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Samenvatting (Dutch summary)

Het ‘transactionele seks paradigma’ 

Aan de hand van een Malawiaanse case study test dit boek de hypothese dat 

verbeterde bestaanszekerheid voor arme vrouwen er toe leidt dat zij veiligere 

seksuele keuzes maken. Deze hypothese komt voort uit de veronderstelling, met 

name gangbaar in de volksgezondheid- en ontwikkelingsliteratuur, dat armoede 

en genderongelijkheid vrouwen er toe dwingen seksuele risico’s te nemen. 

Doorgaans wordt aangenomen dat afhankelijkheid van materiele steun van 

mannen de onderhandelingspositie van vrouwen met betrekking tot seks 

ondermijnt en hen er tegelijkertijd toe drijft om meerdere seksuele relaties aan te 

gaan, waardoor zij een verhoogd risico lopen op HIV-besmetting. Om de 

neerwaartse spiraal van armoede en AIDS te doorbreken, zo bepleiten veel 

rapporten, is economische empowerment van vrouwen essentieel omdat daarmee 

de oorzaak van riskante ‘overlevingsseks’ zou worden weggenomen. Omdat deze 

redenering zo wijdverspreid is en onbetwist blijft in veel van de literatuur spreek 

ik hier van het ‘transactionele seks paradigma
1
’. 

Armoede en AIDS in Malawi 

Zowel armoede als HIV-besmettingspercentages zijn uitzonderlijk hoog in 

Malawi. Beide pieken in de zuidelijke regio en stijgen op het platteland. Ik 

verwachtte daarom dat een mogelijk verband tussen de twee hier het meest 

geprononceerd en waarneembaar zou zijn en koos voor een dorpsgemeenschap in 

zuidelijk Malawi als lokatie voor deze studie. Intrigerend genoeg zijn de meeste 

dorpsgemeenschappen in deze regio matrilineair en matrilokaal georganiseerd. 

Dit betekent dat het de vrouwen zijn die landrechten hebben en in de buurt van 

hun (moeder’s) familie blijven wonen. Een man voegt zich bij zijn echtgenote en 

wordt verwacht te helpen bij het bewerken van haar land en het bouwen van een 

huis dat haar eigendom blijft in het geval van scheiding. Verschillende studies 

hebben aangetoond dat, als gevolg hiervan, de bestaanszekerheid van deze 

vrouwen over het algemeen groter is dan die van andere plattelandsvrouwen in 

Malawi. Met andere woorden, dit specifieke gebied, dat ik selecteerde vanwege 

de extreem hoge voedselonzekerheid en HIV-besmettingspercentages – wat 

volgens het transactionele seks paradigma een laag sociaal-economische status 

van vrouwen ten opzichte van mannen zou voorspellen – lijkt juist een redelijk 

gunstige omgeving voor vrouwen. De relatief goede sociaal-economische positie 

van deze vrouwen maakt hen interessant voor deze studie, aangezien een analyse 

van hun seksuele keuzes licht kan werpen op de hypothetische impact van 

economische empowerment van vrouwen op HIV-verspreiding. 

Met ‘paradigma’ bedoel ik een denkpatroon van veronderstellingen, concepten en waarden waarmee 
een bepaalde kwestie bezien, geinterpreteerd en geanalyseerd wordt, en dat zelf niet ter discussie 

wordt gesteld.  
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Dataverzameling 

De data waarop deze studie bouwt, zijn grotendeels etnografisch van aard en 

verzameld gedurende een eenjarig verblijf in de onderzoeksgemeenschap tussen 

augustus 2008 en juli 2009. De onderzoeksgegevens zijn vergaard door mijzelf – 

een Nederlandse vrouw opgeleid als cultureel antropoloog die de meest 

gesproken taal van het gebied redelijk beheerst – met de onmisbare hulp van mijn 

onderzoeksassistente – een Malawiaanse vrouw met middelbare school opleiding 

die niet afkomstig is uit het onderzoeksdistrict maar beide talen die er gesproken 

worden wel vloeiend spreekt. De informele onderzoeksbenadering werd 

gefaciliteerd door dagelijkse spontane bijeenkomsten voor ons huisje van dorps-

vrouwen die, net als ik, wilden leren breien van mijn onderzoeksassistente, 

onderwijl kletsend met elkaar en ons. Verder interviewden we alle negentig 

dorpsvrouwen meerdere malen, hielden vier dorpsvrouwen financiële dagboeken 

voor mij bij, interviewden we dertig vrouwen met een eigen handeltje op één van 

de markten nabij het onderzoeksdorp en verzamelden we geboortestatistieken bij 

de twee klinieken in de omgeving. 

“Balancing men, morals and money” 

Hoewel de dorpsbewoners zich terdege bewust zijn van HIV en mogelijke 

preventiemethoden, worden partners vaak snel gewisseld, overlappen veel 

relaties en blijft condoomgebruik minimaal. Bovendien accepteren de 

dorpvrouwen geregeld aanzoeken van mannen wier seksuele en 

gezondheidsgeschiedenis hen onbekend zijn, wat hun risico op HIV-besmetting 

verder vergroot. In dit boek worden deze riskante seksuele keuzes verklaard 

middels het ontrafelen van de onderling gerelateerde historische, culturele en 

materiele factoren die van invloed zijn op de dagelijkse besluitvorming van 

vrouwen. Op basis van de verworven inzichten stel ik dat het transactionele seks 

paradigma belangrijke culturele en sociaal-economische aspecten van de seksuele 

besluitvorming van vrouwen over het hoofd ziet. Mijn data bevestigen weliswaar 

de veronderstelling dat behoefte aan (materiele) steun een rol speelt in de 

gretigheid waarmee veel vrouwen seksuele aanzoeken accepteren, maar tonen 

ook aan dat de relatie tussen bestaansonzekerheid en onveilige seksuele keuzes 

gecompliceerder en minder rechtstreeks is dan meestal wordt aangenomen. 

De erbarmelijke levensomstandigheden en pogingen deze het hoofd te bieden 

doordringen elke vezel van het dagelijkse leven. Bestaanszekerheid voor de 

dorpelingen staat en valt bij het kunnen mobiliseren van voldoende hulp ten 

tijden van nood. Het is veel meer dit belang van het creëren en behouden van 

toegang tot diverse potentiële hulpbronnen dan acute armoede an sich die ten 

grondslag ligt aan veel van de dagelijkse keuzes van vrouwen. Door het hele 

boek heen komt naar voren hoe vrouwen tactisch navigeren tussen de 

verschillende, soms conflicterende, potentiële hulpbronnen om zo hun toegang er 

toe te maximaliseren.  
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Seksuele relaties 

Seksuele relaties blijken bij uitstek geschikt als hulpbron omdat het traditionele 

verwachtingspatroon voorschrijft dat een man zijn echtgenote moet voorzien van 

alle huishoudelijke behoeften buiten het door haar verbouwde voedsel om. 

Vrouwen hebben dus recht om financieel onderhouden te worden door hun 

seksuele partner en zijn zodoende gerechtvaardigd om dit van hem te claimen. 

Directe steun van een partner is echter niet de enige reden voor vrouwen om 

seksuele relaties aan te gaan. Een relatie brengt vrouwen ook een respectabele 

status, wat nodig is om hulp te kunnen ontvangen uit de wijdere gemeenschap. 

Voor veel dorpsvrouwen blijkt dit een belangrijke reden om een relatie aan te 

gaan of aan te houden, ook wanneer ze weinig tot geen directe steun ontvangen 

van de partner in kwestie. Aanvullende redenen zijn de verlangens naar affectie, 

seksuele bevrediging en kinderen, en het profiteren van de andere taken voor-

behouden aan mannen naast inkomstengenerering. Gezien het grote belang dat 

vrouwen hechten aan het diversificeren van hulpbronnen is het waarschijnlijk dat 

seksuele relaties een belangrijk onderdeel blijven van hun overlevingstactiek, 

ook wanneer andere inkomstenbronnen voor hen beschikbaar zouden worden 

gemaakt. 

Inkomstengenerering 

De veronderstelling dat toegang tot inkomstengenerering de seksuele 

besluitvorming van vrouwen zou beïnvloeden wordt tevens betwist door onze 

bevindingen omtrent de middelen voor vrouwen om zelfstandig geld te 

verdienen. In tegenstelling tot de algemene aanname beschikken de 

dorpsvrouwen wel degelijk over manieren om zelfstandig geld te generen en 

maken zij hier geregeld gebruik van. Deze middelen brengen echter niet de 

verbetering in bestaanszekerheid die pleitbezorgers van economische 

empowerment voor vrouwen doorgaans verwachten. Wanneer een vrouw zich 

bezighoudt met inkomstengenerering kan dat namelijk haar toegang tot andere 

hulpbronnen blokkeren. Inkomstengenerering wordt cultureel gezien als 

specifieke taak van mannen, en daarom in principe als onnodig en ongepast voor 

vrouwen. Vanwege de sterke associatie van geld met mannen worden vrouwen 

met eigen inkomsten er vaak van verdacht hun rijkdom te verkrijgen door 

clandestiene seksuele relaties. Het onafhankelijke inkomen van een vrouw kan 

bovendien door echtgenoten en andere dorpsbewoners gebruikt worden als 

rechtvaardiging om haar van hulp te onthouden, omdat ze het niet nodig zou 

hebben. Tegelijkertijd kan het feit dat een vrouw zich ‘verlaagt’ tot 

inkomstengenerering geïnterpreteerd worden als een gebrek aan toegang tot 

hulpbronnen, wat het voor anderen onaantrekkelijk maakt om haar te helpen in 

tijden van nood aangezien ze niet in staat lijkt de hulp te reciproceren. Al met al 

bedreigt het zelfstandig genereren van geld door een vrouw haar huwelijk, haar 

respectabele imago en haar potentiële toegang tot aanvullende hulpbronnen. Het 

verkrijgen van steun van een echtgenoot is daarentegen in lijn met de heersende 

gendernormen en daarom het meest bevordelijk voor de algehele bestaans-

304



zekerheid van vrouwen. Onder de huidige omstandigheden hebben vrouwen veel 

te winnen bij het in stand houden van dit genderpatroon, dat hen in staat stelt om 

de lastige taak van inkomstengenerering over te laten aan mannen, maar 

ondertussen wel de vruchten ervan op te eisen.  

Concluderend 

Terwijl Westerse analisten er vaak vanuit gaan dat seksueel-economische 

uitwisseling het gevolg is van diepe armoede die vrouwen geen andere keuze 

laat, hielden mijn informanten er een tegengestelde visie op na. Zij 

interpreteerden juist vaak niet-seksuele inkomstengenerering als veroorzaakt 

door, en dus teken van, ernstige armoede – met diverse negatieve gevolgen van 

dien. De gangbare voorstelling van arme Afrikaanse vrouwen als machteloze 

slachtoffers, door acute armoede gedwongen om seks te ruilen voor directe steun 

van een man doet geen recht aan de dagelijkse realiteit van zuidelijk Malawi. De 

verwachting dat een vrouw veiligere seksuele gewoontes aanneemt wanneer ze 

de mogelijkheid krijgt aangeboden om structureel een zelfstandig inkomen te 

genereren onderschat de kracht van culturele conventies, de complexiteit van de 

economische overlevingsstrategieën van vrouwen, en de pro-actieve rol van 

vrouwen bij het in stand houden en voor eigen voordeel inzetten van de 

heersende gendernormen.     
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