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Categorieën als verschilmakers
Etnische praktijken in onderzoek naar jongeren en seksualiteit
Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk & Amade M’charek
Waar komen krantenkoppen als ‘Seksualiteit onder allochtonen nog taboe’ van‐
daan? En wat moeten we maken van onderzoeksrapporten die concluderen dat
‘Antillianen veel met seks bezig zijn’? Hoe toevallig zijn termen als bangalijst, bree‐
zerslet en loverboy? In dit artikel wordt nagegaan hoe onderzoekspraktijken bijdra‐
gen aan de naturalisering van een bepaalde relatie tussen etniciteit en seksualiteit.
Daarbij wordt uiteengezet hoe seksualiteit en etniciteit elkaar in dit proces beteke‐
nis geven.
Inleiding
Het woord bangalijst werd in 2012 genomineerd voor de verkiezing van het woord
van het jaar. Bangalijsten zijn lijsten van meidennamen die zouden circuleren
onder jongeren. De meiden op de lijst zouden ‘makkelijk’ zijn: makkelijk over te
halen tot het hebben van seks. Een jaar eerder was het woord loverboy in de race
om woord van het jaar te worden: deze naam wordt gebruikt voor jongens die
vrouwen en meiden in de prostitutie brengen of te houden door misleiding. In
2007 was breezerslet een kandidaat, en dit woord werd zelfs aan het jaarboek van
de Van Dale toegevoegd met de volgende beschrijving: een ‘ordinair, beetje dom
meisje dat makkelijk tot seks te verleiden is’ (Van Dale 2007). Deze woorden heb‐
ben meer gemeen dan de woord-van-het-jaar-verkiezing. Ze hebben allemaal te
maken met jongeren en seksualiteit, en hebben naast een genderdimensie ook
een etnische connotatie. Het woord banga is een Surinaams woord en wordt
vooral in straattaal gebruikt, het woord breezerslet kwam in zwang na een inci‐
dent in de ‘zwarte’ Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost en het fenomeen loverboy
wordt geassocieerd met jongens met een Marokkaanse achtergrond. Wetenschap‐
pers hebben aangetoond dat de fenomenen niet nieuw zijn (loverboys: Bovenkerk
2006) of overdreven zijn (breezerslet: GGD Amsterdam 2006). De termen mobili‐
seren een beeld waarin er iets bijzonders aan de hand lijkt met hedendaagse jon‐
geren, vooral bepaalde etnische groepen, en hun seksualiteit. Mede hierdoor is
een groot aantal onderzoeken naar seksualiteit en jongeren uitgevoerd, waarin
etniciteit uitgebreid aan bod komt.
Hoe onderzoekers de term etniciteit hanteren in hun onderzoek is onduidelijk.
Soms lijkt het te gaan om cultuur, bijvoorbeeld bij een titel als ‘Seksuele voorlich‐
ting tegen een culturele achtergrond’, soms om afkomst, zoals een zinsnede als
‘vergelijking met autochtonen’ doet vermoeden, dan weer om religie, bijvoorbeeld
wanneer gesproken wordt over ‘moslimjongeren’. In dit artikel vragen we ons af
hoe etniciteit in dit verband wordt aangewend en hoe aan het concept inhoud
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wordt gegeven. Deze invulling blijft niet beperkt tot het wetenschappelijke cir‐
cuit, maar beïnvloedt de invulling van preventieve gezondheidsactiviteiten en de
algemene beeldvorming over etnische groepen (Fee en Krieger 1993; Shim 2002).
Wetenschapsfilosoof Ian Hacking stelt dat de wijze waarop groepen mensen
geclusterd worden in wetenschappelijk onderzoek de dominante normen reflecte‐
ren (Hacking 2006). Hij laat bovendien zien dat categorieën meer doen dan dat:
ze zijn performatief. Ze bevestigen, geven richting aan en veranderen menselijk
denken en doen. De dominante normen worden waar omdat ze waar worden
gemaakt. Zo bezien ontdekken onderzoekers geen onafhankelijke, verborgen reali‐
teit, maar scheppen ze deze gaandeweg door middel van de specifieke methoden
en technieken van onderzoek die gehanteerd worden.
Door het produceren van kennis over groepen mensen en door het benoemen en
indelen van groepen, dragen wetenschappers bij aan het creëren van diezelfde
groepen. Dit is wat Hacking ‘making up people’ noemt (Hacking 2006). Het pro‐
ces van categorisering en van benoemen draagt bij aan het naturaliseren van het
fenomeen dat beschreven wordt, als zou het onproblematisch in de wereld te vin‐
den zijn (Brubaker 2013; Nijhof 1998). Naturalisering heeft ook tot gevolg dat het
maakproces en de effecten van het benoemen, mede door de wetenschappelijke
autoriteit, onzichtbaar en moeilijk toegankelijk worden voor kritische bevraging.
In dit artikel staat de categorisering van etnische groepen in relatie tot seksuali‐
teit in wetenschappelijk onderzoek centraal. Ons doel is hierbij niet louter onuit‐
gesproken aannamen over etnische groepen aan het licht te brengen, maar in het
bijzonder de methoden en effecten van het opnemen van etniciteit in onderzoek
naar seksualiteit zichtbaar te maken teneinde ze te kunnen heroverwegen. Onze
analyse laat zien hoe etniciteit in wetenschappelijke praktijken tot stand komt,
welke versies van etniciteit worden verwerkelijkt en hoe etniciteit en seksualiteit
invulling krijgen in relatie tot elkaar.
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Vragenlijstonderdeel: 50 middelbare scholieren (vmbo,
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3 respondenten met Turkse
traditionele achtergrond
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Methode
Dit artikel is gebaseerd op een literatuurstudie naar jongeren, seksualiteit en
scholing in Nederland die werd uitgevoerd in 2011.1 Drie zoekmethoden werden
gebruikt: allereerst werd naar literatuur gezocht in wetenschappelijke databases
(PubMed, PsycINFO en Google Scholar) met de zoektermen seksualiteit, seksueel
gedrag of seksuele ontwikkeling in combinatie met jongeren, adolescenten, oplei‐
ding, school, scholing, educatie, sociaaleconomische status, ouders, moeders,
vaders, peers.2 Ten tweede zijn de archieven van relevante Nederlandstalige
wetenschappelijke tijdschriften nagegaan van januari 2000 tot en met mei 2011.
Ten slotte is gezocht naar publicaties van Nederlandse kennisinstituten die
onderzoek uitvoeren naar maatschappelijke vraagstukken, emancipatie en/of sek‐
sualiteit, via de archieven of documentatiecentra van de betreffende instituten.3
Uitsluitend gepubliceerde originele empirische studies met jongeren of jongvol‐
wassenen als onderzoeksgroep zijn geselecteerd. De grens voor selectie werd
gelegd bij het jaar 2000. Waar het periodieke studies betrof, is besloten enkel de
meest recente publicatie te bestuderen. De focus lag primair op studies die seksu‐
aliteit of seksueel gedrag in relatie tot scholing of opleidingsniveau behandelden.
De beschreven zoek- en selectiemethode resulteerde in 32 publicaties. Van deze
32 publicaties zijn, gezien de focus van dit artikel, enkel die publicaties opgeno‐
men waarin in voorwoord, abstract, samenvatting of de eerste twee pagina’s
wordt gesproken over etniciteit. Deze methode resulteerde in een totaal aantal
van 14 studies (zie tabel 1).
Etniciteit als categorie in wetenschappelijke praktijken
In de wetenschappelijke rapportages over seksualiteit onderscheiden wij vier
praktijken, te weten het samenstellen van een etnisch diverse steekproef; het
vaststellen van etniciteit; het vergelijken van etnische groepen en het voorspellen
van gedrag; en het doen van aanbevelingen. We laten zien hoe etniciteit in deze
vier onderzoekspraktijken veranderlijk is en tegelijkertijd wanneer zij in verband
wordt gebracht met seksualiteit, bijdraagt aan het bestendigen van rigide ideeën
over seksualiteit, etniciteit en de relatie daartussen. Hoewel onze bespreking van
de vier onderzoekspraktijken een chronologie suggereert, is deze temporele orde‐
ning louter bedoeld als narratief ten behoeve van onze analyse.
Het samenstellen van een etnisch diverse steekproef
Het besteden van aandacht aan etniciteit kent verschillende redenen. Zoals te
zien is in tabel 1, wordt kennis over etniciteit vijf keer noodzakelijk geacht om
1

2
3

352

Deze literatuurstudie werd uitgevoerd als voorstudie voor de Call for proposals ‘FWOS Call:
Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit’. Het onderzoeksproject ‘Sexualities and Diversities in
the Making’, werd gehonoreerd en is in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud
Universiteit Nijmegen van start gegaan.
Evenals de Engelse termen in combinatie met ‘Dutch’ of ‘the Netherlands’.
Voor een overzicht van de instituten en tijdschriften zie Krebbekx 2011.
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voorlichtingsprogramma’s of campagnes beter te doen aansluiten bij de groep die
meestal aangeduid wordt als ‘allochtone jongeren’. Even zo vaak wordt verwezen
naar eerder onderzoek (internationaal of nationaal) of naar gesprekken met
experts waarin een verband tussen etniciteit en seksualiteit naar voren werd
gebracht. In drie studies wordt geen expliciete rationale gegeven voor het opne‐
men van etniciteit als variabele, maar lijkt deze te zijn gebruikt uit gewoonte. In
twee gevallen is het streven naar een representatieve afspiegeling van de Neder‐
landse bevolking in een bepaalde leeftijdscategorie of bepaald schooltype reden
voor het opnemen van etniciteit.
Deze keuze voor etnische diversiteit stelt onderzoekers voor een opgave: wanneer
gebruikelijke wervingsmethoden toegepast worden blijkt de etnische diversiteit in
de steekproef vaak gering (Cense en Van Dijk 2010; De Graaf et al. 2005; Vanwe‐
senbeeck et al. 2003). Om de ‘moeilijk bereikbare groepen’ (Hollander en Frouws
2011; Smerecnik et al. 2010) toch deel uit te laten maken van de steekproef wor‐
den alternatieve wervingsmethoden gebruikt. Methoden zijn bijvoorbeeld scholen
met ‘meer dan 60% allochtone leerlingen’ benaderen, of in Amsterdam en Rotter‐
dam brieven aan jongeren van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse
afkomst (geïdentificeerd via de gemeentelijke basisadministratie) versturen (De
Graaf et al. 2005). Werven gebeurt ook door te adverteren in tijdschriften of op
websites die gericht zijn op een ‘specifieke etnische groep’ (Kuyper et al. 2009);
bijvoorbeeld www.maroc.nl (Hemmes en Ulichki 2010; Smerecnik et al. 2010), of
door het bellen van telefoonnummers in grootstedelijke wijken ‘waarvan bekend
is dat er veel allochtonen wonen’ (Von Bergh en Sandfort 2000).
Het vaststellen van de etniciteit van een individu
In de veertien publicaties worden verschillende etniciteitsconcepten gebruikt. Zo
wordt gesproken over etnische afkomst, herkomst of achtergrond; culturele, tra‐
ditionele of religieuze achtergrond; en immigratie. De operationalisering van het
gebruikte concept bepaalt welk etnisch label respondenten krijgen. Etniciteit
wordt vaak geoperationaliseerd door uit te gaan van het geboorteland van een
persoon en dat van zijn/haar ouders (zie tabel 1). Drie onderzoeken (De Graaf et
al. 2005; De Looze 2010; Wolfers, Kok, Mackenbach en De Zwart 2010) gebrui‐
ken de definitie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert om
onderscheid te maken tussen ‘niet-westers allochtoon’, ‘westers allochtoon’ en
‘autochtoon’, ‘eerste generatie’ en ‘tweede generatie’. Evenals gebruikelijk is in de
CBS-methode, gebruiken zeven andere onderzoeken het geboorteland van de res‐
pondent en haar/zijn ouder(s) bij het bepalen van iemands etniciteit. In twee
onderzoeken is gekozen voor zelfidentificatie, en in de resterende twee onderzoe‐
ken is de methode van indeling niet vermeld.
De verschillen die dit oplevert lijken op het eerste gezicht marginaal, maar het
voorbeeld van kroonprinses Amalia illustreert dat ze in de praktijk aanzienlijk
zijn. Amalia’s moeder, koningin Máxima, is volgens de definitie van het CBS een
‘eerste generatie niet-westerse allochtoon’. Haar vader, koning Willem-Alexander,
is volgens het CBS een ‘tweede generatie westerse allochtoon’. Dit maakt van
Amalia in twee onderzoeken een ‘tweede generatie niet-westerse allochtoon’ (De
Looze 2010; De Graaf et al. 2005). In het onderzoek van Vanwesenbeeck et al.
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(2003) zou zij worden ingedeeld in de Caribische groep: hiertoe behoren immers
jongeren van wie minstens één ouder afkomstig is uit het Caribisch gebied, Suri‐
name of een ander Latijns-Amerikaans land. Verder zou Amalia genoemd worden:
allochtoon (De Graaf et al. 2005), hoog-risico-immigrant (Wolfers et al. 2010),
overig niet-westerse jongere (De Looze 2010), niet-westers (Kuyper et al. 2009;
2011), allochtone jongere met een niet-Turkse en niet-Marokkaanse achtergrond
(Hemmes en Ulichki 2010) en niet-Nederlands (Sandfort et al. 2010).
Vergelijken van groepen en het voorspellen van gedrag
Een van de eerste stappen van data-analyse is in veel kwantitatief onderzoek het
zoeken naar verschillen tussen groepen. Voorwaarde voor statistische geldigheid
van verschiltoetsen is dat de te vergelijken groepen groot genoeg zijn. Wanneer
dit niet het geval is, worden sommige groepen samengenomen in de analyse. Vaak
samengenomen groepen zijn jongeren met een Turkse, en jongeren met een
Marokkaanse achtergrond. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het rapport van Kuyper et
al. (2009), waar de steekproef het niet mogelijk maakte om ‘in sommige subgroe‐
pen’ verdere uitsplitsingen te kunnen maken ‘bijvoorbeeld tussen Marokkaanse
en Turkse jongeren of tussen christelijke en joodse jongeren’. Hier worden
Marokkaanse en Turkse jongeren voorgesteld als subgroepen van een grotere
groep, de allochtonen, zoals elders ook gebeurt (Vanwesenbeeck et al. 2003; Von
Bergh en Sandfort 2000).
Van belang is ook welke bevindingen niet worden benoemd. Als we de tabellen
van Von Bergh en Sandfort (2000) bekijken zien we, na een grote hoeveelheid
informatie over determinanten van gedrag zoals kennis en attituden, dat wan‐
neer het gaat om condoomgebruik bij het laatste seksueel contact er amper ver‐
schil is tussen de vergeleken groepen. Het enige significante verschil is dat jonge‐
ren van Surinaamse of Antilliaanse afkomst vaker een condoom gebruikten dan
jongeren van Nederlandse afkomst. Ook zien we dat sommige categorieën, bij‐
voorbeeld de categorieën ‘jongeren uit China’ en ‘jongeren uit Rusland’, niet wor‐
den geanalyseerd of opgenomen in vergelijkingen. Hun gegevens worden gene‐
geerd in de vergelijkingen; hun data worden op dat moment als onbruikbaar
beschouwd (Vanwesenbeeck et al. 2003), en hun seksualiteit als irrelevant.
In kwantitatief onderzoek is het niet altijd mogelijk om binnen een etnische cate‐
gorie verdere splitsingen te maken – dan worden groepen te klein voor statisti‐
sche toetsing (De Graaf et al. 2005; Vanwesenbeeck et al. 2003; Von Bergh en
Sandfort 2000). Zo kunnen de bevindingen voor een etnische groep als geheel
niet altijd nader gespecificeerd worden naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, leef‐
tijd of religie, hoewel dit soms nodig is om resultaten te kunnen verklaren. Er is
echter geen eenduidigheid in de manier waarop verdere specificatie wel of niet
plaatsvindt. Zo vonden Vanwesenbeeck et al. (2003) dat meiden van Nederlandse
afkomst het vaakst zwanger waren geweest, terwijl zij verwachtten dat dit de mei‐
den van Caribische afkomst zouden zijn. Hierop werd een vervolgsplitsing naar
leeftijd uitgevoerd, en werd geconcludeerd dat er op basis van de data geen con‐
clusies getrokken kunnen worden. Het verrichten van extra uitsplitsingen naar
leeftijd gebeurt niet wanneer een resultaat aan de verwachtingen van onderzoe‐
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kers voldoet, bijvoorbeeld wanneer wordt gevonden dat islamitische meiden ‘[…]
op alle fronten het minst [seksueel] ervaren’ zijn (Vanwesenbeeck et al. 2003).
Naast het bepalen van verschillen tussen groepen wordt er in veel onderzoek
getracht een voorspellingsmodel van gedrag te creëren. Op deze manier worden
risico- en beschermingsfactoren bepaald die tot gerichte, doelmatige, preventieve
activiteiten zouden moeten leiden. Etniciteit heeft hierin een plaats tussen
andere ‘sociodemografische factoren’ als sekse, opleidingsniveau en (soms) reli‐
gie. In regressieanalyses worden deze verschillende factoren gerelateerd aan een
afhankelijke variabele (bijvoorbeeld condoomgebruik). Het voordeel hiervan is
dat op deze manier de mogelijkheid bestaat om statistische effecten van oplei‐
dingsniveau, leeftijd, etniciteit en andere variabelen tezamen te berekenen. Bij
Kuyper et al. bleek bijvoorbeeld dat etniciteit van de tien keer maar één keer een
significante factor was in relatie tot seksueel grensoverschrijdend gedrag (Kuyper
et al. 2009) 4. Nadeel is dat in deze modellen vaak wordt gewerkt met binaire cate‐
gorieën: man/vrouw, hoog/laagopgeleid, westers/niet-westers (De Looze 2010;
Kuyper et al. 2009; Kuyper et al. 2011; Sandfort et al. 2010; Wolfers et al. 2010).
Hier verwordt etniciteit vaak tot een binaire variabele, en verdwijnt het eerder
gemaakte onderscheid tussen verschillende categorieën. Dit is niet alleen het
geval in regressieanalyses (met uitzondering van De Graaf et al. 2005), maar
gebeurt ook in onderzoeken die geen of andere statistische technieken gebruiken.
Vergelijkingen die worden gemaakt zijn tussen een autochtone en allochtone
groep (Cense en Van Dijk 2010; De Looze 2010; Hemmes en Ulichki 2010; Van‐
wesenbeeck et al. 2003), een Nederlandse en een niet-Nederlandse (Von Bergh en
Sandfort 2000; Wolfers et al. 2010), een Turks/Marokkaanse en een Nederlands/
niet-westerse (Schouten et al. 2007) of een westerse en een niet-westerse groep
(De Looze 2010). Gevolg van deze methode is dat één van de groepen de referen‐
tiegroep, de norm, wordt. Met uitzondering van het onderzoek Seks onder je 25e
(De Graaf et al. 2005) is deze norm in alle gevallen de groep jongeren van Neder‐
landse afkomst.
Ook in kwalitatief onderzoek worden groepen samengenomen: voor Cense en Van
Dijk (2010: 102) omvat de groep Surinaamse en Antilliaanse jongeren ook een
Ghanese en Nigeriaanse respondent, omdat hun ‘culturele script op een zelfde
golflengte ligt’. Tot de groep Turkse en Marokkaanse jongeren horen voor deze
onderzoekers ook hindoestaanse5 en Iraakse jongeren omdat hun ‘hun culturele
bagage ook eergevoeligheid kent’. Het kwalitatieve onderzoek is in twee gevallen
specifiek gericht op allochtone jongeren (Hemmes en Ulichki 2010; Hollander en
Frouws 2011), één keer op islamitische jongeren (Smerecnik et al. 2010), en één
keer bevatte de groep ook autochtone Nederlandse jongeren (Cense en Van Dijk
2010). In deze onderzoeken wordt gezocht naar factoren die voor deze jongeren
van invloed zijn op hun relationele en seksuele ontwikkeling en naar manieren
om preventieve programma’s voor hen beter te laten aansluiten.
4
5

In de significante analyse werd gevonden dat het hebben van een niet-westerse afkomst 4,14%
van de variatie in het vertonen van seksuele dwang verklaart.
Het is niet duidelijk hoe een ‘hindoestaanse groep’ jongeren is onderscheiden, aangezien uit‐
gangspunt voor categorisering hier ‘land’ was.
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In een onderzoek naar seksuele grensoverschrijding wordt op basis van de data
een typologie ontwikkeld van vijf typen jongens en vijf typen meiden (Cense en
Van Dijk 2010: 107). Deze typen jongeren worden verbonden aan ‘risico voor het
vertonen en meemaken van seksuele grensoverschrijding’ en etniciteit. In enkele
gevallen wordt het type jongere alleen aan een niet-Nederlandse etniciteit ver‐
bonden. Zo hebben ‘players’ in de onderzoeksgroep een Surinaamse of Nigeri‐
aanse achtergrond en zijn het jongens voor wie het gaat om ‘de status die seks
geeft bij hun vrienden en om lust. Ze willen vooral populaire meisjes scoren, heb‐
ben geen bezwaar tegen snelle seks en hebben meerdere “chickies”’, aldus de
onderzoekers. Hoewel de auteurs van dit rapport meermaals aangeven dat de
groepen niet representatief zijn, en de resultaten alleen gelden voor de onder‐
zoeksgroep, lijkt deze presentatie van data tegenstrijdig met het doel een beeld te
krijgen van jongeren in het algemeen om daar een campagne op af te stemmen.
Het doen van aanbevelingen
Veel rapporten en artikelen besluiten met aanbevelingen voor toekomstig onder‐
zoek, beleid of voor de praktijk (zoals voorlichtingspakketten, sociaal werk of
zorgvoorzieningen). Deze aanbevelingen zijn interessant omdat onderzoekers
hier direct het woord richten tot beleidsmakers, opvoeders en collega-onderzoe‐
kers. Zij geven aan welke implicaties zij willen dat hun onderzoek heeft. In som‐
mige gevallen doen de onderzoekers zelf geen aanbevelingen maar laten zij dit
over aan ‘belanghebbenden in het veld van jongeren en seksualiteit’ (‘Seks onder
je 25e’, zie Meijer, Graaf, Vanwesenbeeck en Poelman 2005) of aan ‘experts’ en
jongeren zelf (Kuyper et al. 2009). In veel van de overige onderzoeken worden
aanbevelingen (deels) in termen van etniciteit geformuleerd. Zo menen Hollander
en Frouws (2011: 55) dat met name meiden van Antilliaanse en Surinaamse
afkomst moeten worden voorgelicht over ‘de niet louter positieve aspecten van
het jong moeder worden’. Daarnaast noemen zij een belangrijke aanbeveling voor
voorlichting op school ‘het apart ontwikkelen en uitvoeren van interventies voor
jongens en meisjes [… vanwege …] de verschillende verhoudingen tussen jongens
en meisjes die bestaan bij (met name) allochtone kinderen’ (ibid.: 55-56). Ook
voor andere onderzoekers zijn gevonden verschillen naar etniciteit van belang.
Volgens Vanwesenbeeck et al. (2003: 38) zal ‘in de toekomst aan de seksespecifici‐
teit alsook aan de culturele specificiteit van de seksuele vorming meer aandacht
moeten worden geschonken’. Aanbevelingen worden niet alleen gericht op jonge‐
ren maar ook op hun families: ‘It is important to start targeting specific commu‐
nication interventions at migrant families, which aim to increase the openness in
communication between parents and their children about sexuality’ (Schouten et
al. 2007).
Bij de aanbevelingen die worden gedaan voor vervolgonderzoek zien we opnieuw
dat veel onderzoekers eerder onderscheid tussen geconstrueerde etnische groe‐
pen laten varen ten gunste van een onderscheid tussen Nederlanders en nietNederlanders, tussen autochtonen en allochtonen. De verschillen lijken dan dus‐
danig groot dat vaak wordt aangeraden apart onderzoek naar allochtonen uit te
voeren. Grotere groepen allochtone jongeren zouden onderzocht moeten worden
om de verschillen duidelijker voor het voetlicht te brengen (Schouten et al. 2007;
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Von Bergh en Sandfort 2000). Aan deze oproep lijkt deels al gehoor te zijn gege‐
ven. Zo is naast een groot onderzoek naar seksualiteit onder jongeren (Seks onder
je 25e, editie 2011) een speciaal onderzoek naar allochtone jongeren uitgevoerd
om de algemene resultaten aan te vullen (zie ZonMW 2011).
Het tot stand brengen van etniciteit en seksualiteit
Na de praktijken van werving, indeling, vergelijken en het doen van aanbeve‐
lingen uiteen te hebben gezet, gaan we in op de betekenis en gevolgen van deze
verschillende praktijken.
Bij de rationale voor het gebruiken van etniciteit en de werving van responden‐
ten, zagen we dat onderzoekers veel moeite doen om hun steekproef ‘etnisch
divers’ te maken. Hiermee wordt aan de kritiek op het ‘one-size-fits-all’-model
(Epstein 2007) tegemoet gekomen: er wordt niet uitgegaan van de bevolking als
een homogene groep, maar aandacht gegeven aan diversiteit. Echter, doordat de
onderzoeksgroepen vaak ingedeeld worden naar etniciteit komt de nadruk te lig‐
gen op etnische verschillen. Zo ontstaat er een beeld van sociale groepen die in
essentie van elkaar verschillen op basis van etniciteit. Ondanks de goed bedoelde
wens om recht te doen aan diversiteit en om gelijkheid in termen van seksuele
gezondheid te bewerkstelligen, zijn de effecten van een a priori focus op etniciteit
niet louter positief: ze worden een voedingsbodem voor categorisch denken over
migranten (Ghorashi 2013). Door de nadruk op etniciteit vermindert de aandacht
voor overeenkomsten tussen groepen en voor verschillen binnen groepen. Zo
wordt de rol van sociale klasse of opleidingsniveau vaak niet onderzocht, hoewel
er aanwijzingen zijn dat deze dimensie relevanter is dan etniciteit (zie bijvoor‐
beeld Matser et al. 2013).
Het merendeel van de geanalyseerde studies gaat uit van nationale herkomst en
vraagt naar geboorteland van persoon en ouders. Deze methode, gebaseerd op die
van het CBS, is niet onomstreden. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
adviseerde eerder de indeling te schrappen, omdat zij niet productief of verhelde‐
rend werkt en omdat niet afkomst maar toekomst zou moeten tellen (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling 2012). Ook het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI) stelt dat de etnische categorisering volgens de
CBS-definitie een werkelijkheid beschrijft die niet (meer) bestaat en tot een onte‐
rechte etnische reflex leidt bij incidenten en maatschappelijke problemen (Ham
en Meer 2012). Categorisch denken en de zogenaamde etnische reflex leiden tot
een problematisering van groepen (bijvoorbeeld jongeren met een Antilliaanse
achtergrond) in plaats van fenomenen (bijvoorbeeld condoomgebruik). Zo blijft
‘risico’ kleven aan bepaalde groepen. Dit zijn vaak groepen die in de Nederlandse
maatschappij een gemarginaliseerde positie innemen en, zoals Proctor, Krumeich
en Meershoek (2011) stellen, als de ‘ander’ fungeren. Volgens Schinkel (2007)
leidt de Nederlandse neiging om te denken in termen van allochtonen die moeilijk
inburgeren tot gevoelens van bedreiging voor ‘de maatschappij’. De maatschappij,
wordt, in dit vertoog, een autochtoon geheel waar allochtonen buiten worden
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geplaatst. Autochtonen worden zo een onproblematische vergelijkingsgroep,
waartegen ‘anderen’ worden afgezet.
Dat autochtonen gezien worden als referentiegroep wordt ook in statistische
praktijken duidelijk, waar zij de ongemarkeerde, neutrale ’0’-waarde krijgen. Het
blijkt ook uit passages als ‘de Caribische groep doet niet onder voor de Neder‐
landse’, of ‘qua kennis blijven islamitische meisjes achter’ (Vanwesenbeeck et
al. 2003). Dergelijke vergelijkingen gaan niet alleen mank omdat er een groep op
basis van herkomst met een groep op basis van religie wordt vergeleken, ze
maken ook duidelijk dat Caribische jongeren of islamitische meiden uitgesloten
zijn van Nederlands-zijn, en ondersteunen het alom aanwezige beeld van Neder‐
land als modern en progressief, en de ‘ander’ als traditioneel en ‘achter’ (Mep‐
schen, Duyvendak en Tonkens 2010). Epidemiologisch onderzoek brengt zo geen
neutrale weergave van de werkelijkheid, maar is juist beïnvloed door de sociaal‐
maatschappelijke context waarin het wordt uitgevoerd (Brubaker 2002; Epstein
2007). Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over ‘de islamitische doctrine’, ‘een
subpopulatie binnen de groep moslims met extreme standpunten’ (Smerecnik et
al. 2010), of over een ‘vrij progressieve groep allochtonen’ (Von Bergh en Sandfort
2000), is deze invloed duidelijk aanwezig. Deze oordelende toon over allochtonen
in het algemeen en de islam in het bijzonder maakt het begrijpen van onderzoeks‐
resultaten niet makkelijker: het leidt tot onnauwkeurig gebruik van de termen
religie, etniciteit en cultuur en het vertroebelt onderzoeksresultaten. Niet alleen
de oordelende toon over, maar ook de term zelf – ‘allochtoon’ – is controversieel
(zie bijvoorbeeld het recente rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwik‐
keling 2012). Allochtonen kunnen niet worden opgevat als een sociale groep,
verder te verdelen in subgroepen, maar de term moet gezien worden als een
beleidscategorie die in de jaren negentig in zwang raakte en synoniem lijkt te zijn
geworden voor ‘probleem’ (Geschiere 2009; Ham en Meer 2012). Dergelijke
tekortkomingen komen ook aan bod in het onderzoek naar seksualiteit dat hier is
geanalyseerd. Zo merken Vanwesenbeeck et al. (2003) op dat er grote verschillen
zijn tussen allochtonen en dat deze groep verder gedifferentieerd moet worden
om betekenisvol te kunnen zijn. De eerder besproken uitweiding over het tot
stand komen van onderzoekscategorieën in onderzoek naar ‘seksuele grensover‐
schrijding’, zoals Turkse en Marokkaanse jongeren (waartoe ook een Iraanse res‐
pondent werd gerekend) en Surinaamse en Antilliaanse jongeren (waartoe ook
een Ghanese en Nigeriaanse respondent behoorden) doet vermoeden dat het
maken van deze categorieën een heikel punt kan zijn voor onderzoekers. Ook een
toegevoegde voetnoot waarin de auteurs stellen ‘respect’ te hebben voor ‘alle ver‐
schillen tussen individuen en subgroepen’ (Cense en Van Dijk 2010), kan als indi‐
catie hiervoor worden opgevat. Ondanks deze uitleg over de constructie en
onnauwkeurigheid van categorieën worden diezelfde categorieën toch gebruikt
wanneer conclusies worden getrokken of aanbevelingen worden gedaan – eerdere
nuances verdwijnen dan.
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Impact van het wetenschappelijk onderzoek
De autoriteit van kennisinstituten, academische tijdschriften en universiteiten
maakt dat aanbevelingen voor vervolgonderzoek en preventiepraktijk ver rei‐
kende gevolgen hebben. Onderzoeksresultaten over seks en jongeren worden
vaak breed uitgemeten door landelijke kranten. Zo kopte de Volkskrant bijvoor‐
beeld naar aanleiding van een van de onderzoeken: ‘Praten over seks onder alloch‐
tonen nog taboe’ (de Volkskrant, 16 oktober 2008). Het gebruik van ‘nog’ impli‐
ceert dat de als allochtoon geconstrueerde groep achterloopt op de autochtone
groep, die het Nederlandse ideaal van ‘pragmatisch’ omgaan met seks (Pillai en
Toure 2010) belichaamt. Bovendien impliceert het dat de autochtone groep
onproblematisch is. Maar, we hebben gezien dat dit bijvoorbeeld in het geval van
tienerzwangerschappen onjuist is. Deze komen tegen algemene verwachtingen in
relatief vaak voor onder meisjes van autochtone afkomst. En hetzelfde geldt,
zoals we zullen zien, ook voor condoomgebruik.
Onderzoekers refereren aan elkaar om het belang van etniciteit te benadrukken
en zo ontstaat een zichzelf herhalende praktijk. Een voorbeeld hiervan is te vin‐
den in het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM (Bakker 2010, zie
tabel 2). Het Nationaal Kompas Volksgezondheid biedt ‘onafhankelijke en weten‐
schappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid’.6 Op de website
wordt een tabel weergegeven zonder uitleg van het aantal jongeren waarop cijfers
gebaseerd zijn, de beperkingen van het onderzoek, of over categoriseringen en
generaliseerbaarheid, waardoor eerdere nuanceringen uit het onderzoek verloren
gaan.
Tabel 2:

Percentage scholieren (12-15 jaar) dat meerdere sekspartners
(tegelijk) heeft gehad7

Afkomst

Heeft behalve met vaste sekspart- Heeft vier of meer sekspartner ook seks met anderen
ners gehad
jongens

meisjes

jongens

meisjes

Antilliaans

21

10

51

34

Surinaams

16

20

63

35

Marokkaans

30

5

72

17

Nederlandse of
andere westerse
afkomst

7

6

34

28

In bovenstaande tabel is te zien dat jongens van Marokkaanse afkomst bijvoor‐
beeld naast seks met een vaste partner ook seks met anderen hebben gehad en
dat meiden van Marokkaanse afkomst relatief minder vaak vier of meer sekspart‐
ners hebben gehad. Deze cijfers worden gepubliceerd onder de rubriek ‘gezond‐
heidsdeterminanten’, maar hoe het hebben van meerdere sekspartners
6
7

Website www.nationaalkompas.nl, geraadpleegd op 25 augustus 2013
Tabel zoals gepubliceerd in ‘Nationaal Kompas Volksgezondheid’, zie Bakker (2010). De categorie
‘Turks’ uit het onderzoek (De Graaf et al. 2005, Seks onder je 25e) is hier overigens verdwenen.
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samenhangt met gezondheid wordt niet uiteengezet – ook hier wordt verdere
interpretatie aan de lezer overgelaten. De suggestie wordt echter gewekt dat de
Nederlandse samenleving een probleem heeft met jongeren van niet-Nederlandse
afkomst die promiscue zouden zijn. Echter, wanneer het gaat om gezondheid, lijkt
condoomgebruik een meer voor de hand liggende gedraging om resultaten over
weer te geven. Ook condoomgebruik is opgenomen in het uitgebreide onderzoek
Seks onder je 25e, de cijfers die dit opleverde zijn te vinden in tabel 3.
Wanneer we in deze tabel jongeren van Nederlandse/westerse afkomst vergelij‐
ken met jongens van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst zien we dat
een relatief klein percentage Nederlandse/westerse jongens bij seks met de laatste
partner altijd een condoom gebruikte. Ook zien we dat het percentage meiden dat
nooit een condoom gebruikt niet significant verschilt wanneer gekeken wordt
naar wat de onderzoekers definiëren als afkomst. Aan de hand van hetzelfde
onderzoek zijn dus andere conclusies te trekken over de relatie tussen etniciteit
en seksuele gezondheid. De keuze welke tabel wel en welke niet op de website te
publiceren, en daarmee welke verschillen of overeenkomsten te benadrukken en
welke niet, bepaalt hoe seksualiteit en etniciteit gerepresenteerd worden en hoe
etnische groepen betekenis krijgen.
Tabel 3:

Condoomgebruik bij geslachtsgemeenschap met laatste partner
(%)8
Jongens Meiden

Afkomst

N

Altijd

Soms Alleen begin
relatie

Nooit Altijd Soms Alleen begin
relatie

Nooit

Nederlands/ 2164
Westers

31▼

18

28▲

22

20

17▼ 36▲

26

Marokkaans 58

53▲

18

5▼

23

38

25

13

25

Turks

77

60▲

15

8▼

17

29

33

13▼

25

Surinaams

125

50▲

15

8▼

27

24

28▲ 25

Antilliaans

110

31

25

8▼

36▲ 16

28▲ 32

▼ ▲ = respectievelijk relatief laag of hoog gegeven het percentage in de totale

24
23
groep9

Onderzoeksresultaten zijn dus niet alleen van belang binnen universiteiten en
kenniscentra, maar vinden hun weg naar media en publiekswebsites. Daarnaast
worden aanbevelingen van onderzoekers door de politiek serieus genomen. Ze
geven richting aan toekomstige onderzoeksplannen en bestedingen van de over‐
heid (Essed en Nimako 2006; zie ook Meijer et al. 2005). Dit draagt bij aan het
8
9
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Tabel is een onderdeel van een uitgebreidere tabel uit Seks onder je 25e betreffende
condoomgebruik met de laatste partner (De Graaf et al. 2005: 84).
Het is hier van belang niet alleen naar de percentages maar ook naar de absolute aantallen te
kijken. Wanneer we bijvoorbeeld de categorie jongeren van ‘een Marokkaanse afkomst’ eruit lich‐
ten, zien we dat het hier gaat om een steekproef van 58 jongeren. Uitspraken over ‘de Marok‐
kaanse jongens’ gebeuren dus op basis van ongeveer 29 jongens, aangenomen dat de verdeling
jongens/meiden gelijk is.
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bevestigen van het belang van etniciteit in onderzoek naar seksualiteit. Het ligt
dan ook voor de hand dat de hier beschreven praktijken herhaald worden in toe‐
komstig onderzoek.10
Seksualisering van etniciteit en etnicisering van seksualiteit
Waarom worden de termen etniciteit en seksualiteit met elkaar verbonden? Onze
analyse laat zien dat onderzoek naar seksualiteit wordt geformuleerd vanuit de
noodzaak om de (toekomstige) gezondheid of welzijn van de bevolking te verbete‐
ren. Denk aan het voorkomen van seksueel overdraagbare ziektes, ongewenste
zwangerschappen, of aanrandingen. Michel Foucault (1976) heeft het begrip sek‐
sualiteitsdispositief geïntroduceerd om het mechanisme te beschrijven dat gericht
is op het reguleren van de gezondheid van de bevolking en het optimaliseren van
haar kwaliteit door een specifieke aandacht voor seksualiteit. Voor dit optimalise‐
ren is kennis nodig en door kennis over seksualiteit te vergroten, wordt een pro‐
ces in gang gezet dat waarheid omtrent seksualiteit steeds verder vastlegt. Door
middel van statistieken wordt steeds specifieker bepaald wat normaal is (bijvoor‐
beeld het aantal sekspartners dat iemand heeft op een bepaalde leeftijd). Belang‐
rijk is dat het hierbij niet gaat om de seksualiteit of het seksueel gedrag van het
individu; doel is het reguleren van de seksualiteit van de bevolking. De overheid
speelt een belangrijke rol in het dominante vertoog over seksualiteit in Nederland
via het volksgezondheidsonderzoek en het stimuleren van onderzoek naar jonge‐
ren en seksualiteit.
In het dominante vertoog over seksualiteit wordt Nederland voorgesteld als ver‐
licht en progressief, bevrijd van seksuele repressie en vrij van genderongelijkheid.
Dit ideaal wordt vaak gecontrasteerd met groepen die worden gezien als traditio‐
neel en onderdrukt.11 In dit dominante vertoog verwordt seksualiteit tot een bar‐
rière die sommige mensen insluit en anderen uitsluit, en speelt seksualiteit een
cruciale rol in het beeld van onszelf en ‘de ander’ (Nagel 2003). Dergelijke patro‐
nen van seksuele stereotypen over (culturele) groepen, gender, leeftijd, seksuele
oriëntatie, et cetera, zijn niet alleen in Nederland vindbaar, ze liggen aan veel
(epidemiologisch) onderzoek ten grondslag waar experts vaak de dominante
groep vertegenwoordigen en de onderzochten a priori een problematische groep
zijn (Spronk 2012). Seksuele stereotypen portretteren de dominante groep vaak
als seksueel krachtig (meestal van toepassing op de mannen) en puur (meestal
van toepassing op de vrouwen), en ‘de ander’, de minderheidsgroep(en), als zede‐
loos (mannen) en promiscue (vrouwen) (Nagel 2003). In het themanummer van
10

11

Ons onderzoeksproject getiteld ‘Sexualities and Diversities in the Making’, beoogt dit patroon te
doorbreken door niet uit te gaan van a priori vastgestelde (probleem)categorieën van seksualiteit
en etniciteit. Bovendien plaatst het seksualiteit in het dagelijks leven van adolescenten en ziet
die als een inherent deel van identiteitsontwikkeling.
De term seksueel nationalisme wordt gebruikt om dit fenomeen te beschrijven. Het valt buiten
de focus van dit artikel om hier verder op in te gaan, zie Mepschen et al. (2010) voor verdere
discussie van de term. Deze slaat vaak op de relatie tussen homoseksualiteit en islam, maar is,
zoals wij laten zien, ook relevant voor analyse van heteroseksualiteit.
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het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift over seksualiteit uit 1990 werd door Annet
Mooij uiteengezet hoe de immigrant of buitenlandse arbeider in verband werd
gebracht met zedenloosheid. Zij citeerde uit een ingezonden brief, gepubliceerd in
het Tijdschrift voor Geneeskunde:
‘…het kost hun [donkerhuidige buitenlandse werknemers] in den regel weinig
moeite een herhaaldelijk wisselend geslachtsverkeer uit te oefenen en uit de
aard der zaak verhoogt dit [...] de kans op haardsgewijze verbreiding van de
geslachtsziekten zeer snel’ (citaat uit Mooij 1990).
Uit het citaat wordt duidelijk dat bepaalde groepen in verband gebracht worden
met promiscuïteit en gezondheids- en besmettingsgevaar voor de natie. Het beeld
dat geschetst wordt, namelijk dat ‘donkerhuidigen […] weinig moeite hebben wis‐
selend geslachtsverkeer uit te oefenen’ is een beeld dat ons hedendaags niet onbe‐
kend is.
In veel onderzoek worden etniciteit, cultuur en herkomst inwisselbaar of in
elkaars verlengde gezien. Etniciteit en cultuur blijken ‘glibberige begrippen’ te zijn
(M’charek 2010; Prins 2013): niet alleen verschuiven scheidslijnen; waardoor wie
tot de ene en wie tot de andere categorie behoort verandert (zoals we zagen in het
voorbeeld van prinses Amalia), etniciteit zelf verschuift ook van persoons-, tot
gezins-, tot groepskenmerk, soms binnen dezelfde rapportage. Etnische groepen
worden ‘moving targets’ omdat onze onderzoeksresultaten ze voortdurend veran‐
deren (Hacking 2006). De verschillen die worden berekend op basis van deze ver‐
schillende etniciteitsbegrippen gaan voor zich spreken: ze bepalen wat het beho‐
ren tot de ene of de andere categorie betekent.
Door de ambigue definitie van etniciteit en de flexibele relatie met seksualiteit
krijgen de concepten etniciteit en seksualiteit beide al doende invulling in de
onderzoeken. Zo wordt een beeld geschapen van wat een gezonde seksuele ont‐
wikkeling is en wat ongezond is. Wie van deze normale, gezonde ontwikkeling
afwijkt, heeft, volgens deze logica, extra aandacht en voorlichting nodig. Uit onze
analyse blijkt dat deze deviante groepen steeds de groepen zijn wier etniciteit niet
‘Nederlands’ is – er ontstaan groepen die afwijkende seksualiteit komen te beli‐
chamen. Als er een Nederlandse groep is die afwijkt bij een bepaald fenomeen, bij‐
voorbeeld tienerzwangerschap (Vanwesenbeeck et al. 2003), blijft dit niet aan de
groep kleven, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de groep met een Antil‐
liaanse achtergrond (Hemmes en Ulichki 2010; Hollander en Frouws 2011; Van‐
wesenbeeck et al. 2003). Studies die dichotome vergelijkingen uitvoeren komen
vaak tot de conclusie dat de seksualiteit van ‘anderen’ afwijkt: zij zijn te veel met
seks bezig (in het geval van jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse achter‐
grond), of hebben het er juist te weinig over (in het geval van jongeren met een
Turkse of Marokkaanse achtergrond). Het algemene beeld dat zo ontstaat uit de
veertien geanalyseerde studies is er een van etnische groepen met een problema‐
tische seksualiteit. Meer specifiek zijn enkele invullingen als volgt:
‘Jongeren van Antilliaanse afkomst zijn veel met seks bezig’ (De Graaf et
al. 2005).
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‘Pilgebruik onder allochtonen laag’ (De Looze 2010).
‘[Allochtonen vertonen] hoge seksuele activiteit, desinteresse, vermijdingsge‐
drag en een laag kennisniveau ten aanzien van preventie van soa’s en zwan‐
gerschap, een dominante positie van jongens in combinatie met beperkte
weerbaarheid van meisjes’ (Hollander en Frouws 2011).
‘Jongeren met een niet-Nederlandse moeder [zijn het] minst weerbaar’
(Inspectie van het Onderwijs 2009).
Zo op het eerste gezicht lijken de conclusies vanzelfsprekend te volgen uit het
onderzoek. Echter, we hebben laten zien dat de categorieën en daaraan verbon‐
den feiten niet natuurlijk vindbaar zijn voor onderzoekers, maar het resultaat zijn
van het onderzoeksproces. In dat licht bezien zijn bovenstaande conclusies veel
minder eenduidig. Wel wordt de suggestie gewekt dat de cultuur van etnische
anderen een onveranderlijke kern heeft die de opvattingen en het gedrag van
individuen grotendeels bepalen, als ware het een tweede natuur van mensen (Prins
2013). Deze opvatting is terug te zien in voorstellingen van cultuur als bagage
(Cense en Van Dijk 2010), iets dat je in onveranderlijke vorm bij je draagt. Het is
ook evident in vergelijkingen die worden gemaakt tussen jongeren van Marok‐
kaanse afkomst in Nederland en Marokkanen in Marokko. Dit roept een beeld op
van een onveranderde groep die haar herkomstland als het ware in zich
draagt – terwijl onderzoek laat zien dat identificatie met herkomstland variabel is
(zie bijvoorbeeld Van der Welle 2011). Deze onveranderlijkheid komt ook tot uit‐
ing wanneer islamitische jongeren in Nederland worden vergeleken met Iraanse
migranten in Zweden en Somalische migranten in Londen en Toronto (Smerecnik
et al. 2010) – alsof Iraniërs en Somaliërs allen moslim zouden zijn, dus hetzelfde,
en sociale context er niet toe zou doen. Deze onveranderlijkheid van cultuur is
ook zichtbaar in assumpties over ‘cultuurgebonden gedrag’ en cultureel bepaalde
‘openheid over seks’ (Hollander en Frouws 2011). De ‘tweede natuur’ die etnici‐
teit lijkt te zijn, wordt dus ingevuld in termen van seksualiteit: de promiscue, de
risicovolle, de grensoverschrijdende, de onderdrukte. Dit is waarop Ian Hacking
doelt wanneer hij van ‘making up people’ spreekt. Onderzoekers bepalen niet
alleen welke groepen onder de loep worden genomen, maar ook wat hun karakte‐
ristieken zijn (Bradby 2012). Naast negatieve stereotypering kan dit ook leiden
tot een hiërarchische rangschikking van de groepen (Nagel 2003). Dit risico wordt
versterkt doordat veel rapportages de gevonden relaties tussen gedrag/attituden
en etniciteit niet voldoende conceptueel onderbouwen. Zo lijken gevonden ver‐
schillen voor zich te spreken en slechts een onderbouwing te zijn van het bestaan
van de etnische categorieën waarmee de onderzoeken van start gingen. Tegelij‐
kertijd sluiten de categorieën naadloos aan bij dominante ideeën in het integratie‐
debat in Nederland, waarbij specifieke groepen geproblematiseerd worden en
andere niet. Recent onderzoek in Nederland (Matser et al. 2013) onderstreept dat
het cruciaal is dat het concept etniciteit steeds kritisch wordt bezien. Matser en
collega’s analyseerden cijfers van chlamydia-infectie en vonden tegen hun ver‐
wachtingen dat niet etniciteit maar sociaaleconomische status correleerde met
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infectie. Dit kwam aan het licht door de verwevenheid van etniciteit en sociaal‐
economische status in beschouwing te nemen in statistische analyses. Ook in
internationaal seksualiteitsonderzoek wordt steeds vaker een alternatief gezocht
voor diversiteit als een ‘optelsom van verschilcategorieën’, en wordt ruimte
gemaakt voor discontinuïteit en instabiliteit van identificatie (Haggis en Mulhol‐
land 2013).
Conclusie
In een maatschappelijke context waarin de combinatie van etniciteit en seksuali‐
teit symbool lijkt te staan voor problemen, is het opmerkelijk dat onderzoek dit
fenomeen nagenoeg niet heeft bekritiseerd. Uit onze analyse blijkt dat het
ondoorzichtig is welke noties van etniciteit in onderzoek naar seksualiteit figure‐
ren. Vervolgens bepalen deze noties de methodologische handelingen, en worden
zo bestendigd in onderzoeksresultaten: er ontstaan vastomlijnde etnische groe‐
pen die seksueel gedefinieerd lijken te kunnen worden. Hoewel niet duidelijk
wordt hoe etniciteit belangrijk is, wordt steeds bevestigd dat etniciteit belangrijk
is – dat verschillen groter zijn dan overeenkomsten en dat deze verschillen begre‐
pen zouden moeten worden in termen van etniciteit. De in de onderzoeken gege‐
nereerde kennis stuurt gezondheidsbevorderende interventies en wordt uitge‐
breid overgenomen door andere onderzoekers, experts en media. Zo ontstaat een
proces waarin geconstrueerde etnische categorieën een problematische seksuali‐
teit komen te belichamen. Het is belangrijk op te merken dat alle categorieën
geconstrueerd zijn en dat we geen concepten hebben die naadloos aansluiten bij
de werkelijkheid die we willen begrijpen of veranderen. De vraag is echter welke
categorieën of variabelen relevant zijn voor het begrijpen van bepaalde fenome‐
nen en hoe we ze kunnen gebruiken zonder dat het proces van categorisering en
van ‘naming’ bijdraagt aan het naturaliseren van de relatie tussen etniciteit en
seksualiteit.
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