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Inleiding 

 

1. Het belang van maagdelijkheid sinds sedentarisatie 

 

Van oudsher werd maagdelijkheid en het verliezen ervan als iets waardevols 

geïnterpreteerd. Ten gevolge van sedentarisatie door landbouw en het ontstaan van 

bezit en bijgevolg van rijkdom ontstond een verschuiving binnen de familiestructuur 

(Mertens, 2006). Nakomelingen erven de bezittingen van hun ouders, dit impliceert 

onrechtstreeks dat de partnerkeuze van de kinderen een belangrijke invloed heeft op 

het welzijn van het nageslacht. In patriarchale samenlevingen waar het bezit van een 

gezin aan de man toebehoort is het voornamelijk voor welgestelde dochters van belang 

dat zij hun familiebezittingen beschermen voor arme aanbidders. Het is omwille hiervan 

dat vrouwelijke maagdelijkheid oorspronkelijk zo waardevol werd geacht (Dialmy, 2010; 

Schlegel, 1991). De religieus getinte maagdelijkheidseis die we vandaag nog kennen is in 

feite niets meer dan een praktische regel die een morele norm geworden is en bijgevolg 

ook buiten zijn context blijft bestaan (Ben Dridi, 2004). De Joodse, Christelijke en 

Islamitische religies hechten allen een duidelijke waarde aan het belang van 

voorhuwelijkse maagdelijkheid, voornamelijk die van vrouwen. Toch is in de Koran niet 

te lezen dat maagdelijkheid een voorwaarde is om in het huwelijk te kunnen treden 

(Amy, 2008).  

 

 

2. Maagdelijkheid en de Islam 

 

De Islamitische cultuur staat er vandaag nog steeds bekend om maagdelijkheid te eisen 

van jonge vrouwen alvorens ze in het huwelijk stappen. Voor en rond het huwelijk 

bevinden zich in de Islamitische cultuur een resem aan rituelen om na te gaan of de 

bruid wel degelijk maagd is. Sommige vrouwen worden naar een dokter gebracht om 

een medisch certificaat van hun intact maagdenvlies te krijgen. In andere gevallen wordt 

het kleed met de bloedvlekken van de defloratie getoond aan de verwanten, vrienden en 

buren. Wanneer er geen bewijs kan geleverd worden van de maagdelijkheid van de 

vrouw is ontbinding van het huwelijk één van de wettelijke gevolgen waar het meisje 
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zich aan kan verwachten (Beck & Keddie, 1979; El Saadawi, 1980; Naamane-Guessous, 

1990) In bepaalde gebieden1 worden vrouwen gepijnigd, vernederd of soms zelfs 

gedood (Saharso, 2003). Dergelijke eerwraak komt voornamelijk voor in landelijke 

gebieden waar iedereen nauw met elkaar verbonden is en waar iedereen alles van 

elkaar weet(Dialmy, 2010).  

 

 

3. Remettre le compteur a Zero2 : Maagdenvliesherstellingen  

 

Er is empirisch bewijs dat de vrouwen in eer gerelateerde gebieden goede redenen 

hebben om bang te zijn (Beck & Keddie, 1979; El Saadawi, 1980; Naamane-Guessous, 

1990; Saharso, 2003). Daarom vragen steeds meer vrouwen een hersteloperatie van het 

maagdenvlies aan. Ook in België en Nederland neemt het aantal hymenreconstructies 

toe. Het precieze aantal maagdenvliesherstellingen is niet gekend omdat de meeste 

dokters het onder een andere naam ingeven. Marleen Temmerman3 stelde dat in 2011 in 

het UZ Gent zo een 20 à 25 herstellingen per jaar werden uitgevoerd(Waegemans, 2011). 

Nederlands onderzoek uit bevragingen van gynaecologen wees uit dat het aantal 

maagdenvliesherstellingen bij sommige gynaecologen slechts op 3 keer per jaar ligt 

terwijl andere gynaecologen rapporteerden de ingreep 10 tot 15 keer per maand uit te 

voeren (Kroon, 1992; van Royen, 1994).  

 

 

3.1. Maagd en Mythe:  

Misconcepties over het hymen en bloeden tijdens de defloratie 

 

Dit alles roept echter de vraag op waarom de correcte informatie over vrouwelijke 

maagdelijkheid en het hymen niet globaal doordringt. Dat het maagdenvlies een mythe 

                                            
1 Het gaat vooral om patriarchale gemeenschappen uit het Middellandse Zeegebied, Het Midden-Oosten 

en Centraal-Azië (Turkije, Jordanië, Iran, Palestina, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, 
Egypte, …) (Vrouwenraad, 2008) 

 
2  Remettre le compteur a zero is een uitspraak die o.a. in Marokko vaak gebruikt om aan te geven dat het 

maagdenvlies is herstelt, letterlijk vertaalt betekent het de teller terug op nul zetten, of anders gezegd, met 

een schone lei beginnen 

 
3 Belgische gynaecologe, hoogleraar en voormalig politica voor sp.a 
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is, opperde Shire Hite in 1974 al. In tegenstelling tot wat velen denken is het 

maagdenvlies geen membraan dat de vagina van de buitenwereld isoleert maar eerder 

een klein stukje slijmvlies (Bekker et al., 1996). Het kan inscheuren door het vaginaal 

inbrengen van tampons, dildo's, vingers, of door sporten, paardrijden of seksuele 

penetratie. Sommige vrouwen worden zelfs zonder maagdenvlies geboren4, of hebben er 

één dat van bij de geboorte al een grotere opening heeft dan de ideale 4 à 5 mm, maar zo 

een ideaal maagdenvlies komt echter zelden voor stelt Marleen Temmerman 

(Waegemans, 2011).  

Bovendien bloeden lang niet alle vrouwen tijdens de eerste coïtus. De cijfers zijn niet 

bepaald eensgezind, maar alles samen genomen kan toch gesteld worden dat ten minste 

40% van de vrouwen niét bloedt tijdens de eerste keer (Huijbregts, 1994; Loeber, 2008; 

Temmerman, 2011). Bloedverlies is er enkel als het slijmvlies scheurt op een plaats 

waar bloedvaatjes zijn (Waegemans, 2011).  

 

 

4. Maagdelijkheid en het Westen 

 

Misconcepties over het hymen en het maagdenvlies zijn echter niet enkel toe kennen 

aan de Islamitische cultuur. In België en Nederland worden Gynaecologen regelmatig 

overstelpt met vragen over maagdelijkheids-certificaten, bijvoorbeeld wanneer er een 

vermoeden is bij jonge meisjes dat ze het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. 

Bovendien is het eveneens nog niet zo extreem lang geleden dat ook in Europa maagd 

blijven tot aan het huwelijk de norm was. Jonge ongehuwde vrouwen die zwanger 

werden gemaakt, al dan niet door verkrachting of blijk gaven van hun seksualiteit 

werden verstoten door hun familie en opgesloten in kloosters, zoals de welbefaamde 

Magdalenakloosters5 . Voornamelijk in het zwaar katholieke Ierland waren deze 

kloosters erg populair. Het laatste Magdalenaklooster sloot haar deuren pas in 1996 

(Humphries, 1998). Ook in België, onder andere in het Lommels tehuis Tamar werden 

tot in de jaren '80 ongehuwde zwangere meisjes opgesloten, die hun baby's af moesten 

staan voor adoptie (de Troyer & de Beule, 2012).  

                                            
4 1 op 1000 vrouwen wordt zonder maagdenvlies geboren (NVOG, 2004) 
 
5 Genaamd naar Maria Magdalena, een vrouw van lichte zeden, de minnares van Jezus. Een naam die 

geassocieerd wordt met zondige vrouwen (Beurskens, 2006). 
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Hoewel anticonceptie, abortus en seksuele voorlichting makkelijk te raadplegen zijn in 

de meeste Westerse landen en verschillende mensen zich er los hebben gerukt van 

religieuze opvattingen blijft maagdelijkheid voor velen een speciale waarde behouden. 

Vrouwen veilen hun maagdelijkheid op het internet6 en krijgen daar vervolgens een 

forse vergoeding voor; Prostituees laten hun maagdenvliezen herstellen om zich 

vervolgens tegen meedogenloze prijzen opnieuw te laten ontmaagden; Westerse 

vrouwen laten hun maagdenvlies herstellen als cadeau voor hun man waar ze reeds 

jaren mee getrouwd zijn (Bringer & Cadet, 2009); etc. Deze zaken wijzen er niet alleen 

op dat ook in het (moderne) Westen maagdelijkheid nog steeds een duidelijke 

aantrekkingskracht heeft, ook wijzen ze er op dat men zich in het Westen evenzeer 

vergrijpt aan de misconceptie dat een intact maagdenvlies het bewijs is voor de 

maagdelijkheid van een vrouw.   

 

 

5. Een kwalitatieve studie naar de attitudes die vandaag leven bij jongeren 

over het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en 

maagdelijkheid in het bijzonder 

 

Deze studie heeft als doel een beter inzicht te verwerven in de waarde die men vandaag 

aan maagdelijkheid hecht en wil specifiek de aandacht vestigen op een aantal attitudes 

die leven bij Vlaamse jongeren over maagdelijkheid wanneer het hun persoonlijke 

partner aanbelangt. Aan de hand van focusgroepsgesprekken bij jongeren uit de derde 

graad van het Secundair onderwijs werd vooreerst onderzocht welke aspecten volgens 

de deelnemers een invloed zouden kunnen hebben op hun beslissing om al dan niet in te 

gaan op de romantische en eventueel ook de seksuele avances van een verleider/ster. 

Hierbij werd voornamelijk dieper ingegaan op de attitudes van de jongeren inzake wat 

het seksueel verleden van die verleider/ster voor hen betekent in hun beslissingsproces 

om al dan niet op zijn of haar toenadering in te gaan. 

 

                                            
6 Naar aanleiding van de Amerikaanse studente Natalie Dylan, die maar liefst 2.8 miljoen dollar voor 

haar maagdelijkheid geboden kreeg nadat ze die op een site te koop had aangeboden (Dylan, 2009), 
lieten meerdere meisjes hun maagdelijkheid veilen op het net, onder hen was de Antwerpse studente 
Noëlle (Standaard, 2011a, 2011b). 

 



5 
 

5.1. Wat het verschil kan maken tussen scoren en ‘een blauwtje lopen’ 

 

Onderzoek wees reeds uit dat jongeren hun voorkeur geven aan seksuele relaties die 

ontstaan vanuit een hechte romantische relatie (Beyers, 2010; Elo, King, & Furstenberg, 

1999; Manning, Longmore, & Giordano, 2000) en met een persoon die men overigens 

oprecht graag ziet (De Graaf et al., 2005). Vanuit dit opzicht  leek het interessant te 

onderzoeken hoe de jongeren van vandaag dit vertalen naar hun persoonlijke 

partnerkeuze. Hebben ze een voorkeur voor een partner die zich ook in het verleden 

steeds aan deze regels gehouden heeft en louter seksueel contact heeft gehad met zijn of 

haar vaste partner die hij of zij oprecht graag zag of leggen jongeren deze regels enkel op 

aan hun eigen seksueel verleden? Voorgaand onderzoek betreffende deze 

onderzoeksvraag is echter schaars (S.: Sprecher, Regan, McKinney, Maxwell, & 

Wazienski, 1997), recent7 onderzoek, onbestaand.  

 

 

5.2. Maagd(alena):  

Preferente graad van seksuele ervarenheid voor de persoonlijke 

partner 

 

Vervolgens werd in deze studie ook nagegaan wat maagdelijkheid voor jongeren 

vandaag betekent en in het bijzonder wanneer het de seksuele ervarenheid van hun 

persoonlijke partner aanbelangt. Het feit dat een openlijke voorkeur om een maagdelijke 

partner te huwen tot in de jaren ’60 alomtegenwoordig was (Amy, 2008) en dat huidig 

onderzoek hier omtrent schaars is, creëert de vraag of jongeren in Vlaanderen vandaag 

nog steeds een ‘maagd’ als persoonlijke partner verkiezen boven een ‘Magdalena’8, een 

partner die reeds seksuele ervaring, in de betekenis van coïtus, heeft. Vanuit de 

hypothese dat Vlaamse jongeren niet vereisen dat hun partner nog maagd is, leek het 

interessant om na te gaan hoe deze jongeren spreken over maagdelijkheid, wat dit voor 

hen betekent en hoe ze hier zelf tegenover staan. Een eerste vraag die men zich hierbij 

kan stellen is deze naar ongeschreven regels die jongeren bewust of onbewust opleggen 

                                            
7  Onderzoek dat minder dan 10 jaar geleden gevoerd is. 
 
8  Maria Magdalena, een vrouw van lichte zeden, de minnares van Jezus. Een naam die geassocieerd 

wordt met zondige vrouwen (Beurskens, 2006). 
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aan het seksueel verleden van hun persoonlijke partner. Bestaan deze ongeschreven 

regels, en zo ja, wat is de inhoud er van; en, hoe gaan jongeren om met partners of 

andere leeftijdsgenoten die deze regels overtreden? Hierbij werd de focus voornamelijk 

gelegd op het aantal sekspartners die die persoon in het verleden reeds gehad heeft en 

de aard van die relaties, meer bepaald of men louter geslachtsgemeenschap heeft gehad 

met partners waar men ook een romantische relatie mee had, of niet. Het onderzoek van 

Sprecher et al (1997) gaf aan dat de meerderheid van de jongeren toen een partner 

verkozen wiens seksueel verleden aansloot bij de eigen graad van ervarenheid.  

 

 

5.3. Met twee maten meten: De seksuele dubbele standaard 

 

Een belangrijk aandachtspunt doorheen dit hele onderzoek is de vraag of er een dubbele 

standaard schuilt in de attitudes van de deelnemers aangaande hun houding ten 

opzichte van het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en/of dat van andere 

jongeren.  

De dubbele standaard, of specifieker, de seksuele dubbele standaard, is een 

sociaal fenomeen waarin mannen beloond worden voor- en vrij gelaten worden in hun 

seksuele activiteiten, terwijl vrouwen veeleer beperkt worden in hun seksuele vrijheid 

en afgestraft worden voor het stellen van bepaald seksueel gedrag9(Fasula, Miller, & 

Wiener, 2007; Marks & Fraley, 2005). Hoewel er onenigheid bestaat over het bestaan 

(Bogle, 2008; England, Shafer, & Fogarty, 2007; Glenn & Marquardt, 2001; Kreager & 

Staff, 2009; Oliver & Sedikides, 1992; S.; Sprecher, McKinney, & Orbuch, 1987) of het niet 

bestaan (Marks & Fraley, 2005, 2006; Milhausen & Herold, 1999) van een seksuele 

dubbele standaard, vormt dit onderwerp sinds de jaren ’60 ruimschoots stof voor 

onderzoekers. Ira L. Reiss10, voormalig docent sociologie en voorloper inzake onderzoek 

                                            
9  Meer specifiek, libertijns seksueel gedrag. Hieronder kan men zaken verstaan zoals veel kortstondige 

romantische relaties, al dan niet op hetzelfde moment, aangaan en deze bij gevolg consumeren (In de 
betekenis van geslachtsgemeenschap hebben met die partners). Ook seksuele relaties aangaan zonder 
dat men eveneens een romantische relatie met die persoon wenst aan te gaan kan onder libertijns 
seksueel gedrag gerekend worden. Kortom alle seksuele of romantische relaties die niet passen binnen 
het kader van een ‘seriële monogamie’ (Sensoa, 2011) ,  meer concreet, slechts seksuele interactie 
hebben met één partner die men oprecht bemint en dit telkens voor een geruime tijd. 

 
10  Ira L. Reiss was docent sociologie in onder meer de ‘University of Iowa’ en de ‘University of Minnesota’ 

en behaalde verschillende bekroningen voor zijn verwezenlijkte prestaties binnen het sociologisch 
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naar de dubbele standaard, definieerde de orthodoxe dubbele standaard als het 

verbieden van voorhuwelijkse seks voor vrouwen maar niet voor mannen (Reisss, 1960).  

Vandaag is deze dubbele standaard verschoven naar het niet aanvaarden dat vrouwen 

seks hebben buiten de context van een hechte liefdesrelatie, terwijl mannen zo veel 

sekspartners mogen hebben als zij zelf wensen, al dan niet binnen de context van een 

relatie (Milhausen & Herold, 2001).  

In het kader van dit onderzoek kan deze dubbele standaard vertaald worden naar 

de opvatting dat mannen meer seksuele partners rapporteren dan vrouwen (ACSF-

Investigators, 1992; Johnson, Wadsworth, Wellings, Bradsha, & Field, 1992; Laumann, 

Gagnon, Michael, & Michaels, 1994; Lehmiller, VanderDrift, & Kelly, 2011; Schmitt et al., 

2003; Smith, 1992). Dit is echter onrealistisch, iedere nieuwe sekspartner voor een man 

is namelijk ook een nieuwe sekspartner voor een vrouw. Heteroseksuele mannen en 

vrouwen zouden dus gemiddeld evenveel sekspartners moeten rapporteren (Brown & 

Sinclair, 1999). Deze ongelijke rapporteringen van mannen en vrouwen kan mogelijks 

verklaard worden vanuit de bevinding dat mannen, meer dan vrouwen zouden gericht 

zijn op het bevredigen van hun seksuele verlangens (Schmitt et al., 2003) en bijgevolg 

meer seksuele partners zouden verlangen (Feningstein & Preston, 2007) en rapporteren. 

Bovendien wees onderzoek uit dat het openlijk rapporteren van een ruim aantal 

seksuele partners de populariteit van vrouwen mogelijks kan hinderen (Kreager & Staff, 

2009). Dit brengt ons echter bij een volgende onderzoeksvraag, met name of seksuele 

imago’s al dan niet bestaan en of jongeren er ook effectief waarde aan hechten.  

 

 

5.4. Je seksueel imago, je vriend of je vijand? 

 

Volgens Milhausen en Herold (1999) zouden het voornamelijk jonge vrouwen zijn die 

waarde hechten aan seksuele imago’s, zowel aan dat van zichzelf als aan dat van hun 

persoonlijke partner. 

Het bestaan en raadplegen van seksuele imago’s kan vrij onschuldig blijven maar 

het kan zich ook uitbreiden naar een web van sociale controle en een beperking van de 

seksuele vrijheid. Dit is echter het geval in verschillende eer gerelateerde culturen waar 

                                                                                                                                        
onderzoek. Reiss was onder meer geselecteerd President voor erkende wetenschappelijke tijdschriften 
zoals het ‘International Academy of Sex Research’, ‘The Society for the Scientific Study of Sexuality’, etc. 



8 
 

de sociaal aanvaarde regel geldt dat men (veelal betreft dit voornamelijk vrouwen) 

maagd blijft tot aan het huwelijk.  

 

 

5.5. Beter te trouwen dan van begeerte te branden11:  

Seksuele onthouding tot aan het huwelijk 

 

Vanuit de opvatting dat Westerse jongeren belang hechten aan de seksuele imago’s van 

potentiële partners, maar ook aan die van andere bekenden (Milhausen & Herold, 1999) 

en het besef van de mogelijke gevolgen voor de seksuele vrijheid hiervan, werd dit 

onderzoek eveneens toegespitst op de attitudes van jongeren ten aanzien van het idee 

dat men maagd blijft tot aan het huwelijk. Er werd hier echter een onderscheid gemaakt 

tussen een cultureel gebonden maagdelijkheidseis en de vrije keuze van jongeren om, in 

een cultuur waar seksuele onthouding tot aan het huwelijk geen algemeen sociaal 

aanvaarde regel is, er toch voor te kiezen geen geslachtsgemeenschap te hebben vóór 

het huwelijk. Dit laatste punt, seksuele onthouding uit vrije keuze, werd eveneens 

bevraagd naar aanleiding van de fenomenale groei aan populariteit bij jongeren in de 

Verenigde Staten om zich aan te sluiten bij verenigingen die seksuele onthouding tot aan 

het huwelijk promoten. Sinds 1993 hebben reeds meer dan 2.5 miljoen adolescenten een 

publieke maagdelijkheidsgelofte afgelegd, hierin beloven de jongeren zich te abstineren 

van seksueel contact tot aan hun huwelijk (Bearman & Bruckner 2001). Eén van de 

grootste verenigingen van maagdelijkheidspleiters is de True Love Waits-beweging. Zij 

begon met 59 eed-afleggers in Nashville, Tennessee en groeide uiteindelijk uit tot een 

majestueuze vereniging die honderden kerken en scholen omvat (Mebane, Yam, & Rimer, 

2006). 

 

Tot slot werd eveneens onderzoek gevoerd naar de attitudes van jongeren aangaand het 

uitvoeren van hymenreconstructies in België. Hierbij werd overigens eveneens de 

aandacht gevestigd op de kennis van de jongeren inzake het hymen en het anatomische 

aspect van defloratie (zie supra).  

 

 

                                            
11  Bijbelpassage uit de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 7:9). 
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6. Wat te verwachten? 

 

In de hoop dat bovengenoemde onderzoeksvragen ons een beter inzicht zouden kunnen 

verschaffen in de attitudes die er vandaag leven bij jongeren over het seksueel verleden 

van hun persoonlijke partner en over hoe jongeren vandaag staan tegenover 

maagdelijkheid, werden adolescenten, aan de hand van focusgroepsgesprekken in de 

derde graad van een Vlaamse secundaire school, bevraagd naar hun persoonlijke 

attitudes hieromtrent. 

 

6.1. Een overzicht 

 

Dit essay bestaat uit drie grote hoofdstukken: 1) Situering en onderzoeksopzet; 2) 

Resultaten onderzoek; en, 3) Discussie. In het eerste hoofdstuk  zal vooreerst stil gestaan 

worden bij de gebruikte onderzoeksmethode. Hierin zal de precieze werkwijze waarop 

het onderzoek gevoerd is tot op de draad onthuld worden. Vervolgens zal in dit eerste 

hoofdstuk besproken worden waarom precies voor deze methodiek en deze 

onderzoeksgroep gekozen is, met eveneens aandacht voor eventuele bemerkingen. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. 

Opgesplitst in zeven grote thema’s worden de attitudes van de deelnemers nauwgezet 

weergegeven. In het eerste thema, ‘Afknapper of Voltreffer’, worden de attitudes van de 

deelnemers inzake welke aspecten een invloed zouden kunnen hebben op hun beslissing 

om al dan niet in te gaan op de romantische en/of seksuele avances van een 

verleider/ster. De tweede rubriek getiteld, ‘Maagdelijkheid’, verschaft een breder inzicht 

in de ingesteldheid van jongeren ten aanzien van maagdelijkheid, meer bepaald 

wanneer het het seksueel verleden van hun persoonlijke partner aangaat. Vervolgens 

wordt in het domein ‘Graad van ervarenheid’ nagegaan welke attitudes er vandaag leven 

bij jongeren over de graad van seksuele ervarenheid aangaande hun persoonlijke 

partner. Meer bepaald wordt hier onderzoek gevoerd naar de grenzen die jongeren al 

dan niet opleggen aan het seksueel verleden van hun persoonlijke partner. Hierbij werd 

voornamelijk toegespitst op hun attitude over het aantal sekspartners die de 

persoonlijke partner in het verleden zou gehad hebben en over de context waarbinnen 

de persoonlijke partner in het verleden deel heeft genomen aan coïtus. Het betreft de 
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vraag of deelnemers al dan niet gebruik maken van ongeschreven regels om het seksueel 

verleden van personen te beoordelen, en zo ja, welke deze regels zijn en hoe de 

deelnemers bijgevolg zouden omspringen met partners of derden die deze regels 

overtreden. In de rubriek ‘Een beredeneerde keuze’ worden de verschillende criteria die 

jongeren in overweging nemen alvorens in te stemmen met coïtus besproken en 

bijgevolg werd ook dieper onderzoek verricht naar de reden waarom jongeren zichzelf 

al dan niet dergelijke criteria opleggen. De rubriek ‘Seksuele ervaringen’ bouwt immers 

voort op het domein ‘Graad van Ervarenheid’, in deze rubriek werd van de deelnemers 

gevraagd zich in te leven in het feit dat hun persoonlijke partner specifieke seksuele 

handelingen in het verleden zou gesteld hebben. Het betreft seksuele activiteiten zoals 

deelnemen aan een one-night stand, ooit betaald hebben voor seks tot zichzelf in het 

verleden voor een korte tijd geprostitueerd hebben. Als overkoepelend thema werd 

overigens een rubriek aan de ‘Dubbele standaard’ gewijd. Hierin zal worden aangegeven 

in welke mate de jongeren bij het bespreken van bovenstaande onderwerpen een 

onderscheid maakten in hun attitude naar gelang de gender van de persoon in kwestie. 

Tot slot werd de rubriek ‘Cultuur’ gewijd aan de ingesteldheid van jongeren inzake een 

cultureel gebonden maagdelijkheidseis zowel als aangaande de keuze om uit vrije wil 

zich van seksualiteit te onthouden tot aan het huwelijk. Hierbij aansluitend werd de 

kennis van de jongeren inzake het hymen en het anatomische aspect van defloratie 

onder de loep genomen. 

  

In het derde hoofdstuk zullen ten slotte de bekomen resultaten, met name de 

verschillende attitudes van de deelnemers samengevat en geïnterpreteerd worden, 

aangevuld met eventuele bemerkingen aangaande het gevoerde onderzoek en enkele 

suggesties voor verder onderzoek. 
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I. Situering en Onderzoeksopzet 

 

1. Onderzoeksmethode 

 

1.1. Vooronderzoek  

 

1.1.1. Literatuurstudie 

 

Aan de hand van een literatuurstudie die aan het onderzoek vooraf is gegaan werd 

onderzocht welke techniek het best gehanteerd wordt om met jongeren over een 

persoonlijk onderwerp te praten. Het was een moeilijke afweging tussen interviews en 

focusgesprekken, toch werd rekening houdende met alle elementen in het kader van dit 

onderzoek voor de laatste methode, focusgroepsgesprekken, gekozen. Beide methoden 

slagen er zowel in om attitudes, ervaringen en gevoelens van de participanten te 

onthullen, als om de onderzoeker een inzicht te verschaffen in ‘waarom’ de 

participanten zo denken. De doorslaggevende reden om dan toch uiteindelijk niet voor 

interviews te kiezen was omdat het mijns inziens voor een bias zou zorgen indien ikzelf, 

een 26 jarige vrouw, jongeren en dan voornamelijk mannelijke adolescenten van 16-19 

jaar zou interviewen over een thema dat seksualiteit impliceert. In 

focusgroepsgesprekken, waar de jongeren omgeven zijn door leeftijdsgenoten en waar 

zij actief betrokken worden in iets waarvan ze het gevoel hebben dat hun deelname een 

verschil maakt, kan die intimidatie getemperd worden (A. Gibbs, 1997) Mits de juiste 

aanpak en het creëren van een veilige sfeer is het focusgroepsgesprek de techniek bij 

uitstek die, met interactie als cruciaal onderdeel, inzage biedt in het wereldbeeld van de 

participanten (Bernaert et al., 2007a; Gibbs, 1997; Kitzinger, 1995b; Litosseliti, 2003). 

Onderzoek wees tevens uit dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren vandaag voor 

het eerst seks hebben, in de betekenis van coïtus, tussen de vijftien en de zestien jaar ligt 

(De Graaf et al., 2005; De Wit, Slot, & Van Aken, 2004; Sensoa, 2011). Vanuit deze optiek 

is gekozen voor focusgroepsgesprekken bij leerlingen uit de derde graad SO (secundair 

onderwijs). Om een maximum aan informatie uit die gesprekken te putten is het aan te 
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raden niet met al te grote of diverse groepen te werken, een ideale groep bestaat uit 

ongeveer tien deelnemers en is zo homogeen mogelijk (MacIntosh, 1993a; Peterson-

Sweeney, 2005). Op basis van deze informatie werden groepen van negen tot tien 

deelnemers samengesteld uit dezelfde richting en hetzelfde studiejaar. In 

focusgesprekken die een onderwerp behandelen waar nogal wat contradicties en 

onzekerheden over bestaan, zoals de attitude ten opzichte van het seksueel verleden van 

de persoonlijke partner en maagdelijkheid in het bijzonder, is het vaak niet duidelijk in 

welke mate de deelnemers wel degelijk hun eigen mening geven en niet wat zij als meest 

sociaal aanvaard binnen de groep achten (Gibbs, 1997; Mortelmans, 2011; Rodriguez, 

2008-2009). Een techniek die men preventief in het onderzoek kan inplannen om 

hieraan tegemoet te komen is het vier-kaartensysteem, waarbij iedere deelnemer 

voorzien wordt van een rode kaart die staat voor oneens, een oranje kaart (eerder 

oneens), een gele kaart (eerder eens) en een groene kaart die aangeeft dat men het 

helemaal eens is met de stelling (zie infra). Bij een dergelijk systeem is het de bedoeling 

dat de deelnemers vrij snel en alvorens ze de mening van anderen hebben gehoord hun 

eerste idee dienen aan te duiden met een gekleurde kaart (Bragg, 2007; Frans, 2013; 

McCallum, Hargreaves, & Gipps, 2000). Tot slot is het belangrijk dat de deelnemers zich 

betrokken voelen bij de gespreksonderwerpen en gepostuleerde situaties. Om hieraan te 

voldoen werd een onderzoek verricht naar bestaande fora omtrent jongeren en 

(seksuele) relaties, maagdelijkheid en dergelijke meer. Aan de hand van deze fora werd 

inzicht verworven in wat er reeds leeft bij jongeren inzake deze onderwerpen, op basis 

van deze informatie werden de stellingen en bijvragen van de focusgesprekken 

opgesteld. 

 

 

1.1.2. Fora 

 

Naar aanleiding van het vooronderzoek werd naast een literatuurstudie ook onderzoek 

verricht naar bestaande fora omtrent de opinies van jongeren inzake maagdelijkheid of 

andere mogelijke criteria die de selectie van de seksuele partner beïnvloeden. De 

discussiepunten die in deze fora behandeld werden boden een eerste indruk inzake wat 

er leeft bij jongeren omtrent maagdelijkheid en hun attitude ten aanzien van het 
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seksueel verleden van hun persoonlijke partner. De meeste stellingen die tijdens de 

focusgroepsgesprekken gebruikt werden, waren gebaseerd op een combinatie tussen 

verworven, literatuur, eigen inspiratie en fora. Doch sommige casussen werden letterlijk 

uit bestaande fora geplukt. Zo was de casus waarin de partner vertelt dat hij of zij al een 

rijkelijk seksueel verleden heeft heel sterk gebaseerd op een bestaande reactie op ‘The 

Forum: Managing/understanding a partner’s sexual history’ (www.hypnothoughts.com) 

(zie bijlage 1, slide 6). Andere stellingen waren gebaseerd op artikels over interviews 

met o.a. Marleen Temmerman (zie bijlage 1, slide 8), of op getuigenissen van meer 

befaamde bloggers als Greta Christina (zie bijlage 1, slide 4). 

De fora gingen van vragen over seksualiteit bij adolescenten, over jaloezie en seksuele 

ervaringen tot fora over seks voor het huwelijk, maagdelijkheid, maagdelijkheidseis en 

dergelijke meer. De meeste fora werden ontdekt door simpelweg in ‘Google’ te zoeken 

naar combinaties van termen als ‘adolescent’, ‘forum’ met ‘sex’, ‘first time’, ‘partner’s 

sexual history’ of ‘virginity’, en dergelijke meer, hoewel sommige combinaties zoals met 

de term ‘virginity’ wel voornamelijk naar pornografische websites leidden. Enkele 

voorbeelden van interessante fora in het kader van dit onderzoek zijn 

‘www.teenforumz.com’, ‘www.teenhut.net’ en ‘www.virtualteen.org. Er werd ook 

gezocht naar Nederlandstalige varianten maar die resultaten waren schaarser, 

‘forum.scholieren.com’ en ‘www.awel.be/forum’ waren vrijwel de interessantste 

Nederlandstalige fora in het kader van dit onderzoek. 

 

 

1.2. Methode 

 

Op 8, 13 en 15 november 2012 zijn in het Koninklijk Atheneum Pegasus in Oostende vijf 

focusgroepsgesprekken georganiseerd. Het eerste focusgroepsgesprek fungeerde louter 

als test en is doorgegaan tijdens de les nc-zedenleer van een random klas uit de derde 

graad. De overige vier focusgesprekken werden georganiseerd tijdens de lessen 

gedragswetenschappen. De participanten waren allen leerlingen uit de richting 

Menswetenschappen12 van de 3de graad SO13. Er werd heel specifiek voor deze 

                                            
12  ASO 
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leeftijdscategorie gekozen daar uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd 

voor de eerste seksuele ervaring (in de betekenis van geslachtsgemeenschap) op 16,6 

jaar ligt (zie infra) (Sensoa, 2011). Leerlingen die een modeltraject14 volgen starten de 

derde graad als 16 jarige. Het maximaal aantal deelnemers per focusgesprek werd 

beperkt tot 8 à 10 studenten. 

Het selecteren van de leerlingen verliep in verschillende stappen, de leerlingen 

van het 5de en 6e jaar Menswetenschappen kregen allen een aantal dagen voor aanvang 

van het onderzoek via Smartschool15 een uitnodiging om deel te nemen aan de 

focusgroepsgesprekken. Deze uitnodiging informeerde de leerlingen tevens ook over 

wat het opzet van het onderzoek was en de praktische aspecten ervan, meer bepaald. 

dat deze gesprekken opgenomen werden, een garantie van de anonimiteit en de data 

waarop de focusgroepsgesprekken uitgevoerd zouden worden. De leerlingen die 

wensten deel te nemen konden zich elektronisch inschrijven door een mail te zenden 

naar de onderzoeker, wiens e-mailadres uiteraard in het bericht vermeld stond. 

Overigens is er geen verdere selectie nodig gebleken. Alle leerlingen wensten immers 

deel te nemen, dus voor de zesdes was dat de volledige klas, 10 leerlingen. Voor de 

vijfdes waren er een paar leerlingen die door afwezigheid een achterstand hadden 

opgelopen en waarvoor de leerkracht gedragswetenschappen een inhaalles wenste in te 

lassen, maar de resterende groep bestond nog steeds uit 9 leerlingen. 

Vervolgens werden de leerlingen op de dag van het onderzoek zelf opnieuw kort 

gebriefd over de intentie en de werkwijze van het onderzoek. Tenslotte werd hen een 

schriftelijk geïnformeerde toestemming gevraagd. Dit houdt in dat de deelnemers 

verklaren duidelijk en voldoende ingelicht te zijn over de aard, methode, het doel en de 

eventuele risico’s van het onderzoek. Overigens stemden de leerlingen bij het 

ondertekenen van dit formulier ook automatisch in om deel te nemen aan het onderzoek, 

wat echter niet inhield dat de leerlingen in welk opzicht ook gebonden waren aan het 

onderzoek. Ook tijdens het focusgroepsgesprek konden de deelnemers op ieder moment 

het klaslokaal verlaten. 

                                                                                                                                        
13  afk. secundair onderwijs 
14  Een modeltraject volgen in het SO houdt in dat de student nooit gedubbeld of een jaar overgeslagen 

heeft. 
15  Smartschool is het digitaal schoolplatform dat in vele Vlaamse en Nederlandse scholen wordt gebruikt. 

Deze digitale leeromgeving is gericht op het maximaliseren van informatiedoorstroming tussen alle 
betrokken partijen in het onderwijsproces. 
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Het onderzoek werd opgesplitst in twee sessies, de eerste sessie ging voor beide 

groepen door op dinsdag 13 november. Beide groepen werden die dag gedurende twee 

lesuren16 bevraagd. In deze sessie werd voornamelijk gepeild naar de attitude van de 

leerlingen ten opzichte van het seksueel verleden van hun persoonlijke partner. 

De tweede sessie werd uitgevoerd op donderdag 15 november en nam voor beide 

groepen nog slechts één lesuur in beslag. Deze sessie spitste zich toe op de attitude van 

de participanten ten aanzien van maagdelijkheid in het bijzonder. 

De leerkracht nc-zedenleer en gedragswetenschappen, Anne Peere, werd volledig 

op de hoogte gebracht van de werkwijze, de doelstellingen en de inhoudelijke aspecten. 

De leerlingen konden dan ook achterna bij haar terecht indien zij nog met vragen zaten. 

Na de verwerking van alle gegevens werd ook een contactmoment voorzien in K.A. 

Pegasus, de school waar de focusgroepen plaats genomen hebben, waarin de leerlingen 

de resultaten van het onderzoek werd meegedeeld en zij vragen konden stellen aan de 

onderzoeker. 

De focusgesprekken zelf werden gevoerd aan de hand van geprojecteerde 

stellingen en casussen (zie bijlage 1). De stellingen en casussen uit de eerste sessie 

peilden naar de attitude van de adolescenten inzake welke factoren een rol spelen in het 

selectieproces van hun persoonlijke partner en meer bepaald in welke mate het seksueel 

verleden van de ander een invloed heeft op dat selectieproces. In de tweede sessie 

waren de stellingen voornamelijk gericht op maagdelijkheid en de kuisheidseis.  

De proefpersonen beschikten tijdens de groepsgesprekken allen over vier 

kaartjes. Ieder kaartje gaf een positie aan: Rood = Tegen; Oranje = Eerder tegen; Geel = 

Eerder voor; Groen = Voor. De onderzoeker duidde telkens een leerling aan die de 

stelling of casus mocht voorlezen, op die manier kon de onderzoeker ook de eerste 

spontane reacties van de deelnemers bij het verwerken van een stelling of casus 

observeren. Daarna werden de leerlingen bij sommige stellingen of casussen na het 

stellen van de eerste bijvraag verzocht om allemaal op hetzelfde moment het kaartje dat 

het dichtst aansloot bij hun persoonlijke visie aangaande die stelling of vraag in de lucht 

te steken. Nadien werd hen gevraagd om hun keuze toe te lichten en trachtte de 

onderzoeker aan de hand van bijvragen (zie bijlage 1) een discussie op gang te brengen. 

De stellingen werden zo gerangschikt dat de eerste van minder groot belang en minder 

geladen waren dan de latere stellingen. Op die manier zouden de leerlingen geleidelijk 

                                            
16  Eén lesuur duurt 50 minuten 
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aan vertrouwd raken met deze werkwijze. De meest beladen stellingen kwamen pas op 

het einde van het focusgroepsgesprek aan bod.  

Het klaslokaal waar de gesprekken doorgingen werd heringericht zodat de 

leerlingen rond een grote tafel konden plaatsnemen. De onderzoeker, die ook aan de 

tafel plaatsnam, trachtte zich buiten het gesprek te houden en slechts met kleine 

interferenties het gesprek in goede banen te leiden.  

De focusgesprekken werden telkens auditief vastgelegd met dictafoons. 

 Achteraf werden alle focusgroepsgesprekken getranscribeerd. Met behulp van 

het softwarepakket “Nvivo” werd het materiaal geanalyseerd, geclassificeerd en 

geordend. Hierbij werd alle informatie die kon leiden tot identificatie van een persoon 

weggelaten of veranderd. Namen, sociale status en dergelijke zijn niet terug te vinden in 

het eindresultaat. 

 

 

2. Een kwalitatief onderzoek naar de attitude van jongeren tegenover het 

seksueel verleden van hun persoonlijke partner en maagdelijkheid in het 

bijzonder, in een Vlaamse school 

 

2.1. Een kwalitatief onderzoek 

 

Daar dit een nog vrij on-onderzocht thema is17 (zie supra), leek het interessant om een 

kwalitatieve studie te voeren naar de attitude van jongeren tegenover het seksueel 

verleden van hun persoonlijke partner en tegenover maagdelijkheid in het bijzonder.  

Het is niet de intentie van dit onderzoek om de mening van alle Vlaamse jongeren in 

kaart te brengen. Hoewel het stof biedt voor verder onderzoek, wordt in deze studie niet 

nagegaan hoeveel leerlingen bijvoorbeeld maagdelijkheid een aantrekkelijk concept 

vinden of hoeveel niet. Evenmin lag de doelstelling in het achterhalen en specifiëren van 

welk type jongeren welke meningen aanhielden noch om een overzicht te geven van alle 

                                            
17  Enkel in het onderzoek van Sprecher et al. Dat dateert van 1999 werd gepeild naar de attitudes van 

jongeren over het seksueel verleden van hun persoonlijke partner. Recenter onderzoek werd niet 
gevonden. 
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mogelijke attitudes die er leven bij jongeren in verband met het seksueel verleden van 

hun persoonlijke partner of maagdelijkheid in het bijzonder. 

Dit onderzoek heeft wel tot doel om een dieptebeeld te schetsen van hoe deze 

specifieke jongeren kijken naar dergelijke fenomenen. Hoe denken ze over 

maagdelijkheid? Wat vinden ze aanvaardbaar seksueel gedrag gesteld door hun 

persoonlijke partner in het verleden en wat niet? Maar ook en vooral, ‘waarom’ denken 

zij zo? Wat is de achterliggende argumentatie die schuilgaat achter de slogans die ze 

naar de buitenwereld postuleren? Eveneens is het interessant oog te hebben voor 

aspecten als: Hoe open staan zij tegenover dergelijke onderwerpen? Hoe vlot kunnen zij 

hierover praten? Welke linken leggen ze? Enzovoort… 

 

Kortom in deze paper ligt de focus op het bestuderen van de informatie die de jongeren 

tijdens de focusgroepsgesprekken aangebracht hebben. Deze kwalitatieve studie is 

gericht op het verschaffen van een beter inzicht inzake: (1) welke attitudes er vandaag 

leven bij jongeren over het seksueel verleden van hun persoonlijke partner, en (2) hoe 

deze jongeren spreken over maagdelijkheid, wat dit voor hen betekent en hoe ze hier 

zelf tegenover staan. 

 

In tegenstelling tot een kwantitatief onderzoek of het verspreiden van enquêtes is het 

aantal respondenten in een kwalitatieve studie van ondergeschikt belang. Het is 

interessanter in een kwalitatieve studie om van een kleinere groep gegevens te 

verzamelen waarbij je zeer diep bent kunnen gaan graven dan veel respondenten te 

ondervragen maar omwille van die hoeveelheid aan de oppervlakte te moeten blijven. 

Bovendien wordt ook de rol van de onderzoeker in kwalitatief onderzoek meer in kaart 

gebracht. Dat is omdat de onderzoeker ook een invloed heeft op de verzamelde data. Het 

is echter geen makkelijke klus om een gesprek te leiden zonder dat de participanten dit 

zo aanvoelen, m.a.w. om het gesprek in goede banen te leiden zonder echt opvallend in 

het gesprek aanwezig te zijn. De respondenten dienen zich immers op hun gemak te 

voelen en vrij om alles te kunnen zeggen. Maar dit alles zonder dat het gesprek al te veel 

afwijkt van de door de onderzoeker vooropgestelde structuur. 
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2.2. Een focusgroepsgesprek met jongeren over seksualiteit 

 

In de research die vooraf ging aan het onderzoek heb ik zeer bewust de afweging 

gemaakt tussen interviews en focusgroepsgesprekken. Hoewel je bij een interview 

korter op de bal kan spelen en ieder individu afzonderlijk nog meer tot in de diepte kan 

bevragen dan in focusgroepsgesprekken leek deze laatste methode mij toch het 

interessantste medium om jongeren over een dergelijk onderwerp te bevragen. 

Focusgroepsgesprekken slagen erin om de overtuigingen, attitudes, ervaringen en 

gevoelens van de participanten te onthullen op een manier die andere methodes als 

individuele interviews, observaties en vragenlijsten dat niet kunnen (A. Gibbs, 1997). In 

vergelijking met individuele interviews, die individuele attitudes, opvattingen en 

emoties trachten te vatten, slagen focusgroepsgesprekken erin om een veelheid aan 

attitudes en emotionele processen binnen de groepscontext los te krijgen (A. Gibbs, 

1997). 

De keuze om met focusgesprekken te werken wordt in eerste instantie 

verantwoord vanuit het idee dat het mogelijks voor een nog grotere bias zou zorgen 

indien ikzelf, een 26-jarige vrouw, jongeren en dan voornamelijk mannelijke 

adolescenten van 16-19 jaar zou interviewen over een thema dat seksualiteit impliceert. 

Ten tweede, als de deelnemers actief betrokken worden in iets waarvan ze het gevoel 

hebben dat hun deelname een verschil maakt, wat focusgroepsgesprekken meestal van 

nature met zich meebrengen, zal de intimidatie getemperd kunnen worden (A. Gibbs, 

1997). Bovendien lijkt het mij dat jongeren makkelijker kunnen praten over seksualiteit 

wanneer ze door leeftijdsgenoten omgeven zijn, dan wanneer de groep zou bestaan uit 

deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën. Jongeren kunnen zich erg onwennig 

voelen in het begin van een focusgroepsgesprek, in het bijzonder wanneer het 

gespreksonderwerp gevoelige materie betreft zoals maagdelijkheid en het seksueel 

verleden van de persoonlijke partner (Bernaert et al., 2007b). Praten over seksualiteit 

lukt vaak maar wanneer men zich veilig voelt. Het is belangrijk om een sfeer van 

veiligheid te creëren waarin iedereen kan en durft te praten. De gespreksleider heeft 

hier een grote invloed op. Het is belangrijk dat ook hij/zij zich op zijn/haar gemak voelt 
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bij de inhoud en de methode.18 Overigens zal de begeleider die veiligheid pas kunnen 

creëren wanneer hij/zij aansluiting vindt bij de deelnemers. Daarvoor is het belangrijk 

dat de begeleider de groep tot op zekere hoogte als een soort eenheid benadert. 

Gezamenlijke kenmerken als leeftijd kunnen daarbij helpen (Bernaert et al., 2007b). Het 

focusgroepsgesprek is hiervoor de geknipte methode, wanneer deelnemers zich 

herkennen in ervaringen van andere deelnemers kan dit een positief effect hebben op de 

onderlinge betrokkenheid en het gevoel van veiligheid versterken (Bernaert et al., 

2007b). Deelnemers die ongeveer dezelfde leeftijd hebben zullen zich eerder in elkaars 

ervaringen herkennen dan in die van deelnemers die een pak ouder of jonger zijn. 

Anderzijds kan het ook enigszins geruststellend werken te zien dat ook andere 

leeftijdsgenoten met onzekerheden zitten (Bernaert et al., 2007b). Je kan gerust stellen 

dat interactie een cruciaal onderdeel is van focusgesprekken, het markeert het 

wereldbeeld van de participanten maar laat hen ook toe elkaar vragen te stellen en 

vervolgens misschien hun eigen begrip van bepaalde zaken te herzien (Kitzinger, 1994).  

Het is belangrijk bij het opstellen van focusgroepsgesprekken dat de onderzoeker 

voordien goed nadenkt over de opbouw van het gesprek, een logische opbouw is van 

fundamenteel belang. Het geeft de deelnemers een goed en veilig gevoel tijdens een 

onderzoek wanneer ze het idee hebben dat ze erin rollen, daarom is het belangrijk dat 

niet gestart wordt met al te uitdagende of ingewikkelde vragen. Gaandeweg kan die 

spanning dan opgebouwd worden (Bernaert et al., 2007b). Zo is er in dit onderzoek 

geopteerd om eerst een algemene vraag te stellen meer bepaald: “Wat zijn de factoren 

die mee bepalen of je op de avances van iemand zal ingaan of niet?” waarin gepolst werd 

naar de algemene factoren die een rol spelen bij jongeren om een romantische zowel als 

een seksuele relatie met iemand aan te gaan. Pas later in het gesprek kwamen vragen 

aan bod over hoe zij zouden reageren wanneer hun partner meer seksuele ervaring had 

dan zijzelf, in welke mate genderverschillen optreden in wat aanvaardbaar seksueel 

gedrag is, hoe aantrekkelijk maagdelijkheid wordt bevonden en dergelijke meer. Voor de 

vragen over maagdelijkheidseis en maagdenvliesherstellingen werd een tweede sessie 

voorzien. 

                                            
18  Meer over de rol van de onderzoeker in kwalitatief onderzoek wordt behandeld in het tweede 

hoofdstuk onder de rubriek ‘De rol van de onderzoeker’. 
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Ter bevordering van hun veiligheidsgevoel zijn deelnemers vaak geneigd zich in 

subgroepjes of ‘kliekjes’ op te splitsen. Dit proces gebeurt meestal heel spontaan en 

zorgt op zich voor ontspannenheid. Op die manier kunnen de participanten zich even 

van de rest van de groep afscheiden zonder zichzelf uitgesloten te voelen. Belangrijk is 

wel echter dat deze kliekjes niet te lang ondoorbroken blijven. Dat zou een wij-tegen-zij 

beleid kunnen uitlokken en zou er toe kunnen leiden dat individuen hun eigen mening 

niet meer zouden durven inbrengen. Het is belangrijk dat de gespreksleider zich hiervan 

bewust is (Bernaert et al., 2007b). In dit onderzoek is mede omwille van dergelijke 

complicaties het kaartensysteem ingebracht. In dit systeem is iedere deelnemer 

voorzien van vier standpuntkaarten, de groene kaart staat voor ‘helemaal mee eens’, de 

gele kaart staat voor ‘eerder mee eens’, de oranje kaart opsteken betekent ‘eerder 

oneens’ en tenslotte heb je de rode kaart die betekent dat je ‘helemaal oneens’ bent met 

de geprojecteerde stelling of casus. Door gebruik te maken van een corresponderend 

systeem waarbij de leerlingen onder tafel een kaart moeten kiezen en die dan allemaal 

op hetzelfde moment in de lucht moeten steken, is er meer ruimte voor de individuele 

convictie. Op die manier verliezen kliekjes makkelijker aan autoriteit daar er verschillen 

in mening binnen de groep worden aangeduid. Bovendien is het kaartensysteem ook een 

handig systeem om teruggehouden deelnemers of individuen die makkelijk de aandacht 

verliezen aan te moedigen om mee te blijven denken en te participeren.  

Kortom, mits de juiste toepassing kunnen focusgroepsgesprekken zeer handige 

instrumenten zijn om over een bepaalde topic de verschillende perspectieven die leven 

bij de participanten te onderzoeken (Litosseliti, 2003). Overigens laat deze 

onderzoeksmethode de onderzoeker toe informatie te winnen over de standpunten, 

attitudes, overtuigingen, responsen, motivaties en percepties van de deelnemers, m.a.w. 

‘waarom’ ze zo denken (Litosseliti, 2003). 

 

 

2.3. Rekrutering van de participanten: Wie, Waar en Hoe? 

 

Er is geopteerd om de deelnemers, adolescenten van de 3de graad SO, te rekruteren op 

één school en de focusgesprekken door te laten gaan in een klaslokaal tijdens de lessen. 
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Dit kan dan wel ingaan tegen de opinie dat focusgroepsgesprekken in een informele 

omgeving dienen uitgevoerd te worden (Hennink, 2007), anderzijds strookt het dan wel 

weer met het idee dat het belangrijk is dat de participanten zo weinig mogelijk moeten 

investeren om te kunnen deelnemen aan het onderzoek. Door de contactmomenten te 

voorzien tijdens de lesuren werd er niet gesnoeid in de vrije tijd van de deelnemers en 

niet onbelangrijk, dienden zij zich ook niet te verplaatsen. Dergelijke ongemakken 

kunnen de deelnemers demotiveren om deel te nemen aan de discussie en minder 

tolerant maken tegenover de opinies van hun mededeelnemers (Hennink, 2007). Vanuit 

de afweging tussen al deze punten leek het mij de beste keuze om het onderzoek op een 

school tijdens de lesuren en met leerlingen van die school uit te voeren. Dit laatste heeft 

echter ook een nadeel. Door met leerlingen te werken van dezelfde school en omwille 

van praktische redenen, met leerlingen van dezelfde klas bestaat de mogelijkheid dat 

bepaalde leerlingen meer geremd zullen zijn om hun mening te uitten in het bijzijn van 

hun klasgenoten, of dat bepaalde sociale relaties een invloed zullen hebben inzake de 

tolerantie van bepaalde leerlingen tegenover elkaar. Focusgroepsgesprekken kunnen 

met zich meebrengen dat bepaalde personen zich ontmoedigd voelen om deel te 

nemen(A. Gibbs, 1997). Anderzijds, indien er zou geopteerd zijn om leerlingen uit 

verschillende scholen te selecteren, zou men zich toch moeten beperken tot jongeren uit 

dezelfde stad om de last van de participanten te beperken. Bijgevolg zou deze 

complexere vorm van rekruteren alsnog geen garantie zijn dat de deelnemers elkaar 

niet kennen. Bovendien zou ook kunnen geargumenteerd worden dat mensen zich net 

meer op hun gemak voelen indien ze omringd zijn door bekenden. Zo is het sneeuwbal-

effect een rekruteringsmethode die reeds in het verleden blijkt gewerkt te hebben, 

mensen zouden sneller geneigd zijn te participeren wanneer iemand die ze kennen ook 

deelneemt (Madriz, 1998). 

Het is niet altijd makkelijk om de meest geschikte groep samen te stellen. 

Belangrijk is dat de deelnemers zich comfortabel voelen bij elkaar (A. Gibbs, 1997). 

Wanneer men het gevoel heeft dat de anderen op hetzelfde niveau staan ten opzichte 

van het te bespreken onderwerp als zijzelf zal dat meer vruchten afwerpen dan wanneer 

men er reeds bij het begin van uit gaat dat dit niet het geval is (Morgan, 1988). 

Bovengenoemde punten bij elkaar genomen, is er besloten om de 

focusgesprekken in de school van de leerlingen zelf te laten doorgaan. De keuze om niet 

te differentiëren binnen klassen werd deels om praktische redenen gemaakt. Wanneer 



22 
 

leerlingen uit verschillende klassen worden geselecteerd dienen verschillende 

leerkrachten geëngageerd te worden in het onderzoek en zullen deze leerlingen de les 

die ze gemist hebben moeten inhalen. Wanneer echter de hele klas of een groot deel van 

de klas aan het onderzoek deelneemt kan de leerkracht dat incalculeren zodat de 

leerlingen die participeren niets missen. Bovendien leek het mij geen punt te variëren in 

klassen daar leerlingen uit verschillende klassen elkaar hoogst waarschijnlijk ook 

kennen en dit dus niet kon opwegen tegen de ongemakken die een dergelijke 

differentiatie met zich zou meebrengen. 

Tenslotte is er nog het probleem dat een klaslokaal niet bepaald een informele, 

relaxerende en comfortabele locatie is. Dit obstakel trachtte men tegemoet te komen 

door het lokaal zo gezellig mogelijk aan te kleden. In het midden van het lokaal werd een 

vrije ruimte voorzien waarin dan met een aantal tafels bij elkaar te schuiven één grote 

tafel werd geconstrueerd waar alle deelnemers rond konden zitten, de tafel werd 

aangekleed met een mooi tafellaken en de deelnemers werden voorzien van een 

verfrissing of een warme drank naar gelang het tijdstip van de afspraak. 

 

 

 

2.3.1. 3de graad SO19 

 

In dit onderzoek is zeer bewust gekozen voor de derde graad van het secundair 

onderwijs. De reden hiervoor is simpelweg omdat onderzoek heeft aangetoond dat de 

gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben in de leeftijdscategorie 

ligt van leerlingen in de derde graad SO.  

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben (onder de 

vorm van coïtus), is 15 jaar en enkele maanden (Bernaert et al., 2007a; Beyers, 2010). 

Dit betreft enkel de groep jongeren die al ervaring hadden met geslachtsgemeenschap 

op 17-18 jaar, zo een 50 percent. In een Nederlands onderzoek naar jongeren tot en met 

25 jaar lag de gemiddelde leeftijd voor 'de eerste keer' (geslachtsgemeenschap) op 16,6 

jaar. Leerlingen uit de derde graad SO onderwijs zijn normaal gezien tussen de 16 en de 

18 jaar. Indien deze cijfers kloppen, zou dit inhouden dat de gemiddelde deelnemer 

                                            
19  Secundair onderwijs, middelbare school 
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onlangs voor het eerst seks heeft gehad (in de zin van geslachtsgemeenschap) of vrij 

binnenkort seks zal hebben. Vanuit deze hypothese leek deze leeftijdscategorie het 

interessants om een dergelijk onderzoek bij te voeren. Bovendien is het ook bevorderlijk 

voor een adequate discussie om deelnemers met gelijkaardige ervaringen inzake het 

onderwerp bij elkaar te plaatsen (Peterson-Sweeney, 2005). Bij jongeren die sterk van 

leeftijd verschillen is de kans dat men op seksueel vlak sterk uiteenlopende ervaringen 

heeft of er op een andere manier over denkt groter dan wanneer de leeftijdscategorie 

van de deelnemers ongeveer dezelfde is.  

Overigens is er ook niet gekozen om te differentiëren in leeftijd en zowel tieners, 

als bvb. twintigers en dertigers te bevragen. Een random rekruteringsmethode wordt 

zelden gebruikt in focusgroepsgesprekken (Morgan, 1996). Een random samenstelling 

van de onderzoeksgroep kan niet garanderen dat er een gedeelde attitude inzake het 

onderzoeksonderwerp zal optreden, en bovendien kan het zijn dat de deelnemers niet 

goed interageren op elkaar in discussies (Morgan, 1996). 

De groepen zijn ook relatief klein gehouden, acht tot tien deelnemers per 

groepsgesprek is mijns inziens een absoluut maximum. Praktisch gezien is een groepje 

van die grote ideaal om een gecontroleerde discussie mee te voeren, iedereen kan op 

een relatief korte tijd aan het woord komen zonder dat de rest van de groep de aandacht 

dreigt te verliezen en onderling begint te praten. Het aanbevolen aantal deelnemers per 

groep schommelt over het algemeen tussen de zes en de tien (MacIntosh, 1993b) hoewel 

sommige onderzoekers tot vijftien deelnemers gingen (Goss & Leinbach, 1996) of zich 

beperkten tot slecht vier participanten (Kitzinger, 1995b). 

 

 

2.3.2. Een Vlaamse school 

 

Het onderzoek is gevoerd in Pegasus, het koninklijk atheneum te Stene, een 

deelgemeente van Oostende. Pegasus telt zo een vijfhonderd leerlingen en maakt deel 

uit van Scholengroep 27 van het GO!20. De school is gelegen in een vrij rustige buitenwijk 

van Oostende. De meerderheid van de leerlingen komen uit de middenklasse- tot de 

                                            
20  GO! Staat voor Gemeenschapsonderwijs, het gemeenschapsonderwijs is ingedeeld in scholengroepen, 

scholengroep 27 betreft alle scholen van het GO! aan Zee. 
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betere middenklasse-gezinnen van onze samenleving. Deze school is gekozen om puur 

praktische redenen. Daar de leerkracht nc-zedenleer en gedragswetenschappen, Mevr. 

Anne Peere, een goede kennis is, verliep de samenwerking van een leien dakje. 

 

 

2.3.3. Garanties voor anonimiteit 

 

Het dient vermeld te worden dat overigens twee jongeren aan de 

focusgroepsgesprekken deelnamen wiens roots twee generaties geleden in het 

Middellandse Zeegebied liggen. Deze deelnemers deelden tevens een Islamitische 

culturele achtergrond, die inmiddels reeds sterk vermengd was met de “Vlaamse” 

cultuur. Daar bij de bekendmaking van het uitvoeren van maagdenvliesherstellingen in 

Vlaamse Ziekenhuizen en Welnesscentra de hoofden bijna louter in de richting van de 

Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Vlaanderen werden gericht leek het 

interessant om na te gaan hoe jongeren in een Vlaamse school spreken over 

maagdelijkheid, en hoe ze zelf staan ten opzichte van een seksuele ervarenheid wanneer 

het hun persoonlijke partner aangaat. Meer bepaald hoe aantrekkelijk het concept 

maagdelijkheid bevonden wordt en hoe belangrijk het seksueel verleden van de 

persoonlijke partner geacht wordt. 

Dit stelt het onderzoek voor een dilemma: Enerzijds zou men kunnen stellen dat 

dergelijke verwijzingen naar de culturele achtergrond van de deelnemers een zekere 

aantasting van de anonimiteit van de participanten in kwestie zou impliceren. Daar 

wanneer klasgenoten die niet aan het onderzoek deel genomen hebben of de leerkracht 

tijdens wiens lessen de focusgesprekken plaats genomen hebben het onderzoek zouden 

inkijken, het voor hen geen moeilijke taak zou zijn om de werkelijke namen van deze 

deelnemers te onthullen. Er waren namelijk maar twee deelnemers met Islamitische 

roots en tenslotte waren deze niet van het zelfde geslacht. Anderzijds zou het verzwijgen 

of negeren van dergelijke informatie enorme afbraak doen aan de authenticiteit van het 

onderzoek. De kans op aantasting van de anonimiteit is zeer klein, en bovendien 

makkelijk op te lossen. Door bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek op 

de betreffende school (zie supra) de personen in kwestie, de klasgenoten die niet 

hebben deelgenomen aan het onderzoek en de leerkracht Humane Wetenschappen geen 
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directe inzage in het onderzoek te verlenen maar hen slechts een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen te tonen, is er voor gekozen hier overigens geen speciale 

aandacht aan te besteden. Het is echter nooit de intentie geweest van dit onderzoek om 

inzicht te verschaffen in hoe ‘Vlamingen’ denken over maagdelijkheid en het seksueel 

verleden van hun persoonlijke partner, noch om een afbakening te maken van wie 

Vlaams is en wie niet. Vanuit die optiek wordt er tevens ook van uit gegaan dat de lezer 

zich niet zal vergrijpen aan de culturele achtergrond van bepaalde deelnemers en 

vervolgens alles wat zij zeggen linken aan die achtergrond. Ook is er voor gekozen om 

bij de selectie van de pseudonamen geen Arabische namen te kiezen voor de deelnemers 

die in werkelijkheid naar een Arabische naam luisteren. Alle namen zijn overigens 

geselecteerd uit de top 20 van meest populaire meisjes- en jongensnamen uit 

Vlaanderen van het afgelopen jaar. 

 

 

 

2.4. Data Analyse 

 

De analyse van de onderzoeksdata werd gestart met een proces van het herhaaldelijk 

beluisteren van de audio-opnames van de focusgroepsgesprekken en het herhaaldelijk 

nalezen van de nota’s van de participanten. In deze nota’s beschreven de deelnemers, op 

aanvraag van de onderzoeker, hoe het seksueel verleden van hun ideale partner er 

volmaakt gezien uit zou moeten zien en waarin zij overigens ook zaken die zij niet 

durfden of wilden delen met de groep konden neerpennen. Vervolgens diende alles 

getranscribeerd te worden, zowel de audio-opnames als de nota’s van de deelnemers 

werden uitgetikt. Hierbij werden alle namen vervangen door pseudoniemen (zie supra).  

Dit deel van de analyse gaf mij een eerste indruk van de belangrijkste zaken die in de 

gesprekken aan bod gekomen zijn. 

Voor de verdere analyse werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma 

Nvivo, dit voornamelijk vanuit pragmatisch oogpunt. Een dergelijke applicatie voor de 

verwerking van kwalitatieve data fungeert als hulpmiddel bij het analyseren, 

classificeren en het ordenen van al de gegevens. Overigens beschikt Nvivo over heel wat 

zoekfuncties die het opsporen van bepaalde woorden of passages een stuk makkelijker 
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maken. Door gebruik te maken van een soortgelijk softwareprogramma kan je efficiënt 

werken en veel tijd besparen. Het organiseren, opslaan en opnieuw opvragen van data 

gebeurt veel sneller dan wanneer je alles handmatig zou doen. Bovendien kan je met 

Nvivo connecties opsporen op een manier die manueel misschien wel mogelijk is, doch 

een zeer zware klus zou worden. Het is echter wel essentieel om er van bewust te zijn 

dat Nvivo niet de analyse van de kwalitatieve data zelf uitvoert, ondanks al haar 

capaciteiten blijft deze applicatie louter een hulpprogramma bij het uitvoeren van 

bepaalde basistaken zoals het organiseren en het managen van je data (Kelle, 1997). Het 

is en blijft de opgave van de onderzoeker om de hypotheses en de assumpties omtrent 

de data te formuleren (Pope, 2008). 

Met behulp van het softwareprogramma Nvivo werd een thematische inductieve 

analyse uitgevoerd. Mede dankzij de theoretische vrijheid waarmee een thematische 

analyse de onderzoeker te werk laat gaan vormt zij een flexibele en handige 

onderzoeksmethode die overigens een rijk en gedetailleerd, doch complex, inzicht in de 

data kan verschaffen (Braun & Clarcke, 2006). 

Door te kiezen voor een inductieve of ‘bottom up’ analyse zijn de thema’s nauw 

verbonden met de data, namelijk de transcripties van de focusgesprekken (Patton, 

1990). In tegenstelling tot een deductieve of ‘top down’ methode worden bij een 

inductieve analyse de data gecodeerd21 zonder dat deze daarbij in een reeds bestaand 

coderingsframe worden gepast. Zeer concreet is de analyse van dit onderzoek gebaseerd 

op het zesstappenplan van Braun & Clarcke (Braun & Clarcke, 2006). Dit houdt in dat na 

het lezen en herlezen van de data de initiële codes werden gegenereerd waarbij de 

tekstfragmenten die interessant leken voor het onderzoek geselecteerd en benoemd 

werden 22 . Vervolgens werden de eerste, voorlopige thema’s aan deze codes 

toegevoegd23. Een gunstige onderneming bij de analyse van de gegevens is het laten 

inkijken van de onderverdeling van de nodes in thema’s en subthema’s door een tweede 

persoon, in dit geval was dit de promotor van dit onderzoek, dr. V. Provoost. Nadien 

hebben wij de inhoud van de thema’s en de linken tussen de thema’s onderling 

besproken. Zoals iedere onderzoeker die vertrouwd is met kwalitatief onderzoek en de 

analyse van de gegevens zal beamen is dit geen lineair proces waarbij men simpelweg 

                                            
21  Het toeschrijven van een betekenisvolle code aan fragmenten die belangrijk lijken voor het onderzoek 
22  Dit heet open coderen 
23  Vanaf het moment dat alle verschillende codes onder grotere thema’s geplaatst worden spreken we 

van axiaal coderen. 
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van de ene fase naar de andere stapt. Eerder betreft dit een proces waarbij men heen en 

weer tussen de verschillende stappen dient te bewegen(Braun & Clarcke, 2006). 

Uiteindelijk werden acht thema’s onderscheiden en gedefinieerd, waaronder het thema 

‘Varia’, dus in principe kunnen zeven onderling samenhangende thema’s aangeduid 

worden: Afknapper of voltreffer?; Maagdelijkheid; Graad van ervarenheid; Een 

beredeneerde keuze; Seksuele ervaringen; Dubbele standaard, en tot slot; Cultuur 

waaronder de rubriek Maagdelijkheidseis valt. Vervolgens vond opnieuw overleg met de 

promotor plaats inzake de benoeming, de inhoud en de relaties tussen de verschillende 

thema’s, waarna alles uitgeschreven en gekoppeld werd aan de onderzoeksvraag en de 

literatuur (Braun & Clarcke, 2006). 

Overigens is ook rekening gehouden met de groepscontext tijdens het analyseren 

van de data. In focusgesprekken beïnvloeden mensen elkaar en is de analyse-eenheid 

niet het individu maar de groep. Vanuit deze optiek is telkens rekening gehouden met de 

conversatiecontext. Daar uitspraken in focusgroepen enkel kunnen begrepen worden in 

de context van het gesprek is er tijdens het open coderen (zie supra) voor gekozen om 

ruimere tekstfragmenten te identificeren. Zo ook is waar nodig rekening gehouden met 

de intensiteit waarmee bepaalde mensen uitspraken deden, m.n. waar de nadruk werd 

op gelegd, de toonaard of het spreektempo (Mortelmans, 2011). Tijdens het 

transcriberen werden dergelijke intonaties en non-verbale factoren zoveel mogelijk bij 

vermeld. Ten slotte werd getracht om in te schatten hoeveel gewicht bepaalde 

uitspraken moeten krijgen in de analyse dit aan de hand van de ‘specifiteit’ van wat 

verteld werd (Krueger, 1988). Meer concreet werd nagegaan in welke mate de 

antwoorden van de respondenten gebaseerd waren op eigen ervaringen of slechts vage 

en algemene uitspraken waren. Deze laatste werden echter minder gewicht toegekend 

dan de persoonlijke uitspraken (Mortelmans, 2011). 

 

 

2.5. Ethische goedkeuring 

 

Niet ieder onderzoek mag zomaar uitgevoerd worden, om de rechten van de 

participanten te waarborgen dient een onderzoek in overeenstemming te zijn met de 

geaccepteerde maatstaven voor wetenschappelijk en ethisch gedrag en niet strijdig te 
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zijn met het (Belgische) recht. Ter toetsing is het aan te raden in overleg te treden met 

de facultaire ethische commissie. In samenspraak met de facultaire ethische commissie 

zijn een aantal concrete maatregelen inzake dit onderzoek genomen ten gunste van de 

garantie van het behoud van de autonomie van de deelnemers. 

Zowel tijdens het onderzoek als bij de analyse ervan werd grondig gewaakt over de 

waarborging van de anonimiteit van de deelnemende participanten (zie supra). Heel 

concreet werden bij de analyse van de gegevens alle namen vervangen door 

pseudoniemen gekozen door de onderzoeker, de opnames zelf werden na de 

transcriptie ervan vernietigd. De onderzoeker is de enige persoon die toegang had tot 

deze vertrouwelijke informatie en staat dan ook volledig garant voor de waarborging 

ervan. In het eindresultaat dat ter beschikking wordt gesteld van derden zijn echter geen 

aspecten die mogelijks tot identificatie van een deelnemer kunnen leiden terug te vinden.  

Aan het einde van het onderzoek werd de leerlingen gevraagd kort te noteren hoe voor 

hen het seksueel verleden van hun ideale partner er zou moeten uitzien, overigens 

konden zij ook noteren wat ze van het gesprek vonden en indien er nog zaken waren die 

ze niet hebben kunnen of durven zeggen in het bijzijn van hun medeleerlingen was ook 

hier een tijd en een plaats voor voorzien. Om de anonimiteit van de leerlingen niet te 

schaden werden deze nota’s niet voorzien van namen, initialen of andere kentekens. De 

handgeschreven nota’ s werden ook enkel door de onderzoeker gelezen en verwerkt, na 

de verwerking ervan werden de originelen vernietigd. 

Overigens is ook stilgestaan bij aspecten die druk kunnen uitoefenen op de leerlingen bij 

hun beslissing om deel te nemen aan het onderzoek. Daar het van kapitaal belang is dat 

de participanten deelnemen vanuit een persoonlijke, geïnformeerde en ongedwongen 

keuze zijn een aantal maatregelen getroffen om deze zaken te garanderen. Vooreerst 

ontvingen de leerlingen via Smartschool (zie supra), de elektronische leeromgeving 

waarop zij alle informatie i.v.m. de school ontvangen, een aantal dagen voor aanvang van 

het onderzoek een schriftelijke uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. In deze 

uitnodiging werden de leerlingen voldoende geïnformeerd over het reilen en zeilen van 

het onderzoek. 

De leerlingen werden ingelicht over de doelstellingen van het onderzoek, maar ook de 

gebruikte werkvorm werd vermeld en toegelicht. Tevens konden de deelnemers in deze 

korte introductie reeds lezen wie de onderzoeker was en vanuit welke optiek het 
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onderzoek gevoerd zou worden. Niet onbelangrijk, er werd ook reeds vermeld dat er 

audio-opnames zouden gemaakt worden van het onderzoek maar dat dit echter niet ten 

koste van de anonimiteit van de deelnemers zou zijn en hoe die anonimiteit dan 

gewaarborgd zou blijven. Naast een informerende functie vervult deze schriftelijke 

uitnodiging ook de eis van ongedwongen participeren. De mogelijkheid bestaat dat 

leerlingen niet durven weigeren wanneer een voor hen nog onbekend persoon, 

onderzoeker, hen rechttoe rechtaan vraagt of ze wensen deel te nemen aan een 

onderzoek. Overigens bestaat ook de mogelijkheid dat bepaalde leerlingen niet kunnen 

weigeren (of deelnemen) onder de druk van hun medeleerlingen. Om dergelijke 

situaties te vermijden is gekozen om de leerlingen zich elektronisch te laten aanmelden, 

thuis, voor aanvang van het onderzoek. 

Op de dag van het onderzoek zelf werden de deelnemers bij aanvang van een korte 

introductie voorzien waarin alle belangrijke informatie inzake hun deelname aan het 

onderzoek nogmaals werd uiteengezet en werd hen de mogelijkheid aangeboden om 

vragen te stellen aan de onderzoeker indien er nog zaken onduidelijk waren. Tevens 

werden zij in kennis gesteld van het feit dat personen die niet wensten in te gaan op een 

bepaalde vraag dat op ieder moment te kennen konden geven en dat iedereen ook op 

ieder moment gemachtigd was het gesprek te verlaten. Pas na de overdracht van al deze 

informatie werd de leerlingen een informed-consent formulier aangeboden waarin zij 

konden verklaren dat zij wel degelijk voldoende geïnformeerd en uit vrije keuze aan het 

onderzoek wensten deel te nemen. 

Niet onbelangrijk misschien is dat de leerkracht tijdens deze introductie noch tijdens het 

onderzoek zelf aanwezig was. Dit volgt uit het idee dat de aanwezigheid van de 

leerkracht, ook nog na dat de leerlingen reeds elektronisch hun toestemming hebben 

gegeven, tijdens het instemmen via het informed-consent een dwingend effect zou 

kunnen hebben op de keuze van de leerlingen. De leerkracht in kwestie was echter wel 

op voorhand van de hele procedure op de hoogte gebracht, inclusief van het belang van 

haar afwezigheid, en heeft hier tevens ook haar goedkeuring voor gegeven.  
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2.6. Bemerkingen i.v.m. het onderzoek 

 

Bij het transcriberen van de focusgesprekken komt de onderzoeker enigszins voor een 

dilemma te staan, daar het gesproken stukken betreft is het een vreemde afweging 

tussen foutloos schrijven en toch de specifieke woordkeuzes en zinsstructuren over te 

nemen. Het is belangrijk dat bij de transcriptie het specifieke taalgebruik van de 

participanten wordt overgenomen. Dit verschaft de onderzoeker een inzicht in het 

taalgebruik en de woordkeuzes van de groep. Anderzijds misspreken mensen zich 

dikwijls, zeggen ze ‘hem’, wanneer ze ‘haar’ bedoelen en dergelijke meer. Bijvoorbeeld: 

 

Dat die persoon al een lief had, en avances maakt terwijl hij eigenlijk niet single is 

(Lars,, 6Ncz.). 

 

Uit de context en door wat er voordien reeds gezegd is door de persoon in kwestie kan je 

als onderzoeker wel begrijpen wat de persoon hier wil zeggen, maar een dergelijke 

uitdrukking citeren zou tot een totaal foutieve interpretatie kunnen leiden van wat de 

spreker eigenlijk bedoelde. Zo zou hieruit kunnen afgeleid worden dat Lars een 

voorkeur voor een mannelijke partner heeft, terwijl naar aanleiding van andere 

uitspraken die hij gedaan heeft kan gesteld worden dat dat niet het geval is.  

Er is dan ook geopteerd om dergelijke versprekingen niet over te nemen. Ook zijn in de 

transcriptie zaken aangepast die tot herkenning kunnen leiden. Wanneer iemand een 

specifiek persoonlijk kenmerk vernoemd zoals bvb:  

 

Mijn partner heeft een dochtertje van drie, en soms hoor ik haar dingen zeggen 

waarvan, als ik zo oud was, er nooit zou op gekomen zijn om zo dingen te zeggen 

of zou weten wat het betekent of hoe of wa, allé, ze is drie jaar, we zouden er graag 

toch nog een beetje controle over houden. 

dan werd dit uit de transcriptie gelaten of aangepast, daar dergelijke informatie zeer 

duidelijk aangeeft wie de werkelijke persoon zou zijn die achter dat pseudoniem, dat ik 

nu niet zal vernoemen, schuilgaat. In dergelijke situaties is het probleem makkelijk 

opgelost. Het feit dat ‘X.’ een partner met twee kinderen heeft was in die context ook niet 

in die mate belangrijk dat het het risico op herkenning van de persoon ‘X.’ waard was.  
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Een laatste bemerking inzake dit onderzoek betreft de voorzorgen die genomen werden 

om de keuze tot participatie van de deelnemers op geen enkele wijze te forceren. 

Daartoe werd geopteerd de deelnemers reeds een aantal dagen voor aanvang van het 

onderzoek te informeren over hoe, waar en wanneer het onderzoek zou plaatsvinden, 

maar ook over het onderzoeksopzet en de mogelijke risico’s. Er werd tevens in deze 

elektronische berichtgeving verzocht dat zij die wensten deel te nemen aan het 

onderzoek dit elektronisch zouden bevestigen door een mail te zenden naar de 

onderzoeker in kwestie. Dit was het geval voor de twee officiële focusgroepsgesprekken 

met de leerlingen van de vijfde en zesde humane wetenschappen, echter niet voor het 

proefgesprek dat tijdens de les nc- zedenleer van de zesdes plaatsvond. Dit proefgesprek 

was voorzien om de onervaren onderzoeker vertrouwd te maken met de werkvorm. 

Mede om de tijd te hebben minder sterke punten vanwege de onderzoeker te 

achterhalen en er aan te werken maar ook om de leerlingen niet in de problemen te 

brengen en de contactmomenten niet te kort voor de examenperiode te organiseren 

werd dit proefgesprek een aantal weken voor de officiële focusgroepsgesprekken 

ingelast. Bijgevolg was de opdracht tot het voordien informeren van de participanten 

nog niet uitgesproken en was dit dus ook niet het geval bij de proefgesprekken. Door het 

feit dat de onderzoeker beide situaties heeft ervaren werden toch enkele inzichten 

inzake het informeren van deelnemers bekomen die anders niet boven water zouden 

gekomen zijn. Zo was immers toch een zeker contrast inzake de participatiezin en het 

vertrouwen in het onderzoek merkbaar tussen de groepen die reeds op voorhand 

geïnformeerd werden en zij die dat niet waren. In tegenstelling tot wat men misschien 

zou verwachten was het echter de groep die niet een aantal dagen voor aanvang van het 

onderzoek geïnformeerd werd die het meeste vertrouwen leek te hebben in de zaak. 

Vermoedelijk was het niet de informatie die de leerlingen af schrikte maar eerder het 

intekenen om deel te nemen aan een onderzoek thuis vanachter de computer, zonder 

daar een gezicht bij te zien of zonder te weten of er ook vrienden of vriendinnen zullen 

intekenen. Meer hierover wordt besproken in hoofdstuk 5 onder de rubriek 

‘Samenvatting en interpretatie’ (zie infra). 
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2.7. Een klas vol Pinokkio’s? 

 

Men kan zich nu de vraag stellen of deze gesprekken wel authentiek zijn. Meer bepaald 

of wat de deelnemers vertelden waarheidsgetrouw is. Zeiden ze echt wat ze dachten of 

praatten ze dominantere groepsgenoten naar de mond met het oog op in hun gratie te 

vallen? (zie supra) Tijdens het onderzoek is er echter wel rekening mee gehouden dat de 

mogelijkheid bestond dat bepaalde deelnemers sommige medeleerlingen op die manier 

wilden paaien. Anderzijds is het ook mogelijk dat bepaalde leerlingen simpelweg hun 

eigen mening niet wensten te delen met de groep maar daar ook de aandacht niet op 

wilden vestigen en dus maar iets anders, wat hun misschien sociaal aanvaardbaarder 

leek, te zeggen. We mogen er niet van uitgaan dat de individuen in een focusgesprek hun 

eigen individuele en definitieve visie uiten. De deelnemers praten in een specifieke 

context, binnen een specifieke cultuur (A. Gibbs, 1997). Bovendien is het gesprek dat de 

groep voert geen dagelijks gesprek dat ergens anders ook had kunnen plaatsnemen, in 

tegendeel, focusgroepsgesprekken zijn goed geplande gesprekken die tot doel hebben 

heel veel data op een korte tijd te verzamelen. Het zou dan ook vrij voorbarig zijn de 

data uit deze gesprekken als ‘waarheidsgetrouwe’ gespreksdata te beschouwen 

(Mortelmans, 2011). Toch is getracht hieraan tegemoet te komen. In de hoop toch de 

individuele boodschap van iedere deelnemer te achterhalen verwijs ik opnieuw naar het 

gebruik van het kaartensysteem, hier kunnen de participanten niet anders dan kleur 

bekennen. Een andere techniek is het laten terugkeren van bepaalde vragen. Het 

probleem echter bij deze techniek is dat wanneer een deelnemer een ander antwoord 

geeft dan toen de vraag de eerste maal werd gesteld, dat de onderzoeker dan nog steeds 

niet weet welk van beide nu de oprechte mening van dat individu impliceert. Anderzijds 

kan het verschil in antwoorden een gevolg zijn van de informatie die de participant in 

tussentijd in zich opgenomen heeft en bijgevolg zijn/haar mening herzien heeft. Het is 

de taak van de gespreksleider om hier tijdens het gesprek dieper op in te gaan en op een 

niet confronterende manier uit te pluizen welke mening de participant nu uiteindelijk 

verdedigt. 

Dit is en blijft echter een potentiële restrictie van het focusgroepsgesprek (A. Gibbs, 

1997). Hoe dan ook doet dit toch weinig af aan de waarde van de data daar dit een 

probleem is dat enigszins bij elke onderzoeksvorm aan de orde is, voornamelijk bij 

kwalitatieve methodes maar ook bij kwantitatieve studies.  
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II. Resultaten onderzoek 

 

Dit hoofdstuk heeft als doel een overzicht te verschaffen van een aantal attitudes die 

vandaag leven bij jongeren over het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en 

maagdelijkheid in het bijzonder. Dit gebeurde aan de hand van focusgesprekken bij 

jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs. 

 

Door het herhaaldelijk nalezen van de transcripties van de focusgroepsgesprekken en 

het via Nvivo onderbrengen van de verschillende quotes van de deelnemers in meer dan 

200 nodes, die vervolgens telkens in grotere groepen onderverdeeld werden (zie 

supra24), was het mogelijk een overzicht te verschaffen van alle attitudes die tijdens de 

focusgesprekken aan bod kwamen. Uiteindelijk mondde deze inductieve zoektocht uit in 

zeven grote hoofdthema’ s, die overigens de structuur van dit hoofdstuk vormen. Dit 

overzicht van de verschillende attitudes die tijdens de focusgroepsgesprekken aan bod 

kwamen wordt overigens aangevuld met letterlijke citaten van de participanten. 

Uiteraard zijn de vermelde namen vervangen door pseudoniemen, wel is de graad en 

richting die bij elke quote vermeld staat naar waarheid aangevuld25.   

 In het eerste grote thema, ‘Afknapper of voltreffer’, wordt een onderscheid 

gemaakt tussen zaken die zouden maken dat de  verleider/ster een kans maakt bij de 

jongeren, een voltreffer, en zaken die het omgekeerde effect zouden hebben, een 

afknapper. Dit betreft zowel zaken als karaktereigenschappen, uiterlijke kenmerken als 

belangrijke weetjes uit het verleden van de verleider/ster. Hoe jongeren staan tegenover 

het idee dat hun partner nog maagd zou zijn wordt vervolgens besproken in de rubriek 

‘Maagdelijkheid’. Meer bepaald wordt hier nagegaan of jongeren een partner met een 

onbevlekt seksueel verleden verkiezen, of niet. Dit sluit aan bij het volgende thema 

‘Graad van ervarenheid’, waarin zowel onderzocht wordt hoeveel seksuele ervaringen de 

                                            
24  Hoofdstuk I; Data-analyse 
 
25  Telkens staat een afkorting vermeld, voorafgegaan door een cijfer. De code betreft een afkorting van de 

richting of het vak tijdens welke het focusgroepsgesprek had plaatsgenomen. Hum.  staat voor de 
richting humane wetenschappen. Nu en dan zal ook gebruik gemaakt worden van de code ‘6Ncz.’, dit 
betreft de groep deelnemers uit het 6e jaar tijdens de les niet-confessionele zedenleer, die 
oorspronkelijk als test voor de onderzoeker fungeerden. Daar deze sessie overigens even vlot verliep 
als de volgende twee sessies en de resultaten vervolgens perfect aansloten bij de andere twee 
gesprekken werd besloten om ook de gegevens van dit gesprek te interpreteren en te verwerken. 
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jongeren aanvaardbaar vinden voor hun persoonlijke partner, als het type seksuele 

ervaringen waar hij of zij in het verleden reeds aan deelgenomen zou hebben. In ‘Een 

beredeneerde keuze’ wordt nagegaan wat de criteria zijn voor jongeren om al dan niet 

met een bepaald persoon seks, in de betekenis van coïtus, te hebben.  Meer bepaald, de 

‘ongeschreven regels’ waar de potentiële (seks)partner moet aan voldoen, maar ook de 

context van de situatie. De rubriek ‘Seksuele ervaringen’ streeft er naar, in tegenstelling 

tot wat bedoeld wordt met  ‘graad van ervarenheid’,  een beter inzicht te scheppen in de 

attitudes van de jongeren aangaande ‘specifieke’ seksuele ervaringen. 

 Als een soort van overkoepelend thema biedt ‘De dubbele standaard’ een inzicht 

in de mate waarin de jongeren het bestaan van de dubbele standaard, het sociaal 

fenomeen waarin van mannen meer aanvaard wordt dat ze zich seksueel losbandig 

gedragen of een hogere graad van seksuele ervarenheid hebben dan dat dit van vrouwen 

aanvaard wordt, bevestigen of weerleggen.  

 Tot slot wordt in het laatste thema ‘Cultuur’ besproken hoe volgens de 

deelnemers binnen verschillende culturen, inclusief de eigen cultuur, met 

maagdelijkheid en seksuele losbandigheid wordt omgegaan. 

 

De gebruikte terminologie of specifieke woordkeuzes, eigen aan dit onderzoek, zullen 

telkens in de tekst toegelicht worden. Ter verduidelijking zullen de belangrijkste termen 

in deze introductie bij voorbaat al eens geëxpliciteerd worden: 

Met de term ‘romantische relatie’ wordt verwezen naar een relatie tussen twee 

personen die oprecht van elkaar houden, of deze relatie al dan niet ‘geconsumeerd’26 

wordt is niet van belang. De term ‘fladdertype’ wordt gebruikt om een individu, man of 

vrouw, aan te duiden die reeds veel verschillende sekspartners heeft gehad, later zal dit 

begrip vervangen en ondergebracht worden onder de door de jongeren aangegeven 

termen: ‘slet’ voor vrouwen en ‘player’ voor mannen. Voor alle duidelijkheid wordt bij 

de woordkeuze ‘maagd’ verwezen naar een man of een vrouw die nog geen ervaring 

heeft met coïtus. Vervolgens wordt er overigens een onderscheid gemaakt tussen 

‘ervaringen’ en ervarenheid’. Waar met ‘ervaringen’ specifieke gebeurtenissen bedoeld 

worden, wordt met ‘ervarenheid’ de som van al deze ervaringen bedoeld. Wat de ‘graad 

van ervarenheid’ betreft, wordt zowel verwezen naar het aantal seksuele ervaringen als 

naar het niveau van deze ervaringen, dat aan een persoon kan toegeschreven worden. 

                                            
26  Wanneer de geliefden ook geslachtsgemeenschap met elkaar hebben 
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Meer bepaald hoe ver die seksuele ervaringen gingen, heeft men reeds ervaring met 

coïtus, zo ja, enkel met één partner en binnen een vaste relatie, of heeft men reeds 

ervaring met coïtus buiten een vaste relatie of met meerdere partners tegelijk, etc.? De 

volgorde die men toekent aan de hiërarchie van mogelijke seksuele ervaringen is 

grotendeels afhankelijk van de evaluator zelf.  

 Tenslotte, daar in dit onderzoek voornamelijk seksuele activiteiten in de 

betekenis van coïtus besproken worden, mag de lezer er van uitgaan dat verwijzingen 

naar ‘seks hebben’, ‘vrijen’ en soortgelijke termen verwijzen naar het hebben van 

geslachtsgemeenschap, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat. 

 

 

1.      Afknapper of voltreffer? 

 

In deze rubriek wordt nagegaan welke aspecten een invloed kunnen hebben op de 

beslissing van de deelnemers om al dan niet in te gaan op de avances27 van iemand. Er 

werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen de factoren die de deelnemers zelf 

aanhaalden en deze die naar aanleiding van het gesprek naar boven kwamen. 

 

1.1. Vijf Voltreffers 

 

Om de deelnemers niet onmiddellijk het vuur aan de schenen te leggen werd bij aanvang 

van het gesprek gepolst naar hun eerste beslissingsfactoren die een verschil zouden 

kunnen maken tussen: Ingaan op de avances van iemand of; De boot alsnog af houden. 

Door te antwoorden op deze vrij luchtige vragen hadden de deelnemers rustig de tijd om 

te wennen aan de methode, de onderzoeker en de situatie, namelijk dat zij zelf ditmaal 

de experts zijn en er geen sprake van een leraar-leerling verhouding is. 

De antwoorden inzake wat de participanten als bevorderlijk achtten om in te 

gaan op de avances van een verleider of verleidster lagen vrijwel in dezelfde lijn. Er 

                                            
27  In de betekenis van een persoon seksueel prikkelen, de persoon die deze handeling stelt heeft normaal 

gesproken als doel dat de persoon tot wie de avances gericht zijn zich seksueel aangetrokken zou 
voelen tot hem/haar. 
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kunnen 5 grote criteria onderscheiden worden, weergegeven in hiërarchische 28 

volgorde waren dat: Uiterlijk, karakter, eerste indruk, fysieke hygiëne en dezelfde 

leeftijdscategorie.  

In tegenstelling tot de vaak verkondigde boodschap dat enkel innerlijke schoonheid 

telt, gaven de meeste participanten toch aan dat uiterlijk één van de eerste beslissende 

factoren is die maakt of men al dan niet geïnteresseerd zou kunnen zijn in iemand. Even 

belangrijk als het uiterlijk werd echter ook het karakter aangeduid. Een mooie 

verpakking zonder dat de inhoud van het pakje op zijn minst eerlijk, sympathiek, 

spontaan, ambitieus, interessant avontuurlijk of romantisch is werd door alle 

deelnemers vriendelijk afgewezen. Overigens rapporteerden participanten ook dat ze 

het belangrijk achtten dat het zou klikken tussen hen en die persoon, meer bepaald dat 

ze vlot konden praten samen. Vervolgens hechtte men ook vrij veel belang aan de 

fysieke hygiëne van de persoon, een aangename geur en propere tanden werden niet als 

overbodige luxe beschouwd. Tenslotte gaven meerdere deelnemers ook aan het 

belangrijk te vinden dat de persoon in kwestie ongeveer dezelfde leeftijd als zijzelf had. 

 

 

1.2. Afknappers 

 

Wanneer aan dit alles of toch de meeste van bovenvermelde zaken werd voldaan maakte 

de verleider/ster een goede kans om een (seksuele) relatie met hen aan te kunnen gaan, 

toch konden de deelnemers zich nog een aantal zaken inbeelden die al snel een punt 

achter de romantische relatie (hoe kort ook) zouden kunnen zetten. Dergelijke 

afknappers waren echter, in tegenstelling tot het lijstje van de voltreffers, zeer 

uiteenlopend. Er kan dan ook niet echt van een hiërarchie gesproken worden. Ik som 

slechts een aantal van de vele vermelde afknappers op29. Verschillende deelnemers 

gaven ‘het imago’ van die persoon, op vlak van relaties, aan, bijvoorbeeld indien men 

achterna zou te weten komen dat die persoon het imago van een fladdertype heeft of 

wanneer blijkt dat die persoon zijn of haar ex-partners vaak bedrogen zou hebben, werd 

dit door verschillende deelnemers als voldoende reden aangegeven om de boot af te 

houden.  

                                            
28  Bovenaan de hiërarchie staan de factoren die het vaakst aan gehaald werden door de deelnemers over 

de drie gesprekken, onderaan de factoren die het minst aangehaald werden. 
29  Met name deze die een interessante bijdrage leveren aan dit onderzoek 
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Moest ik horen dat mijn vriendje zijn vorige vriendin heeft bedrogen dan zou ik er 

niet meer samen mee willen zijn (Louise, 5Hum.) 

Ook wanneer achteraf zou blijken dat het kersverse liefje een seksueel overdraagbare 

aandoening zou hebben, zou dit voor velen het einde van de relatie betekenen. Een 

oneerlijk, fysiek agressief, respectloos of te aanhankelijk persoon was evenmin gewenst. 

Overigens waren zich niet welkom voelen bij de ouders van die persoon, te sterk 

verschillen in politieke en/of levensbeschouwelijke overtuigingen, of een te grote 

intelligentiekloof, voor sommigen ook voldoende reden om een punt te zetten achter de 

relatie, of, indien er nog geen sprake was van een relatie, niet verder op zijn/haar 

avances in te gaan. Toch betekende dit niet voor iedereen het einde van het verhaal, zo 

was bedrog van vorige partners voor velen wel aanvaardbaar indien hun partner op het 

moment van het vergrijp dronken was of wanneer de datum van dit voorval reeds lang 

verstreken zou zijn. 

In het kader van dit onderzoek is het belangrijk om op te merken dat de deelnemers 

wel degelijk uit zichzelf, bij aanvang van het gesprek aangaven dat zij het seksueel 

verleden van hun potentiële partner onder de loep zouden nemen alvorens er een 

relatie mee te starten. 

 

 

1.3. Afknappers die aansluiten bij het verdere verloop van het gesprek 

 

Een punt dat niemand in eerste instantie zelf aanhaalde maar waar meer dan de helft 

van de deelnemers ook van aangaven dat ze het er erg moeilijk mee zouden hebben, is 

wanneer zou blijken dat hun partner een veel rijker seksueel verleden30 dan zij zelf zou 

hebben.  

 

                                            
30  Een rijk seksueel verleden impliceert dat de person in kwestie reeds veel verschillende sekspartners 

heeft gehad 
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Als ik dan achteraf zou te weten komen dat het getal31 van mijn partner 

bijvoorbeeld tien keer is, dan denk ik dat ik het wel direct zou uitmaken (Adam, 

6Hum.) 

De reden die men aangaf waarom men uiteindelijk de relatie zou beëindigen was niet zo 

zeer het precieze aantal, maar eerder de jaloezie en vervolgens ook de angst om slechts 

een nummer te zijn in de reeks sekspartners van die persoon. Gereduceerd worden tot 

gewoon één van de velen waar een persoon seks mee heeft gehad werd unaniem het 

liefst vermeden. Sommigen gaven zelfs aan bijna op een dwangmatige manier niet 

geconfronteerd te willen worden met de vorige relaties van hun partner, in die zin dat 

alles wat hen aan zijn of haar ex-partner deed denken diende vervangen of verdoezeld te 

worden.  

 

Allé, mijn vriend heeft vroeger ook iemand gehad en dat is normaal dat hij daar 

seks mee heeft gehad, (…) Maar ik had dat daar toch een beetje moeilijk mee als hij 

daarover vertelde. Want soms kwam hij dan zo af van “Ah ja, ik heb dát nog liggen.” 

Massageolie of één of ander spel, en dat was voor mij zoiets van, (maakt 

schrikgeluid) (…) ik wil het niet weten. (…) Allé, zeg dat gewoon niet (…). Ik heb 

dat daar zo moeilijk mee! Het is zelfs zo dat, over laatst zei hij, (...) “Ik heb nog een 

bed staan”. En dan was ik aan het denken, heeft ie daar in gelegen met haar? Dan 

zou ik liever een andere matras kopen (…) (Ella, 6Hum.) 

Anderen gaven aan even te zullen schrikken wanneer hun partner hen zou vertellen dat 

hij/zij reeds met een fors aantal mensen seksuele betrekkingen zou gehad hebben, maar 

dat ze zich uiteindelijk wel zouden kunnen verzoenen met de gedachte, al dan niet op 

voorwaarde van enkele voorzorgen… 

 

Het eerste wat ik zou doen is hem vragen om testen te laten doen, voor soa’ s en zo, 

want ik heb dat al genoeg gehoord van vriendinnen die dat hebben gehad en dat is 

echt erg als je dat achteraf pas te weten komt dat hij die ziekte heeft gehad (Eline, 

6Hum.) 

Een aantal factoren zouden echter wel de mate van tolerantie ten opzichte van het 

seksueel verleden van de persoonlijke partner kunnen beïnvloeden. Zo werden 

                                            
31  Het aantal sekspartners 
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eerlijkheid, hoe graag men hem of haar zag, maar ook de achterliggende intentie 

waarmee de partner zijn/haar vorige seksuele relaties aanging, als mogelijks 

verzachtende omstandigheden beschouwd. Indien hun partner eerlijk zou vertellen met 

hoeveel partners hij of zij reeds gevreeën had was dit voor sommigen al voldoende om 

het te aanvaarden. Hiermee samengaand was ook de mate van graag zien een 

belangrijke beslissingsfactor32. Maar vooral belangrijk was de intentie die gepaard ging 

met het seksueel gedrag dat hun partner in het verleden zou gesteld hebben. Indien hij 

of zij werkelijk de intentie zou gehad hebben om zo veel mogelijk verschillende partners 

op te scharrelen zou deze op veel minder begrip van de deelnemers kunnen rekenen dan 

wanneer zou blijken dat hij/zij een beetje een ongelukkige zoektocht heeft gevoerd naar 

‘de juiste partner’ voor hem of haar. 

Een tweede afknapper die naar aanleiding van het gesprek bevestigd werd was 

het idee dat hun partner in het verleden seks zou hebben gehad met iemand uit de 

vriendenkring of een goede kennis. De redenen hiervoor waren opnieuw gerelateerd 

aan de bekommernis om het eigen imago; Enerzijds de angst dat iedereen in de 

vriendenkring in zekere zin op de hoogte zou zijn van het seksueel verleden van je 

partner, en dat er hierover geroddeld zou worden (Noor, 6Hum.), en; anderzijds 

intimidatie, de angst dat de eigen seksuele prestaties vergeleken zouden worden met die 

van je vriend of vriendin in kwestie (Lucas, 6Ncz.). De eerste bekommernis kwam 

vanwege een vrouwelijke deelneemster, de tweede van een mannelijke deelnemer. Het 

kampen met prestatieangsten op seksueel vlak bleek voor verschillende mannelijke 

deelnemers een issue. Meer hier omtrent zal besproken worden onder de rubriek 

'Dubbele standaard' (zie infra).  

 

Tot slot gaven ook een aantal participanten aan dat ze zouden afknappen op een partner 

die hen zou voorstellen om de liefde niet te bedrijven tot aan het huwelijk, toch bleek 

ook hier liefde te kunnen overwinnen, maar om een dergelijk obstakel te boven te 

komen, stelde men, zou je die persoon wel heel graag moeten zien (Finn, 6Ncz.). 

 

Seks is een onderdeel van een relatie, en als je die seksuele gevoelens niet kan 

uiten denk ik dat dat wel tot frustraties kan leiden (Lucas, 6Ncz.) 

                                            
32  Naarmate de liefde sterker is voor hun partner zouden de deelnemers meer bereid zijn dergelijke 

afknappers door de vingers te zien 
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In de rubriek 'Cultuur' zal hier verder op ingegaan worden (zie infra). Overigens werden 

ook een aantal, al dan niet hypothetische, seksuele ervaringen zoals one-night stands, 

ooit betaald hebben voor seksuele diensten, enzovoort, onder de noemer 'Afknapper' 

geplaatst. Deze zullen verder besproken worden in het kader van het subhoofdstuk 

'Seksuele ervaringen' (zie infra). 

 

 

 

2.      Maagdelijkheid 

 

Dit thema biedt een inzicht in hoe de participanten spreken over het idee dat hun 

persoonlijke partner een maagd33 zou zijn. In welke mate de jongeren dit als een 

belangrijk aspect achten in de beschouwing van hun persoonlijke partner en hun relatie 

met hem/haar. 

 

 

2.1. Graag een maagd of liever niet? 

 

In het kader van dit onderzoek kan gesteld worden dat het merendeel van de 

deelnemers, bij het antwoorden op de vraag of zij een maagd prefereren boven een 

partner die al ontmaagd is, een onderscheid maakten tussen twee mogelijke cases: (1) 

Wanneer zij zelf nog maagd zouden zijn, en (2) wanneer zij zelf reeds ontmaagd zouden 

zijn. 

 

 

2.1.1. Case 1: Ik ben zelf nog maagd 

 

In het eerste geval, wanneer men zelf nog maagd is of zou zijn, verkoos de meerderheid 

van de deelnemers ook een maagdelijke partner om een seksuele en romantische relatie 

mee te starten. Het meest voorname argument om deze keuze te verantwoorden kan 

                                            
33

 In de betekenis van nog geen ervaring met geslachtsgemeenschap hebben 
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samengevat worden onder de noemer “Emotioneel aspect”. Deze deelnemers verkozen 

echter om seksualiteit samen met hun partner te ontdekken. Het feit dat daar mogelijks 

enig geklungel of een zekere stunteligheid en onzekerheid bij aan te pas kwam was voor 

hen ondergeschikt aan het idee dat 'samen blozen' (Noor, 6Hum.), of samen onzeker zijn 

toch veel specialer en romantischer is dan wanneer de partner al seks heeft gehad en dat 

hij of zij dat sterke gevoel van spanning dat de eerste keer met zich meebrengt niet met 

hen zou delen. Dit laatste houdt echter verband met een tweede belangrijke reden 

waarom men een maagdelijke partner zou verkiezen indien men zelf maagd is, m.n. dat 

men geen onevenwichtige balans wil op seksueel vlak.  

 

Ik vind toch als je allebei maagd bent dan kan je samen ontdekken wat je graag 

hebt, terwijl als je partner al veel meer seks heeft gehad dan jij, dan zal hij zeggen 

hoe het moet, maar dan is dat eigenlijk meer hoe hij het wil dan hoe jij het zou 

willen (Amber,, 6Ncz.). 

 

Daar de jongeren de eerste keer seks hebben, in de betekenis van geslachtsgemeenschap, 

koppelen aan een gevoel van onzekerheid vreesden velen immers dat wanneer één van 

beide partners die onzekerheid niet meer in die mate zou voelen omwille van het feit dat 

hij of zij reeds seksuele ervaring heeft, er een soort van machtswanverhouding zou 

ontstaan. Sommigen hechtten hier zoveel belang aan dat ze aangaven zeer bewust een 

partner te zoeken die even onervaren is als zijzelf. Anderen gaven echter aan dat een 

even onervaren partner hun voorkeur genoot, maar dat wanneer dit nu eenmaal niet het 

geval zou zijn, ze er ook geen probleem van zouden maken en wel degelijk 

geslachtsgemeenschap zouden hebben met hun meer ervaren partner.  

Voor anderen werd de keuze voor een maagdelijke partner in het geval dat ze zelf 

nog maagd waren, verklaard van uit een eerder idealistisch kader. Het feit dat de partner 

in kwestie het bed nog niet eerder met een ander had gedeeld zou immers bevorderlijk 

zijn voor het 'prinsessensyndroom': 

 

Ik heb dat altijd als ik een partner tegen kom of iemand waar ik iets mee wil 

beginnen dat ik toch zo iets heb dat ik het speciale meisje wil zijn. Dus ja, als die 

persoon dan al ‘k weet nie hoeveel speciale meisjes heeft gehad, dan jaaah… (lacht) 

(Ella, 6Hum.). 
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Dit laatste werd echter louter door vrouwelijke deelneemsters bevestigd.34 Tot slot is 

ook gebleken dat een aantal deelnemers, uitsluitend mannelijke, een maagd verkiezen 

boven iemand met al ervaring uit angst om niet aan de verlangens van de partner te 

kunnen voldoen. Zij gaven aan bang te zijn 'om verkeerde dingen te doen' (Lars, 6Ncz.) 

tijdens het vrijen. Eén van de angsten was o.a. het vroegtijdig ejaculeren of 'te snel 

klaarkomen' (Arthur, 6Hum). 

Slechts enkele participanten waren echter van mening dat bovengenoemde 

punten niet konden opwegen tegen de voordelen die het ontmaagd worden door een 

reeds meer ervaren partner met zich meebrengt. In tegenstelling tot het “Emotionele 

aspect” waar de antwoorden van de eerste groep, zij die zelf nog maagd zijn en een 

maagd verkiezen als partner, onder samengebracht kunnen worden, is het meest 

voorname argument hier het “Fysieke aspect”. Deze deelnemers verkozen echter 

kwaliteitsvollere seks, puur op fysiek vlak, boven het romantische idee om samen te 

ontdekken. De deelnemers gaven aan niet echt zin te hebben in geklungel of in een lange 

zoektocht naar fysiek aangename seks.  

 

Als het voor die jongen ook de eerste keer is, dan denk ik dat dat dát moment wel 

veel specialer maakt, denk ik. Maar iemand met meer ervaring is ook…, op de één 

of de andere manier is dat ook gemakkelijker hé. Als je daar zo met een … (lacht) 

Het is gewoon gemakkelijker om dat te ontdekken met iemand die al meer 

ervaring heeft (Louise, 5Hum). 

In tegenstelling tot de andere deelnemers waren zij er dan ook in eerste instantie van 

overtuigd dat goede seks, zonder knoeien maar mogelijk is met iemand die reeds 

ervaring heeft en dat bijgevolg seks tussen twee maagdelijke partners sowieso vervalt in 

een fiasco. Door de tegenargumenten van andere deelnemers dat ook mensen met veel 

ervaring catastrofale minnaars kunnen zijn of dat er anderzijds ook onervaren 

'natuurtalenten' (Lucas, 6Ncz.) bestaan, matigden sommige deelnemers hun 

oorspronkelijke uitspraak dat een meer ervaren partner sowieso beter in bed is, maar 

bleven zij toch bij hun mening: 'liever iemand met al ervaring dan een maagd’ (Louise, 

5Hum.). Bovendien werd geargumenteerd dat een partner die al seks heeft gehad als 

'leermeester(es)' kan fungeren en zijn/haar opgedane kennis met zijn/haar nog 
                                            
34  Meer hierover wordt besproken in de rubriek Dubbele standaard (zie infra) 
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onervaren partner kan delen, 'een soort van opleiding' (Lucas, 6Ncz.). De voordelen die 

werden gekoppeld aan het idee van iemand die je kan introduceren in ‘de kunst van het 

vrijen’ waren voornamelijk van ‘fysieke’ aard: een eerste voordeel was het idee dat men 

dan sneller zelf beter zou worden; daaruit volgt dan ook dat men sneller betere seks zal 

hebben, en; ten derde dat de kennis van het aantal standjes die men tijdens het vrijen 

kan aannemen rijker zou zijn bij iemand met al meer ervaring. Echter niet iedereen was 

het hier mee eens, de tegenargumenten kunnen samengevat worden onder de volgende 

slagzin: “Kwantiteit zegt niets over de kwaliteit” (Vince, 6Ncz). Naast de fysieke 

voordelen werd echter ook een ‘mentaal aspect’ aangehaald, meer bepaald dat 

ontmaagd worden door een partner die al meer ervaring heeft enigszins geruststellend 

kan werken, maar dat was slechts de mening van een enkeling, wiens gesprekspartners 

het daar niet mee eens waren. 

Het dient gezegd dat het argument, dat een partner met meer ervaring als 

leermeester kan beschouwd worden, bijna uitsluitend door vrouwen werd aangehaald. 

Slechts drie van de elf heteroseksuele mannen stemden hier mee in, waarvan er één hier 

achteraf op terugkwam. Bovendien gaf geen enkele van deze mannelijke deelnemers, 

letterlijk sprekende vanuit de ik-vorm, aan dat hij liever een partner met ervaring zou 

hebben wanneer hij zelf nog maagd is of zou zijn. Meerdere vrouwelijke deelneemsters 

deden een dergelijke uitspraak wel.35 

 

 

2.1.2. Case 2: Ik ben zelf geen maagd meer 

 

In de tweede case, dat men zelf reeds seksueel verkeer heeft gehad, in de zin van coïtus, 

verkozen de meeste deelnemers immers ook een niet-maagdelijke partner. De motieven 

hiervoor lagen in zekere zin in dezelfde lijn als deze die werden aangehaald in de groep 

die geen maagd verkoos in de eerste case, het fysieke aspect, m.n. de betere seks, werd 

ook hier naar voor geschoven. Verschillende deelnemers waren echter niet in staat hun 

voorkeur met sterke argumenten te staven, zij spraken over een onverklaarbaar 

buikgevoel. 

 

                                            
35  Meer hierover wordt besproken in de rubriek Dubbele standaard (zie infra) 
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Ik vind het (een maagdelijke partner) wel eerder een tegenslag. Ik weet niet ja, het 

is niet dat er iets mis is met die persoon maar het is mijn eerste gevoel (Finn,, 

6Ncz.). 

Een volstrekt nieuw en interessant argument om niet voor een maagd te kiezen indien 

men zelf geen maagd meer is werd immers aangehaald door één van de jongste 

deelnemers, m.n. het idee dat de kans reëel zou zijn dat je partner na verloop van tijd 

nieuwsgierig zou worden naar hoe het zou zijn om met iemand anders te vrijen.  

 

(...) Stel je hebt een relatie met iemand en voor hem is het zijn eerste keer maar jij 

hebt er wel al gehad. Ben je dan niet bang dat hij nieuwsgierig gaat zijn naar 

andere ervaringen met andere mensen, waardoor dat je relatie op de duur op de 

klippen gaat lopen... Daarom denk ik dat het misschien ook beter is als je een lief 

hebt met al iets van ervaring... (Louise, 5Hum.) 

 

De achterliggende reden die zij hier overigens vermeldde was de angst om bedrogen te 

worden, iets waar de kans volgens haar groter toe zou zijn indien je partner nog geen 

andere sekspartners zou gehad hebben en jij wel. Anderen waren er immers van 

overtuigd dat, indien de communicatie goed zou zitten in de relatie, een dergelijke 

tragedie voorkomen zou kunnen worden. 

De meesten beslisten om niet voor een maagd te kiezen in deze case vanuit de 

verloochening van het tegenovergestelde. Vrijwel alle deelnemers vonden het namelijk 

alles behalve aanvaardbaar om een maagd te verkiezen wanneer men echter zelf niet 

meer aan die vereiste zou voldoen. 

 

Als je zelf geen maagd meer bent en je zoekt iemand die maagd is... dan kan dat wel 

rap neigen naar, allé, geen misbruik maar zo een beetje profiteren (Hanne, 6Hum.) 

Toch waren er ook een aantal onder de deelnemers die in beide cases een maagd zouden 

verkiezen, dus ook wanneer ze zelf geen maagd meer zouden zijn. De verklaringen 

hiervoor waren vrij uiteenlopend. Hoewel men tot het besef kwam dat hoe ouder men 

wordt hoe moeilijker het zou zijn om een maagdelijke partner te vinden, toch bleek het 

idee van een partner die nog onaangeraakt is een bepaalde aantrekkingskracht op 
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sommige deelnemers te hebben, dit betrof echter enkel mannelijke adolescenten36. Vaak 

konden deze jongens hun voorkeur niet echt staven maar bleek uit hun woordkeuze 

toch een zekere aversie t.o.v. meisjes die al met (een) andere man(nen) naar bed zijn 

gegaan.  

 

Ja, gewoon, ik vind dat gewoon niet leuk, als er al zoveel mensen op gezeten 

hebben, ja… (er wordt gelachen) (Robbe, 6Hum.) 

 
In de zoektocht naar een reden, onder de druk van de vragende blikken van hun 

gespreksgenoten, werd uiteindelijk fysieke hygiëne nog als reden naar voor geschoven, 

minder kans op soa's en dergelijke, maar toch kwam steeds het ‘sterk intuïtief gevoel dat 

hen overmeesterde’ terug als verklaring voor deze voorkeur. 

 
Tot slot werd ook culturele traditie als reden om een maagd te verkiezen aangehaald. 

Hoewel ze niet voor zichzelf maar voor het tegenovergestelde geslacht sprak, verklaarde 

een deelneemster met Islamitische roots37, dat ze begreep dat mannen liever een maagd 

als partner zouden hebben maar dat dat volgens haar voor vrouwen niet echt een issue 

is of hun partner al dan niet nog maagd zou zijn. Ze verklaarde deze visie echter volledig 

vanuit de culturele waarden die ze toch enigszins heeft mee gekregen van haar ouders.38 

 

 

 

3.      Graad van ervarenheid 

 

In dit domein werd nagegaan welke attitudes er vandaag leven bij jongeren over de 

graad van seksuele ervarenheid39 aangaande hun persoonlijke partner. Meer bepaald 

                                            
36  Meer hierover wordt besproken in de rubriek Dubbele standaard (zie infra) 
37  Twee deelnemers van de focusgesprekken hadden Arabische roots 
38  Meer hierover wordt besproken in de rubrieken ‘Dubbele standaard’ en ‘Cultuur’ (zie infra) 
39  Met ‘ervarenheid’ wordt verwezen naar de som van de seksuele ervaringen die iemand doorheen zijn 

of haar leven heeft beleefd, niet enkel het aantal seksuele ervaringen maar ook het niveau van de 
seksuele ervaring spelen hier een rol. Met het niveau van de seksuele ervaring wordt de vergaandheid 
bedoeld, m.a.w. heeft iemand enkel nog maar ervaring met tongkussen of heeft men al ervaring met 
coïtus, overigens kan ook een onderscheid gemaakt worden coïtus binnen een vaste relatie met één 
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met hoeveel partners hun geliefde het bed reeds zou mogen gedeeld hebben en onder 

welke situationele omstandigheden de deelnemers dit prefereerden, bijvoorbeeld in de 

context van een relatie, een lange relatie,... Kortom de ongeschreven regels die de 

deelnemers bewust of onbewust zouden opleggen aan het seksueel verleden van hun 

persoonlijke partner. Daarbij werd, indien uit de voorgaande vragen het bestaan van de 

ongeschreven regels kan afgeleid worden, ook gevraagd naar hoe de deelnemers staan 

ten opzichte van overtreders van deze ‘ongeschreven regels’. 

 

3.1. Een voorkeur voor een partner met ervaring op voorwaarde dat… 

 

Hoewel een zekere graad van ervarenheid niet voor iedereen een troef blijkt, zijn er toch 

een aantal jongeren die een meer ervaren partner verkozen boven wat de deelnemers 

als een onervaren partner omschreven, een maagd. 

De voornaamste redenen hiervoor waren immers voornamelijk het idee dat men betere 

seks zou genieten met een meer ervaren partner, of uit angst dat een nog onervaren 

partner op een bepaald moment het verlangen zou krijgen om andere oorden te 

verkennen, anderen zagen het dan weer als een soort opleiding, een gelegenheid om zelf 

behendiger tussen de lakens te worden en sommigen kwamen echter niet verder dan 

een onverklaarbaar buikgevoel (zie supra). 

Toch kan hier niet uit afgeleid worden dat voor de participanten die een partner 

met ervaring boven een maagd verkozen er een soort van 'hoe meer ervaring, hoe 

beter'-consensus was. De meeste deelnemers maakten hier een onderscheid tussen: (1) 

'Ervaring met één of weinig partners', en; (2) 'Ervaring met veel partners'. Zowel bij de 

mannelijke als bij de vrouwelijke deelnemers verkozen de meesten de eerste situatie. 

Daaraan gekoppeld werd vervolgens de aard van de relatie als belangrijkste indicator 

gekoppeld. De deelnemers baseerden doorgaans hun uitsluitsel inzake wat 

aanvaardbaar en niet aanvaardbaar was op het antwoord op de volgende vraag: 

“Vonden de seksuele betrekkingen plaats binnen de context van een serieuze, langdurige 

relatie of niet?”. 

 

                                                                                                                                        
partner en coïtus buiten een vaste relatie, of met meerdere partners ter gelijk. Welke graad men 
toekent aan welke seksuele ervaringen is afhankelijk van beoordelaar tot beoordelaar. 
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Als die een lange relatie achter de rug heeft, of twee lange relaties, dan vind ik 

twee meisjes niet zoveel, want dat was een lange relatie en dan vind ik dat 

normaal. Maar als dat twee keer een week is geweest dan vind ik dat marginaal 

(Emma, 5Hum.). 

De meeste deelnemers rapporteerden een voorkeur voor een partner die nog met niet 

veel partners seks zou gehad hebben en indien seks wel reeds in het verleden van de 

partner had plaatsgenomen dat het dan binnen een relatie was en niet zomaar ‘no 

strings attached’ was. Men hechtte er veel belang aan dat de persoon in kwestie wel 

degelijk verliefd was op de persoon waarmee hij/zij het bed gedeeld40 had.  

 

 

3.2. Grensovertreders 

 

Indien de graad van ervarenheid van het seksueel verleden van een partner niet aan 

bovenvermelde voorkeuren zou voldoen, gaven de meeste deelnemers aan dit niet 

zonder slag of stoot te dulden. De meningen over hoe meedogenloos men zou optreden 

tegenover een partner met een wild seksueel verleden waren echter gemengd. 

Sommigen waren vrij duidelijk; De relatie beëindigen, anderen trachtten zich 

daarentegen te verplaatsen in de situatie van hun partner en gaven aan gematigder te 

zullen reageren: 

 

Als je een vriend hebt en je weet dat hij geen maagd is dan vind ik dat raar dat je 

hem zou beoordelen op het feit dat hij geen maagd is… Want hij heeft misschien 

ook al een paar partners gehad waar hij mee naar bed is geweest, maar hij kan 

toch ook niet weten hoe serieus dat dat gaat worden. Dus ik vind dat raar dat je 

daar iemand op gaat beoordelen (Julie, 6Hum.). 

De gevolgen bleven vaak echter niet beperkt tot de relatie zelf, sommige deelnemers 

gaven ook aan het imago van hun (ex-)partner bewust te willen bekladden.  

 

                                            
40 In de betekenis van geslachtsgemeenschap gehad hebben samen 
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Ik zou zelfs verder gaan, ik zou dat onmiddellijk vertellen aan mijn vriendinnen en 

dan zou dat hem verspreiden en dan zou die jongen direct het imago van een 

player krijgen (Nina, 6Hum.). 

Overigens werd ook door menige deelnemers, zonder daarom expliciet het imago van 

iemand te willen bezoedelen, als een soort automatisme oneerbiedig over 

corresponderende personen gesproken.  

 

Moest ik met een slet bezig zijn dan zou ik dat toch wel direct zeggen tegen mijn 

maten. Dan zou ik zeggen van als jij nog een keer wilt, die is wel gemakkelijk om te 

krijgen (Vince, 6Hum.). 

Opmerkelijk is wel dat dergelijke vrouwen of 'sletten', zoals ze door de deelnemers 

werden genoemd, er zowel van mannen als van vrouwen van langs kregen. Zowel 

mannelijke als vrouwelijke deelnemers deden zich tegoed aan lasterpraat ten opzichte 

van meisjes die de bovengenoemde ‘ongeschreven regels’ overtreden hadden. Mannen 

die er een dergelijk seksleven op nahielden werden enkel door vrouwen, maar niet door 

andere mannen de grond in geboord. Meer hierover wordt besproken in de rubriek 

'Dubbele standaard' (zie infra). 

Uit dergelijke lasterpraat, die door de deelnemers als vanzelfsprekend werd 

gebruikt, en de verschillende rapporteringen van deelnemers die de relatie met een 

grensovertreder zouden beëindigen kunnen we op zijn minst afleiden dat een bewust 

deel van de participanten een duidelijke afkeur voelt ten aanzien van leeftijdsgenoten 

die er een losbandig of rijkelijk seksleven op nahouden en dat men hier in belangrijke 

mate rekening mee houdt bij het beslissingsproces om al dan niet een relatie met een 

dergelijk persoon te beginnen. Een persoon die nog maar met een klein aantal mensen 

seks zou gehad hebben en dit telkens in de context van een relatie, werd aangeduid als 

betrouwbaarder en men zou zich er rapper aan verbinden. Bij een persoon die 

daarentegen al met veel partners seksuele betrekkingen zou gehad hebben, waaronder 

veel one-night stands of in zeer kortstondige relaties, voelden de deelnemers zich 

sneller een nummer en waren ze meer geneigd de relatie met die persoon te verbreken. 

Deze deelnemers vreesden ervoor dat zo een partner ook hen louter en alleen voor de 

seks zou nemen en dat hun liefde niet beantwoord zou worden. Sommigen gaven zelfs 

aan dit in die mate belangrijk te vinden dat wanneer ze echt hun oog op iemand lieten 



50 
 

vallen, ze voordien eerst bij vrienden zouden gaan polsen naar het seksueel verleden en 

het (seksueel) imago van die persoon. Dit laatste punt wijst er tevens op dat seks niet 

louter een zaak tussen twee personen maar ook een imagokwestie impliceert en dus een 

publiek component heeft41.  

 Een dermate losbandig individu werd echter niet door iedereen afgeschreven, 

wanneer de liefde enorm sterk is zou het seksueel verleden van die persoon, volgens 

sommigen, geen invloed hebben op de relatie. Anderen vonden het dan weer helemaal 

niet zo erg dat de relatie vermoedelijk van korte duur zou zijn, afhankelijk van of ze zelf 

een one-night stand dan wel een serieuze relatie zouden wensen, opnieuw dient 

opgemerkt te worden dat deze uitspraak enkel vanwege mannelijke deelnemers kwam. 

 

Ik zou er waarschijnlijk wel nog seks mee hebben maar ik zou geen respect meer 

hebben voor dat meisje (Vince, 6Hum). 

Eén deelnemer gaf ook aan dat hij zou liegen over zijn seksueel verleden tegen 

potentiële nieuwe partners indien dit vrij rijkelijk of losbandig zou zijn, daar hij er van 

uitging dat een dergelijk seksueel verleden nefast zou kunnen zijn voor zijn imago als 

'partner'. Opmerkelijk is dat deze specifieke getuigenis van dezelfde participant komt als 

diegene die aangaf zelf zijn partners’ seksueel verleden uit te pluizen alvorens er een 

relatie mee te beginnen. Het oog ziet immers altijd van zich af. De andere 

gesprekspartners waren het echter niet met hem eens, zij verkozen dan nog liever een 

partner met een rijk seksueel verleden dan iemand die erover zou liegen.  

Een belangrijke indicator in de beoordeling van dit alles is de eigen leeftijd. Bij 

het oordelen over wat men aanvaardbare en onaanvaardbare seksuele ervarenheid 

vond maakte men een onderscheid tussen: (1) Op onze leeftijd, en; (2) Op latere leeftijd. 

De meeste participanten gaven aan veel inschikkelijker te zijn op latere leeftijd in die zin 

dat men het al veel minder als een probleem zou ervaren indien hun partner een rijk 

seksueel verleden zou hebben. Bijna iedereen ging er als vanzelfsprekend vanuit dat 

zijn/haar partner op latere leeftijd geen maagd meer zou zijn, maar ook het idee dat hij 

of zij al met veel andere partners naar bed zou zijn gegaan leek plots veel minder een 

probleem te zijn dan wanneer dit zich nu, op hun huidige leeftijd zou voordoen. Deze 

omschakeling in convictie kan verklaard worden vanuit het idee dat wanneer het een 

                                            
41  Meer hierover wordt besproken in de rubriek ‘Een beredeneerde keuze’ (zie infra) 



51 
 

oudere persoon betreft, het perfect mogelijk is dat deze meerdere seksuele partners 

heeft gehad, doch allen binnen een serieuze relatie. Hoe jonger men is, hoe minder tijd 

men immers heeft gehad, tenzij men er op een uitzonderlijk vroege leeftijd mee zou 

beginnen, maar dat leek echter voor niemand een optie te zijn. Vervolgens werd ook 

door meerdere deelnemers het concept van een one-night stand aanvaardbaarder eens 

men een zekere leeftijd had. 

 

Als je 20 jaar bent, dan kan je wel een keer uitgaan, in het studentenleven, ja, dat je 

dan een keer op je kot komt en iemand meehebt, maar wij zijn zestien, wij zijn jong, 

wij kunnen wel uitgaan en ons amuseren, maar het is toch niet de bedoeling dat 

wij thuiskomen en iemand meehebben om dan nooit meer terug te zien.  

Meer hierover zal besproken worden onder het thema 'Seksuele ervaringen' (zie infra). 

We kunnen dus stellen dat de meeste deelnemers op hun leeftijd een rijkelijk en 

libertijns seksleven, m.a.w. wanneer men al heel veel verschillende sekspartners heeft 

gehad waaronder weinig of geen van die relaties onder de intentie was om ook een 

emotionele relatie met die persoon aan te gaan, eerder afkeuren.  

 

 

3.3. Aantal aanvaardbare partners 

 

Men kan zich hier echter de vraag stellen: “Wat is een rijkelijk seksleven?”, “Wat is een 

aanvaardbaar aantal seksuele partners die een persoon op hun leeftijd mag gehad 

hebben?”. Deze vraag werd dan ook expliciet aan de deelnemers gesteld. De antwoorden 

kenden een zekere marge maar niemand gaf een getal groter dan vijf voor partners van 

dezelfde leeftijdscategorie als zijzelf. Rekening houdende met, zoals eerder gesteld, het 

doorslaggevende karakter van de aard van de relatie, kan gesteld worden dat de meeste 

deelnemers twee42  sekspartners als ideaal aantal aanduidden voor het seksueel 

verleden van hun persoonlijke partner, gevolgd door een maximum van drie partners. 

Enkele deelnemers gaven aan dat voor hen één sekspartner voldoende was en tot slot 

werd vijf sekspartners als aanvaardbaar getal slechts door een paar deelnemers 

aangehaald.  

                                            
42 De mediaan van alle respondenten die de vraag beantwoordden was 2. Het gemiddelde bedroeg 2,5. 
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 Slechts één vijftienjarige deelneemster gaf aan dat zij zeven tot acht sekspartners 

aanvaardbaar vond voor iemand die een paar jaar ouder was, zeventien- achttien jaar. 

Geen van de zeventien- achttienjarigen gaven echter zelf een dusdanig groot getal aan. 

De overige deelnemers prefereerden een maagd of gaven aan dat het voor hen in het 

geheel niet uitmaakte hoeveel sekspartners hun persoonlijke partner in het verleden 

reeds zou bemind43 hebben. 

De meesten die wel degelijk een getal in gedachten hadden gaven tevens ook aan 

het 'marginaal' (Louise, 5Hum.) te vinden indien hun partner deze grens zou 

overschreden hebben, anderen spraken van hoeren, sletten of players. Verschillende 

spraken over een gevoel van kwelling dat hen overviel bij de gedachte dat hun partner al 

meer sekspartners zou gehad hebben dan wat zij aanvaardbaar vonden:  

 

Dat vreet zo aan je! (Noah, 5Hum.) 

Voor sommigen was het idee dat hun partner deze grens van het aanvaardbare aantal 

sekspartners zou overschrijden voldoende reden om de relatie onmiddellijk te 

beëindigen, maar de meesten waren echter gematigder, zij waren van mening dat ze 

gewoon langer zouden wachten alvorens ze er zelf seks mee zouden hebben.  

In het aantal aanvaardbare sekspartners dat de participanten aangaven was echter geen 

verschil tussen beide seksen waar te nemen, toch was vrijwel iedereen er van overtuigd 

dat het algemeen meer aanvaard wordt wanneer mannen veel verschillende 

sekspartners hebben gehad en veel korte relaties dan wanneer vrouwen zich daaraan 

zouden tegoed doen. 

 

Hoeveel namen heb je wel niet voor een meisje als ze te veel naar bed is gegaan 

met jongens.... Een hoer..., een slet, en je kan zo verder gaan. En een jongen... echt 

niets (Mila, 5Hum.). 

Vrouwen zouden sneller een stempel krijgen van “slet” wanneer ze de grens van het 

aanvaardbaar aantal sekspartners overschreden zouden hebben (Hanne, 6Hum.), terwijl 

mannen hier veel makkelijker mee weg zouden komen. Meer hierover wordt besproken 

onder het subhoofdstuk 'Dubbele standaard' (zie infra). 

 

                                            
43  In de betekenis van geslachtsgemeenschap gehad hebben 
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Hoewel er met een zekere aversie over leeftijdsgenoten met al te veel seksuele ervaring 

wordt gesproken werd wel door de meeste deelnemers aangeven dat het enkel door met 

meerdere verschillende partners seks te hebben is, dat men echt goed ervaring op kan 

doen. 

 

De kneepjes van het vak leer je van verschillende mensen (Louise, 5Hum.).  

Wanneer men zich zou beperken tot één partner, werd geargumenteerd, wordt men 

sowieso al gelimiteerd, hoe ruimdenkend een koppel ook mag zijn, bijvoorbeeld trio's en 

dergelijke zijn al niet mogelijk (Adam, 6Hum.). Wel waren velen ervan overtuigd dat 

wanneer men met één partner een lange relatie opbouwt er een soort van 

vertrouwensband gecreëerd zou worden waarbinnen men eerder bepaalde seksuele 

zaken zou durven experimenteren die men niet zou durven voor te stellen in meer 

kortstondige relaties.  

Toch werd door de meeste deelnemers het opstrijken van zoveel mogelijk 

ervaring op seksueel vlak ondergeschikt bevonden aan het waarborgen van een niet al 

te losbandig imago (zie supra). 

 

Als je bijvoorbeeld twee jaar lang met iemand samen bent, dan is dat toch anders 

dan dat je bijvoorbeeld vier of vijf sekspartners hebt gehad. En die laatste heeft 

dan wel meer ervaring maar voor mijn partner verkies ik toch liever iemand met 

minder ervaring (Victor, 5Hum.). 

Om foute interpretaties te vermijden werd de deelnemers expliciet gevraagd wat zij 

exact verstaan onder 'ervaring'. Zoals gesteld waren meerdere deelnemers ervan 

overtuigd dat het niet noodzakelijk nodig is om meerdere partners gehad te hebben om 

ervaring te hebben, wel impliceert ‘ervaring hebben’ volgens de deelnemers dat men 

weet hoe men zijn of haar partner kan laten genieten (Ella, 6Hum.) en misschien nog 

belangrijker, dat men weet wat aanvaardbaar en wat niet aanvaardbaar seksueel gedrag 

is: 

 

Er zal nooit iemand op mij af moeten komen die zegt “pijp mij!” (Ella, 6Hum.). 

Anderen vonden het vooral belangrijk dat hun partner bepaalde seksuele handelingen 
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durfde te stellen. 

 

Gaat ze de hele Kamasutra doen of beperkt ze zich tot (...) de missionarisstand of 

zo (Liam, 6Hum.). 

 

 

4.      Een beredeneerde keuze 

 

Voor zij die denken dat jongeren vandaag snel en onbezonnen seks hebben met elkaar 

kan het volgende lijstje een keerpunt in hun oorspronkelijke opvatting betekenen. In 

deze rubriek werd nagegaan welke zaken de deelnemers in overweging zouden nemen 

alvorens ze met iemand seks, in de betekenis van geslachtsgemeenschap, zouden 

hebben. Hier beperkt het onderzoek zich echter niet tot criteria waar de potentiële 

(seks)partner aan zou moeten voldoen, ook de context, de criteria voor de aard van de 

relatie en de mogelijke gevolgen voor het eigen seksueel imago die een dergelijke 

vrijpartij zou kunnen veroorzaken, worden hier besproken. 

 

 

4.1. Minimum vereisten om seks te hebben met iemand 

 

Net zoals de factoren die een rol speelden bij de beslissing om al dan niet in te gaan op 

de avances van een aanbidder zijn ook hier uiterlijk, aantrekkingskracht44, leeftijd, 

respect hebben voor hun partner en de reputatie of het seksueel imago, belangrijke 

aspecten (zie supra, rubriek ‘Afknapper of voltreffer?’). 

 

Ik vind ook, een factor om al dan niet met iemand naar bed te gaan, is (…) zijn 

reputatie, als hij zo een echte player is die om de haverklap een ander meisje heeft, 

dan zou ik daar (…) op afknappen (Lena, 5Hum.) 

                                            
44 Valt onder de categorie 'Eerste indruk' 
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Uiteraard komen daar, om over te gaan tot geslachtsgemeenschap, nog een aantal 

specifieke aspecten bij. Aansluitend bij uiterlijk en aantrekkingskracht werd seksuele 

opwinding als belangrijke factor vermeld. Seksuele opwinding werd dan ook aangeduid 

als een zeer sterke en gevoelsmatige factor waar weinig of geen ratio aan te pas komt. 

Het zou volgens sommigen zelfs in die mate een invloed hebben dat het een persoon al 

zijn regels en principes over boord kan laten gooien (Vince, 6Ncz.). 

 

Ik vind dat je om seks te hebben met iemand een relatie moet hebben, je moet die 

persoon graag zien (…) (Marie, 6Ncz.) 

Ik denk dat als Marie iemand zou tegen komen die haar enorm opwindt maar waar 

ze geen gevoelens voor heeft, dan denk ik dat ze daar toch ook wel seks mee zou 

hebben (Vince, 6Ncz.)45. 

Om inzicht te verschaffen in de regels en principes die leven bij jongeren inzake het al 

dan niet seks hebben met iemand, is het noodzakelijk nota te maken van het 

onderscheid dat de deelnemers maakten tussen seks in de context van een relatie versus 

relatieloze seks. Hoewel de meeste deelnemers het vanzelfsprekend achtten om slechts 

seks te hebben in de context van een relatie, bleek dit toch niet voor iedereen een 

noodzaak te zijn.  

 

 

4.1.1. Seks binnen een relatie 

 

Laat ons beginnen met de eerste groep, die seks louter in de context van een relatie 

aanvaardbaar vond. Voor hen waren er drie belangrijke principes waaraan voldaan 

moest worden alvorens ze met iemand naar bed zouden gaan46: (1) Elkaar graag zien; (2) 

om dat te weten moeten de partners elkaar uiteraard eerst beter leren kennen en; (3) 

tot slot moet men zijn/haar partner kunnen vertrouwen. 

 

                                            
45 Marie zelf was hier echter niet volledig van overtuigd, anderen vonden het niet aan Vince om dergelijke 

uitspraken te doen. 
 
46  In de betekenis van coïtus 
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Ik vind, seks hebben is toch omdat je elkaar graag ziet en als je elkaar nog niet 

voldoende kent, allé ja, dan kan je elkaar toch niet. Allé ja, ik vind dat, dan kan je 

daar als meisje toch niet je eerste keer aan geven als je niet weet of dat het goed 

komt! (Elise, 5Hum.) 

Een belangrijke opmerking in het kader van dit onderzoek is dat bovenstaande 

uitspraken enkel en alleen vanwege vrouwelijke participanten afkomstig zijn. De 

meeste onder hen waren dan ook niet te spreken over het idee dat een partner 

onmiddellijk van de eerste of tweede date al seks zou willen. De belangrijkste 

reden die zij hiervoor aangaven was de bekommernis dat de partner hen niet 

voldoende zou respecteren of hen enkel voor de seks zou nemen en niet zou 

beantwoorden aan hun liefde. Deze bezorgdheid werd enigszins wel bevestigd, 

meerdere mannelijke deelnemers gaven echter aan dat wanneer ze reeds van op 

de eerste of tweede date de kans zouden krijgen om seks te hebben met hun 

partner, ze dit niet zouden afslaan maar wel respect zouden verliezen voor haar of 

op zijn minst niet veel meer van de relatie zouden verwachten. 

Doch betekenen bovenvermelde bevindingen niet dat alle vrouwelijke 

deelneemsters tegen relatieloze seks waren, wel waren de meesten het erover 

eens dat dit iets is dat niet strookt met hun huidige leeftijd.  

 

4.1.2. Relatieloze seks 

In tegenstelling tot seks in de context van een relatie werd relatieloze seks een stuk 

minder aan banden gelegd. Sommigen gaven aan dat het weten van de naam en seksueel 

opgewonden zijn door het uiterlijk of voorkomen van iemand voldoende kon zijn om 

seks te hebben met die persoon (Vince, 6Hum.). De meeste getuigenissen van deze aard 

kwamen vanwege mannelijke deelnemers. 

Voor anderen was het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt werden, in die 

zin dat beide partijen wisten waar ze zich aan konden verwachten, 'seks zonder meer'. 

Aansluitend bij het bovenvermelde verschil in gender, dient vermeld te worden dat 

enkel mannen dergelijke uitspraken deden of aangaven ook op hun huidige leeftijd 

mogelijks in te zullen stemmen met een one-night stand of seks zonder relatie. Niemand 
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gaf echter spontaan aan zelf reeds ervaring te hebben met relatieloze seks47. 

 

Meer consensus tussen beide genders was er ten opzichte van de eerste seksuele 

ervaring in die zin dat zowel de jongens als de meisjes het erover eens waren dat je je 

eerste keer het best seks hebt met iemand die je graag ziet, in de context van een relatie. 

Bovendien waren alle deelnemers het er over eens dat beide partners er 'klaar voor' 

moeten zijn. Een partner forceren of manipuleren tot seks terwijl die er eigenlijk nog 

niet klaar voor is vond niemand aanvaardbaar. Dit brengt ons bij het volgende punt, de 

mate waarin seks een eigen keuze is. 

 

 

4.2. Eigen keuze  

 

Alle deelnemers waren het erover eens dat wanneer en met wie zij seks hebben volledig 

hun eigen keuze moet zijn en dat deze op geen enkele wijze van buitenaf ingeperkt of 

gereglementeerd zou mogen worden. Een vereiste was wel dat beide partijen zonder 

enige vorm van dwang instemden. Niemand verantwoording verschuldigd zijn en 

volledig uit eigen keuze handelen impliceert echter ook dat niemand buiten jijzelf je met 

de vinger kan wijzen wanneer je er achterna spijt van zou hebben. Deze mening kwam 

zeer sterk naar voor inzake de discussie omtrent de aanvaardbaarheid van 

maagdenvliesherstellingen in België. (zie infra, in de rubriek ‘Cultuur’) 

 

Als ze in het verleden seks hebben gehad en ze beklagen zich dat, dan is dat 

gewoon een fout in hun verleden, maar dan moesten ze het maar niet gedaan 

hebben (Victor, 5Hum.). 

Ook in de mate dat seks een eigen keuze is bleek echter toch een genderkloof schuil te 

gaan, zo werd aangegeven dat wanneer een man wekelijks met verschillende vrouwen 

seks heeft maar telkens wel heel eerlijk hierover is tegen de meisjes in kwestie, dat er 

geen vuiltje aan de lucht zou zijn. “Het is aan de meisjes om zelf te beslissen” klonk het 

(Eline, 6Hum.). Wanneer de rollen echter omgedraaid werden en het meisje de rol van 

‘fladderaar’ op zich nam maar eveneens zeer eerlijk was tegen haar sekspartners, werd 

                                            
47  Uit respect voor het privacy van de deelnemers werd ook nooit naar persoonlijke ervaringen gevraagd. 

Wel staafden de deelnemers vaak uit zichzelf bepaalde van hun meningen met persoonlijke informatie. 
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zij door menige deelnemers onmiddellijk gedegradeerd tot ‘slet’. 

 

 

4.3. Imago  

 

De vraag drong zich reeds eerder op in welke mate ‘de liefde bedrijven’ een privézaak is, 

die tussen twee personen binnen de muren van de slaapkamer blijft, dan wel een 

publieke kwestie zou zijn. Reeds eerder werd vermeld dat de deelnemers het als een 

afknapper zouden beschouwen indien hun (potentiële48) partner als fladdertype49 of 

hartenbreker50 bekend zou staan (zie supra51). Zoals eerder aangegeven verkozen de 

meeste deelnemers een partner met geen al te rijkelijk seksueel verleden. Voor 

verschillende vrouwelijke deelnemers was de reden hiervoor dat zij niet door de 

buitenwereld als één van de zovele sekspartners van die persoon zouden willen gezien 

worden. De mannelijke deelnemers die een partner met een niet al te rijkelijk seksueel 

verleden verkozen, deden dit eerder omdat ze niet wensten dat hun bedprestaties 

vergeleken zouden worden met andere mannen en zeker niet met vrienden of kennissen. 

Vervolgens werd ook door sommige deelnemers aangegeven dat wanneer zou blijken 

dat hun (potentiële) partner echter de grenzen van wat zij een aanvaardbaar seksueel 

verleden vonden zou overschreden hebben, ze niet enkel de relatie zouden beëindigen, 

als die er al was, maar ook het imago van die persoon zouden trachten aan te tasten. Dit 

fenomeen werd echter voornamelijk door vrouwelijke deelneemsters aangehaald. 

Bovendien gaven ook meer vrouwelijke deelnemers aan dat het effect op hen zou 

hebben indien hun vriendin hen zou vertellen dat haar (potentiële) ex-partner een 

‘fladdertype’of een ‘hartenbreker’ is, in die zin dat zij aangaven de roddel verder te 

verspreiden en althans de (potentiële) ex-partner van hun vriendin in de toekomst zelf 

nooit toe te laten. 

Tot slot werd ook reeds eerder aangegeven dat bepaalde jongeren aangaven het 

seksueel imago na te gaan alvorens een relatie met die persoon te beginnen.  

                                            
48  In de betekenis dat men nog geen relatie heeft met die persoon maar dat er wel reeds een zekere 

seksuele aantrekkingskracht tussen beide heerst. 
49  In de betekenis van iemand die reeds veel sekspartners buiten de context van een ‘serieuze’ relatie 

gehad heeft 
50  Hiermee wordt een persoon bedoeld die in het verleden reeds veel partners gekwetst of bedrogen 

heeft 
51  In de , rubriek ‘Afknapper of voltreffer?’ 
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Uit bovengenoemde punten kan afgeleid worden dat deze jongeren zich niet enkel 

bewust zijn van hun seksueel imago en dat van hun persoonlijke partner, maar dat ze er 

vervolgens ook duidelijk waarde aan hechten.  

 

 

 

5.      Seksuele ervaringen 

 

In deze rubriek werd voornamelijk gepolst naar welke attitudes er vandaag bij jongeren 

leven over specifieke seksuele ervaringen zoals one-night stands, ooit betaald hebben 

voor seks, zich ooit geprostitueerd hebben, en dergelijke meer.  

Hoewel de interessantste getuigenissen vaak deze uit werkelijke ervaringen zijn is er, 

uit respect voor de privacy van de deelnemers, voor gekozen daar niet expliciet naar te 

informeren. De vragen werden dan ook altijd als een hypothese gesteld, “Stel dat...”. De 

argumenten van de deelnemers waren dan ook zelden berust op eigen ervaringen. 

Bovendien werd in deze rubriek ook gepolst naar de reactie van de deelnemers ten 

opzichte van vrij extreme seksuele ervaringen.  

 

 

5.1. Attitude ten opzichte van onvoorwaardelijke seks 

 

Het eerste punt dat besproken werd was de attitude van de deelnemers ten opzichte van 

seks hebben voor de seks, met andere woorden zonder dat men de intentie heeft ook 

een emotionele relatie aan te gaan met die persoon52. 

De meningen hierover waren echter sterk verdeeld. Verschillenden vonden seks 

buiten de context van een relatie niet aanvaardbaar, anderen vonden dit eerder iets dat 

aanvaardbaar is op latere leeftijd, niet tijdens de tienerjaren. Het dient echter wel 

opgemerkt te worden dat deze laatste getuigenissen, m.n. dat onvoorwaardelijke seks 

                                            
52 Veelal werd dit onderwerp gelinkt aan de meer populaire term 'one-night stand', een item dat in iedere 

groep spontaan werd aangehaald wanneer de rubriek onvoorwaardelijke seks besproken werd. 
Verrassend misschien is dat men niet de link legde met het tegenwoordig vrij populaire begrip 'friends 
with benefits'. 
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aanvaardbaar is op latere leeftijd, die overigens voornamelijk door vrouwelijke 

deelnemers gerapporteerd werden, altijd vrij algemeen verwoord werden, men sprak 

nooit vanuit de ik-vorm.  

 

Als je 20 jaar bent, dan kan je wel een keer uitgaan, in het studentenleven, ja, dat je 

dan een keer op je kot komt en iemand meehebt (…) (Elise, 5Hum.) 

De indruk wordt niet gecreëerd dat Elise het over zichzelf in de toekomst heeft, het lijkt 

eerder alsof ze gewoon wou aangeven dat ze het niet zou afkeuren indien ze hoort van 

een ouder iemand dat hij of zij een dergelijke ervaring heeft gehad, maar uit haar manier 

van verwoorden, m.n. in de je-vorm, lijkt het toch alsof ze er zichzelf van wil distantiëren. 

In tegenstelling tot het tweede deel van haar argument, waarin ze stelt dat ze het 

onaanvaardbaar vindt voor mensen van haar eigen leeftijd om seks te hebben buiten de 

context van een relatie, wordt ze plots een stuk persoonlijker. 

 

(…) Maar wij zijn zestien, wij zijn jong, wij kunnen wel uitgaan en ons amuseren, 

maar het is toch niet de bedoeling dat wij thuiskomen en iemand meehebben om 

dan nooit meer terug te zien (Elise, 5Hum.). 

Er was uiteindelijk slechts één vrouwelijke deelneemster die, hoewel ze echter niet altijd 

even zeker klonk, toch vanuit de ik-vorm sprak toen ze aangaf dat ze one-night stands 

wel degelijk aanvaardbaar vond, weliswaar op latere leeftijd. 

 

Nu zou ik dat nog niet doen, maar moest ik ouder zijn, (lacht) Sorry, ja, maar ik zou 

dat ook doen! Ik vind (…) als je dat echt wilt en je bent daar akkoord mee dat dat 

los staat van... allé dat je geen gevoelens voor elkaar mag hebben, dan ja, waarom 

niet!? Allé ja (Emma, 5Hum.). 

Hoewel de meeste deelnemers, zoals reeds eerder vermeld (zie supra53), voor hun 

relatie toch een partner verkozen die nog geen of weinig ervaring had met one-night 

stands of onvoorwaardelijke seks, waren er toch enkele mannelijke deelnemers die, 

echter wel sprekende uit de ik-vorm, aangaven dat ook wanneer ze niet de intentie 

hadden om een relatie met iemand aan te gaan, ze er wel seks mee zouden willen.  

 
                                            
53 Zie in de rubriek ‘Graad van ervarenheid’ 
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Dan is dat meer zo van ik ga er waarschijnlijk (...) gewoon eens seks mee hebben 

en dan gaat het gedaan zijn. Niet voor een relatie (Vince, 6Ncz.). 

Waarschijnlijk zou ik er dan ook wel nog seks mee hebben, ik zou er gewoon niet 

teveel meer van verwachten, van de relatie (Lucas, 6Ncz.). 

Dit genderverschil werd door verschillende deelnemers verklaard vanuit het idee dat 

mannen en vrouwen seks op een andere manier benaderen. Vrouwen zouden volgens 

hen meer gericht zijn op het emotionele aspect en de sensualiteit, waarvoor ze hun 

partner eerst beter zouden willen leren kennen en vertrouwen. Mannen daarentegen 

zouden, aldus deze deelnemers, meer op het fysieke gericht zijn.  

 

Dat idee van ik ben klaargekomen, ik ben weg, ik denk dat dat meer voor mannen 

is (Liam, 6Hum.). 

De meeste meisjes waren het hier wel mee eens, dit impliceerde volgens verschillende 

deelneemsters echter niet dat vrouwen minder zin zouden hebben in seks dan mannen. 

Zij vermoedden dat omdat men het niet verwacht van vrouwen dat ze zich al te liberaal 

op seksueel vlak zouden gedragen, dat de meeste mannen het er ook moeilijk mee 

zouden hebben. Doch moeten we ons hier niet enkel beperken tot mannen, ook vrouwen 

gaven aan het aanvaardbaarder te vinden wanneer een man een one-night stand doet, 

dan wanneer een vrouw dit zou doen. 

 

Nu spreek ik misschien mezelf een beetje tegen maar moest een man dat doen zou 

ik dat lijk wel nog begrijpen (…). Ja. Ik weet het niet, maar dat is zo meer iets 

waarvan ik zou zeggen van 'Ja, ok', dan bij een vrouw. En nu spreek ik mezelf tegen 

van dat discrimineren, maar ja... ja... Ik denk dat (lacht beetje nerveus) (Louise, 

5Hum.). 

Niemand gaf echter aan reeds zelf ervaring met een one-night stand te hebben gehad. 

Wel gaf één deelnemer aan ooit een partner te hebben gehad die reeds een aantal keren 

een one-night stand had gedaan, hij vond dit echter geen probleem. Niet onbelangrijk 

om te vermelden in het kader van dit onderzoek, daar eerder aangegeven werd dat 

mannelijke deelnemers het vaker moeilijk hadden met de gedachte dat hun partner een 

losbandig seksueel verleden zou hebben, is dat deze deelnemer een homoseksuele 

voorkeur heeft. Zijn meningen strookten vaak niet met deze van heteroseksuele 
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mannelijke deelnemers in die zin dat hij veel toleranter was ten opzichte van het 

seksueel verleden van zijn partner. Dit was echter niet het geval voor een andere 

homoseksuele deelnemer, die net aangaf zeer weinig te tolereren inzake het seksueel 

verleden van zijn persoonlijke partner. 

 

 
5.2. Attitude ten opzichte van seks tegen betaling 

 

Een volgend punt dat besproken werd was de attitude van jongeren jegens een 

leeftijdsgenoot, en in het bijzonder de persoonlijke partner, die zou bekennen dat hij of 

zij in het verleden reeds zou betaald hebben voor seks. Hier was een duidelijke 

hiërarchie in de reacties waarneembaar, althans bij de eerste reacties aan de hand van 

de kleurenkaarten (zie supra 54 ). Bijna alle deelnemers gaven aan dat ze dit 

onaanvaardbaar zouden vinden en staken de rode kaart in de lucht. Ook oranje, eerder 

onaanvaardbaar had veel aanhangers. Slechts een paar enkelingen vonden het eerder 

aanvaardbaar (geel) en slechts één persoon gaf aan het compleet aanvaardbaar te 

vinden en stak een groene kaart in de lucht. Hoewel deze eerste reacties vrij duidelijk 

waren, werd in de nabespreking door de meeste deelnemers aangegeven dat ze het toch 

aanvaardbaar zouden vinden. Belangrijke factoren die deze tolerantie positief 

beïnvloedden waren: (1) De aard van de situatie, meer bepaald of die persoon dronken 

was of niet; (2) De frequentie, meer bepaald of dit een eenmalige gebeurtenis was of niet, 

en (3) Hoe lang het geleden was. De voorkeuren gingen naar in een dronken bui, zoals 

op een vrijgezellenfeestje van een vriend of zo, en bijgevolg eenmalig, en liefst reeds een 

geruime tijd geleden. Verschillenden gaven zelfs aan dat zij er in een dergelijke context 

zelfs om zouden kunnen lachen. Anderen vonden het raar en zagen niet in waarom dit 

voor iemand van hun leeftijd 'nodig' zou geweest zijn. Vooral voor vrouwen vond men 

dit onbegrijpelijk, “Jonge vrouwen kunnen toch altijd seks hebben zonder ervoor te 

moeten betalen?” (Robbe, 6Hum.) luidde het. Verschillende vrouwen, doch niet alle, 

bevestigden dat idee55. Uiteindelijk gaf slechts de helft van de deelnemers die een rode 

kaart in de lucht hadden gestoken ook in het gesprek nog aan dat ze het onaanvaardbaar 

                                            
54  In hoofdstuk 1 ‘Methodiek’ wordt besproken hoe met een systeem van vier gekleurde kaarten werd 

gewerkt om inzicht te krijgen in de eerste en spontane reacties van de deelnemers. 
55  Dit strookt echter niet met de opvatting die in de rubriek ‘Dubbele Standaard werd aangehaald, m.n. 

dat mannen de dominante wezens zijn op seksueel vlak (zie supra) 
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zouden vinden indien hun partner in het verleden betaald zou hebben voor seksuele 

diensten. De redenen die deze aanhouders van hun ‘rode’ standpunt hiervoor gaven 

gingen van het verliezen van respect voor die persoon, een argument dat voornamelijk 

door mannen werd aangehaald;  

 

Ik weet niet, op de één of andere manier zou ik toch een andere indruk van haar 

hebben als ze dat heeft gedaan. Ik weet niet, allé, da' s, hoe laag kan je gaan om 

iemand te betalen voor euh... (Victor, 5Hum.) 

tot de angst dat hun partner ook hen als sekswerkster zou benaderen, een argument dat 

enkel door een vrouwelijke deelneemster werd aangehaald. 

 

Dan lijkt dat alsof hij jou als een goedkope manier ziet om aan zijn trekken te 

komen. Want hij heeft al een keer betaald dus ja ziet hij het nu mooi om jou te 

gebruiken zogezegd (Amber, 6Ncz.). 

 
Zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers gaven aan een dergelijk feit geheim te 

willen houden voor de buitenwereld. 

 

 

5.3.  Attitude ten opzichte van prostitutie 

 

Tot slot in het debat over seksuele ervaringen werd besproken hoe de deelnemers staan 

ten opzichte van het idee dat een leeftijdsgenoot, en in het bijzonder hun persoonlijke 

partner, zou bekennen dat hij of zij zich in het verleden, voor een korte tijd, zou 

geprostitueerd hebben. Opmerkelijk was dat bij het antwoorden op deze vraag de 

deelnemers zich veel meer gingen verplaatsten in de situatie van die persoon. 

Vermoedende dat hij of zij dit in uiterste nood of onder gedwongen omstandigheden zal 

gedaan hebben, gaven de meeste deelnemers aan dit niet als onoverkomelijk obstakel 

voor hun relatie te beschouwen. De meesten lichtten dan ook de gele kaart, eerder 

aanvaardbaar, op. De overige deelnemers konden zich hier echter niet in vinden, voor 

hen was prostitutie om geen enkele reden een optie. 
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Het is niet omdat je in geldnood zit, dat je je moet prostitueren hé. Ik vind als je 

genoeg zelfrespect hebt voor uzelf dan probeer je eerst alles anders, desnoods 

twee of drie jobs, maar niet jezelf prostitueren (…) (Vince, 6Hum.) 

In tegenstelling tot het feit dat heel wat deelnemers aangaven niet de intentie te zullen 

hebben om de relatie te beëindigen indien blijkt dat hun partner zich ooit geprostitueerd 

heeft, wouden de meesten onder hen zichzelf toch duidelijk distantiëren van prostituees 

of sekswerkers. Dit werd vooreerst duidelijk in het belang dat men hechtte aan de 

garantie dat een dergelijk voorval niet zou uitlekken naar de buitenwereld. Vervolgens 

werd ook herhaaldelijk aangegeven dat men dit zelf nooit zou doen. Er werd zelfs een 

vergelijking gemaakt tussen ‘sletten’ en ‘hoeren’. 

 

Ik zou het niet doen hé, (…) maar zoals ik het bekijk, sletten bijvoorbeeld, dat is 

gelijk een hoer, maar gratis. Awel ja, als je er dan geld voor kan krijgen... (Mila, 

5Hum.) 

Bovendien gaven de meesten ook aan dat ze zelf geen seks meer zouden willen hebben 

met die persoon.  

 
 

 

6.      Dubbele standaard 

 ` 

In deze rubriek wordt nagegaan in welke mate de attitudes van de deelnemers versus 

het seksueel gedrag gesteld door mannen corresponderen met hun attitudes tegenover 

gelijkaardig seksueel gedrag gesteld door vrouwen. M.a.w. of er sprake is van een 

dubbele standaard bij jongeren inzake hun attitude tegenover libertijns seksueel gedrag 

bij leeftijdsgenoten. 

 

6.1.  Is hij een ‘stud’ en zij een ‘slut’? 

 

Bij de intree van de focusgesprekken werd veelal het gespreksonderwerp van een 
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dubbele standaard door de participanten zelf aangebracht. De deelnemers in kwestie 

hadden allen dezelfde boodschap, namelijk dat er wel degelijk een maatschappelijk 

beeld leeft in onze cultuur dat minder tolerant staat ten opzichte van vrouwelijk 

libertijns seksueel gedrag dan ten opzichte van mannelijk libertijns seksueel gedrag. 

Allen vulden ze deze stelling ook aan met de opmerking dat zij zich daar zelf echter niet 

in konden vinden. 

 

Ik denk dat vrouwen niet evenveel ervaring mogen hebben dan mannen, dat is niet 

wat ik vind maar wel wat sociaal aanvaard is. Mannen zijn dan players en vrouwen 

zijn sletten... En dat is oneerlijk! (Noor, 6Hum.) 

Wanneer het onderwerp 'Aantal aanvaardbare partners' werd besproken (zie supra), 

gaven de meeste zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers een gelijkgezind 

antwoord. Allen verkozen ze een partner die nog maar weinig of geen sekspartners vóór 

hen had gehad, en indien die er al waren geweest, dat het dan in de context van een 

serieuze en liefdevolle relatie had plaats genomen.  

“Case closed”, zou men hier kunnen denken: “Er is geen sprake van een dubbele 

standaard inzake de tolerantie van jongeren ten opzichte van seksueel gedrag bij 

leeftijdsgenoten.” Toch kan hier niet logischerwijs van uitgegaan worden, hoewel het 

niet de meerderheid van de uitspraken betreft, werden in de loop van ieder 

focusgesprek toch opvattingen verwoord die volledig haaks staan op de 

emancipatorische visie dat de sociale tolerantie van vrouwelijk libertijns seksueel 

gedrag in gelijke mate aanvaard en benaderd zou moeten worden als mannelijke 

seksuele losbandigheid. 

 

 

6.2. Diepteonderzoek naar een dubbele standaard in seksuele tolerantie 

 

Verder onderzoek lijkt hier dus op zijn plaats. Aan de hand van vijf grote 

onderzoeksvelden zal getracht worden een beter inzicht in de zaak te scheppen: (1) 

Attitude ten opzichte van de graad van ervarenheid van de persoonlijke partner; (2) 

Attitude ten opzichte van vrouwen en losbandige seks; (3) Zelfperceptie van vrouwen 

inzake libertijns seksueel gedrag; (4) Attitude ten opzichte van regelovertreders, en; (5) 

Attitude ten opzichte van 'slet' versus 'player'. 
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6.2.1. Attitude ten opzichte van de graad van ervarenheid van de persoonlijke 

partner 

 

Hoewel het ideale aantal sekspartners voor de persoonlijke partner voor de meeste 

jongens zowel als voor de meeste meisjes 'twee' was, bleek er toch een verschil in 

gender op te duiken wanneer besproken werd wie een maagdelijke partner zou 

verkiezen boven een partner met ervaring (zie supra). Het is absoluut zo dat de meeste 

deelnemers een partner verkozen wiens seksueel verleden nauw aansluit bij de eigen 

graad van ervarenheid op seksueel vlak. Toch waren er enkele deelnemers die een 

partner met meer seksuele ervaring dan zijzelf verkozen, een dergelijke partner zou dan 

als leermeester(es) beschouwd worden, iemand die jou de kneepjes van het vak kan 

leren. Opvallend was dat het toch voornamelijk vrouwen waren die kozen voor een meer 

ervaren partner. Vervolgens waren er ook enkele deelnemers die aangaven dat ook 

wanneer zij zelf geen maagd meer zijn, zij toch nog steeds een maagdelijke partner 

zouden verkiezen boven een partner met seksuele ervaring. Hier dient opgemerkt te 

worden dat enkel mannelijke deelnemers dergelijke voorkeur rapporteerden.  

 

 

6.2.2. Attitude ten opzichte van vrouwen en losbandige seks  

Het idee dat vrouwen minder zin zouden hebben in seks werd onder zwaar protest 

onthaald door de meeste vrouwelijke deelneemsters. Wel konden de meesten zich 

vinden in het toch ook vrij stereotype idee dat vrouwen minder snel 'no strings attached' 

(Adam, 6Hum.) met een partner naar bed zouden gaan56 dan mannen.  

 

Ik denk dat daar toch wel een verschil in is tussen jongens en meisjes. Ik denk dat 

bij meisjes toch veel meer dat emotionele meespeelt. Voor jongens maakt dat 

allemaal niet zoveel uit (Finn, 6Ncz.). 

Zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers gaven aan dat onvoorwaardelijke seks 

veeleer iets voor mannen dan voor vrouwen zou zijn. Dit wordt onder meer bevestigd 

door het feit dat wanneer het lijstje van minimumvereisten om seks te hebben met 

                                            
56  In de betekenis van geslachtsgemeenschap hebben 
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iemand werd aangevuld, de vereisten van de vrouwen opvallend hoger lagen dan deze 

van de mannelijke deelnemers (zie supra57).  

De meeste vrouwelijke deelnemers waren ook van mening dat, voornamelijk op 

hun jonge leeftijd, seks iets is dat je doet in de context van een min of meer serieuze 

relatie en met een partner waar je al voldoende tijd mee hebt doorgebracht om te weten 

of je hem graag ziet en vertrouwt. Een partner die vanaf de eerste of tweede date 

onmiddellijk seks zou willen ging voor de meeste meisjes dan ook alle perken te buiten 

(zie supra58). 

 

Ik vind, seks hebben is toch omdat je elkaar graag ziet en als je elkaar nog niet 

voldoende kent, allé ja, dan kan je elkaar toch niet. Allé ja, ik vind dat, dan kan je 

daar als meisje toch niet je eerste keer aan geven als je niet weet of dat het goed 

komt (Elise, 5Hum.). 

De belangrijkste reden dat de deelneemsters voor hun hoge(re) eisen en afwachtende(re) 

houding aangaven was de bekommernis dat hun partner hen niet voldoende zou 

respecteren of hen enkel voor de seks zou nemen en niet zou beantwoorden aan hun 

liefde. Deze bezorgdheid werd enigszins wel beantwoord, meerdere mannelijke 

deelnemers gaven echter aan dat wanneer ze reeds van op de eerste of tweede date de 

kans zouden krijgen om seks te hebben met hun partner, ze dit niet zouden afslaan maar 

wel respect zouden verliezen voor haar of op zijn minst niet veel meer van de relatie 

zouden verwachten(zie supra59). 

 

6.2.3. Zelfperceptie van vrouwen inzake libertijns seksueel gedrag 

Hoewel veel vrouwelijke deelnemers vonden dat onvoorwaardelijke seks en ander 

libertijns gedrag evengoed door mannen als door vrouwen kan en mag genoten worden, 

gaven de meeste vrouwelijke deelnemers toch expliciet aan dat zij daar zelf geen 

behoefte aan hadden, althans niet op hun huidige leeftijd.  

 

                                            
57  Zie in de rubriek ‘Een beredeneerde keuze’ 
58  Zie in de rubriek ‘Een beredeneerde keuze’ 
59  Zie in de rubriek ‘Een beredeneerde keuze’ 
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Niet dat ik wil rondfladderen maar als ik dat zou willen zou ik dat moeten mogen 

zonder bestempeld te worden (Noor, 6Hum.). 

“Seks zonder liefde”: Pfieuw, zelf zou ik het niet doen! (Louise, 5Hum.) 

 

Enkel mannelijke deelnemers deden uitspraken waarin ze expliciet aangaven dat ze ook 

op dit moment in hun leven, vermoedelijk zouden instemmen met een one-night stand 

of een andere 'losse scharrel'.  

 

Je zit in Spanje bvb. om uit te gaan en je krijgt aandacht van (…) een meisje, (...) ik 

denk (…) dat je daar rapper op in gaat gaan (...) (Noah, 5Hum.). 

Waarschijnlijk zou ik er dan (…) wel (...) seks mee hebben, ik zou (...) gewoon niet 

teveel meer (...) verwachten van de relatie (Lucas, 6Ncz.). 

 

Niemand, noch van de mannelijke, noch van de vrouwelijke deelnemers gaf echter aan 

zelf reeds ervaring gehad te hebben met een dergelijke relatieloze seksuele ervaring. 

 

 

6.2.4. Attitude ten opzichte van regelovertreders 

 

Er werd reeds eerder aangegeven dat er wel degelijk zoiets bestaat als 'de ongeschreven 

seksregels', een resem 'does' en 'dont’s' waar de jongeren zich aan dienen te houden 

willen ze een gunstige seksuele reputatie opbouwen (zie supra60). 

Jongeren die deze grenzen overschrijden zullen het dan ook geweten hebben. De 

deelnemers gaven aan niet alleen de relatie onmiddellijk te beëindigen maar ook dat zij 

niet terug zouden deinzen om ook naar de buitenwereld toe de reputatie van de 

grensovertreders te ruïneren (zie supra61). 

Opmerkelijk in deze terechtwijzingen en vergeldingen is dat de vrouwelijke 

deelnemers aangaven minstens even hard te zullen optreden ten opzichte van 

vrouwelijke als ten opzichte van mannelijke regelovertreders. De mannelijke 

deelnemers daarentegen richtten hun kritiek en berispingen enkel op vrouwen die de 

                                            
60 Zie in de rubriek ‘Graad van ervarenheid’ 
61 Zie in de rubriek ‘Graad van ervarenheid’ 
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grenzen overschreden hadden. Een typisch voorbeeld hiervan is het etiketteren van 

vrouwelijke grensovertreders als 'slet'. Een scheldwoord dat de vrouwelijke 

deelneemsters minstens even vaak gebruikten als de mannelijke. In één van de 

gesprekken werden de deelnemers expliciet naar hun mening ten opzichte van een 

jongen die elke week met drie verschillende meisjes naar bed gaat, maar dit wel telkens 

heel eerlijk bij voorbaat aan de meisjes opbiecht, gevraagd. De antwoorden, allen 

afkomstig van vrouwelijke deelnemers waren opvallend mild. 

 

Ja dat kan wel vind ik (Julie, 6Hum.) 

Dat is dan nog altijd aan dat meisje zelf om te beslissen (Eline, 6Hum.) 

Vervolgens werd hen gevraagd hoe zij zouden reageren op een meisje die zich op 

identiek dezelfde manier als de bovenvermelde jongen zou gedragen, waarop de reacties, 

opnieuw allen van vrouwelijke deelnemers, plots een stuk intoleranter werden. 

 

In deze maatschappij zou dat een slet genoemd worden (Julie, 6Hum.) 

Ik zou dat een slet vinden (Ella, 6Hum.) 

Bovendien gaven de vrouwelijke deelnemers aan dat ze tevens ook zouden roddelen 

over meisjes die de titel ‘slet’ toegewezen zouden krijgen en dat ze op hen neer zouden 

kijken. De mannen daarentegen, gaven aan dat het nooit in hen zou opkomen om een 

andere man op basis van dergelijke beschuldigingen uit te sluiten of te berispen. 

 

 

6.2.5. Attitude ten opzichte van gendergebonden (scheld)woorden als 'slet' en 

'player' 

 

In de loop van de focusgesprekken maakten verschillende deelnemers de opmerking dat 

het synoniem van ‘slet’ voor mannelijke regelovertreders, m.n. 'player', lang niet zo 

beladen en kwetsend overkomt als de vrouwelijke variant. Beide seksen waren het daar 

over eens. De meeste vrouwelijke deelnemers reageerden er echter behoorlijk 

ontevreden en enigszins gefrustreerd op dat ze er overigens niet toe in staat waren een 
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evenwaardig woord als ‘slet’ voor mannen te bedenken. 

Tot overmaat van hun frustratie zagen de meeste mannelijke deelnemers het 

concept 'player' overigens niet eens als een echte belediging, velen interpreteerden 'een 

player genoemd worden' eerder als een compliment, als een synoniem voor 'een goede 

versierder zijn'. De vrouwelijke deelnemers waren het hier echter niet mee eens. Andere 

mannelijke deelnemers zagen het concept player niet persé als iets positiefs, maar 

eveneens niet als een zwaar kwetsend scheldwoord. 

 

Een player dat is nu niet echt positief maar je gaat daar ook niet neerbuigend tegen 

doen, terwijl een slet dat is echt het laagste van het laagste (Finn, 6Ncz.). 

 

6.3. Mogelijke verklaringen 

 

Na het bespreken van het concept de dubbele standaard inzake seksueel libertijns 

gedrag bij jongeren gingen de deelnemers, ervan overtuigd dat er wel degelijk, ook in 

Vlaanderen, een dergelijke dubbele standaard leeft, spontaan op zoek naar mogelijke 

verklaringen voor het bestaan van ervan. De verschillende suggesties lagen 

merkwaardig genoeg allen min of meer in dezelfde richting en hielden allen verband met 

het 'nature'-'nurture'-debat62. Alle voorgestelde verklaringen gingen echter uit van het 

idee dat mannen jagers zijn die slechts één doel hebben, hun prooi, de vrouw in dit geval, 

te pakken krijgen. Vanuit die convictie zou volgens verschillende deelnemers het 

automatisme voort vloeien dat men vrouwen wil beschermen. Deze bescherming die 

zowel op emotioneel vlak (voorkomen dat meisjes gekwetst worden), als op fysiek vlak 

(voorkomen dat meisjes zwanger worden of een soa oplopen) geldt, zou dan in de eerste 

plaats gericht zijn op het weerhouden van meisjes dat ze zelf problemen gaan opzoeken. 

Vanuit die idee zou, aldus deze deelnemers, dan verklaart kunnen worden waarom er 

een sociale dubbele standaard leeft inzake wat aanvaard wordt geacht op seksueel 

gebied.  

                                            
62 Het nature-nurture-debat of het aanleg-opvoeding-debat betreft de discussie omtrent de oorsprong 

van de eigenschappen van een individu. De twee extreme standpunten zijn 'nature' waar vanuit gegaan 
wordt dat alle eigenschappen van het individu genetisch bepaald zijn, en; 'nurture' waarbij men ervan 
uit gaat dat alle eigenschappen bepaald zijn door opvoeding. Uiteraard zijn er ook veel tussenposities. 
(Wikipedia) 
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 Mannen werden bijgevolg gereduceerd tot hun seksuele driften, waarbij zij in het 

minst rekening zouden houden met hun prooi, de vrouw. Dit zou zich vertalen in het feit 

dat mannen steeds de grenzen van vrouwen op seksueel gebied trachten te verleggen, 

zoals sneller willen vrijen en het liefst van al zonder condoom. 

 

Ik denk ook dat mannen meer behoefte hebben aan seks en dus ook makkelijker 

dominant gaan zijn tegenover meisjes. (…) Waardoor (…) ze gaan zeggen van 'Een 

condoom is niet nodig!' en zo, en dat er daarom ook meer bescherming is van 

ouders tegenover hun dochters (Liam, 6Hum.). 

De reden waarom vrouwen dan harder afgerekend worden wanneer ze zich uit de rol 

van prooi zouden willen wrikken en vriendelijk bedanken voor de bescherming werd 

door de deelnemers verklaard vanuit het idee dat enerzijds mannelijke partners hun 

dominantie niet in het gedrang willen zien komen,  

 

De reden waarom anderen (…) ze een slet noemen, (…) is omdat dat niet 

gewoonlijk is dat de vrouw een dominante rol speelt in het seksleven (Liam, 

6Hum.). 

en anderzijds dat ouders het imago van hun familie niet op het spel willen zetten door te 

riskeren dat dochterlief met een pakje naar huis zou komen63. Meer hierover wordt 

besproken in de rubriek 'Cultuur' (zie infra). 

 

Ik denk dat de voornaamste reden waarom ze willen dat meisjes niet te veel met 

jongens rondlopen dat dat zwangerschap is, meer dan soa's. Want als je een meisje 

bent en je bent zichtbaar zwanger (…) zouden mensen (…) zeggen van “Oh my God, 

zo een slet!” (Noor, 6Hum.) 

Ja, dat is schande voor de familie en voor de ouders (Adam, 6Hum.). 

Of dit alles een product van socialisatie dan wel een genetisch bepaald feit zou zijn 

vormde een zeker discussiepunt. Over al het overige waren de deelnemers, zowel de 

mannelijke als de vrouwelijke, het grotendeels met elkaar eens. 

                                            
63 Metafoor voor 'zwanger zijn'. 
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Wel dient echter opgemerkt te worden dat dit idee van een vrouw als weerloze prooi 

echter niet strookt met andere opvattingen die men gedurende het gesprek poneerde. Er 

werd in de loop van de focusgesprekken reeds aangegeven dat het voornamelijk de 

vrouwen zouden zijn die beslissen of er seks zal plaatsvinden of niet en dat mannen daar 

immers weinig in de pap te brokken zouden hebben (zie supra64). Verschillende 

deelnemers waren echter wel van mening dat in onze huidige samenleving de rol van 

prooi bij vrouwen aan het vervagen zou zijn maar dat mannen het daar wel nog steeds 

moeilijk mee zouden hebben.  

 

 

 

7.      Cultuur 

 

In deze rubriek wordt nagegaan hoe volgens de deelnemers in verschillende culturen, 

inclusief de eigen cultuur, met maagdelijkheid en seksuele losbandigheid wordt 

omgegaan. Meer bepaald het idee dat jongeren zich libertijns gedragen op seksueel vlak, 

hetzij door veel verschillende sekspartners gehad te hebben, hetzij door (meermaals) 

seks buiten de context van een romantische relatie te hebben. Hierbij werd in het 

bijzonder aandacht gevestigd op maagdelijkheid en een maatschappelijk gelinkte eis om 

maagd te blijven tot aan het huwelijk. 

 

 

7.1. Pornoficatie van de media 

 

De deelnemers waren het er globaal over eens, de Westerse media promoot een te 

losbandige visie op seksualiteit. Bovendien vonden de meeste participanten het 

ongeoorloofd dat dergelijke beelden op elk moment van de dag te zien zijn o.a. in 

videoclips en zonder enige moeite geraadpleegd kunnen worden op het internet, ook 

door kinderen. 

Dit impliceerde echter niet dat de deelnemers van mening waren dat 

                                            
64  Zie in de rubriek ‘Seksuele ervaringen’ 
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maagdelijkheid meer gepromoot zou moeten worden in de Westerse media. Het idee dat 

een auteur die tienerliteratuur schrijft maagdelijkheid in die boeken zou promoten werd 

door de deelnemers zelf aangeduid als voorbeeld van onaanvaardbare manipulatie.  

 

Wist je dat de schrijfster van de Twilight65 dat zij in haar boeken promoot om 

maagd te blijven tot aan het huwelijk. (...) Zij heeft heel veel (…) jongeren, die naar 

haar opkijken. (…) Ik vind niet dat ze dat (…) mag doen. Ik vind dat jongeren hun 

meningen zelf moeten ontwikkelen (...) en niet dat dat moet opgelegd worden door 

andere mensen (Louise, 5Hum.). 

Wel waren verschillende participanten het er over eens dat de seksuele losbandigheid in 

Westerse media, voornamelijk in muziekclips, een stuk ingeperkt zou moeten worden, 

daar een 'overload' aan dergelijke seksueel getinte beelden er volgens hen 

onoverkomelijk zou toe leiden dat de volgende generaties jongeren problemen zullen 

ervaren in hun perceptie en het aangaan van (seksuele) relaties. Het feit dat de 

deelnemers echter zelf met vrij schaars geklede idolen en seksueel getinte videoclips66 

zijn opgegroeid, wat niemand echter ontkende, had volgens hen toch geen invloed op 

hun manier om met seks en relaties om te gaan. 

Wel zagen de meeste jongeren zichzelf als seksueel libertijnser dan de vorige 

generaties, in die zin dat zij vonden dat ze voornamelijk meer en opener over seks 

kunnen spreken met vrienden en/of ouders. Dit werd tevens ook als iets positiefs 

ervaren. De jongeren waren echter niet van mening dat hun generatie beduidend meer 

of sneller seks zou hebben dan een aantal generaties voor hen. Het idee dat de grote 

meerderheid van de generatie van hun ouders geen seks zou hebben gehad voor het 

huwelijk konden de meesten moeilijk geloven.  

Er werd echter wel door verschillende deelnemers een onderscheid gemaakt 

tussen henzelf en leerlingen uit andere studierichtingen67. Jongeren uit het technisch- of 

                                            
65 Stephenie Meyer, de auteur van de boekenreeks 'Twilight' werd in 2009 beschuldigd door concurrente 

Jordan Scott, de auteur van o.a. het boek 'The Nocturne' van het brainwashen van jonge meisjes met 
haar Mormoonse (Meyer is lid van de Mormoonse kerk) overtuiging dat jongeren maagd moeten 
blijven tot aan huwelijk. 

 
66 We denken hierbij o.a. aan de videoclips van popidool Britney Spears, Breathe on me (2003) en I'm a 

slave 4 U (2001), waar Britney zeer schaars gekleed is en sensueel beweegt.  
 
67  Alle focusgesprekken werden gevoerd bij leerlingen uit het ASO 
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beroepsonderwijs zouden volgens hen een stuk losbandiger zijn en vroeger68 seks 

hebben, in de betekenis van coïtus, dan zijzelf. 

 

Ga naar een Technische school en vraag het daar aan meisjes van jullie leeftijd, (...) 

ik denk dat jullie daar echt (...) zouden van verschieten. Je hebt echt meisjes die (...) 

zo een bericht zenden van 'Ik heb zin, kom je niet af?' (Noah, 5Hum.). 

 

 

7.2. Seksuele onthouding tot aan het huwelijk 

 

Dat seks hebben een eigen keuze is voor hedendaagse jongeren en dat men er vlot 

over kan praten, werd door de meeste participanten als een positief kenmerk, 

eigen aan hun generatie, beschouwd. Het merendeel van de deelnemers konden 

zichzelf dan ook moeilijk associëren met het idee dat van buitenaf zou opgelegd 

worden wanneer en met wie zij seks zouden mogen hebben. Maar ook het idee dat 

een koppel uit vrije wil zou kiezen om maagd te blijven tot aan het huwelijk werd 

door de meeste participanten aangeduid als iets dat 'ver van hun bed' lag. Slechts 

één deelnemer gaf aan koppels te kennen die vast besloten waren in hun keuze om 

geen seks te hebben voor hun huwelijk. 

 

Ik ken twee zulke koppels (…) die slapen zelfs nooit samen, die gaan binnen enkele 

maanden trouwen en die zijn nog nooit bij elkaar thuis blijven slapen (Arthur, 

6Hum.). 

Van de overige participanten was er nog één deelneemster die een meisje kende dat ooit 

had verkondigd dat zij maagd wilde blijven tot aan haar huwelijk, de persoon in kwestie 

zou dit voornemen echter niet lang volgehouden hebben.  

 

Ik kende ook één iemand die dat zei, maar na vier maanden had ik gehoord dat ze 

naar bed was geweest (Ella, 6Hum.). 

                                            
68 Op jongere leeftijd  
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Ten slotte werd er nog één voorbeeld gegeven van iemand die maagd zou gebleven zijn 

tot aan het huwelijk, maar dit betrof echter een voorbeeld dat een moeder van de 

deelneemster uit haar jeugd had verteld en dus geen recente case. 

Overigens waren alle deelnemers wel bekend met de Amerikaanse trend om seksuele 

onthouding te promoten, de meesten onder hen kenden de beweging omdat 

wereldbekende popidolen zoals 'Justin Bieber'69 en 'The Jonas Brothers'70 zich hier 

openlijk bij aangesloten zouden hebben. De deelnemers vertelden er echter ook 

onmiddellijk bij dat geen van hen de onthouding zou volgehouden hebben. 

 De deelnemers van Islamitische afkomst gaven aan dat, hoewel zij echter veel 

respect hadden voor dergelijke tradities, zij zich hier zelf echter niet meer in konden 

vinden. 

 

Van de cultuur waar ik kom (…) is het wel nog zo dat ze dat aanmoedigen, je 

kuisheid en al dus... Maar ik heb de mentaliteit van hier mee, dus ik vind dat je die 

persoon wel al moet kennen voor dat je er mee trouwt en kinderen krijgt (Mila, 

5Hum.). 

Ik snap niet (…) waarom iemand zou willen wachten tot aan het huwelijk hier in 

België. Ja, daar, maar hier in België, allé kom? (Victor, 5Hum.) 

 

 

7.3. Uit vrije wil maagd blijven tot aan het huwelijk 

 

Ondanks het feit dat de deelnemers aangaven zich niet te kunnen voorstellen dat hun 

partner hen zou voorstellen om geen seks te hebben tot aan hun huwelijk stonden 

verschillende deelnemers toch ook niet bepaald negatief tegenover het idee. De meesten 

maakten in hun beslissing of ze de onthouding al dan niet zouden overwegen een 

onderscheid tussen onthouding uit vrije wil en onder druk. Op voorwaarde dat een 

koppel deze beslissing volledig vrij en zonder enige vorm van onderdrukking kon maken, 

vond een vrij groot deel van de deelnemers dit een aanvaardbare tot zelfs een 

bewonderenswaardige beslissing.  

 

                                            
69  Canadees pop artiest en singer-songwriter, bekend van nummers als ‘Baby’ en ‘Boyfriend’. 
70  Amerikaanse pop rock band, bestaande uit drie broers, bekend van nummers als ‘Give love a try’ en 

‘When you look me in the eyes’. 
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Dat idee is heel mooi (…) dat je puur wilt blijven voor die bepaalde persoon, ik 

weet niet, ik vind dat wel iets hebben eigenlijk. Dat is weer mijn prinsesjesverhaal 

hé (Ella, 6Hum.). 

Enkele deelnemers gaven overigens ook aan dat, hoewel ze in eerste instantie wel 

zouden schrikken van een dergelijke propositie, ze uiteindelijk wel zouden instemmen 

met het voorstel van hun partner om geen seks te hebben voor het huwelijk. 

 

Het eerste moment zou ik (…) zoiets hebben van: “Waarom?”, maar (…) als ik er 

dan meer over nadenk zou ik er wel aan toegeven. Ik vind dat eigenlijk, als ik er 

meer over denk dan vind ik dat eigenlijk wel, ja... (Lena, 5Hum.) 

Wel waren zij er van overtuigd dat het volhouden van deze intentie heel erg moeilijk zou 

zijn in onze huidige maatschappij.  

De meesten konden zich echter totaal niet in een dergelijk voorstel vinden en 

zagen een verder zetting van de relatie dan ook niet als een optie. Sommigen gaven aan 

dat wanneer de liefde zeer sterk was dat ze het uiteindelijk wel zouden proberen, maar 

zonder de relatie daarbij veel kans op slagen te geven. Verschillende deelnemers, 

voornamelijk mannelijke, gaven aan dat ze seks als een onmisbaar onderdeel van een 

relatie zagen, en dat het instemmen met een voorstel om maagd te blijven tot het 

huwelijk voor sterke frustraties zou zorgen waardoor de relatie maar weinig kans op 

slagen zou hebben. 

 

Ik denk dat dat wel een spanning op de relatie kan zetten. (…) Dat ze dan altijd 

meer en meer ruzie gaan hebben over kleine dingen en dat ze dan uiteindelijk 

misschien uit elkaar gaan gaan (Victor, 5Hum). 

Als je die seksuele gevoelens niet kan uiten denk ik dat dat wel tot frustraties kan 

leiden (Lucas, 6Ncz.). 
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7.3.1.  Voor- en nadelen van vrijwillig maagd blijven tot aan het huwelijk 

 

7.3.1.1. Voordelen 

 

In hun verdediging tegenover de vele deelnemers die hun aversie uitten tegenover 

seksuele onthouding tot aan het huwelijk trachtten de deelnemers die er wel de 

schoonheid van in zagen aan te geven welke voordelen het ingaan op het voorstel van je 

partner om geen seks te hebben vóór het huwelijk zouden kunnen impliceren. 

Uiteindelijk kon men maar één voordeel aanvoeren, m.n. dat zo een voorstel van je 

partner garant zou staan voor zijn of haar goede intenties ten opzichte van de relatie. 

Het feit dat hij of zij zou voorstellen om te wachten tot aan het huwelijk impliceert, aldus 

deze deelnemers, dat die persoon het echt serieus zou menen daar hij/zij de intentie 

heeft in de toekomst met jou te huwen.  

 

Als je gewoon een relatie met iemand begint dan weet je niet of het gaat blijven 

duren, terwijl als hij eerst wil trouwen en dan pas seks dan weet je wel zeker van 

die ziet mij echt wel graag (Elise, 5Hum.). 

 

7.3.1.2. Nadelen 

 

De tegenstanders van een vrijwillige keuze om doelbewust maagd te blijven tot aan het 

huwelijk argumenteerden hun positie voornamelijk vanuit hun overtuiging dat seks een 

belangrijk onderdeel is van een relatie en dat het onderdrukken van dergelijke normale 

behoeften volgens hen dan ook tot ernstige frustraties zou kunnen leiden. Bovendien 

werd ook geargumenteerd dat het perfect mogelijk is dat hoewel een koppel perfect met 

elkaar kan opschieten, dit niet betekent dat het ook op seksueel vlak zal klikken tussen 

hen.  

 

 

7.4. Maagdelijkheidseis 

 

De meeste deelnemers vonden het echter niet aanvaardbaar wanneer de beslissing om 
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maagd te blijven tot aan het huwelijk van buitenaf, door familie, vrienden, geloof of 

traditie, werd opgelegd. Een deelneemster wiens roots terugkeren naar een cultuur 

waar de maagdelijkheidseis ook vandaag nog traditie is gaf aan dat zij seksuele 

onthouding tot aan het huwelijk niet voor zichzelf als een optie zag, maar dat zij wel 

enigszins de voordelen van een dergelijke culturele traditie inzag. Het voordeel van een 

culturele maagdelijkheidseis was volgens Mila71 (5Hum.) gebaseerd op het idee dat 

wanneer een vrouw wacht met coïtus tot aan haar huwelijk, ze in zekere zin beschermd 

zou zijn, daar ze verzekerd is van de bijdrage van haar echtgenoot wanneer zij samen 

een kind zouden verwekt hebben. Wanneer een ongehuwde vrouw zwanger wordt zou 

ze de vader immers niet kunnen verplichten om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, 

de kans zou dan ook veel groter zijn dat deze effectief de benen neemt en de vrouw 

alleen laat opdraaien voor de zorg van hun kind. Er waren zowel voor- als tegenstanders 

van deze redenering, de argumenten betroffen voornamelijk de bezorgdheid om de 

kinderen, velen onthielden zich echter een uitspraak te doen hierover. 

 

Ik vind niet dat je bij elkaar moet blijven omdat je kinderen hebt (Louise, 5Hum.) 

Nee maar als ouders uit elkaar gaan dan is dat ten koste van die kinderen (Elise, 

5Hum.) 

 

 

Ook in de andere groepen waren de meningen sterk verdeeld, verschillende deelnemers 

waren van mening dat men dergelijke culturele tradities moet respecteren en dat het 

niet geoorloofd is om vanuit een andere culturele overtuiging kritiek te uitten op 

dergelijke gebruiken.  

 

Ik vind dat je daar respect voor moet hebben omdat dat hun cultuur is (Hanne, 

6Hum.) 

Zij vinden dat ook ethisch verkeerd dat wij hier allemaal met rokjes rondlopen en 

(…) uitnodigend doen. (...) Ik denk dat het (...) wel opgelegd is, maar die mensen 

zijn daar (...) in opgegroeid... (Ella, 6Hum.) 

Volgens mij willen zij dat ook zelf (Hanne, 6Hum.) 

 

Anderen waren dan weer van mening dat er grenzen waren aan wat men van culturele 
                                            
71  Eén van de deelnemers met Arabische roots 
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tradities kon aanvaarden, zij vonden het inperken van seksuele vrijheid en het afdreigen 

ervan met fysiek geweld dan ook een brug te ver.  

 

Ik vind niet dat het is omdat dat hun cultuur is dat we dat moeten aanvaarden, 

bijvoorbeeld eerverkrachtingen, ik ga niet zeggen van ah ja dat is hun cultuur, we 

moeten dat aanvaarden. Sommige dingen zijn gewoon ethisch verkeerd en dan 

moet je proberen om dat tegen te gaan (Noor, 6Hum.). 

 

Er ontstonden hevige discussies tussen beide partijen, waarbij de tegenstanders van 

dergelijke tradities bleven hameren op het voor hen vaststaand feit dat sommige zaken 

universeel verkeerd zijn en dat de Westerse cultuur zich daartegen moet verzetten en de 

slachtoffers van dergelijke tradities moet redden en beschermen voor de culturele 

gebruiken waar ze mee opgegroeid zijn. De partij die tegen de ingreep van de Westerse 

cultuur op andere culturen was verdedigden hun visie telkens opnieuw met het idee dat 

men respect moet hebben voor de eigenheid van iedere cultuur. Zij gaven overigens ook 

aan dat zij het niet vanzelfsprekend vonden dat de waarden die in de Westerse cultuur 

voorop worden gesteld de ‘juiste’ zijn. Anderzijds vonden verschillenden onder hen ook 

dat wanneer zou blijken dat de vrouwen in die culturen werkelijk ontevreden zouden 

zijn met de praktijken en tradities die hen opgedrongen worden, het aan hen is om zich 

hiervan los te scheuren.  

 

Zij zitten daar en wij zitten hier! (Ella, 6Hum.) 

 

 

7.5. Maagdenvliesherstellingen 

 

Deze discussie zette zich echter verder met betrekking tot de attitude ten opzichte van 

maagdenvliesherstellingen in Belgische en Nederlandse ziekenhuizen en 

Welnessklinieken. 

Er was een duidelijke lijn zichtbaar tussen de positie inzake de houding ten 

aanzien van culturen die de traditie van de maagdelijkheidseis in stand hielden en de 

houding ten opzichte van de aanvaardbaarheid van maagdenvliesherstelling in België en 
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Nederland. Deelnemers die eerder reeds aangegeven hadden dat zij van mening waren 

dat men culturele tradities als de maagdelijkheidseis moest respecteren zonder meer, 

waren overigens ook van mening dat maagdenvliesherstellingen een goed initiatief 

waren.  

 

Volgens mij is dat een heel goed idee (…) want je kan niet aan die cultuur komen, 

want daar staat er een heel groot taboe op, dus je kan niet iets gaan veranderen 

dat zogezegd niet bestaat. Dus vind ik dat een heel goed idee dat dat in België 

uitgevoerd wordt (Ella, 6Hum.). 

Anderen vonden het uitvoeren van maagdenvliesherstellingen dan weer 

onaanvaardbaar daar het er voor zou zorgen dat dergelijke 'onaanvaardbare' tradities, 

aldus deze deelnemers, verder in stand zouden gehouden worden. Nog anderen waren 

van mening dat een dergelijke operatie een nutteloze ingreep is die zonde van het geld 

zou zijn daar het bloed op het laken, waar het volgens deze deelnemers allemaal om zou 

gaan, op veel makkelijkere manieren bekomen zou kunnen worden.  

 

Als het (...) is omdat (…) ze moeten bloeden tijdens de huwelijksnacht, dan vind ik 

dat wel stom want je kan (...) toch ook in je vinger prikken om bloed op het laken 

te wrijven. (…) Ik vind dat dan stom om daar tienduizenden euro's uit te geven aan 

een hersteloperatie, terwijl dat je ook gewoon de illusie kan creëren dat je nog maagd 

bent (Louise, 5Hum.). 

De meeste deelnemers waren het er echter wel over eens dat een hersteloperatie voor 

meisjes die verkracht waren geweest wel een goed initiatief was, dit voornamelijk om 

psychologische redenen. Daar de meesten ontmaagding wel degelijk als een belangrijk 

moment in hun leven achtten vonden ze dan ook dat wanneer dit bij iemand onder 

traumatiserende omstandigheden zou plaatsgenomen hebben, men de kans zou moeten 

krijgen, indien men dat zou willen, om dit moment onder gunstige omstandigheden over 

te kunnen doen. Een hersteld maagdenvlies zou volgens verschillende participanten 

kunnen helpen om het trauma van de verkrachting te verwerken. 

Een relatief groot deel van deze jongeren was echter wel van mening dat 

wanneer een meisje vrijwillig met haar ontmaagding had ingestemd, een hersteloperatie 

ongeoorloofd zou zijn. Deze 'eigen schuld, dikke bult' – attitude, die overigens zowel 
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door mannelijke als door vrouwelijke deelnemers werd aangehaald, bracht meestal 

hevige reacties teweeg. Tegenstanders van deze visie waren van mening dat men 

niemand schaadt met een dergelijke operatie uit te laten voeren en het dan ook volledig 

die meisjes hun eigen beslissing is wanneer zij hun maagdenvlies willen laten herstellen.  

 

Je kan toch niet zeggen: “Ze heeft die beslissing nu genomen om die stap te zetten, 

(…) laat haar maar in elkaar geslagen worden!”, je kan altijd die persoon helpen en 

proberen zorgen dat ze niet in elkaar geslagen wordt (Finn, 6Ncz.). 

Ja, dat is wel gemakkelijk hé, ze brengen die cultuur (…) naar hier en dan moeten 

wij het maar oplossen! (Vince, 6Ncz.) 

 

De voorstanders van het uitvoeren van maagdenvliesherstellingen waren overigens ook 

van mening dat de taak van de gynaecologen die dergelijke ingrepen uitvoeren niet stopt 

bij de operatie, het informeren en verder begeleiden van de meisjes of het aanbieden 

van alternatieven, zoals het in contact brengen van de meisjes met hulporganisaties, zou, 

aldus deze jongeren, eveneens tot het takenpakket van deze gynaecologen moeten 

behoren. Anderen waren dan weer van mening dat de hulpverlening beperkt zou 

moeten worden tot deze laatstgenoemde tegemoetkomingen, meer bepaald 

alternatieven bieden en de meisjes helpen die zich willen verzetten tegen hun cultuur. 

Zij waren er hevig van overtuigd dat dergelijke tradities zoals het opleggen van een 

maagdelijkheidseis ronduit slecht zijn en dat het vervolgens de taak is van Westerlingen 

om de slachtoffers hiervan te helpen in hun strijd daartegen. Er werd geen consensus 

over dit onderwerp bereikt. 

 

 
 

  



82 
 

III. Discussie 

 

1. Samenvatting en interpretatie 

 

De algemene boodschap die we uit de gesprekken kunnen afleiden is dat het seksueel 

verleden van een potentiële persoonlijke partner als beïnvloedende factor kan 

geïnterpreteerd worden inzake de beslissing van jongeren om al dan niet op de avances 

van die mogelijke partner in te gaan.  

 

 

1.1. Een slechte reputatie 

 

Dat jongeren belang hechten aan het seksueel verleden van hun persoonlijke partner 

werd echter reeds duidelijk van bij de aanvang van de focusgesprekken, meer bepaald 

wanneer besproken werd welke factoren de keuze zouden kunnen beïnvloeden om al 

dan niet op de avances van een potentiële partner in te gaan. Zo werd een persoon met 

een slechte reputatie op vlak van relaties door verschillende deelnemers bij voorbaat 

afgeschreven; bijvoorbeeld wanneer zou blijken dat die persoon reeds meermaals 

zijn/haar partner in het verleden bedrogen zou hebben, of wanneer die persoon al veel 

losse verkeringen, maar nog nooit een 'serieuze' relatie zou gehad hebben. De aversie 

van jongeren ten opzichte van seksueel bedrog kan men ook doortrekken naar het 

feitelijke gedrag dat jongeren stellen. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat in 

vergelijking met de meeste oudere leeftijdsgroepen seksueel bedrog minder frequent 

voorkomt bij Vlaamse jongeren tussen veertien en zeventien jaar72 (Buysse et al, 2013; 

M.W. Wiederman, 1997a). Een ander punt dat werd aangehaald als afknapper voor een 

potentiële partner en dat eveneens gelinkt is aan het seksueel belang van het seksueel 

verleden van de persoonlijke partner is wanneer zou blijken dat die persoon verveeld zit 

met een seksueel overdraagbare aandoening.  

                                            
72  Deze lagere cijfers van seksueel bedrog bij 14- tot 17-jarigen ten opzichte van de cijfers bij oudere 

leeftijdsgroepen is echter geen direct bewijs voor de aversieve houding van jongeren ten opzichte van 
seksueel bedrog. Deze discrepantie kan mogelijks ook verklaard worden op basis van het feit dat deze 
leeftijdsgroep vermoedelijk ook minder lang seksueel actief is dan de overige leeftijdsgroepen. 
Bovendien dient het ook gezegd dat de oudste leeftijdsgroep, 65-80-jarigen nog lager scoorde dan de 
14-17-jarigen. (Alle respondenten die deze vraag beantwoordden hadden echter reeds 
geslachtsgemeenschap gehad.) 
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1.2. Preferent aantal sekspartners voor de persoonlijke partner 

  

Naar aanleiding van de onderwerpen die werden besproken tijdens de focusgesprekken 

kon vastgesteld worden dat voor verschillende jongeren ook het aantal sekspartners die 

hun persoonlijke partner reeds zou gehad hebben een belangrijke rol kan spelen in de 

overweging om al dan niet verder op diens avances in te gaan. Zo opteerden de meeste 

deelnemers voor een partner wiens seksueel verleden zo nauw mogelijk aansloot bij dat 

van henzelf. De redenen voor een dergelijke keuze waren veelal van emotionele aard. 

Enerzijds werd de voorkeur voor een partner met een gelijkaardig seksueel verleden als 

henzelf door verschillende deelnemers beargumenteerd vanuit romantische 

overwegingen, meer bepaald het idee dat het mooi is om samen seksualiteit te 

ontdekken, maar ook vanuit de wens om 'het speciale liefje'73 te zijn, iets wat volgens 

deze deelnemers meer het geval is naarmate de persoonlijke partner minder 

sekspartners heeft gehad. Anderzijds was angst een sterke emotionele drijfveer om te 

kiezen voor een partner wiens seksueel verleden correspondeert met het eigen seksueel 

verleden. Voornamelijk de angst om te vervallen in een onevenwichtige machtsrelatie 

wanneer één van beide partners seksueel beduidend meer ervaren is dan de andere, 

maar ook de angst om niet te voldoen aan de seksuele verwachtingen van de 

persoonlijke partner werden door verschillende deelnemers aangeduid als 

problematisch voor de verder zetting van de relatie. We leven in een tijd waar er veel 

over seks gesproken wordt. Vooral vrouwelijke adolescenten zouden regelmatig over 

seksgerelateerde onderwerpen spreken, o.a. met vriendinnen (Lefkowitz, 2007). 

Seksuoloog Wilfried van Craen gaf echter reeds aan dat dit stress kan veroorzaken bij 

heteroseksuele mannen, meer bepaald dat men bang is om niet aan die veelbesproken 

verwachtingen van de vrouwen te voldoen (Canvas, 2013). Verder onderzoek wees 

echter uit dat deelnemers die toch een partner met meer seksuele ervaring dan henzelf 

verkozen, uitsluitend heteroseksuele vrouwen, dat zij dit effectief beargumenteerden 

vanuit een fysiek oogpunt, meer bepaald het idee dat de seks beter zou zijn wanneer de 

partner seksueel meer ervaren zou zijn. Onderzoek bevestigt dat vrouwen die een 

partner met meer seksuele ervaring verkiezen, dit doen vanuit de hoop dat deze, eerder 

                                            
73  Met het idee van ‘het speciale liefje’ te willen zijn gaven de desbetreffende deelnemers aan dat ze zich 

wensen te onderscheiden van eventuele andere voorgaande partners. Wanneer men de persoon is aan 
wie iemand zijn of haar maagdelijkheid verliest is de kans daarop groter dan wanneer hij of zij al veel 
sekspartners voor jou heeft gehad. 
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dan seksueel onervaren partners, in staat zal zijn om hun seksuele verlangens te 

bevredigen (Milhausen & Herold, 1999). De voorkeur van deelnemers voor een partner 

die seksueel minder ervaren is dan zijzelf of die nog maagd is wanneer men dit zelf niet 

meer is, een voorkeur die echter enkel door mannen werd gerapporteerd, verklaarde 

men voornamelijk vanuit een soort buikgevoel. M.a.w. de deelnemers die een dergelijke 

voorkeur genoten konden hier niet echt een reden voor geven. Deze laatste twee 

voorkeuren werden echter slechts door enkele aanhangers gerapporteerd. In het kader 

van dit onderzoek kan dus gesteld worden dat de mate waarin jongeren het seksueel 

verleden van hun persoonlijke partner beoordelen en of zij al dan niet maagdelijkheid 

van hun persoonlijke partner vereisen, meestal afhankelijk is van en evenredig is met de 

eigen graad van ervarenheid. Deze bevinding werd bevestigd in het onderzoek van 

Milhausen en Herold (1999).  

 Het dient echter wel gezegd dat van de participanten die een partner met 

seksuele ervaring verkozen boven een maagdelijke partner, dat zij, op dit moment in 

hun leven, nog steeds een partner prefereren die slechts met een klein aantal partners 

geslachtsgemeenschap zou gehad hebben. Dit sluit in zekere zin ook aan bij wat eerder 

vermeld werd. Hoewel deze jongeren geen partner verkiezen wiens seksueel verleden 

zo nauw mogelijk aansluit bij hun eigen seksueel verleden, verkiezen zij toch ook een 

partner wiens seksueel verleden geen mijlen ver van de eigen graad van ervarenheid ligt. 

Bovendien werd door verschillende deelnemers ook de aard van de relatie als 

belangrijke indicator naar voor geschoven. Een partner die nog maar met twee mensen 

naar bed was gegaan, en dit telkens in de context van een lange, serieuze relatie waarbij 

hij of zij die sekspartner echt graag zag werd door heel wat deelnemers geprefereerd. 

Dit sluit echter ook aan bij de bevinding dat in 91% van de gevallen, jongeren hun eerste 

keer geslachtsgemeenschap hebben met hun persoonlijke partner (Beyers, 2010; Elo et 

al., 1999; Manning et al., 2000) waar ze overigens oprecht verliefd op zijn (De Graaf et al., 

2005). Ook deelnemers die oorspronkelijk een maagdelijke partner verkozen gaven aan 

dat indien hun partner toch reeds seksuele ervaring zou hebben, zij dan de voorkeur 

gaven aan een partner met weinig ervaring.  
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1.3. Voorbij de grenzen van de ongeschreven regels 

 

Partners die niet aan deze voorkeuren zouden voldoen, in die zin dat ze al veel meer dan 

twee sekspartners zouden gehad hebben of dat ze niet altijd een liefdesrelatie zouden 

gehad hebben met de persoon waarmee ze geslachtsgemeenschap gehad hebben 

werden door de deelnemers als grensovertreders geïnterpreteerd. Verschillenden 

rapporteerden overigens ook dat ze dergelijke overtreders relatief hard zouden 

aanpakken. Verschillende participanten gaven immers te kennen dat ze de relatie 

onmiddellijk zouden beëindigen, maar daarnaast vertelden ook een aantal deelnemers 

dat zij er niet voor zouden terug deinzen om ook de reputatie van hun (ex)-partner aan 

flarden te trekken, meer bepaald door te roddelen met vrienden, vriendinnen en/of 

kennissen over de seksuele reputatie van de persoon in kwestie. Dit laatste werd 

immers ook tijdens de gesprekken zelf vastgesteld, wanneer de deelnemers een individu 

beschreven die de grenzen van wat de deelnemers als aanvaardbaar seksueel gedrag 

voor leeftijdsgenoten beschouwden overschreed, vervielen verschillende deelnemers in 

oneerbiedige woordkeuzes, krenkende benamingen of denigrerende imitaties. 

Denigrerend praten over seksuele grensovertreders werd ook in Kitzingers onderzoek 

(1995a) als factor aangehaald, voornamelijk dan ten aanzien van vrouwen die kampen 

met een bezoedelde seksuele reputatie. 

 

1.4. Criteria voor het hebben van coïtus 

 

 Hoewel er wel eens van jongeren beweerd wordt dat ze al te vaak onbezonnen 

aan seks doen, geeft deze informatie toch aan dat lang niet alle jongeren de beslissing tot 

het hebben van geslachtsgemeenschap als een lichtzinnige keuze benaderen. Bovendien 

toonde kwantitatief onderzoek reeds aan dat hoewel jongeren vandaag op jongere 

leeftijd ontmaagd worden dan enkele decennia terug, dit niet impliceert dat de jeugd van 

tegenwoordig minder goed voorbereid zou zijn op seks dan dat de oudere generaties dat 

waren. De gemiddelde tijd tussen de eerste tongkus en de eerste coïtus, m.a.w. de 

periode van seksueel experimenteren, zou vandaag nog even lang duren als een halve 

eeuw geleden (Sexpert, 2013). De opvatting dat jongeren vandaag de beslissing tot het 

hebben van seks niet op een roekeloze manier benaderen wordt echter ook bijgestaan 

door de bevinding dat jongeren bij de keuze van hun sekspartner zich niet louter 
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beperken tot oppervlakkige factoren als uiterlijk, aantrekkingskracht en seksuele 

opwinding. Zoals eerder vermeld gaven verschillende deelnemers ook aan het seksueel 

verleden van een persoon in beschouwing te nemen alvorens toe te stemmen met coïtus. 

‘Sletten’ en ‘players’ werden dan ook door de meesten bij voorbaat opzij geschoven. 

 

 

1.4.1. Seks binnen een vaste relatie 

 

Verschillende deelnemers waren van mening dat zij enkel tot de daad74 zouden 

overgaan indien zij gedurende een zekere tijd een 'serieuze' relatie zouden hebben met 

hun partner. Onderzoek inzake de eerste seksuele ervaring bevestigt dit (Beyers, 2010; 

De Graaf et al., 2005). Wel gaven enkel vrouwelijke deelnemers aan niet in te zullen 

stemmen met seks wanneer hun partner aan één van bovenvermelde zaken niet zou 

voldoen. Ander onderzoek wees eveneens uit dat vrouwen sneller seks zouden weigeren 

dan mannen (Moore & Rosenthal, 1993). De belangrijkste reden die de vrouwelijke 

deelnemers aangaven voor hun strenge opvolging van de voorwaarden die ze 

vooropstelden alvorens seks te hebben was de angst om verkeerd geïnterpreteerd te 

worden door hun partner wanneer zij al te snel zouden instemmen met coïtus, in die zin 

dat hun partner enkel seks met hen zou wensen zonder de intentie te hebben ook een 

relatie met hen aan te gaan. Het onderzoek van Kitzinger (1995a) bevestigt het bestaan 

van deze angst bij jonge vrouwen. Dit vermoeden werd overigens ook enigszins 

bekrachtigd door de mannelijke deelnemers, daar zij in mindere mate, maar eveneens 

een aantal voorwaarden vooropstelden waar hun partner aan diende te voldoen, zagen 

de mannelijke adolescenten, in tegenstelling tot de vrouwelijke deelnemers, het falen 

van hun (toekomstige) partner in één van de door hen vooropgestelde criteria echter 

niet als reden om seks te weigeren maar gaven zij wel aan verder geen relatie met die 

persoon aan te zullen gaan.  

 

 

 

                                            
74 In de betekenis van coïtus 
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1.4.2. Seks buiten een vaste relatie, no strings attached75 

 

Hoewel voor een vaste relatie mannen en vrouwen even kieskeurig zouden zijn, blijken 

de criteria om ongebonden of relatieloze seks te hebben bij mannen een stuk beperkter 

dan bij vrouwen (Oliver & Sedikides, 1992). Mannen rapporteren overigens doorgaans 

ook meer sekspartners dan dat vrouwen dat doen (ACSF-Investigators, 1992; Johnson et 

al., 1992; Laumann et al., 1994; Lehmiller et al., 2011; Schmitt et al., 2003; Smith, 1992). 

Hoewel dit in werkelijkheid onrealistisch is76, werd echter wel aangetoond dat mannen 

althans meer sekspartners verlangen dan dat vrouwen dat doen (Feningstein & Preston, 

2007). Een mogelijke verklaring hiervoor is Schmitts bevinding (2003) dat mannen, 

meer dan vrouwen, gericht zouden zijn op het bevredigen van hun seksuele verlangens 

(Schmitt et al., 2003). Hier mag men echter niet uit concluderen dat vrouwen niet 

geïnteresseerd zouden zijn in het bevredigen van hun seksuele verlangens, alleen 

rapporteren vrouwen, in tegenstelling tot mannen, het seksuele aspect meestal niet als 

primaire reden om een seksuele relatie aan te gaan.  

 

 

1.4.2.1. No strings attached, meer iets voor mannen? 

 

Deze bevindingen lijken de gender stereotype opvatting te ondersteunen dat 

adolescente vrouwen, meer dan adolescente mannen, het instemmen met coïtus als een 

beredeneerde keuze benaderen. 

De grotere terughoudendheid van vrouwelijke deelnemers om in te stemmen met 

geslachtsgemeenschap kan mogelijks verklaard worden vanuit de intentie om een 

onbeschadigd seksueel imago te behouden. Zoals eerder aangegeven werd het seksueel 

imago door heel wat deelnemers als erg belangrijk beschouwd, onderzoek bevestigt dit 

(Kitzinger, 1995a). Dit werpt echter de vraag op in welke mate de keuze van jongeren 

om seks te hebben van buitenaf bepaald wordt.  

 

                                            
75  De overeenkomst tussen twee personen om geen romantische relatie met elkaar aan te gaan maar wel 

de liefde te bedrijven zonder verplichtingen over en weer (no strings attached). 
76 Het feit dat mannen kenmerkend meer sekspartners rapporteren dan vrouwen kan echter onmogelijk 

stroken met de realiteit. Heteroseksuele mannen en vrouwen zouden gemiddeld evenveel 
sekspartners moeten rapporteren. Iedere nieuwe sekspartner voor een man is namelijk ook een 
nieuwe sekspartner voor een vrouw. (Brown & Sinclair, 1999) 
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1.5. “Wie beslist met wie jij seks hebt?”: 

Sociale controle op basis van seksuele imago’s 

 

Hoewel de meeste jongeren er sterk van overtuigd waren dat hun keuze om in te 

stemmen met seks volledig gevrijwaard was van invloeden van buitenaf mag de rol van 

deze seksuele imago's toch niet onderschat worden (Kitzinger, 1995a; Lehmiller et al., 

2011). In het kader van dit onderzoek kan gesteld worden dat seksuele imago’s wel 

degelijk bestaan en ook effectief worden geraadpleegd. Het is dus niet verwonderlijk dat 

jongeren er rekening mee houden in hun beslissing om in te stemmen met coïtus.  

Toch kan hier enige tegenstrijdigheid geregistreerd worden. Hoewel de bevinding 

dat vrouwen een partner met een rijkelijk seksueel verleden af zouden wijzen, de 

dubbele standaard in stand lijkt te houden in die zin dat van vrouwen verwacht wordt 

dat zij eerder seks weigeren en kieskeuriger zijn in hun partnerkeuze, doet deze stelling 

tegelijkertijd af aan het voortbestaan van de dubbele standaard. Meer bepaald, wanneer 

vrouwen meer geneigd zijn niet voor een partner te kiezen met een rijkelijk seksueel 

verleden zou dit logischerwijs tot een daling van de mannelijke promiscuïteit moeten 

leiden (Milhausen & Herold, 1999). Dit is echter niet het geval. Overigens zouden 

mannen met veel seksuele veroveringen populairder zijn bij het andere geslacht dan 

mannen met weinig seksuele overwinningen, terwijl meisjes met een hoog aantal 

sekspartners, al dan niet binnen de context van een relatie aan populariteit zouden 

verliezen ten opzichte van meisjes die weinig of geen sekspartners gehad hebben 

(Kreager & Staff, 2009). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat seksuele reputatie 

veeleer van belang voor vrouwen dan voor mannen zou zijn. M.a.w. dat vrouwelijke-, 

veel meer dan mannelijke adolescenten, waarde hechten aan het seksueel imago van 

hun persoonlijke partner zowel als aan dat van zichzelf (Milhausen & Herold, 1999). Een 

alternatieve verklaring is dat men een onderscheid moet maken tussen wat vrouwen 

verkiezen inzake het seksueel verleden van hun partner en wat ze al dan niet zouden 

tolereren. Onderzoek wees echter uit dat vrouwen veelal bereid zijn hun voorkeuren 

opzij te zetten en toch een man met veel seksuele ervaring te verkiezen wanneer deze 

over andere positieve kwaliteiten beschikt (Milhausen & Herold, 1999). Anderzijds is 

het ook mogelijk dat het aantal seksuele partners van mannelijke adolescenten eerder 

het gevolg is van hun populariteit dan wel omgekeerd, dat ze aan populariteit zouden 
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winnen omdat ze veel seksuele veroveringen zouden vergaard hebben (Kreager & Staff, 

2009). De vraag blijft echter of er nu al dan niet kan gesproken worden van een dubbele 

standaard of niet. In ieder geval is het toch opmerkelijk dat de mannelijke adolescenten 

althans niet aan populariteit verliezen door hun uitbundige seksuele reputatie. 

 

 

1.6. “Sletten en Prostituees, één pot nat? “ 

 

De bezorgdheid om het eigen seksueel imago keerde echter ook terug in de bespreking 

van extreme seksuele ervaringen zoals ooit betaald hebben voor seks of zich ooit 

geprostitueerd hebben. Verschillende deelnemers, zowel mannelijke als vrouwelijke, 

waren het er over eens dat betalen voor seks begrijpelijker is voor mannen dan voor 

vrouwen, daar vrouwen, aldus de deelnemers, makkelijker seks zouden kunnen 

bekomen zonder er voor te moeten betalen. Niettegenstaande deze opvatting werd er 

toch geen verschil waargenomen tussen mannen en vrouwen inzake hun tolerantie ten 

opzichte van hun persoonlijke partner indien die in het verleden reeds zou betaald 

hebben voor seks. Hoewel voor sommigen het kennisnemen van het feit dat hun 

persoonlijke partner in het verleden reeds een one-night stand zou gehad hebben voor 

problemen zou kunnen zorgen, was voor anderen zelfs het idee dat hun partner in het 

verleden al zou betaald hebben voor seks of zichzelf geprostitueerd hebben 

aanvaardbaar. Wel gaven zowel vrouwelijke- als mannelijke deelnemers aan een 

dergelijk feit geheim te willen houden voor de buitenwereld. De angst voor contaminatie 

door associatie speelt ook hier opnieuw een belangrijke rol, zowel voor mannen als 

vrouwen. Dit impliceert echter niet dat jongeren dergelijke seksuele ervaringen van hun 

persoonlijke partner noodzakelijk als het einde van hun relatie met die persoon zouden 

beschouwen. Hoewel de meeste deelnemers oorspronkelijk aangaven een dergelijke 

bekentenis van hun persoonlijke partner als onaanvaardbaar te markeren, leidde 

verdere beraadslaging immers toch tot een zekere tolerantie. Wanneer een dergelijk 

voorval namelijk slechts eenmalig en onder verdoofde toestand, bijvoorbeeld door 

alcohol, en reeds lang geleden zou hebben plaatsgenomen zou de partner in kwestie wel 

op enig begrip van de meeste deelnemers kunnen rekenen. Deze sterke verschuiving in 

de opvatting van de deelnemers is mogelijks te verklaren door de afstand die de 

deelnemers ervoeren bij een dergelijke voorstelling. Dit verklaart tevens ook waardoor 
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de deelnemers bij het bespreken van dit onderwerp steeds beroep deden op een 

perceptie van zichzelf in de toekomst. De voorstelling van de situatie waaronder de 

deelnemers betalen voor seks aanvaardbaar achten, met name, dronken, eenmalig en 

reeds lang geleden, zoals op een vrijgezellenfeestje van een vriend, getuigen daar van. 

Rekening houdende met de leeftijd van de deelnemers kan gesteld worden dat bij een 

dergelijke voorstelling, met name lang geleden en op een vrijgezellenfeestje van een 

vriend, de deelnemers zichzelf projecteerden naar de toekomst om de vraag te 

beantwoorden. Het feit dat een dergelijke verschuiving in alle groepen werd 

waargenomen lijkt er op te duiden dat een dergelijke vraag te ver van de leefwereld van 

de deelnemers verwijderd lag, waardoor velen er bijgevolg niet in slaagden zich in te 

leven. Eenzelfde discrepantie werd aangetroffen bij de bespreking van de attitudes 

jegens een partner die zich in het verleden gedurende een korte periode zou 

geprostitueerd hebben. Bij gevolg is er dan ook besloten niet dieper op deze informatie 

in te gaan.  

 

 

1.7. De dubbele standaard: Genderverschillen in de attitudes van de 

jongeren over het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en 

maagdelijkheid in het bijzonder  

 

Het thema van de seksuele dubbele standaard kan men eigenlijk als rode draad 

doorheen dit onderzoek etiketteren. Hiermee wordt bedoeld dat in de verschillende 

facetten die besproken werden in deze zoektocht naar de attitudes van jongeren ten 

opzichte van het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en van maagdelijkheid 

in het bijzonder, telkens opnieuw gebotst werd op genderverschillen in hun attitudes. 

Hierdoor werd het ontbreken van een dubbele standaard in bepaalde attitudes 

vervolgens even noemenswaardig.  

 

 

1.7.1. Vergelijking tussen mannen en vrouwen hun beoordeling van het preferent 

seksueel verleden van hun persoonlijke partner 

 

De voornaamste bevinding van het ontbreken van een dubbele standaard was dat de 
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meeste deelnemers, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, een gelijkaardig profiel 

aangaven wat betreft het 'ideale' seksuele verleden van hun persoonlijke partner. Bijna 

allen verkozen ze op dit moment in hun leven een partner wiens seksueel verleden vrij 

nauw aansloot bij hun eigen graad van seksuele ervarenheid. Voor het gros van de 

deelnemers kwam dit neer op een partner die reeds met weinig of geen partners seks 

zou gehad hebben (S.: Sprecher et al., 1997), en indien deze al seksuele betrekkingen zou 

gehad hebben dat dit dan binnen een serieuze relatie (Beyers, 2010; Elo et al., 1999; 

Manning et al., 2000), met een persoon die hij of zij oprecht graag zag (De Graaf et al., 

2005), had plaatsgenomen.  

 Toch was dit niet op iedereen van toepassing. Hoewel het de uitzonderingen 

betrof, dient het wel opgemerkt te worden dat bijna uitsluitend vrouwelijke deelnemers 

een seksueel meer ervaren partner dan henzelf verkozen. Daarbij aansluitend werd ook 

bevonden dat enkel een aantal mannelijke deelnemers meedeelden dat zij nog steeds de 

voorkeur aan een maagdelijke partner gaven, ook wanneer zij dat zelf niet meer zouden 

zijn. Dit strookt echter niet met de bevindingen van Oliver en Sedikides (1992) die 

ontdekten dat mannen meer dan vrouwen geneigd zouden zijn om een meer ervaren 

seksuele partner te verkiezen. Dit zou echter wel louter van toepassing zijn op de 

selectiecriteria voor een partner waar men louter seks zonder relatie mee zou wensen, 

voor een langdurige relatie zouden zowel mannen als vrouwen een seksueel onervaren 

partner verkiezen (O'Sullivan, 1995). Het onderzoek van Milhausen en Herold (1999) 

wees echter wel uit dat veel vrouwen, eerder dan mannen, in staat zijn om een 

uitzondering te maken en een meer ervaren man te daten wanneer deze over andere 

positieve kwaliteiten beschikt.  

 

 

1.7.2. Een waslijst aan criteria alvorens in te stemmen met coïtus, of slechts een 

paar losse richtlijnen? 

  

Een tweede punt waar een dubbele standaard in aangetroffen werd was bij het 

aanvullen van de minimumvereisten waaraan een partner zou moeten voldoen alvorens 

de deelnemers er seks mee zouden hebben. Hoewel de lijsten op veel punten 

overeenstemden, zoals uiterlijk, zich aangetrokken voelen tot een persoon en dergelijke, 

gaven in tegenstelling tot de mannelijke deelnemers verschillende meisjes aan dat 
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vertrouwen voor hen een zeer belangrijke factor was en terwijl mannen dit wel als 

belangrijk punt naar voor schoven had geen van de vrouwelijke deelnemers het over 

pure seksuele opwinding. Dit sluit echter aan bij de seks- rol stereotypering dat mannen 

meer geneigd zijn dan vrouwen om plezier (Browning, Hatfiel, Kessler, & Levine, 2000; 

Leigh, 1989) en seksuele opwinding (Eyre & Millstein, 1999; Woody, D'Souza, & Russel, 

2003) naar voor te schuiven als reden voor het hebben van seks, terwijl vrouwen eerder 

geneigd zouden zijn om liefde en intimiteit als reden voor het hebben van seks op te 

geven (Bringman & Knox, 1992; Browning et al., 2000).77 Dit zou dan impliceren dat 

vrouwen, minder dan mannen, geneigd zouden zijn zich te engageren in betekenisloze 

seks met vreemden78. Deze interpretatie werd echter ook bijgestaan door de vaststelling 

dat vrouwelijke deelnemers zichzelf duidelijk wensten te distantiëren van seksueel 

losbandig gedrag met vreemden. De angst voor contaminatie door associatie bij 

vrouwen inzake seksueel losbandig gedrag werd ook door Kitzinger (1995) vastgesteld.  

 

 

1.7.3. Angst voor contaminatie door associatie, enkel bij vrouwen? 

 

Hoewel de meeste vrouwelijke deelnemers zwaar verontwaardigd reageerden op de 

door de groep gemaakte vaststelling dat het sociaal meer aanvaard zou zijn dat mannen 

zich seksueel losbandig gedragen dan wanneer vrouwen dit zouden doen, vulden de 

meeste vrouwelijke deelnemers hun betuiging van ongenoegen toch graag aan met de 

constatatie dat zij zelf, op dit moment in hun leven, geen behoefte voelden tot het 

hebben van losbandige seksuele ervaringen. Dergelijke verklaringen waren er niet 

vanwege mannelijke deelnemers.  

 

 

1.7.4. “Hij is de grote vedette, zij de vuile slet!” 

 

Ten slotte kon afgeleid worden uit de gesprekken dat,  hoewel alle deelnemers het er 

over eens waren dat seks een kwestie van vrije keuze moet zijn, zij toch van mening 

                                            
77 Niet iedereen is het hier echter mee eens. Recenter onderzoek suggereert dat zowel mannen als 

vrouwen voor dezelfde redenen seks hebben en dat men de eerder vermelde gender verschillen niet zo 
afgebakend voor moet stellen. (Dawson, Shih, de Moor, & Shrier, 2008; Meston & Buss, 2007) 

78 Meer bepaald omdat de vereiste liefde en intimiteit te ervaren haaks staat op de conceptie van 
betekenisloze seks.  
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waren dat er grenzen aan de aanvaardbaarheid van seksuele ervaringen dienden gesteld 

te worden. Deze grenzen bleken overigens te variëren naargelang het geslacht in die zin 

dat het voor verschillende deelnemers toch minder aanvaardbaar zou zijn indien 

vrouwen zich (frequent) zouden vergrijpen aan losbandige seks of extreme seksuele 

ervaringen zoals het betalen voor seks. Bijgevolg werd ook vastgesteld dat er een 

genderstereotypering verscholen zat in de aard van berispingen versus personen die 

deze grenzen overschreden zouden hebben.  

 

 

1.7.4.1. Duwen vrouwen elkaar de dieperik in? 

 

Hieruit bleek dat de vrouwelijke deelnemers het meeste belang hechten aan een 

vergelding (zie supra), niet alleen zouden ze harder optreden ten opzichte van hun 

persoonlijke partner wanneer deze de grenzen van aanvaardbaar seksueel gedrag 

overschreden zou hebben, ook gaven verschillende vrouwelijke deelnemers aan hard op 

te treden ten opzichte van andere vrouwen die zich seksueel losbandig gedragen zouden 

hebben. Een gelijkaardige constatering werd echter gemaakt door Milhausen en Herold 

(1999). Ander onderzoek stelde zelfs vast dat vrouwen meer geneigd waren om het 

seksueel gedrag van andere vrouwen als promiscue te etiketteren dan het seksueel 

gedrag van mannen (Spreadbury, 1982). Op die manier, argumenteerde Spreadbury, 

onderhouden vrouwen zelf het voortbestaan van de dubbele standaard. Een mogelijke 

verklaring voor de hardheid die vrouwen onderling hanteren is dat ze dit doen om 

vrouwen ervan te weerhouden zichzelf seksueel te laten uitbuiten door mannen 

(Kitzinger, 1995a).  

 

 

1.7.4.2. ‘Sletten’ en ‘players’: een onoverkomelijk verschil in linguïstische 

geladenheid? 

 

De manieren bij uitstek om de grensovertreders te vergelden zouden sociale uitsluiting, 

het bezoedelen van hun imago en indien het de persoonlijke partner betreft, de relatie 

beëindigen of het weigeren van seksueel contact zijn. Grensovertreders zouden voorzien 

worden van denigrerende benamingen zoals 'slet' voor vrouwelijke grensovertreders en 
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'player' voor mannelijke. Hoewel de vrouwelijke deelnemers aangaven harder te zullen 

zijn inzake de bestraffing van mannelijke grensovertreders, dan mannen t.o.v. 

vrouwelijke grensovertreders, erkenden zij echter wel dat de benaming 'player' lang 

niet zo beladen en kwetsend overkomt als de vrouwelijke variant 'slet'. De mannelijke 

deelnemers waren het hier mee eens. Overigens interpreteerden het merendeel van de 

mannelijke deelnemers de benaming ‘player’ dan ook nog eens niet half zo negatief als 

dat vrouwelijke deelnemers dit aanvankelijk bedoelden. Onderzoek bevestigt deze 

bevinding (Milhausen & Herold, 1999). Het vrouwelijke scheldwoord slet daarentegen 

werd door alle deelnemers, zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers als zeer 

beladen bedoeld én geïnterpreteerd, ook ander onderzoek bevestigt dit (Kitzinger, 

1995a; Milhausen & Herold, 1999). Het besef van de vrouwelijke deelnemers dat zij zelfs 

geen mannelijke scheldnaam kenden die dezelfde geladenheid als 'slet' impliceerde 

werd door veel deelneemsters als erg frustrerend ervaren.  

 

 

1.7.5. De dubbele standaard: Feit of fictie? 

 

Hoewel er reeds decennia lang discussie bestaat omtrent de fictie (Marks & Fraley, 2005, 

2006; Milhausen & Herold, 1999) of feitelijkheid (Bogle, 2008; England et al., 2007; 

Glenn & Marquardt, 2001; Hamilton & Armstrong, 2009; Oliver & Sedikides, 1992; S.; 

Sprecher et al., 1987) van het bestaan van een dubbele standaard kunnen we in het 

kader van dit onderzoek toch stellen dat, hoewel bovenvermelde punten niet 

veralgemeend kunnen worden, er althans inzake de attitudes jegens maagdelijkheid en 

de aanvaardbaarheid van libertijns seksueel gedrag een aantal genderspecifieke 

verschillen waargenomen werden. In welke mate deze door de hele samenleving of 

eerder door mannen of enkel door de vrouwen zelf (Spreadbury, 1982) in stand 

gehouden worden is echter stof voor verdere discussie, maar die zou ons te ver voeren 

van het oorspronkelijke onderzoeksopzet. In dit onderzoek kan in ieder geval wel 

bevestigd worden dat hoewel verschillende vrouwelijke deelnemers oorspronkelijk 

aangaven zich duidelijk te willen verzetten tegen de ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen inzake seksuele permissiviteit, de typerende genderverschillen inzake de 

aanvaardbaarheid van seksueel gedrag evenzeer door mannelijke als door vrouwelijke 

jongeren werden bevestigd.  
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 Verschillende deelnemers, voornamelijk vrouwelijke, gaven echter wel aan dat 

hun intolerantie versus bepaalde seksuele ervaringen en attitudes sterk gelinkt is aan 

hun perceptie over seksueel aanvaardbaar gedrag voor jongeren. Velen waren dan ook 

van mening dat ze gematigder zouden worden naarmate ze ouder zullen worden. 

 

 

1.7.6. Mogelijke verklaringen voor het blijven bestaan van de dubbele standaard 

 

Bovendien waren de deelnemers, hoewel ze zich zelf er duidelijk van wensten te 

distantiëren, wel van mening dat ook vandaag in Vlaanderen nog steeds een dubbele 

standaard inzake de aanvaardbaarheid van seksueel libertijns gedrag zou leven. Ze 

gingen dan ook spontaan gissen naar wat volgens hen mogelijke verklaringen hiervoor 

zouden kunnen zijn. Vreemd genoeg lagen al de suggesties min of meer in dezelfde lijn, 

meer bepaald het idee dat mannen jagers zijn die slechts één doel hebben, hun prooi, de 

vrouw, te kunnen domineren om er vervolgens geslachtsgemeenschap mee te kunnen 

hebben. Vanuit dat denkpatroon zou het idee dat vrouwen beschermd moeten worden 

voort vloeien. Er ontstond echter wel discussie over in welke mate deze rollenpatronen 

genetisch dan wel cultureel bepaald zouden zijn. Hoewel al meermaals is aangetoond 

dat de dichotomie tussen 'nature' en 'nurture'79 incorrect is (Vandermassen, 2005), 

merk je toch dat mensen zich daar krampachtig aan vast blijven klampen. Verschillende 

deelnemers waren echter wel van mening dat we in onze huidige samenleving op een 

soort van keerpunt terecht zijn gekomen waar vrouwen hun onderdanige rol aan het 

inruilen zouden zijn om zelf te gaan jagen om bijgevolg de mannen te kunnen domineren, 

dit zou, aldus deze deelnemers, wel op het ongenoegen van menig man botsen. Deze 

redenering werd enigszins bevestigd door seksuoloog Wim Slabbinck. In zijn onderzoek 

omtrent pornografie werd bevonden dat succesvolle adult-films voornamelijk zouden 

inspelen op het borrelende verlangen van mannen om een schaars geklede vrouw te 

kunnen domineren, als een soort van nostalgische reflex of nostalgisch teruggrijpen naar 

de tijd toen de man wel nog dominanter was. Actiefilms met mannelijke superhelden 

                                            
79 De uitdrukking “nature-nurture” in de moderne betekenis ervan werd bedacht door de Engelse 

Victoriaan Francis Galton, het betreft de discussie omtrent de oorsprong van de eigenschappen van een 
individu. Deze twee extreme standpunten betreffen enerzijds de idee dat alle menselijke 
eigenschappen cultureel bepaald zijn, door opvoeding of “nurture”, en; anderzijds de idee dat alle 
menselijke eigenschappen genetisch bepaald zijn, van “nature” uit. (Wikipedia) 
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zouden hier, aldus Slabbinck, ook op inspelen (Seks@Canvas, 2013). 

 

 

1.8. Pornoficatie van de Media 

 

 Een zekere intolerantie versus seksueel libertijns gedrag kwam ook terug in de 

houding van de deelnemers tegenover de hedendaagse Westerse media. De meeste 

participanten deelden de mening dat de seksualiteit in Westerse muziekclips te 

losbandig is en ingeperkt zou moeten worden, daar dit er volgens hen toe zou kunnen 

leiden dat de volgende generaties jongeren problemen zullen ervaren in hun perceptie 

en in het aangaan van (seksuele) relaties. Hoewel de deelnemers deze mening bijna 

unaniem aanhingen, was niemand echter van mening dat ‘het bloot’ waar zij zelf als kind 

in de toenmalige muziekclips mee geconfronteerd werden, ook maar enige invloed had 

op hùn perceptie van (seksuele) relaties. Het idee dat de ‘pornoficatie’ van de media, wat 

op zich al een zeer beladen term is, jongeren zal aanzetten tot onaanvaardbaar of 

grensovertredend seksueel gedrag is een vaak terugkerende gedachte (Beentjes, Koning, 

& Krzeszewski, 2008; Eggermont, 2006; Kim et al., 2007; Rivadeneyra & Lebo, 2008; 

Vervloessem, Vandenbosch, & Eggermont, 2011; Ward & Friedman, 2006). Toch 

impliceerde dit niet dat de deelnemers van mening waren dat maagdelijkheid meer 

gepromoot zou moeten worden in de Westerse media.  

 

 

1.9. Seksuele onthouding tot aan het ‘Ja’-woord 

 

De participanten waren het er globaal over eens dat een koppel seks kan en mag hebben 

wanneer zij dat, weliswaar beiden, zelf zouden willen. Het idee van een maatschappelijk 

opgelegde of traditie gebonden eis, als ook de vrijwillige keuze om maagd te blijven tot 

aan het huwelijk, was de meeste jongeren vreemd. Dit impliceerde echter niet dat alle 

deelnemers radicaal tegen een dergelijk idee waren. 

 

 

 

 

mailto:Seks@Canvas
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1.9.1. Onthouding uit vrije keuze, meer iets voor vrouwen? 

 

Enkele deelnemers vermoedden dat wanneer hun partner uit vrije wil en dus niet 

opgelegd van buitenaf, zou voorstellen om samen maagd te blijven tot aan hun huwelijk, 

ze er waarschijnlijk ook mee zouden instemmen. Deze deelnemers, die overigens allen 

vrouwen waren, interpreteerden een dergelijk voorstel als een bewijs van de 

oprechtheid van de gevoelens van hun partner daar hij, aldus deze deelneemsters, de 

intentie zou hebben om in de toekomst met hen te huwen. Deze bevinding sluit echter 

aan bij de bevinding dat organisaties die jongeren trachten aan te zetten tot seksuele 

onthouding tot aan het huwelijk80 voornamelijk jonge vrouwen aantrekken (Bearman & 

Bruckner 2001). Dit kan mogelijks verklaard worden vanuit de gender-rol 

stereotypering dat vrouwen minder op het seksuele en eerder op het emotionele aspect 

van relaties gericht zijn, een bedenking die Alfred Kinsey (1948) meer dan 60 jaar 

geleden al maakte maar die door de jaren heen niet aan belang lijkt afgenomen te 

hebben (Abraham, Cramer, Fernandez, & Mahler, 2001; Bringman & Knox, 1992; 

Browning et al., 2000; David & Brannon, 1976; Fernandez, Vera-Villarroel, Sierra, & 

Zubeidat, 2007; Grello, Welsh, & Harper, 2006; Meston & Buss, 2007; Randoph & 

Winstead, 1988; Sheets & Wolfe, 2001; M.W. Wiederman, 1997b; M.W.; Wiederman & 

Kendall, 1999). Ander onderzoek drukt ons echter wel op het hart dat dergelijke 

vooronderstellingen absoluut niet veralgemeend mogen worden (Epstein, Calzo, Smiller, 

& Ward, 2009). Geen van de deelnemers gaf echter zelf aan de nood te voelen om maagd 

te blijven tot aan het huwelijk.  

 

 

1.9.2. Een cultureel gebonden maagdelijkheidseis 

 

Wat een gedwongen seksuele onthouding betreft was niemand van mening dat dit een 

positief gebruik is, doch waren verschillende deelnemers van mening dat men respect 

moet hebben voor alle cultureel gebonden tradities, inclusief de maagdelijkheidseis. 

Anderen waren dan weer van mening dat de maagdelijkheidseis tot een categorie van 

                                            
80  Eind jaren ’80, begin jaren ’90 werd een enorme stijging van het aantal tienerzwangerschappen 

vastgesteld in de Verenigde staten (Ventura, Mathews, & Hamilton, 2002). Dit leidde tot een enorme 
toename van maagdelijkheid pleitende organisaties (Mebane et al., 2006). Sinds 1993 legden  meer dan 
2.5 miljoen adolescenten publieke maagdelijkheidgeloftes af waarin ze plechtig beloofden zich van 
iedere vorm van seksueel contact te onthouden tot aan hun huwelijk (Bearman & Bruckner 2001). 
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culturele tradities behoort die niet aanvaardbaar zijn, zij waren van mening dat de 

vrouwen in dergelijke culturen zich, al dan niet met hulp uit het Westen, dienden te 

verzetten tegen dergelijke praktijken. Deze discussie kan perfect geplaatst worden 

binnen de eeuwigdurende discussie tussen multiculturalisten en liberalisten, waarbij de 

eersten een soort van diversiteitspolitiek willen voeren door geen universele wetten 

maar slechts cultureel gedifferentieerde regels en rechten in te voeren. De tweede groep 

hangt dan weer eerder een gelijkheidspolitiek aan, meer bepaald het idee dat 

verschillende culturele aspecten zoveel mogelijk bewaard moeten blijven tenzij zij 

indruisen tegen cruciale ethische aspecten waarover een consensus elementair is81.82  

 

 

1.10. Attitude tegenover hersteloperaties van het maagdenvlies 

 

Het gros van de deelnemers die van mening waren dat een gedwongen seksuele 

onthouding in iedere cultuur bestreden zou moeten worden, was overigens ook van 

mening dat het niet aanvaardbaar is om maagdenvliesherstellingen uit te voeren, daar 

dit, aldus deze deelnemers, de voortgang van deze tradities alleen maar in stand zou 

houden in plaats van ze aan te vechten. Anderen zagen de maagdenvliesherstellingen als 

een goede oplossing om meisjes in nood te helpen. Onderzoek bevestigt deze inherente 

problematiek aangaande maagdenvliesherstellingen. Hoewel de aantrekkingskracht van 

deze medische ingreep vanzelfsprekend is, is ze tevens inherent problematisch daar ze 

voorbijgaat aan het probleem dat aan de grondslag van deze ingreep ligt, seksuele 

ongelijkheid (Bekker et al., 1996). De meningen omtrent de aanvaardbaarheid waren 

vaak gelinkt aan de oorzaak van de ontmaagding, wanneer een vrouw door verkrachting 

ontmaagd zou zijn werd een hymenreconstructie door een veel groter aantal jongeren 

aanvaard dan wanneer een vrouw uit eigen wil haar maagdelijkheid zou verloren 

hebben. 

 

 

                                            
81  We denken hierbij aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
82  Brian Barry is één van de voormannen inzake deze gelijkheidspolitiek. Hij is dan ook van mening dat 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een goed instrument is om een multiculturele 
samenleving zoals we die vandaag kennen in goede banen te leiden (Barry, 2001). 
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2. Bemerkingen aangaande het onderzoek 

 

Een aantal bemerkingen aangaande dit onderzoek dienen vermeld te worden. De keuze 

om een kwalitatieve studie te voeren bij slechts een twintigtal jongeren brengt met zich 

mee dat de attitudes die jongeren rapporteerden echter niet representatief zijn voor alle 

jongeren in Vlaanderen. Dit onderzoek had slechts het doel om een aantal attitudes die 

vandaag leven bij jongeren aangaande maagdelijkheid en het seksueel verleden van hun 

persoonlijke partner in kaart te brengen. Anderzijds biedt deze optie wel de 

mogelijkheid om te ontsnappen aan de oppervlakkigheid die bevragingen aan de hand 

van enquêtes met zich meebrengt om vervolgens door middel van een discussie dieper 

in te gaan op deze attitudes, meer bepaald ‘waarom’ de deelnemers precies een bepaalde 

mening aanhangen en hoe de andere deelnemers daar vervolgens op reageren. 

 De gebruikte manier van rekruteren, met name het vooraf informeren van de 

deelnemers aangevuld met een verzoek zich op voorhand in te schrijven voor de 

deelname aan het onderzoek werd doelbewust ingevoerd met het oog op de keuze om te 

participeren op geen enkele wijze te forceren. Het feit dat deze voorzorgsmaatregel 

enkel aan de officiële gesprekken vooraf ging en niet aan het proefgesprek (zie supra) 

gaf de onderzoeker een goed inzicht in de voor- en nadelen van deze handelswijze. Zo 

was immers toch een zeker contrast inzake de participatiezin en het vertrouwen in het 

onderzoek merkbaar tussen de groepen die reeds op voorhand geïnformeerd werden en 

zij die dat niet waren. In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten was het 

echter de groep die niet een aantal dagen voor aanvang van het onderzoek geïnformeerd 

werd die het meeste vertrouwen leek te hebben in de zaak. Het was de leerkracht nc- 

zedenleer en gedragswetenschappen, Mevr. A. Peere, die mij hierover inlichtte. 

Kennelijk waren de leerlingen die voordien een mail via Smartschool (zie supra) 

ontvangen hadden enigszins wantrouwig om zich in te schrijven. De grote meerderheid 

van de leerlingen wenste hier voordien toch een zekere geruststelling van de leerkracht 

te krijgen alvorens zij zich durfden in te schrijven. Dat was ook duidelijk merkbaar aan 

de vaak late reacties, sommige deelnemers schreven zich nog de dag zelf in. Bij de groep 

die zich niet vooraf diende in te schrijven was de participatiezin enorm groot. Zij werden 

face-to-face door de onderzoeker geïnformeerd over alle zaken die de andere 

deelnemers in de mail ontvangen hadden maar toch schrikte dit hun niet af. Allen waren 

enthousiast om deel te nemen. Vermoedelijk was het dan ook niet de informatie die de 
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leerlingen af schrikte maar eerder het intekenen om deel te nemen aan een onderzoek 

thuis van aan de computer, zonder daar een gezicht bij te zien of zonder te weten of er 

ook vrienden of vriendinnen zouden intekenen. Dit sluit aan bij de theorie van het 

sneeuwbal-effect (Madriz, 1998) (zie supra). Nu zou men hier kunnen stellen dat dit 

misschien net aantoont dat de leerlingen die zich voordien moesten inschrijven minder 

onder druk stonden en meer durfden weigeren. Toch heb ik sterk het gevoel dat dit niet 

het geval was. Vooreerst omdat de leerlingen die het gesprek niet konden bijwonen, 

omdat ze nog enkele zaken dienden in te halen, duidelijk ontgoocheld waren dat zij geen 

deel konden uitmaken van het onderzoek. Overigens deed zich in beide groepen waar 

men zich op voorhand diende in te schrijven de situatie voor dat leerlingen die zich 

oorspronkelijk niet hadden ingeschreven zelf kwamen vragen of het eventueel nog 

mogelijk zou zijn toch deel te nemen. Het spreekt voor zich dat deze leerlingen niet 

geweigerd werden. Tenslotte waren de leden van het proefgesprek, die zich niet vooraf 

dienden in te schrijven in die mate enthousiast dat ze zelf voorstelden om ook tijdens de 

middagpauze verder te praten. Dit enthousiasme was uiteindelijk bij de deelnemers die 

vooraf geïnformeerd werden niet minder. Het verschil tussen de groepen betreft louter 

het wantrouwen dat het vooraf inschrijven met zich meebracht. Terzijde, doch niet 

onbelangrijk, is dat de groep die als proefgroep fungeerde echter niet werd ingelicht 

over het feit dat zij als oefensessie voor de onderzoeker dienst deden, dit zou om voor de 

hand liggende redenen de zin in participatie of oprechtheid van de antwoorden sterk 

kunnen ondermijnen. 

 

 

3. Beperkingen aan het onderzoek 

 

Door te kiezen voor focusgroepsgesprekken met twee klassen binnen één school, 

waardoor de deelnemers elkaar reeds kennen, bestaat het risico dat de rollenpatronen 

en de hiërarchie binnen die binnen de klas leven zich verder zouden zetten tijdens de 

gesprekken. Meer bepaald dat er subgroepen of kliekjes zouden ontstaan waardoor 

bepaalde leerlingen geremder zouden zijn in het uiten van hun persoonlijke visie. Aan 

dit probleem is echter niet voorbij gegaan, onder andere door gebruik te maken van het 
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attitude-kaarten systeem (zie supra) maar ook door zoveel mogelijk naar persoonlijke 

meningen te polsen en daarop door te vragen is getracht hier tegen in gegaan.  

Omwille van praktische redenen was dit onderzoek overigens aan een aantal 

zaken gebonden, zo werden de focusgesprekken uitgevoerd in een klaslokaal, niet 

bepaald een informele ruimte voor de leerlingen maar door de klas te herinrichten met 

een paar kleine ingrepen en de leerlingen te voorzien van een drankje tijdens het 

gesprek werd die formaliteit vrij snel doorbroken.  

Overigens kon u ook lezen dat bepaalde deelnemers Islamitische roots hebben. 

Daar het net deze cultuur is die sterk geviseerd wordt inzake hun attitude ten opzichte 

van maagdelijkheid en het seksueel verleden van hun persoonlijke partner staat de 

achtergrond van deze deelnemers in de resultaten bij vermeld. Het was echter niet de 

intentie van dit onderzoek hier dieper op in te gaan en een vergelijkende studie te 

maken tussen attitude van Islamitische jongeren aangaande het seksueel verleden van 

hun persoonlijke partner en dat van niet-Islamitische jongeren. 

Overigens is er, omdat dit los staat van het onderzoeksopzet, geen socio-

demografisch onderzoek naar de deelnemers gevoerd. Het zou dus evengoed kunnen dat 

bepaalde blanke participanten van dit onderzoek opgegroeid zijn in een gezin van 

ouders die zich hebben bekeerd tot de Islam of Getuigen van Jehova zijn, enz… Mogelijks 

kan dit tot andere opvattingen leiden inzake dergelijke thema’s als maagdelijkheid en 

het seksueel verleden van de persoonlijke partner.. Het zou interessante stof kunnen 

bieden voor verder onderzoek, maar dan zouden we ons op kwantitatief terrein 

bevinden. 

 Een laatste punt is de vraag in welke mate de attitudes van de deelnemers ook 

overeenstemmen met hoe zij zich in het dagelijks leven gedragen. Zo werd bijvoorbeeld 

de vraag gesteld hoe de deelnemers zouden reageren indien hun partner hen vertelde 

dat hij/zij ooit betaald heeft voor seks. Verschillenden reageerden hier echter zeer 

gematigd op. Het betreft de vraag hoe groot de overeenkomst is tussen hoe de leerlingen 

zeggen dat ze zich zouden gedragen en hoe ze zich werkelijk in dergelijke cases zouden 

gedragen. Is dit eerste een reflectie van hoe zij werkelijk denken dat zij in de 

voorgestelde situaties zullen handelen of zijn hun attitudes eerder een weergave van 

hoe zij vinden dat iemand zich idealiter zou moeten gedragen. Dit betreft een afgeleide 
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van de welbekende is/ought gap, die Hume83 beschreef in zijn Treatise of Human 

Nature84 m.n. dat filosofen de fundamentele fout maken door de overgang te maken van 

verschillende niet-morele feiten (is) en hieruit normatieve (ought) conclusies trekken. 

Enigszins hieraan gelinkt stel ik mij de vraag of de deelnemers hun antwoorden niet 

eerder vanuit een ought-visie dan vanuit een is-visie gegeven hebben. Tijdens het 

onderzoek is hier echter rekening mee gehouden in die zin dat de onderzoeker getracht 

heeft om de deelnemers zich zo veel mogelijk in de gestelde casussen te laten inleven. 

Des al niet te min blijven de attitudes van de deelnemers, ook al zou na onderzoek 

aangetoond kunnen worden dat jongeren in werkelijkheid een stuk minder tolerant 

zouden handelen dan wat ze zelf hebben aangegeven, van essentieel belang voor dit 

onderzoek.  

 

4. Aanzet tot verder onderzoek  

 

Zoals uit wat vooraf reeds is gebleken houdt dit onderzoek een aanzet in tot heel wat 

andere interessante studies. De meeste betreffen studies waarin de informatie uit deze 

focusgroepsgesprekken kan helpen bij het genereren van hypotheses (R.A. & H.M., 1996) 

of als basis kan dienen voor het opstellen van vragenlijsten of van interviewvragen 

(Hoppe et al 1995; Lankshear 1993). Dit onderzoek zou in principe geïnterpreteerd 

kunnen worden als voorstudie voor het voeren van kwantitatieve studies. Het lijkt mij 

zeker interessant om te onderzoeken hoeveel jongeren in Vlaanderen aangeven dat hun 

partner nog maagd is of dat zij de eerste waren die seks heeft gehad met hun partner en 

hierin na te gaan of er een discrepantie waar te nemen is in gender. Op die manier zou 

men kunnen trachten achterhalen in welke mate de maagdelijkheid van de persoonlijke 

partner effectief belangrijker zou zijn voor mannen dan voor vrouwen. Of om te 

onderzoeken in welke mate er verschillen in attitudes opduiken in onderzoek bij de 

verschillende onderwijsniveaus, ASO, TSO, BSO. Als ook in welke mate de antwoorden 

verschillen bij leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs ten opzichte van leerlingen uit 

het vrij onderwijs. Hoewel het niet het opzet van dit onderzoek was, zou het toch zeer 

                                            
83  David Hume (1711-1776), Schotse verlichting, naturalism, empirisme, utilitarisme, klassiek-

liberalisme 
84  Treatise of Human Nature (1739-1740). Het vermelde is/ought passage staat beschreven in Book III, 

Part I Section I 
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interessant kunnen zijn om een vergelijkende studie te maken tussen de attitudes ten 

aanzien van maagdelijkheid en het seksueel verleden van hun persoonlijke partner bij 

jongeren die met de Islamitische waarden en normen zijn groot gebracht tegenover 

jongeren die met de Christelijke normen en waarden zijn groot gebracht, tegenover 

vrijzinnige jongeren die met niet-religieus gebonden waarden en normen zijn groot 

gebracht, enz… 

Overigens, om te onderzoeken in welke mate de deelnemers hun antwoorden 

oprecht waren of slechts een weerspiegeling van wat zij als sociaal aanvaarde 

antwoorden zagen (Heary & Hennessy, 2002)85, was het misschien boeiend geweest om 

de groepen op te splitsen in jongens en meisjes. Toch is daar niet voor gekozen in dit 

onderzoek omdat men daardoor de hele interacties en discussies tussen beide seksen 

zou missen.  

                                            
85

 Onderzoek van Heary en Hennessy wees uit dat wanneer de interesse in het andere geslacht 
toeneemt, de gemengde groepen de productiviteit negatief kunnen beïnvloeden 
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Conclusie 

 

Deze thesis is vernieuwend binnen het sociaal en moraalwetenschappelijk onderzoek 

daar het jongeren bevraagd over hun attitudes inzake 1) het seksueel verleden van hun 

persoonlijke partner en 2) in het bijzonder over hoe jongeren vandaag denken over 

maagdelijkheid wanneer het het seksueel verleden van hun persoonlijke partner 

aanbelangt. Doorgaans worden in onderzoeken naar seksualiteit enkel de persoonlijke 

seksuele ervaringen bevraagd. Zelden voert men onderzoek naar ‘attitudes’ over 

seksuele ervaringen en nog minder onderzoek wordt verricht naar de attitudes 

aangaande het seksueel verleden van de persoonlijke partner. Voor heteroseksuele 

participanten leidt dit onderzoeksveld er automatisch toe dat men in aanraking komt 

met genderspecifieke attitudes. Op die manier combineert dit onderzoek twee studies 

die onoverkomelijk met elkaar vervlochten zijn, namelijk 1) de studie naar attitudes die 

vandaag leven bij jongeren over het seksueel verleden van de persoonlijke partner en 2) 

de zoektocht naar het al dan niet bestaan van een seksuele dubbele standaard 

aangaande deze attitudes. 

 

De voornaamste bevinding is dat, hoewel de jongeren, allen leerlingen van de derde 

graad van het secundair onderwijs, zichzelf graag wensten te onderscheiden van wat zij 

als bekrompen, seksistische en niet-Westerse opvattingen inzake seksualiteit 

bestempelden, zij hier toch zelf meermaals, al dan niet impliciet, op terug vielen.  

Er kan binnen het kader van dit onderzoek gesteld worden dat jongeren waarde 

hechten aan het seksueel verleden van een potentiële partner. Voor het maken van de 

beslissing om al dan niet in te gaan op de avances van een verleider of verleidster 

trachten jongeren informatie in te winnen over het seksueel verleden van die persoon. 

Bij voorkeur verkiezen jongeren een partner wiens seksueel verleden zo nauw mogelijk 

aansluit bij het eigen seksueel verleden. Voor de meeste deelnemers komt dit neer op 

weinig of geen seksuele ervaring en bovendien enkel met een partner waar men op dat 

moment een vaste romantische relatie mee heeft en waar men vervolgens oprecht 

verliefd op is.  

Deze vereisten vormen overigens het kader van de ongeschreven regels waar 
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jongeren zowel zichzelf als hun persoonlijke partner en andere leeftijdsgenoten op 

beoordelen. Wie in het verleden reeds met een ruim aantal partners coïtus zou gehad 

hebben en/of aan geslachtsgemeenschap buiten de context van een romantische relatie 

zou deelgenomen hebben, riskeert de bons te krijgen of erger. Vooral vrouwelijke 

adolescenten nemen het overschrijden van deze regels ernstig. Niet alleen zijn zij in 

staat de seksuele reputatie van dergelijke grensovertreder aan flarden te trekken, ook 

zijn sociale uitsluiting en lasterpraat gebruikelijke maatregelen. Bovendien zouden 

jonge vrouwen op zijn minst even hard optreden tegen potentiële partners als tegen 

vrouwelijke adolescenten die de grenzen van aanvaardbaarheid inzake seksuele 

losbandigheid overschreden hebben.  Mogelijks hebben vrouwen hierdoor zelf een groot 

aandeel in de instandhouding van de seksuele dubbele standaard. Toch lijkt het te 

voorbarig om de last volledig op de schouders van de vrouw te leggen. De bevinding dat 

mannelijke adolescenten zich in mindere mate tegoed zouden doen aan vergeldingen als 

sociale uitsluiting en roddelen wekt de impressie dat jongens minder expliciet hun 

partner met een bewogen seksueel verleden zouden afstraffen. Niettegenstaande gaven 

verschillenden onder hen wel aan dat ze een dergelijk meisje, of een slet, zouden 

reduceren tot speeltje dat slechts dienst zou doen tot het bevredigen van hun seksuele 

verlangens. Een vrouw met een slechte seksuele reputatie riskeert dus door beide 

seksen aangepakt te worden. Hieruit kunnen we afleiden dat het voor vrouwen van 

danig belang is dat zij hun seksueel imago onbevlekt houden voor de buitenwereld, 

althans wanneer ze een dergelijk lot willen vermijden.  

Het is belangrijk de lezer hierbij op het hart te drukken dat bovenstaande 

bevindingen niet veralgemeend kunnen en mogen worden, ze bieden slechts inzage in 

de attitudes van een kleine groep jongeren. Wel geven deze onderzoeksresultaten aan 

dat deze attitudes leven. Vermoedelijk is dit voor verschillende vrouwelijke 

adolescenten voldoende om zich toch aan de ongeschreven regels te houden. Bovendien 

zouden vrouwen hun strenge maatregelen ook sneller laten vallen wanneer hun partner 

over andere kwaliteiten beschikt, dit bevordert mogelijks de gelegenheid voor 

mannelijke adolescenten om zich minder strikt aan de ongeschreven regels voor 

seksuele losbandigheid te houden.  

 Deze bevinding dat de seksuele dubbele standaard in stand gehouden wordt 

zorgde bij veel vrouwelijke deelnemers tot enige frustratie, een gevoel van onmacht. Dit 

gevoel werd overigens nog versterkt toen zij tot het besef kwamen dat het meest 



106 
 

beladen woord dat zij voor een mannelijke grensovertreder konden bedenken, met 

name ‘player’, niet kon tippen aan de impact van het woord ‘slet’ dat zijzelf en hun 

mannelijke gesprekspartners aan vrouwelijke grensovertreders toekenden. 

 We kunnen dus concluderen dat hoewel maagdelijkheid geen vereiste blijkt te 

zijn, er toch een aantal ongeschreven grenzen aan het seksueel verleden van de 

persoonlijke partner worden opgelegd. Overigens bleek de tolerantie ten opzichte van 

wat men aanvaardbaar vond inzake het seksueel verleden van hun persoonlijke partner 

lang niet zo libertijns te zijn als de jongeren oorspronkelijk aangaven en werden dubbele 

standaarden constant, soms zelfs letterlijk, bevestigd. 

 

Hoewel geen van bovenstaande bevindingen veralgemeend kunnen worden bieden ze 

ons wel een beter inzicht in een aantal van de attitudes die vandaag leven bij jongeren 

inzake het seksueel verleden van hun persoonlijke partner en maagdelijkheid in het 

bijzonder. Deze informatie kan overigens geïnterpreteerd worden als stof voor verder 

onderzoek waarbij de validiteit van deze bevindingen vervolgens weerlegd of bevestigd 

kan worden.  
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