 

wordt deels bevestigd in het onderzoek. De helft van de deelnemers geven aan dat ze 

het internet al eens geraadpleegd hebben om informatie op te zoeken over 

seksualiteit. Een deel van de deelnemers zegt echter dat internet geen goede bron van 

informatie is, omdat er veel onjuiste informatie verschijnt. Overigens wordt in 

literatuur aangehaald dat het bekijken van seks op TV binnen veel moslimgezinnen een 

taboe is (Azough et al., 2007). Marokkaanse jongeren tussen 12 en 25 jaar zouden 

minder op zoek gaan naar erotische prikkels via televisie en internet in verhouding tot 

de autochtone populatie. Ook bij meisjes komt dit minder vaak voor in verhouding tot 

de autochtone populatie. Zij ervaren vaak gevoelens van schaamte (Doornenbal et al., 

2009). In dit onderzoek haalden een aantal vrouwen eveneens aan dat ze negatief 

staan tegenover erotische prikkels die in de media verschijnen. Ze vinden dat er te 

veel seks aanwezig is in de media en hebben het gevoel dat dit onrealistische 

verwachtingen bij de mannen creëert. De Islam verbiedt volgens hen om ernaar te 
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kijken. In dit onderzoek gaf geen enkele deelnemer aan dat hij of zij al eens erotische 

prikkels had opgezocht via internet of televisie.

In de literatuur wordt aangehaald dat seksuele voorlichting vaak op een 

verschillende manier gegeven wordt. In veel scholen ligt de nadruk op seksuele 

gezondheidsrisico’s, waarbij er niet altijd wordt stil gestaan bij het voorkomen van 

deze risico’s (Woo et al., 2011). De leeftijd waarop seksuele educatie op school moet 

plaatsvinden, is een twistpunt (Black et al., 2005). Uit het kwalitatief onderzoek van 

Lodewijckx & Henderickx (2000) blijkt dat alle jongens en meisjes van Marokkaanse 

origine seksuele voorlichting op school belangrijk vinden. Dit wordt bevestigd door de 

participanten in dit onderzoek. Alle deelnemers uit dit onderzoek vinden seksuele 

voorlichting op school van belang. In voormeld onderzoek werd aangehaald dat de 

seksuele voorlichting vaak te vroeg gegeven wordt en sommige meisjes uit het 

onderzoek geven een voorkeur aan afzonderlijke voorlichtingslessen voor meisjes en 

jongens. Ook in dit onderzoek zijn de helft van de deelnemers, overwegend vrouwen, 

het niet altijd eens met de manier waarop seksuele voorlichting op school gegeven 

wordt. Een aantal participanten vinden de leeftijd waarop de voorlichting gegeven 

wordt te vroeg. Een aantal vinden dat er te veel details getoond worden en anderen 

vinden dan weer dat seksuele voorlichting te vaak op een promotende manier gegeven 

wordt. 

Thema 6: Seksueel (risico) gedrag

Volgens de literatuur ressorteren er een aantal factoren onder seksueel risicogedrag 

zoals de leeftijd waarop de eerste seksuele ervaring plaatsvindt, het aantal seksuele 

partners, de frequentie van seksuele contracten, het gebruik van een condoom en/of 

anders anticonceptiemiddelen en de kennis over seksuele aandoeningen (Beadnell et 

al., 2005; Kotchick et al., 2001). Seksueel risicogedrag bestaat dan ook steeds uit een 

combinatie van voornoemde factoren (Beadnell et al., 2005). In dit onderzoek hebben 

maar een beperkt aantal deelnemers seksuele ervaring gehad. Bij de vrouwelijke 

deelnemers betreft dit telkens één seksuele partner en kampen de ongehuwde 

vrouwen met schuldgevoelens. Ze geven aan dat ze angst hebben om beboet te 
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worden voor hun daden. Het seksueel risicogedrag blijkt in dit onderzoek vooral onder 

de vrouwelijke deelnemers laag te zijn. De mannelijke deelnemers die reeds seksueel 

contact hadden, verschillen in hun aantal seksuele partners en de leeftijd van hun 

eerste seksuele ervaring. Sommige mannen hebben al meer seksuele ervaring en de 

meerderheid van de mannen gebruikte bij het eerste seksuele contact geen condoom.

De vrouwen gebruikten wel steeds de pil om een zwangerschap te vermijden. Alle 

seksueel actieve deelnemers geven aan momenteel wel steeds gebruik te maken van 

anticonceptie. 

Iets minder dan de helft van de deelnemers uit dit onderzoek heeft nog nooit 

seksueel contact gehad. Deze deelnemers, op één na allemaal vrouwen, stellen dat ze 

effectief tot het huwelijk maagd willen blijven. Ze geven allen aan dat ze het gebruik 

van anticonceptie in de toekomst belangrijk vinden. Een aantal vrouwen wil graag een 

test op SOA’s van hun toekomstige partner eisen alvorens hun eerste seksueel contact 

te hebben. De koran die voorschrijft dat zowel mannen als vrouwen maagd dienen te 

blijven tot het huwelijk (Vennix en Vanwesenbeeck, 2005) blijkt uit de resultaten van 

dit onderzoek een belangrijke invloed uit te oefenen op het stellen van seksueel 

(risico)gedrag, zij het wel vooral bij de vrouwelijke deelnemers.

De resultaten in relatie tot het model van Bronfenbrenner

Dit onderzoek is gebaseerd op het model van Bronfenbrenner (1977), dat mogelijk 

maakt om de verschillende systemen waarin de seksualiteitsbeleving is ingebed te 

integreren tot één geheel. Het model stelt dat er een hiërarchie van systemen bestaat, 

waarbij elk systeem steeds binnen de bredere context wordt geplaatst. In dit 

onderzoek werden er vier contexten uit de verschillende systemen geselecteerd: de 

Westerse maatschappij (macrosysteem), de Islam (macrosysteem), het gezin en de 

opvoeding (microsysteem) en de informatiebronnen over seksualiteit (micro- en 

exosysteem). Uit de analyse van de resultaten kwamen zes thema’s op de voorgrond, 

die elk kunnen worden teruggekoppeld naar deze systemen. Thema één en thema 

twee, de invulling van het geloof en de beleving van seksualiteit binnen de contexten 

van de Islam, de Marokkaanse cultuur en de Westerse maatschappij, situeren zich
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binnen het macrosysteem. Uit dit onderzoek blijkt een duidelijke invloed van deze 

contexten op het individu. Jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische minderheid 

zijn onderdeel van de Westerse cultuur en worden tegelijk beïnvloed door hun 

lidmaatschap van de Marokkaanse cultuur en de Islam. Deze verschillende contexten 

hanteren tegenstrijdige richtlijnen aangaande seksualiteit. Dit gegeven is complex voor 

het individu. Uit de resultaten blijkt ook dat elke jongvolwassene daar zijn/haar eigen 

weg in zoekt, wat een grote variatie van antwoorden met zich meebrengt. Ook 

getuigen de antwoorden van een grote mate van loyaliteit ten aanzien van hun cultuur 

en religie.  

Thema drie, de beleving van de gezins- en opvoedingscontext, situeert zich 

binnen het microsysteem, maar wordt tegelijk beïnvloed door de contexten uit het

macrosysteem. Zo blijkt in dit onderzoek bijvoorbeeld dat de interactie tussen cultuur 

en religie waaruit de dubbele moraal voortvloeit ook van invloed is op hoe ouders van 

bepaalde deelnemers verschillend omgaan met jongens en meisjes. 

Thema vier, communicatie over seksualiteit, blijkt eveneens een belangrijke 

context binnen het microsysteem. Vrouwen praten op een indirecte manier met hun 

moeder en bepaalde vriendinnen over seksualiteit, terwijl de mannen uit dit 

onderzoek hierover enkel met hun vrienden spreken. Ook binnen deze context is de 

invloed van het macrosysteem zichtbaar. Vrouwen zijn voorzichtiger in de keuze met 

welke vriendinnen ze dit bespreken, omdat er bij bepaalde onder hen nog een taboe 

heerst rond dit onderwerp, ingegeven door de cultuur.

De informatie en kennis over seksualiteit halen de jongvolwassenen in dit 

onderzoek uit seksuele voorlichting op school (microsysteem), het internet en de 

media (exosysteem). Ze interfereren met de contexten van het macro- en 

microsysteem. Vanuit hun opvoeding, cultuur en religie nemen de deelnemers

expliciete standpunten in ten aanzien van wat deze informatiekanalen te bieden 

hebben omtrent seksualiteit. 

Thema zes, seksueel (risico)gedrag, tenslotte handelt over het effectieve 

gedrag dat de jongvolwassene stelt. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat de 
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verschillende contexten die inspelen op jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische

minderheid van invloed zijn op de manier waarop zij omgaan met seksualiteit. 

Sterktes en beperkingen

De belangrijkste sterkte van dit onderzoek is het feit dat het een thema betreft 

waarover nog weinig gekend is. Jongvolwassenen uit een Marokkaanse etnische 

minderheid in België werden nog maar weinig bevraagd over hun seksualiteitsbeleving 

via diepte-interviews. Bovendien wordt er in dit onderzoek uitgebreid stil gestaan bij 

de verschillende contexten waarin een seksualiteitsbeleving is ingebed en wordt er 

niet uitsluitend gefocust op het stellen van seksueel risicogedrag. Daarnaast beperkt 

dit onderzoek zich niet tot één geslacht, maar zijn zowel mannen als vrouwen 

vertegenwoordigd, waarbij de verhouding tussen mannen en vrouwen bijna gelijk is. 

Tot slot namen er ondanks de moeilijkheid toch veertien deelnemers aan dit 

onderzoek deel, wat een aardig aantal is voor een kwalitatief onderzoek. 

Er zijn echter ook beperkingen aan dit onderzoek verbonden. Ten eerste betreft

het een beperkt kwalitatief onderzoek, waarvan de resultaten niet generaliseerbaar 

zijn. Ten tweede verliep het rekruteren van de respondenten moeizaam. Dit duidt 

alleszins op de gevoeligheid van dit thema. Zij die hun medewerking verleenden, zijn 

daarom misschien ook eerder atypisch. Het zou ook kunnen dat ze al nagedacht

hadden over de zaken die ze wilden bespreken en al een duidelijke visie voor ogen

hadden. Ten derde worden de resultaten mogelijks ook beïnvloed door sociaal 

wenselijkheid van de deelnemers. Immers het gegeven dat er nog een dubbele moraal 

heerst rond het verbod op seks voor het huwelijk kan er voor zorgen dat sommige 

vrouwelijke participanten niet openlijk over hun seksuele ervaringen durfden te

praten. Daarbij kan ook het feit dat de deelnemers in dit interview eerst vragen

beantwoordden over hun gezinscontext en hun religieuze context ervoor gezorgd 

hebben dat ze zich meer bewust waren van de normen en waarden uit deze contexten, 

waardoor ze nadien minder open en meer sociaal wenselijk over hun seksuele 

ervaringen vertelden. Het feit dat er weinig participanten zijn die reeds seksuele 

ervaring hadden is een vierde beperking in dit onderzoek. Een vijfde beperking is het 
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gegeven dat er onder de participanten maar een beperkte variatie in leeftijden en 

socio-economische status aanwezig is. Alle participanten zijn tussen de 20 en 25 jaar 

oud en de meeste van hen studeren nog. Tot slot is het nog belangrijk om aan te halen 

dat de onderzoeker mogelijks een invloed heeft op de resultaten. Het betreft in dit 

onderzoek een vrouwelijke onderzoeker die niet van Marokkaanse origine is. Uit 

literatuur blijkt dat interviewers met dezelfde etnische achtergrond vaak beter 

begrijpen waarom bepaalde zaken gevoelig zijn voor participanten en hier beter op 

inspelen vanuit hun culturele achtergrond (Elam & Fenton, 2003). Om aan deze 

beperking tegemoet te komen, werden de interviews vooraf overlopen met een man 

van Marokkaanse origine die werkzaam is binnen verschillende socioculturele 

projecten in Borgerhout. 

Implicaties voor de praktijk en richtlijnen voor verder onderzoek

Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal implicaties voor de praktijk 

worden afgeleid. Vooreerst blijkt dat veel jongvolwassenen seksuele voorlichting op 

school belangrijk vinden, gezien dit thuis niet steeds voor handen is en zij het internet 

vaak als onbetrouwbaar ervaren. Toch zijn de meeste deelnemers het niet volledig 

eens met de manier waarop seksuele voorlichting op school gegeven wordt. Dit is 

interessant voor de scholen en het vormingswerk voor jongeren van Marokkaanse 

origine. Men zou kunnen nagaan hoe dit op een meer cultuursensitieve manier  kan 

gebeuren. De jongvolwassenen in dit onderzoek geven zelfs een aantal suggesties. Ze 

vinden dat men zich eerder moet richten op preventie dan op promotie van 

seksualiteit. Tevens geven ze aan dat seksuele voorlichting vaak te vroeg gegeven 

wordt en dat er te veel details getoond worden.

Daarnaast lijkt het zinvol in de praktijk aandacht te besteden aan de 

communicatie over seksualiteit binnen deze gezinnen. Immers, de vrouwelijke 

deelnemers gaven aan met hun moeder hierover te spreken, zij het eerder indirect. Via 

moedergroepen zou het belang van directe communicatie hierover kunnen worden 

uitgelegd en bediscussieerd. Ook de rol van de vaders in de zorg voor hun kinderen in 
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het algemeen en in het bijzonder op vlak van seksualiteit kan met hen in groep 

besproken worden.

Op basis van het huidige onderzoek, kunnen tevens enkele richtlijnen voor verder 

worden geformuleerd. Algemeen geldt de vraag in welke mate de resultaten van dit 

onderzoek verschillen/gelijkenissen vertonen met wat er zou gerapporteerd worden 

door autochtone Vlaamse jongvolwassenen. Dit lijkt interessant om na te gaan.

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk de complexe samenhang tussen Islam, 

Marokkaanse cultuur en Westerse samenleving voor deze jongvolwassenen. Hoe zij 

hun moslim-zijn invulling geven, is niet eenduidig. Er blijkt uit de resultaten een 

tendens naar individualisering (in de betekenis van een eigen invulling) en privatisering 

(beperken tot de privésfeer) van het geloof. Het lijkt daarom interessant om in verder 

onderzoek specifiek het verband tussen hun betekenisverlening aan het moslim-zijn en 

hun seksualiteitsbeleving na te gaan.

Verder toont dit onderzoek aan dat de dubbele moraal een duidelijk 

verschillend effect heeft op seksualiteitsbeleving en seksueel (risico)gedrag bij mannen 

en vrouwen. Vrouwen uit dit onderzoek hebben meer moeite om zich tot deze 

dubbele moraal te verhouden. Schuld- en schaamtegevoelens vloeien hieruit voort. Dit 

kan seksueel risicogedrag tegengaan, maar anderzijds ook in de hand werken. Hoe 

deze dynamiek hierin speelt, zou een boeiend thema voor verder onderzoek kunnen 

zijn.

Daarnaast kan het ook interessant zijn om het seksueel (risico)gedrag bij 

jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische minderheid te vergelijken met het 

seksueel (risico)gedrag in een doorsneepopulatie. Immers, een aantal mannen in dit 

onderzoek haalden aan dat zij geen gebruik maakten van anticonceptie bij hun eerste 

keer, maar dit nu steeds wel doen. Daarbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre 

we dit ook terugvinden bij de doorsneepopulatie.

Dat religie en cultuur van invloed zijn op de seksualiteitsbeleving, spreekt uit 

dit onderzoek. Het kan daarom interessant zijn dit onderzoek verder uit te breiden 
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naar doelgroepen in België met een andere culturele en/of godsdienstige achtergrond

en te bekijken hoe anders/in welke mate dat deze specifieke invloed dan speelt, zeker 

met het oog op voorlichting en preventiecampagnes. 

Om nog meer zicht te krijgen op de invloed van de opvoedingscontext op de 

seksualiteitsbeleving van deze jongvolwassenen, zou het onderzoek vollediger geweest 

zijn indien ook interviews werden afgenomen met de ouders van de respondenten. 

Welke visie hebben de ouders op seksualiteit? Vinden zij dat zij hierin een 

opvoedingstaak hebben? Wat brengen zij hun kinderen hierover bij?   Maken zij 

onderscheid tussen jongens en meisjes?  Hoe reageren zij op hun kinderen wanneer ze 

zich zorgen maken over hun gedrag in dit verband?  We stellen in ieder geval vast dat 

de vrouwelijke deelnemers meestal wel met hun moeder over seksualiteit hebben 

gesproken zij het indirect, wat niet opgaat voor de mannelijke deelnemers.

Dat seksualiteit een gevoelig thema is bij de Marokkaanse populatie blijkt door 

de geringe respons ondanks de inspanningen die geleverd werden om mensen te 

vinden voor de interviews. Het feit dat er een open gesprek plaats vond met een 

onderzoeker deed de meeste jongeren terug deinzen. Bovendien vroegen we ons 

meermaals af in welke mate de deelnemers soms eerder sociaal wenselijk 

antwoordden. Het kan daarom een optie zijn om kwalitatieve interviews over 

seksualiteitsbeleving te combineren met vragenlijsten over seksueel risicogedrag. 

Vragenlijsten voelen anoniemer aan, waardoor participanten mogelijks minder geremd 

en minder sociaal wenselijk antwoorden.

Met het model van Bronfenbrenner als uitgangspunt, heeft dit onderzoek duidelijk in 

beeld gebracht dat verschillende contexten van invloed zijn op de seksualiteitsbeleving 

en mogelijks seksueel (risico)gedrag van jongvolwassenen uit een Marokkaans etnische 

minderheid en hoe die invloed speelt. Het onthult alleszins de complexiteit ervan, 

vooral ingegeven door tegenstrijdige richtlijnen uit diverse contexten. De ontwikkeling 

van de seksualiteitsbeleving is voor een jongvolwassene van Marokkaanse origine in 
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een Westerse samenleving een complex gegeven. Of dit al dan niet meer seksueel 

risicogedrag met zich mee brengt, blijkt niet duidelijk uit dit onderzoek.
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Bijlagen

Bijlage 1: Semi-gestructureerd interview

2. INTERVIEW

Religie
Ben je religieus opgevoed?
Zoja, welke religie? Praktiserend/niet-praktiserend religieus?

Westerse Maatschappij en seksualiteit
1) In België mag je wettelijk gezien seksueel contact hebben vanaf 16-jarige leeftijd. Hoe sta 
jij hiertegen over? 
- Indien akkoord, waarom wel?
- Indien niet akkoord, waarom niet? 
- de wettelijke leeftijd in België is 16 jaar. Heb je het gevoel dat dit in realiteit ook de leeftijd is 
waarop de meeste eraan beginnen, waarom wel/niet? Hoe sta je hiertegenover?

Islam en seksualiteit
1) Volgens de islam bestaat er een verbod op voorhuwelijkse seks voor zowel meisjes als 
jongens. Hoe sta jij hiertegenover?
- Vind je het zelf belangrijk dat een jongen nog maagd is op zijn eerste huwelijksnacht? 
Waarom wel/niet?
- Vind je het zelf belangrijk dat een meisje nog maagd is op haar eerste huwelijksnacht? 
Waarom wel/niet?
- Heb je het gevoel dat in de realiteit deze regel van voorhuwelijkse seks anders wordt 
toegepast op jongens of meisjes?  Waarom wel/niet? Hoe sta je hiertegenover?

Gezin en opvoeding
1) Hoe zou je de relatie met jouw ouders beoordelen in het algemeen?
- Is er veel steun en warmte in het gezin? Waarom wel/niet?

2) Vind je de mening van je familie belangrijk in de keuze van je partner? Waarom wel/niet?

3) Zijn jouw ouders op de hoogte van wat je buitenhuis doet? Waarom wel/niet? Hoe sta je 
hiertegenover?
- Merk je hierbij een verschil tussen jongens en meisjes? Waarom wel/niet?

4) Controleren jouw ouders je vaak/zijn ze streng? 
- Zo ja, op welke manier merk je dit? Hoe sta je hiertegenover?
- Zo neen, op welke manier merk je dit? Hoe sta je hiertegenover?
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5) Kan jij met je ouders praten over seksualiteit? Waarom wel/niet?
- Zo ja, met wie dan vooral? Wie neemt er initiatief?
- Zo neen, zijn er andere mensen waarmee je er wel over praat?

Bronnen van informatie
1) Hoe kijken jouw vrienden naar seksualiteit, kan je het gemakkelijk met hen bespreekbaar 
maken? Waarom wel/niet?
- Heb je hetzelfde ideaalbeeld omtrent seksualiteit als in jouw vriendengroep leeft?

2) Heb je seksuele voorlichting genoten op school?
- Zo ja, heb je er veel uit geleerd? Hoe beleefde je dit?
- Zo neen, zou je dit belangrijk vinden?

3) Vind je de sociale media zoals internet een goede bron van informatie over seksualiteit? 
Waarom wel/niet?

Individu
1) Heb je op dit moment een partner?
- Zo ja, kan je met hem/haar over seks praten? Waarom wel/niet?

-Zo ja, welke aspecten komen vaak aan bod? 
- Zo neen, vind je dit belangrijk? Zou je dit willen?

- Zo neen, had je in het verleden een partner?
- Zo ja, kon je toen openlijk met over seks praten? Waarom wel/niet? Vind je dit 

belangrijk?
- Zo neen, als je in de toekomst een partner hebt, zou je het belangrijk vinden om 

openlijk              over seks te kunnen praten? Waarom wel/niet?

2) Heb je zelf al seksuele ervaring gehad? Zoja, welke? Waarom wel/niet?
Indien ja:  
- eerste keer: Wat was jouw leeftijd bij je eerste seksuele ervaring?
- eerste keer: Gebruikte je anticonceptie bij je eerste seksuele ervaring?  Welke? Waarom 
wel/niet?
-  eerste keer: Hoe voelde je je bij het gebruik van anticonceptie?
- huidige situatie: Gebruik je nu anticonceptie bij je seksuele contact? Welke? Waarom 
wel/niet?
- huidige situatie: Hoe voel je je bij het gebruik van anticonceptie?
- huidige situatie: Hoeveel seksuele partners heb je al gehad? Vind je dit veel? Waarom 
wel/niet?
- Vind je van jezelf dat je goed op de hoogte bent van seksuele risico’s? Waarom wel/niet? 
Welke SOA’s ken je zoal?

Indien nee:
- Indien je seksuele contact zou hebben, zou je gebruik maken van anticonceptie? Zo ja, welke? 



3

Waarom wel/niet?
- Hoe zou je u voelen bij het gebruik van anticonceptie? (Zeker/onzeker/moeilijk te zeggen aan 
je partner?)
- Vind je van jezelf dat je goed op de hoogte bent van seksuele risico’s? Waarom wel/niet? 
Welke SOA’s ken je zoal?
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Bijlage 2: informed consent

TOESTEMMINGSVERKLARING DEELNAME ONDERZOEK 

Indien je beslist om deel te nemen, vragen wij je vriendelijk voor akkoord te tekenen. 

Ik, de deelnemer, verklaar hierbij 

1. dat men mij heeft ingelicht over de achtergrond, doelstelling, inhoud, duur en opzet van 
het onderzoek en dat men mij de mogelijkheid heeft geboden om bijkomende informatie 
te verkrijgen 

2. dat ik volledig uit vrije wil deelneem aan het onderzoek 
3. dat ik de toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op volstrekt 

anonieme wijze te bewaren, te verwerken en erover te rapporteren 
4. dat ik toestemming verleen om een audio-opname van dit gesprek te maken, die op 

anonieme wijze door de onderzoekers zal worden verwerkt
5. dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname op ieder moment stop 

te zetten 
6. dat ik ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen 

Gelezen en goedgekeurd, 

De deelnemer 

Naam:……………………………………………………………………………………………………. 

Datum:…………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening:………………………………………………………………………………………….. 

Wij danken je van harte voor jouw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

Julie Van Look
E-mail julie_vanlook@hotmail.com

Onder begeleiding van:
Ellen Van Houdenhove E-mail: ellen.vanhoudenhove@ugent.be
Ann Buysse E-mail Ann.buysse@ugent.be


