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Voorwoord 

 

 

Ziehier mijn proefschrift. Een oeuvre, gegroeid uit de praktijkervaring die ik opdeed 
tijdens een lange periode van begeleiding en hulpverlening aan jongeren en aan 

volwassenen met betrekking tot relationele problemen.  
Mijn dank gaat hierbij uit naar mijn clientèle. Gegevens afkomstig van hun 

levensverhalen hebben als onderzoeksmateriaal gediend. De hieraan ontleende kennis 
hebben geleid tot het kunnen maken van een gerichte afstemming van de hulpverlening.  
Mijn dank gaat uit naar de schoolbesturen van de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, 

de Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba en het Openbaar Onderwijs die toegestemd 
hebben in het afnemen van de vragenlijsten bij de leerlingen die hieraan hebben 

deelgenomen. 
Binnen het onderzoeksgeheel heeft het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Seksualiteit een belangrijke rol gespeeld. Het Fonds gaf financiële ondersteuning aan 

mij en ook middels de begeleider dr. mr. C.J. Straver. De kennis en vaardigheden die hij 
heeft aangedragen in combinatie met de gegeven steun en vertrouwen zijn cruciaal 

geweest bij de voortgang en afwerking van mijn dissertatie.  
Mijn dank gaat zeker uit naar Professor dr. C.J. Hamelink die op een cruciaal moment te 
hulp kwam. Hij heeft daarbij nauw samen gewerkt met dr. Straver, die mij reeds vanaf 

begin 2000 inhoudelijk begeleidde.  
Mijn dank gaat ook naar de heer Lodi Leeuwenberg die mij in de hoedanigheid van 

bibliothecaris en zijn ervaring met het omgaan met wetenschappelijke literatuur heeft 
ondersteund bij het samenstellen van de bibliografie. 
Last but not least gaat mijn dank uit naar mijn zus Ilva en mijn broer Antonie op wie ik 

gedurende al deze jaren heb kunnen rekenen en steunen.   
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Hoofdstuk 1 

 

 

Ontstaan en groei van het onderzoek 

 

 

Inleiding 

 
 
In 1979 besloot ik, na enkele jaren werkervaring in de sociaal-medische sector in 

Nederland, ter afsluiting van mijn studie mijn doctoraal stage van mijn hoofdrichting 
Gezinsleer, Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, op Aruba 

te volbrengen. Het lag in de bedoeling om vervolgens mijn vakgebied op Aruba te 
beoefenen. Mede op aanraden van mijn familie, die duidelijk gezien had hoe groot de 
behoefte daar was aan de bijdrage die ik door mijn vak waarschijnlijk zou kunnen   

leveren. 
Ter plekke aangekomen bleek echter dat de maatschappelijke organisatie nog niet zover 

was dat men een plaats voor mij zag waar ik op dat moment vruchtbaar zou kunnen 
werken.   
Zes jaar later, inmiddels afgestudeerd en na het opdoen van veel nuttige werkervaring op 

Curaçao, kon ik op Aruba aan de slag. 
Hetgeen vanaf mijn werkaanvang in de toenmalige Nederlandse Antillen een belangrijke 

rol heeft gespeeld was een aantal kenmerkende inzichten en handelingen in de 
Westeuropese samenleving die ik me door de jaren heen eigen had gemaakt binnen een 
samenleving die ik anders, en in concreto als traditioneel ervaarde. Deze inzichten 

hadden op mij een zeer positieve neerslag, in die zin dat ik meer en beter probeerde te 
luisteren naar de ander waarmee ik in mijn werk te maken had en me zoveel mogelijk in 

hem/haar en de situatie ter zake probeerde in te leven en te begrijpen zodat ik als 
zodanig mijn kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk zou kunnen gebruiken. Dit 
alles leidde tot het bewust(er) bezig zijn met het stellen van vragen aan de ander en aan 

mezelf en uiteindelijk tot het gezamenlijk of individueel zoeken naar antwoorden hierop.       
In mijn werk op Aruba, te beginnen met het geven van seksuele voorlichting aan 

jongeren en spoedig daarop  aansluitend met (seksuele) opvoedingsondersteunende 
oudercursussen, kon ik ruim gebruik maken van mijn tijdens mijn studie en werk in 
Nederland opgedane kennis en ervaring. Er was op Aruba duidelijk behoefte aan kennis, 

vooral een vorm van Arubakennis die niet bleef staan bij enige biologische informatie 
plus de onthoudingsmoraal, maar dichter bij de beleving, de psycho-sociale 

contactsituaties, en de betekenis van de verlangens en gevoelens.  
Vanuit dit werk met een aantal schoolgroepen en oudergroepen, kwam bij mij het 
verlangen op meer te weten te komen wat - in een empirisch onderzoek - de “doorsnee” 

van de jongeren wist en wilde en deed. Daarbij bleef mijn aandacht voor de samenleving 
als geheel, de cultuur in sociologische zin, steeds aanwezig. Dat gebeurde ook wel 

vanzelf, omdat de vragen en opmerkingen die ik tijdens mijn voordrachten kreeg, 
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duidelijk terugverwezen naar de psycho-sociale en culturele achtergronden van waaruit 
de vragen voortkwamen. 

Inmiddels was contact ontstaan met het Fonds voor Weteschappelijk Onderzoek 
Seksualiteit in Nederland, dat enkele malen financiële steun verleende aan mijn 
inmiddels op gang gekomen onderzoek. Van die zijde bleek duidelijk grote interesse 

voor mijn onderzoek te bestaan. Niet specifiek voor het door mij ontworpen 
veldonderzoek, maar breder met betrekking tot de Arubaanse samenleving als geheel, 

waarbinnen ik voor de bevolking kennelijk een aantal nogal nieuwe elementen 
introduceerde. 
De vraag van het Fonds en hun bereidheid tot verdere steun, hing samen met het 

uitbouwen van mijn studie, en het leveren van een inzichtgevend beeld van Aruba als 
nog in belangrijke mate een traditionele samenleving.  

De vraagstelling voor het project als geheel werd daarmee: Wat is dat eigenlijk, een 
traditionele samenleving? Hoe ‘werkt’ zo’n samenleving, wat wil zeggen hoe 
functioneert dit als een speciaal en cultureel systeem, wat houdt het gaande, en waar 

liggen elementen van druk richting verandering? Mensen voelen zich kennelijk 
gebonden eraan. Wat is voor hen waardevol en belonend, wat zijn vanzelfsprekendheden 

die men onbereflecteerd aanvaardt, wat zijn de belemmeringen om er uit te stappen en 
een andere life style te kiezen - worden die behoeften wel gevoeld? - en wat zijn de 
sancties tegen afwijkers? 

Hoewel het in dit boek beschreven onderzoek niet alle vragen kan beantwoorden, wordt 
wel een poging gedaan om een samenhangend en consistent beeld te ontwerpen van 

Aruba als een nog sterke traditionele samenleving, inclusief de soms - bij zowel de 
jongeren als de volwassenen waarmee ik te maken kreeg - optredende wensen tot 
verandering en de barrières daartegen.  

Het onderzoek kreeg, door de feitelijke gang van zaken, een tweeledige structuur: 
1. De door de jaren heen steeds terugkerende patronen binnen de praktijkgegevens 

met betrekking tot jongeren, hun ouders, maar ook met betrekking tot individuele 
en gehuwde of samenwonende volwassenen.  

De seksuele voorlichting aan schoolgaande jongeren, de cursussen, met name voor de 

ouders, leverden al een aantal opmerkelijke vragen en, voor mij, nieuwe inzichten op. 
Dit werd in de loop van enkele jaren aangevuld met individuele consulten van ouders die 

over bepaalde opvoedingsperikelen kwamen praten. Dit gaf een ruime hoeveelheid 
informatie over hoe binnen deze samenleving over opvoeding, seksualiteit, relaties van 
jongeren, en dergelijke, werd gedacht, en met name hoe er dan werd opgetreden, of niets 

werd gedaan. Mijn adviespraktijk breidde zich uit, en vrij spoedig kreeg ik ook ouders 
die als paar kwamen voor een gesprek, maar meestal voor meerdere gesprekken over 

hun onderlinge relatie en hun relatie tot hun kinderen.  
In de navolgende hoofdstukken komen de gegevens die dit alles opleverde uitvoerig aan 
de orde. Inmiddels was ik, mede door advies van het Fonds, op het spoor gekomen van 

een systematische analyse van de binnenkomende informatie over de samenleving en 
cultuur op Aruba. De kwalitatieve analyse-methode die hier noodzakelijk was, vond ik 

in de benadering die voor het eerst is beschreven door Glaser en Strauss in hun 
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‘Grounded Theory’ (1967) en later door meerdere auteurs is overgenomen en nader 
uitgewerkt.  

Een en ander heeft geleid tot een samenhangend beeld van de Arubaanse cultuur als 
hypothese: de zoektocht, naar aanleiding van de praktijkgegevens, onder meer in de 
literatuur waar onderzoek en theorievorming inzake traditionele samenlevingen aan de 

orde komt en, in verband hiermee, bijzondere aandacht voor het bestuderen van 
literatuur inzake de Arubaanse cultuur.  

2. De twee veldonderzoeken die in respectievelijk 1991 en 2000 door mij werden 
uitgevoerd en waarin jongeren werden ondervraagd over hun verhouding tot hun 
ouders, en over hun seksuele kennis, verlangen en handelen.  

Hiermee werd de zoektocht gecontinueerd om na te gaan in hoeverre de kwantitatieve 
resultaten overeenkomsten vertonen met de praktijkgegevens en als zodanig het 

verkregen  beeld vanuit de praktijk ondersteunen.  
Aan de lezer om te oordelen of langs deze dubbele weg - kwalitatieve hypothese 
vorming en empirisch veldwerk-toetsing - voldoende werkelijkheids-echtheid (validiteit) 

heeft opgeleverd. 
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Hoofdstuk 2 

 

 

Aruba als werkterrein 

 

 
Inleiding 

 

 

In de jaren die na mijn komst op Aruba volgden heb ik me bezig gehouden met taken die 

ik hierna precies zal aangeven en die aansloten bij hetgeen er eerder aan plannen op 
Aruba ontwikkeld waren. Dit betreft met name de voorlichting aan jongeren over 

seksualiteit, waaraan duidelijk behoefte werd gevoeld bij de plannenmakers.  
Spoedig na het begin van het verstrekken van seksuele voorlichting kwam het verzoek 
om informatierondes voor ouders te organiseren.  

In de volgende paragrafen zal ik eerst, in hoofdlijnen, een overzicht geven van mijn 
werk op dit gebied. Ik sluit dan in 2.2, in hoofdlijnen, hierop aan met de inzichten die ik 

bij dit werk opdeed over de wijze waarop ouders te werk gaan op het terrein van de 
seksualiteit maar ook meer in het algemeen.  
Mijn werk omvatte spoedig daarna ook individuele consulten met ouders: hun zorgen 

over de opvoeding in hun concrete situatie, de relatie met hun al dan niet samenwonende 
partner op dit gebied, en verdere vragen. De inzichten die ik opdeed uit de cursussen 

voor ouders en uit de individuele advies- en begeleidingscontacten vullen elkaar aan. 
Wat ik hieronder zal schrijven over de wijze waarop ouders opvoedend te werk gaan, zal 
dus op beide bronnen teruggaan. 

Mijn werk met ouders en al spoedig ook met alleenstaande volwassenen, in individuele 
contacten, omvatte vooral relationele problemen en meer algemene vragen over voor 

betrokkene mogelijke inrichting van zijn of haar leven.  
In 2.3 geef ik een schets van de omvang van dit werk, waarop een schets van mijn 
werkwijze in die consulten aansluit.  

In 2.4 en 2.5 volgen dan de inzichten die ik opdeed uit dit werk met volwassenen.  
Met inzichten bedoel ik, in het kader van dit onderzoek, vooral inzichten over de 

inrichting van de Arubaanse cultuur. Hoe leven en denken volwassenen? Hoe komt dit 
tot uitdrukking in hun omgang met elkaar en met hun kinderen? Welke kenmerken 
hebben die onderlinge verhoudingen: wat verwachten ze van elkaar en wat juist niet, 

welke macht wordt uitgeoefend en wat volgt daarop: alsnog aanpassing of toch niet?  
    

2.1      Omvang seksuele voorlichting aan jongeren en aansluitende  

           opvoedingsondersteunende cursussen voor ouders  

  

De seksuele voorlichting op de scholen van het basis- en voortgezet onderwijs vindt 
plaats op verzoek van de directie van de hierbij betrokken school. Vooraf vindt er een 

gesprek plaats met een mentor of mentrix, of soms maatschappelijk werkster over de 
inhoud en vorm van de te verstrekken voorlichting. Informatie over het aantal leerlingen, 
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de leeftijd- en sekse verdeling wordt vermeld en voor zover mogelijk wordt ook 
informatie met betrekking tot gezinsachtergronden van de leerlingen vermeld.                              

De  leeftijd van de jongens en meisjes op de basisscholen varieert tussen 10 en 13 jaar 
(met enige uitschieters van 14/15 jaar). In het voortgezet onderwijs varieert de leeftijd 
van de jongeren tussen 13 en 19 jaar. Het betreft scholieren uit alle lagen van de 

bevolking. Om zoveel mogelijk ‘verstaanbaar’ te zijn wordt de informatie in het 
Papiamento gegeven.    

 
Informatie Basisschool 

 Praten over de belangrijke organen van het lichaam en de leerlingen vragen om 

aan te wijzen waar die zich in hun lichaam bevinden. 

 Op heel eenvoudige en concrete wijze aangeven wat voor veranderingen 

optreden in de leeftijdsfase die ze doormaken. Op zeer eenvoudige wijze en aan 
de hand van plaatjes worden lichamelijke ontwikkelingen aangeduid. Aan de 

hand van concrete voorbeelden wordt ingegaan op lichamelijke behoeften.  

 De leerlingen krijgen de vraag of ze dit alles herkennen, waarna vervolgens 

wordt gesproken over gevoelens die hiermee gepaard kunnen gaan. 

 De rest van de tijd wordt besteed aan vragen die de  leerlingen hebben.  

 
Vanaf eind jaren tachtig tot en met halverwege de jaren 2005 is jaarlijks, op basis van 
vrijwilligheid, seksuele voorlichting verstrekt aan gemiddeld 150 leerlingen.      

 
Informatie Voortgezet Onderwijs  

In het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs wordt ook vooraf beknopt  
informatie gegeven over de lichamelijke en gevoelsmatige veranderingen rondom de  
puberteit. Alleen indien er een vervolg is, ga ik in op het praten over ‘relaties’ en 

seksueel overdraagbare aandoeningen.  
 

In de aanpak staat centraal: 
 

 Wat weet je? Vind je dat de verstrekte informatie overeenkomt met die van jou?  

 Is  jouw informatie correct? Moet je informatie ‘bijgesteld’ worden? Zoja, wat  

precies, en waarom?  

 Wat voel je, gegeven de fase die je doormaakt? 

 Verwerk je dit gevoel alleen of kan je bij een vertrouwenspersoon terecht?  

 Wat vind je van het seksueel actief zijn?  

 Waar zit je mee? Waarover wil je meer informatie? 

 Bij wie kan je terecht voor persoonlijke vragen? 

 
 
Vervolg gesprek: 

 

 Praten over het gevoel met betrekking tot lichamelijke veranderingen. 
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 Soorten relaties. 

 Verlangen, contact maken en het aangaan van een relatie. 

 Wat betekent seks voor jou? Hoe ga je ermee om? 

 Seksueel overdraagbare aandoeningen. 

 Is er verschil tussen wat jij wil en wat je ouders van je verwachten? En hoe ga je  

hiermee om? 

 Bij wie kan je terecht voor persoonlijke vragen? 

 
Opvoedingsondersteunende cursussen voor ouders . 
De opvoedingsondersteuning voor ouders omvat vijf verschillende cursussen: 

 
1. Opvoeden van het kind van 0-6 jaar. 

2. Opvoeden van het kind van 6-12 jaar. 
3. Communiceren met mijn kind. 
4. De seksuele opvoeding van het kind, gekoppeld aan de ontwikkelingsfasen 

die het kind doorloopt. 
5. Organiseren van de huishouding ten gunste van het stimuleren van de 

ontwikkeling van de kinderen. 
 

- Inhoud 

Binnen de eerste vier onderwerpen staan de ontwikkelingsfasen van het kind centraal:  

 Wat maakt het kind door in de desbetreffende fasen? 

  Wat zijn de specifieke behoeften?   

  Hoe ga je hiermee om? 

De cursus over de huishouding ten gunste van het stimuleren van de ontwikkeling van 
de kinderen gaat in op: 

  De  huishouding, hoe wordt dat bezien? 

  Communiceren en overleggen tussen belanghebbenden. 

  Verdeling van taken. 

  Omgaan met het beschikbaar inkomen. 

  Het opvangen van de kinderen thuis en buitenshuis. 

  Omgaan met behoeften van het kind naargelang de ontwikkelingsfase. 

  Evalueren en (indien nodig) bijstellen.    
 

- Vormgeving 

 Verstrekken van ter zake doende informatie in plenaire groep. 

 Ingaan op eventuele vragen met betrekking tot verduidelijking van verstrekte 
informatie.   

 Vervolgens wordt in sub-groepen gewerkt aan mogelijke toepassing hiervan in 
de dagelijkse opvoedingspraktijk.  

 In de plenaire groep praten over vaardigheden en mogelijke effecten hiervan.  
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 Elke sessie wordt afgesloten met relevante punten die samenhangen met het 
behandelde onderwerp. De ouders krijgen huiswerk mee, in de zin van het 

verrichten van een of meer observaties, of het uitvoeren van bepaalde technieken, 
en het maken van aantekeningen hierover die  aan het begin van de daarop 

volgende sessie worden behandeld.  
 
- Duur  van de cursus 

De cursus duurt 8 weken waarbij wekelijks een sessie van twee uur (met een korte 
tussenpauze van 10 minuten). 

- Aantal cursisten 
In de loop der jaren hebben in totaal ruim 500 ouders aan de cursussen deelgenomen. 
Ongeveer 70 % van de ouders die de cursus hebben gevolgd zijn van het vrouwelijk  

geslacht. 
Ongeveer 60 % van de ouders maken deel uit van een 2-ouder gezin. 

Het komt weleens voor dat niet de moeder, maar de oma of tante van het desbetreffend 
kind de  cursus over het opvoeden van het kind van 0-6 jaar volgt om als zodanig de 
respectievelijke dochter of zus te ondersteunen binnen de opvoeding, omdat zij het kind 

opvangen wanneer de ouder(s) werkt (werken).  
 

2.1.1    Opvoeding en perceptie hiervan 

 
Hoe wordt opgevoed, en hoe wordt er tegenaan gekeken? 

Wat brengen de jongeren binnen schoolverband of in individuele sessies hierover naar 
voren? En hoe bezien de ouders de opvoeding die ze genoten hebben en hoe staan ze 

tegenover hun vigerende opvoedingsstijl?  
Wat zeggen de jongeren en de ouders hierover? 
 

Jongeren binnen basisschoolverband over hun (seksuele) opvoeding  
De kinderen uit het laatste of op-een-na- laatste schooljaar van de basisschool geven aan 

dat ze hun ouders moeten gehoorzamen, dat hun ouders het goede met hen voor hebben 
en dat ze zich aan de huisregels moeten houden. Bovenal moeten ze ervoor zorgen dat ze 
op school presteren. Gebeurt dit niet, dan volgt er straf. (De kinderen vermelden hierbij: 

het ontzeggen van bepaalde activiteiten door de ouders, en ook wel lijfelijke straf).  
De meeste kinderen vertellen dat ze thuis mee moeten helpen (bijvoorbeeld afwassen, 

het wasgoed helpen opvouwen). Anderen hebben thuis een hulp in de huishouding en 
hebben geen of nauwelijks huishoudelijke taken. 
De meeste kinderen vertellen dat ze, afgezien van televisie kijken, bij hun neefjes en 

nichtjes gaan spelen. Sommige jongens mogen bij een leeftijdsgenoot, die als ‘goede 
vriend’ wordt omschreven, spelen of anders bij tijd en wijle bij hem logeren (en vice 

versa), en sommige meisjes mogen dit bij een ‘goede vriendin’ doen.   
Op het gebied van seksualiteit komt uit de klassegesprekken naar voren dat ze eerder 
niet of nauwelijks beschikten over de verkregen informatie van de voorlichter. De 

basisschoolkinderen willen vaak weten ‘hoe een kind ontstaat en geboren wordt’.  



 15 

Bij het stellen van navragen in het kader van de gegeven informatie, vertellen 
verscheidene kinderen hoe het er thuis aan toe gaat. 

De meeste leerlingen geven aan dat thuis weinig tot zeer weinig wordt gesproken over 
seksualiteit. Naar voren komt dat wanneer er in de buurt of op school een tienermeisje 
zwanger raakt, de ouders, met name de moeder, opmerken dat ‘zoiets niet geoorloofd is’. 

Uit hun reacties valt op te merken dat wanneer de ouders iemand uit hun directe 
omgeving niet vertrouwen op zedelijk gebied, of het niet eens zijn met het moreel 

gedrag van desbetreffende, ze hun kinderen hiervoor waarschuwen door te zeggen dat ze 
‘uit de buurt’ van betrokkene moeten blijven.   
De kinderen brengen naar voren dat ze in huiselijke sfeer geconfronteerd worden met 

seksueel getinte programma’s of reclames die hun nieuwsgierigheid wekken. Hierbij 
verwijzen zowel de jongens als de meisjes naar - Amerikaanse en/of Zuidamerikaanse - 

‘televisiesoaps’. Meestal is hierbij hun moeder of anders een ander volwassen 
vrouwelijk familielid aanwezig. Sommige kinderen beweren dat ze overal naar mogen 
kijken en vertellen dat ze giechelen wanneer de acteurs elkaar zoenen of  intiem bezig 

zijn met elkaar. 
De meeste worden door hun (groot)moeder gesommeerd niet te kijken wanneer zich 

bepaalde seksueel getinte situaties voordoen en zeggen hierover: “Zodra de acteurs 
elkaar ‘op-de-mond’ zoenen, of elkaar heel dicht benaderen zegt mijn moeder ‘doe je 
handen voor je gezicht en kijk niet want daar ben je te jong voor’. Maar we kijken 

stiekem toch, want ze merkt het toch niet.” 
Een beperkt deel van de jongens en meisjes beweert niet naar dergelijke programma’s te 

kijken, maar naar natuur- en kinderprogramma’s. 
Tussen de programma’s door wordt met regelmaat reclame gepresenteerd die soms   
mannen en vrouwen in ‘sexy’ ondergoed vertonen. Dit roept ook hun nieuwsgierigheid 

op. Afgezien van het verbieden van hetgeen ze niet toelaatbaar vinden praten de 
aanwezige volwassenen hier niet over.  

In het kader hiervan komt bij een beperkt deel van betrokken jongens en meisjes naar 
voren dat ze zich aangetrokken voelen tot een klasgenoot van de andere sekse. Hetgeen 
‘aantrekt’ van de ander blijkt, bij doorvragen, voornamelijk de fysieke verschijning van 

de ander. Dit gegeven wordt, zowel door de jongens als door de meisjes, in de eigen 
kliek besproken. Het merendeel van hen brengt dit thuis niet ter sprake. Een beperkt deel 

praat wel  hierover thuis. Het merendeel hiervan zegt dat de ouders niet ingaan hierop, 
maar als antwoord op hun verhaal de te leveren schoolprestaties benadrukken. Een 
enkeling zegt dat de moeder luistert en hier verder niet op in gaat.      

 
Scholieren in het voortgezet onderwijs over hun opvoeding  

Nadat de seksuele voorlichting heeft plaats gevonden is er gelegenheid voor het stellen 
van vragen. Bij dergelijke gelegenheden vertellen de leerlingen hoe het bij hen thuis aan 
toe gaat. Indien hetgeen naar voren is gebracht niet duidelijk is, stelt de voorlichter 

vragen om helderheid te verkrijgen over hetgeen bedoeld wordt.  
De jongeren in het voortgezet onderwijs - ongeacht de onderwijsrichting - brengen naar 

voren dat voor de ouders in eerste instantie hun schoolprestaties van belang zijn. 
Afgezien hiervan, dienen ze het ouderlijk gezag te respecteren. Indien de jongere hieraan 
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niet voldoet, aldus hun commentaar, volgen er strafmaatregelen in de zin van het 
ontzeggen van bepaalde activiteiten en indien de ouders vinden dat hun zoon of dochter 

te nalatig of brutaal is geweest wordt de vader ingeschakeld die dan orde op zaken stelt 
en die lijfelijke straf  toepast.  
Er zijn zowel jongens als meisjes die beweren dat ze naast hun schoolwerk ook 

huishoudelijke taken opgedragen krijgen, terwijl andere jongens en meisjes beweren dat 
hun ouders voorrang geven aan hun schoolprestaties en hen dan uitsluiten van 

huishoudelijke taken. De meisjes geven aan dat naar gelang ze ouder worden ze meer 
doen wat hun moeder van hen verwacht, terwijl de jongens zich richten op hetgeen de 
vader binnen het huishouden doet. De meisjes geven ook aan dat naar gelang ze ouder 

worden, ze minder bewegingsvrijheid hebben dan hun broers.   
Jongeren brengen naar voren dat ze op het gebied van uitwisselen van informatie, met 

name bij seksuele aangelegenheden, veel steun hebben aan de groep van leeftijdgenoten 
waarvan ze deel uitmaken. Hun nieuwsgierigheid wordt onderling gedeeld. (Sinds eind 
jaren 2000 wordt dan vaak gebruik gemaakt van het verzenden van een ‘sms’ bij 

degenen die over een mobiele telefoon beschikken). Naar voren komt dat het thuis niet 
de gewoonte is dat hun ouders over seksualiteit praten. Behalve wanneer er iets 

uitzonderlijks plaats vindt op seksueel vlak (bijvoorbeeld wanneer een tienermeisje in de 
buurt of op school zwanger is), of wanneer ze volgens hun ouders niet in ‘vertrouwd’ 
gezelschap’ verkeren, waarschuwen de ouders dat dergelijke aangelegenheden niet goed 

zijn en ook niet geoorloofd zijn.  
Bij doorvragen brengen de jongens en de meisjes vaak naar voren dat ze wel iets 

afweten over hun eigen lichaam, maar weinig over dat van de andere sekse.  
Naar voren komt ook dat ze, alhoewel ze op school lessen kregen over biologie en 
maatschappijleer (in de jaren negentig) of lessen over persoonsvorming (vanaf eind jaren 

2000), ze in de voorlichtingsessies meer over hun eigen gedrag herkennen en meer de 
neiging hebben om hierover vragen te stellen die hen bezig houden. 

Vooral meisjes stellen vragen over de periode waarin het meisje zwanger kan raken en 
over het gebruik van de anticonceptiepil. Vooral jongens stellen vragen over seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Zowel jongens en meisjes stellen vragen over het omgaan 

met iemand waarop men verliefd is.  
  

Wat bij  jongeren naar voren komt in individuele gesprekken  
Meestal melden de ouders zelf hun zoon of dochter aan voor een consult. Aan de ouders 
wordt meteen de vraag gesteld of desbetreffende zoon of dochter zelf de bereidheid heeft 

om te komen. Indien dat zo is, wordt een afspraak gemaakt. In een enkel geval maakt de 
jongere, met instemming van de ouders, persoonlijk een consult afspraak.  

De afgelopen drie decennia komen doorgaans de volgende vragen voor hulp: vragen die 
het onderpresteren van de jongen of het meisje betreffen, vragen omtrent het gedrag van 
de jongen of het meisje met betrekking tot het niet nakomen van de regelgeving, en 

vragen die te maken hebben met relationele aangelegenheden. In veel minder frequente 
mate komen vragen naar voren zoals de verwerking van het overlijden van een 

familielid, omgaan met de echtscheiding van de ouders, seksuele oriëntatie.  
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 Vragen met betrekking tot achteruitgang in schoolprestaties 
          

De jongen of het meisje vertelt wat volgens hem/haar gaande is: het is altijd goed gegaan 
op school, maar de afgelopen maanden is er een terugval in prestaties. De ouders zijn 

door de mentor hierover aangesproken. Ten gevolge hiervan korten de ouders 
vervolgens de activiteiten in. Dit leidt op den duur tot een spanningsveld binnenshuis 
omdat de jongere vindt dat hij/zij zijn/haar best doet en dat het onderpresteren niet 

daaraan ligt. De jongere zegt dat de  ouders volharden in het geven van reprimandes om 
tot de gewenste prestaties te geraken. Van de ene kant vindt de jongere dat hij/zij meer 

dan genoeg doet en van de andere kant wil hij/zij de ouders niet teleurstellen. Al 
pratende over het beeld dat de jongere van zichzelf en van zijn ouders heeft, zegt deze 
dat elke onvoldoende voor een toets als een teleurstelling wordt ervaren, maar dat het 

niet kunnen voldoen aan de verwachting van de ouders van de ene kant schuldgevoelens 
oplevert voor het ongerief dat de ouders wordt aangebracht en ook angstgevoelens voor 

wat hem/haar te wachten staat thuis. Tegelijkertijd brengt hij/zij naar voren dat de 
ouders uitgaan van prestaties, maar geen rekening houden met het door hem/haar 
beleefde gevoel van teleurstelling bij het falen op school en hem als een klein kind 

behandelen. De jongere stelt dat zowel de ouders als hij/zij zelf geen gesprek voeren 
over hetgeen zich voordoet, omdat dit niet de gewoonte is.  

Al pratende over zijn leergedrag zegt de jongere dat in de voorgaande leerjaren alles als 
vanzelf ging: hij/zij hoefde niet hard te werken om een hoog cijfer te scoren.  
In een vervolgsessie geeft de jongere aan dat hij/zij wellicht de studie op een andere 

manier kan aanpakken. Vervolgens wordt tijdens de sessie hieraan gewerkt en daarop 
aansluitend gaat de jongere een andere aanpak uitproberen.  

In de afsluitende sessie geeft de jongere aan dat hij/zij de manier van omgaan met de 
leerstof  hebben aangehouden zonder er bij stil te staan of die nou wel of geen resultaten 
opleverde. De jongere vindt dat het praten over hetgeen zich heeft afgespeeld  hem/haar 

aan het denken heeft gezet zodat het hem/haar duidelijk werd wat hij/zij zelf kon doen 
en hoe dat bereikt kon worden. In dit kader zegt hij/zij de boze houding van de ouders 

als een dubbele afwijzing te hebben ervaren: afwijzen van het onderpresteren en 
afwijzen van hem/haar als iemand die niet tegemoet komt, of wil komen, aan hun 
regelgeving.         

 

 Vragen met betrekking tot het niet nakomen van de regelgeving 

 

De kwalitatieve gegevens geven aan dat het bij 30 % van de totale populatie van 

aangemelde jongeren door de ouders om hulp wordt verzocht omdat hun zoon of dochter 
zich niet houdt aan de regelgeving thuis. Het betreft meestal jongens tussen 14 en 18 jaar 
en meisjes tussen 15 en 18 jaar. Sommige ouders zeggen dat ze van derden te horen 

hebben gekregen dat hun zoon of dochter bijvoorbeeld spijbelgedrag vertoont, of deel 
uitmaakt van een groep jongeren die geen goede reputatie heeft op school. Sommige 
ouders vinden dat hun zoon of dochter geen respect toont ten opzichte van hen: ze 
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beantwoorden hun ouders op brutale wijze, ze voeren niet uit wat opgedragen wordt 
door de ouders.  

In de jaren negentig betrof dit ouderlijk verzoek om hulp voornamelijk jongens en in 
veel mindere mate meisjes. Gedurende de jaren 2000 zijn, in vergelijking met 
voorgaande jaren, de klachten van de ouders ten opzichte van de dochters toegenomen 

en de klachten met betrekking tot de zoons, relatief, gedaald.  
De hierbij betrokken zoon of dochter toont zich bereidwillig voor deelname aan de 

sessies ter zake.  
In het daaropvolgende gesprek geeft de betrokken zoon of dochter aan dat hij/zij vindt 
dat de ouders geen begrip tonen, te veel regels eropna houden en geen rekening houden 

met wat hij/zij wil doen of laten.     
Dit gegeven wordt als leidraad genomen binnen de vervolggesprekken.  

Uit deze gesprekken brengt de hierbij betrokkenen jongere naar voren dat de groep van 
leeftijdgenoten (zowel jongens als meisjes), een belangrijke plaats inneemt in zijn/haar 
dagelijkse doen en laten. Betrokkenen willen graag meedoen met hun leeftijdgenoten en 

ondervinden hiervoor niet altijd of anders vaak niet het begrip en de medewerking van 
de ouders. Ze vinden dat hun ouders uitgaan van de vigerende regels. Ze voelen zich 

onmachtig hier tegenin te gaan. Al pratende geeft betrokkene aan dat hij/zij meer dan 
eens behoefte had aan communicatie met óf de moeder, óf de vader, óf allebei, en dit 
kenbaar probeerde te maken door het stellen van vragen, maar dat ze hier niet op in 

gingen. Dit gedrag van de ouders werd op den duur beleefd als afwijzing van 
betrokkene, als persoon. Geleidelijk aan werd het heft, aldus de betrokkene, in eigen 

hand genomen en onstond er een situatie waarin een dubbele standaard gedrag werd 
gecreëerd: de ouders laten praten en de schijn opwekken dat naar hen wordt geluisterd, 
terwijl hij/zij achter de rug van de ouders om zijn/haar eigen zin doorvoerde.   .         

 

 Vragen met betrekking tot relationele aangelegenheden 

 

Tegen de 40 % van de aangelegenheden die jongeren betreffen, gaat over vragen 

omtrent  (heteroseksuele) relationele aangelegenheden. Vanaf de jaren negentig betreft 
dit frequent ouders die bemerken dat hun dochter te veel aandacht besteedt aan een 
bepaalde jongen. De ouders vrezen dat dit gedrag uit de hand zal lopen en willen 

seksueel contact voorkomen omdat hun dochter, naar hun opvatting, daar te jong voor is, 
haar voortgezet onderwijs nog moet afronden, en haar reputatie zal bedoezelen.  

Het komt, in vergelijking met dochters, nauwelijks voor dat ouders een afspraak maken 
voor hun zoon omdat hij een intieme relatie met iemand van de andere sekse 
onderhoudt. Behalve wanneer zijn studie hieronder lijdt.  

Over het algemeen gaan volwassenen ervan uit dat de ouders verantwoordelijk zijn voor 
het gedrag van hun dochter en als zodanig haar gedrag in de gaten moeten houden.  

Sinds de jaren 2000 komt het voor dat meisjes tussen 15 en 17 jaar zelf hun ouders 
vragen om een consult afspraak te maken. De reden heirvoor, zo blijkt uit het eerste 
gesprek, wordt vaak niet kenbaar gemaakt aan de ouders. 

Heel af en toe vraagt een jongen aan zijn ouders voor een consult afspraak. 
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In de gesprekken met de meisjes vertellen ze hoe ze hun huidige vriend zijn 
tegengekomen en dat beide zich aangetrokken voelen tot elkaar. Doorgaans besluiten 

deze meisjes, mede op aandringen van hun vriend, om enige weken na de ontmoeting 
over te gaan tot fysieke activiteiten die vervolgens uitlopen op een coïtus. Ze geven aan 
dat het hebben van geslachtsgemeenschap met elkaar een binding bewerkstelligt tussen 

een meisje en een jongen. Dit betekent dat zij zich volkomen toewijden aan hun partner 
en afzien van vriendschappelijke relaties met andere jongens. Dit gedrag verwachten ze 

ook van hun partner. Wanneer ze merken dat de jongens wel andere meisjes blijven 
ontmoeten en weinig in te brengen hebben in de wijze waarop hij met hen omgaat, 
begint de onzekerheid. Wat het merendeel van deze meisjes ook naar voren brengt is dat 

ze zich ten opzichte van hun ouders schuldig voelen voor de intieme relatie die ze 
onderhouden. Ze zeggen te weten dat ze zich tegen de  regelgeving van hun ouders 

gedragen. De vrees voor strafmaatregelen van de ouders en het moeten aanhoren van 
verwijten weerhoudt hen ervan hierover met hun ouders te praten.  
Bij het doorvragen naar aanleiding van hetgeen de betrokken meisjes naar voren 

brengen, blijkt dat het merendeel geen voorbehoedmiddel gebruikt. Hun partner meestal 
ook niet. Het komt dan ook voor dat enige van deze meisjes aangeeft zwanger te zijn 

geraakt en deze zwangerschap vroegtijdig te hebben afgebroken, met financiële hulp van 
de partner.  
De weinige adolescente jongens die zich aanmelden wanneer sprake is van het aangaan 

en onderhouden van persoonlijke contacten met meisjes, geven doorgaans aan dat het  
hen niet lukt om persoonlijke contacten met een vriendin aan te houden. Naar voren 

komt dat ze naar een vriendin verlangen waarmee ze op den duur een seksuele relatie 
kunnen aangaan. In verband hiermee brengen ze vaak naar voren dat ze willen weten 
hoe ze om kunnen gaan met een meisje dat zich strikt houdt aan de regelgeving van haar 

ouders en seksuele activiteiten afwijst. De jongens willen contact met meisjes die naar 
hun idee eerzaam en trouw zijn, terwijl deze meisjes, indien het contact leggen is gelukt, 

uitgaan van verwachtingen die niet aansluit bij het verlangen van de jongens.  
 

Opvoedingsondersteunende cursussen en gesprekken 

De opvoedingsondersteunende cursussen en de individuele gesprekken met ouders 
hebben tot gevolg gehad dat zij de verkregen informatie en vaardigheden die in praktijk 

gebracht moesten worden, in eertse instantie vergeleken met de wijze waarop zij zijn 
grootgebracht. Dit maakte bij hen niet alleen veel emoties los, maar bracht ook een 
proces op gang waarbij ze geleidelijk aan inzicht kregen in de context waarin zij werden 

grootgebracht. Vervolgens gingen zij na in hoeverre deze opvoeding doorwerkte op de 
wijze waarop zij zelf hun kinderen grootbrengen. De verkregen inzichten dienden voor 

hen als leidraad om de aangeboden kennis en vaardigheden uit de cursus te kunnen 
verwerken en om uiteindelijk te bepalen hoe hiermee om te gaan.      
Aan de hand van hetgeen deze ouders over hun ouders naar voren hebben gebracht, kan 

een beeld gevormd worden van de opvoedingssituatie waarin zij zijn opgevoed.  
Hieronder volgt verkregen gegevens met betrekking tot wat de cursusouders over hun 

ouders hebben aangegeven. Vervolgens volgen de verkregen gegevens over hoe ze 
zichzelf als ouders bezien. 
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 De cursusouders over hun ouders   
 

De cursusouders brengen naar voren dat binnen de opvoeding zoals zij die hebben 
genoten de gehoorzaamheid aan de ouders en grootouders of familie op de eerste plaats 

komt. Vervolgens speelt de verzorging een belangrijke rol: als kind moet je goed eten en 
netjes uitzien. Naast de dagelijkse verzorging van het kind is het belangrijk zich te 
houden aan de regelgeving, wat neerkomt op het zich houden aan fatsoensregels, respect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

betonen aan volwassenen en het leren van de dagelijkse huishoudelijke activiteiten.  
Over de verkregen affectie brengen betrokkenen het volgende naar voren.  

Kinderen worden als baby zeer verwend en vertroeteld. Er is dan sprake van veel 
affectie middels lijfelijk contact tussen ouder en kind. Dit contact verschilt tussen de 
vader en de moeder. De moeder heeft veel meer contact met de kinderen, ze is ook veel 

meer lijfelijk met hen bezig vergeleken met de vader en ze praat op ‘kinderlijke toon’ 
met de kinderen, terwijl de vaderlijke omgang minder verfijnd is. Deze vorm van 

affectie wordt steeds minder naar gelang het kind groeit. Ook hier is er sprake van sekse 
verschil: de opgroeiende jongen wordt in vergelijking met zijn zus veel minder 
aangehaald. Een jongen die steeds huilt zal te horen krijgen dat dit gedrag niet passend is 

voor jongens. Affectie wordt op den duur geuit door het verwennen met zoetigheid of  
lekkere hapjes, het geven van materiële attenties en het aanhalen van het kind middels 

intonatie-gebruik bij het praten (‘flemerig’) en niet langer door het aangaan van fysiek 
contact.  
Ongehoorzaamheid wordt frequent lijfelijk gestraft. Daarbij zal de moeder klagen dat de  

kinderen  ‘een nagel aan haar doodskist’ betekenen wanneer ze zich blijven misdragen.  
Voor de oudere kinderen kan de straf van de ouder, aldus de cursisten, ook bestaan door 

het betrokken kind geruime tijd met een boos gezicht aan te kijken of anders te negeren.  
Dit gedrag dient, aldus de cursisten, om het kind te laten voelen dat hij/zij de regels 
behoorlijk heeft overtreden. Indien het gedrag van het kind verergert zal de moeder de 

hulp van de vader inroepen om in te grijpen. (Bij het ontbreken van de vader komt het 
voor dat deze rol aan de grootvader of anders aan een oom wordt toebedeeld).  

Betrokkenen geven aan dat het niet de gewoonte is dat ouders gesprekken voeren met 
hun kinderen over voor hen onaanvaardbaar gedrag. Er wordt  op bevelende toon en in 
zeer weinig bewoordingen gezegd wat er gedaan moet worden. (Bijv.: “Ga je kamer 

opruimen”, of “Je gaat niet”, of kortweg “Nee”) met daarbij sancties indien het verlangd 
gedrag uit zou kunnen blijven. Betrokkenen geven aan dat ze aan de non-verbale 

uitdrukkingen van hun ouders weten wat van hen verwacht wordt.  
Naast gehoorzaamheid en het aanleren van huishoudelijke taken en omgangsvormen is  
het naar de kerk gaan, het bidden, en het goed presteren op school van belang.  

Scholing is van belang voor het behalen van een diploma hetgeen materieel welzijn 
garandeert.   

Als kind moet je je leren behelpen en op den duur meehelpen in de huishouding. Zowel 
de meisjes als de jongens krijgen taken toebedeeld. De ouders en ook de grootfamilie 
houden de kinderen in de gaten om ze zoveel mogelijk te behoeden voor hetgeen de 

familie als ‘slecht’ heeft aangemerkt. De kerk, de (uitgebreide) familie en significante 
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anderen dienen, direct of indirect, als ‘toetssteen’ of contrôle van het ouderlijk handelen 
met betrekking tot de manier waarop de ouders samenleven en de wijze waarop ze hun 

kinderen grootbrengen. 
De ouders streven naar een inkomen die voldoet aan hetgeen nodig is om het gezin te 
onderhouden. 

Het hebben van een eigen lap grond waarop een eigen huis kan worden gebouwd met  
daarbij een tuin waar de kinderen ‘beschermd’ kunnen spelen, is erg belangrijk om  

geborgenheid en zekerheid van het gezin te garanderen. Tegelijkertijd is het huis ook 
een investering voor de oudedagvoorziening. De grootte van het huis (en voor sommigen 
ook de buurt) bepaalt vaak ook de materiële en sociale welstand. Het krijgen van 

kinderen  wordt bezien als iets dat inherent is aan het huwelijk of het samenwonen. Het  
kinderaantal is, vergeleken met hun voorouders, iets gedaald, maar de kinderen blijven  

voor het merendeel een economische waarde behouden aangezien de collectieve 
voorzieningen uiterst beperkt zijn. 
 

De moeder is hoofdzakelijk met de opvoeding belast, ongeacht of ze buitenshuis of  
thuis zelfstandig werkt. Als het inkomen van de echtgenoot dit toestaat houden de 

moeders  zich bezig met de huishouding en het groot brengen van de kinderen. Dit geldt 
als regel in de samenleving.   
Indien de moeder buitenshuis werkt, worden de kinderen voor het merendeel door de  

grootmoeder/grootouders van moederskant opgevangen.  
Indien de ouders het kunnen bekostigen is er sprake van een inwonend huishoudster die  

tijdens de afwezigheid van de moeder de kinderen verzorgt en daarbij ook 
huishoudelijke taken uitvoert. Dit is bij een gering aantal cursisten het geval. 
Indien de grootfamilie het niet breed heeft, verleent de werkende gehuwde zoon hierbij 

financiële ondersteuning. Indien de gehuwde dochter werkt, draagt ze geld af aan haar 
moeder. 

De kinderen zijn vaak zeer gehecht aan de verzorgende grootmoeder.  
 Alhoewel er een-ouder gezinnen voorkomen, is het merendeel opgegroeid in een twee-
ouder gezin. Het twee-ouder gezin is het gezinstype waarnaar gestreefd wordt en dat ook 

het meest voorkomt. 
Betrokkenen die uit een-oudergezinnen komen geven aan dat ze als kind meestal een 

nogal losse band met hun vader hadden indien hij alimentatie betaalde en niet elders een 
andere vrouw had.  
Het komt soms voor dat in het een-oudergezin de vader met regelmaat het gezin bezoekt. 

In een dergelijk geval is de betrokkenheid van de vader met zijn k inderen 
doorslaggevend voor het ontstaan en behoud van de band tussen hem en zijn kinderen.  

Naar voren komt dat zowel bij een- als twee-ouder gezinnen de vaders over het 
algemeen een kostwinnersrol hebben. Er is van de ene kant sprake van een marginale rol 
van de vader, terwijl van de andere kant sprake is van een rol die aangeeft dat hij op 

verzoek van de moeder ingrijpt indien zij de opvoedingssituatie niet langer aankan. Als 
zodanig neemt hij als vader een machtspositie in. 

De kinderen vormen een hechte band met hun ouders, met name de moeder en 
familieleden van moeder- en vaderskant wanneer deze actief participeren in de 
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opvoeding van de kinderen. In tegenstelling tot de vader is er tussen moeder en kinderen 
sprake van een emotioneel zeer hechte band. 

Betrokkenen brengen naar voren dat de grootte van het gezin, de geboorte-rangorde, de 
spreidingsperiode tussen de geboorten, factoren zijn die van invloed zijn binnen het 
gezin. De ouders verlangen van de oudere kinderen meer zelfstandigheid en 

aanvaardbaar gedrag omdat ze, conform de opvoeding, als voorbeeld dienen voor de 
jongere kinderen.    

De kinderen leren vaak op jonge leeftijd op elkaar te passen. De hiërarchie bepaalt 
daarbij hun ‘gezagspositie’. Echter, jongens hebben een bijzondere positie: is de 
eerstgeborene een meisje en de tweede een jongen, dan zal de jongen boven aan de 

hiërarchie staan. Jongens- en meisjesrollen zijn gedefinieerd binnen het huishouden: 
afwassen, het huis schoon vegen, en dergelijke zijn meisjestaken en jongens zetten het 

vuil buiten, houden de tuin bij. Bij het spelen blijven de meisjes meestal binnen, terwijl 
de jongens naar buiten mogen en dat ook bij voorkeur doen.  
De overgang naar de puberteit wordt thuis niet besproken. Als opgroeiend kind wordt de  

dochter niet voorbereid op de komst van haar eerste menstruatie. Pas bij de eerste  
menstruatie, die bij de meeste vrouwen als ‘schokkend’ is ervaren, zegt de moeder wat 

ze hiervoor moet gebruiken, waar het maandverband in huis te vinden is en waar dit  
naderhand gedeponeerd moet worden om het op te ruimen. Dit wordt door de moeder 
maandelijks gecontroleerd. Bij de eerste menstruatie krijgt de dochter ook te horen dat 

ze voortaan ‘bij jongens en mannen uit de buurt moet blijven’ en ‘zich beslist niet 
moeten laten aanraken door jongens of mannen’.  

De mannen geven aan dat ze als tiener niet zijn voorbereid op hun eerste ‘natte droom’.  
Evenmin hebben ze gedurfd dit aan te kaarten, omdat ze zich schaamden voor het  
natmaken van hun nachtkledij en het beddegoed.  

Het merendeel van de mannen en vrouwen uit de groep geven aan dat ze als   
kind hun moeder zwanger hebben gezien, maar dat hierover niet werd gesproken. Over 

het ‘hoe’ en ‘waar’ van de baby horen ze vaak van derden en dan nog op gebrekkige 
wijze en lang na de puberteit. Onderwerpen als masturbatie, seksuele omgang, aan 
seksualileit gerelateerde aandoeningen en homoseksualiteit zijn taboe. Uitzondering 

hierop is het voorkomen van een voor hen schokkende gebeurtenis die te dichtbij komt 
en in hun beleving als directe bedreiging voor het gezin wordt ervaren, zoals het 

zwanger raken van een jong meisje uit de buurt, of de vrouw uit de buurt die te korte 
rokken draagt. Hierop wordt op ‘indirecte wijze’ ingegaan met de nadrukkelijke 
boodschap dat zoiets ‘zondig’ is en ‘slecht’ voor je reputatie.  

Praten over seksualiteit is een volwassen aangelegenheid en maakt geen deel uit van de  
opvoeding en alszodanig wordt danook niet ingegaan op lichamelijke veranderingen en  

hiermee gepaard gaande gevoelens.       
De cursisten zeggen dat ze vinden dat hun ouders  tegenstrijdig bezig waren. Zo wordt 
gesteld dat het met regelmaat voorkomt dat familie en vrienden die op bezoek komen of 

die bezocht worden zich in bijzijn van de tiener uitlaten over diens groei of figuur.  
Van de ene kant laten de ouders toe dat anderen commentaar leveren op hetgeen zich op 

lichamelijk en emotioneel vlak voordoet bij de jongere, terwijl ze van de andere kant 
hierover niet met hun kinderen willen praten.  
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Betrokkenen geven aan dat ze zich als tiener vaker geen raad wisten met hun lijf en met 
hun gevoelens. 

Vanaf de tienertijd volgt van de kant van de ouders (en vaak ook zijdens de familie van  
beide ouders en andere relevante derden), meer contrôle op de vriendenkring. Indien een  
vriend/vriendin de ouders om de een of andere reden niet bevalt, wordt van hun kant  

zoveel mogelijk getracht de vriendschap te verbreken.  
Toestemming om naar feestjes of naar de film te gaan is gebonden aan voorwaarden: de 

leeftijd van de jongere, de schoolprestaties moeten op orde zijn, het gezelschap dat 
hierbij betrokken is moet van goede reputatie zijn, de lokatie moet deugen, het transport 
moet geregeld zijn en de ouders moeten weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Hierbij 

gunnen de ouders  de jongens meer vrijheid dan de meisjes.     
Alhoewel de jongere naar gelang hij/zij ouder wordt zijn/haar eigen gang tracht te gaan, 

blijven de door de ouders gehanteerde normen rondom seksualiteit en relaties gelden.   
 
De cursisten als ouders 

Hoe bezien de cursisten zichzelf als ouders ?  
Uit hetgeen bij de cursisten naar voren is gekomen blijkt dat er sprake is van opvattingen 

die te onderscheiden zijn in drie groepen.  
Per groep wordt het aantal cursisten weergegeven met daarbij enige groepskenmerken en 
hun zelfperceptie aangaande hun opvoedingsaanpak.   

 

 Groep 1.                                                                 

 
Deze groep bestrijkt om en nabij zeventig procent van het totaal aantal cursisten 

(N=500).  Deze groep bestaat voornamelijk uit ouders waarvan de vooropleiding 
tussen mavo en middelbaar beroepsonderwijs ligt, en voor een beperkt deel uit 
ouders die hooggeschoold zijn. Bijna alle cursisten uit deze groep werken 

buitenshuis. De meeste groepsleden beschikken over een eigen woning. Een zeer 
beperkt aantal woont in bij de ouders (van de kant van de echtgenote).  

De groepsleden brengen naar voren dat er tussen hun gezin en de familie van de kant 
van beide partners een hechte band is. Sommigen wonen dichtbij elkaar. Men heeft 
elkaar vaker nodig. Ze stellen dat ze van de ene kant zichzelf en hun gezin minder 

aan regels zouden willen binden, maar van de andere kant willen ze de band met de 
familie niet verliezen door tegen de regelgeving die binnen de grootfamilie vigeert, 

in te gaan. Eén van de moeders, die met haar echtgenoot en kind bij haar ouders 
inwoont, brengt bij het praten over seksualiteit naar voren dat haar ouders niet weten 
dat ze de cursus volgt. Ze vermeldt dat ze dit niet aan hen kenbaar maakt omdat 

hetgeen in de cursus besproken wordt haar moeder ‘in shock’ zou brengen. Maar, 
zegt ze, voor haar is de cursus wel belangrijk omdat ze zodra het kan, veranderingen 

in haar manier van opvoeden wil aanbrengen. Het merendeel brengt naar voren dat 
hun ouders wel weten dat ze deze cursus volgen, maar dat ze niet in gesprek gaan 
met hun ouders over hetgeen in de cursus behandeld wordt.  



 24 

De groep zegt dat ze in hun kring van vrienden en/of vriendinnen praten over 
hetgeen ze in de cursus aan kennis opdoen en over de vaardigheden die worden 

aangereikt.  
Sommige vrouwen brengen naar voren dat alle getrouwde broers en zussen dicht  

      bij elkaar wonen op een stuk grond dat de familie toebehoort. Men ondersteunt  

      elkaar, zoals met de opvang van kinderen, met het bereiden van maaltijden wanneer          
.     de ander hiertoe verhinderd is. Ze stellen dat ze  hun opvoedingsaanpak 

      graag zouden willen veranderen. Ze brengen naar voren dat het aanbrengen        
      van verandering op abrupte wijze voor hen betekent dat ze dan inbreuk doen op het    
      opvoedingspatroon dat de grootfamilie gewend is. Dit zou ook kunnen betekenen dat  

      ze op den duur als buitenstaander zullen worden behandeld omdat ze niet meer      
      passen binnen het systeem. Ze hebben wel de intentie om stapsgewijs in hun  

      opvoedingsaanpak verandering aan te brengen en hierover met hun ouders, met  
      name hun moeder, te praten.  
      De groepsleden brengen naar voren dat het kindertal bij hen, in vergelijking met hun  

ouders, veel minder is. Ze geven aan dat in vergelijking met de man, de vrouw meer 
gebruik maakt van voorbehoedmiddelen. Hun dochters hebben, vergeleken met de  

opvoeding die ze hebben gehad, iets meer ruimte, maar beslist niet evenveel ruimte 
als hun zoons (die hebben meer vrijheden, vooral op het gebied van uitgaan en het 
aangaan van relaties). De groep geeft aan dat ze voordat ze aan de cursus hebben 

deelgenomen weinig afwisten van de psycho-sociale ontwikkeling die het kind 
doormaakt. Ze  zeggen dat ze de kennis die ze opdoen en in praktijk trachten te 

brengen, interfereert  met de normen en waarden waarmee ze opgegroeid zijn en die 
ze dagelijks in grootfamlieverband meemaken.  
Zo brengt een vader naar voren dat een baby best de ruimte moet hebben om te 

kunnen exploreren en om motoriek en zintuigen te ontwikkelen, maar hij vindt dat  
het ‘gebod en verbod aspect’, te weten, het gehoorzamen en het zich houden aan wat 

wel of niet mag, ongeacht of dit wel of niet overeenkomt met de ontwikkelingsfase 
waarin het kind zich bevindt, prioriteit heeft. Het kind de ruimte geven kan 
uiteindelijk in het nadeel van de gezagshandhaving werken. De groepsleden delen 

deze mening: ze vinden dat de vigerende regels gehanteerd  moeten worden omdat 
deze als leidraad dienen om het kind te vormen.  

Zo zeggen ze dat het exploreren van de jongere op seksueel vlak tot seksuele 
uitspattingen zal leiden. En indien het zover zou komen, leidt dit tot het verlies van 
de greep van de ouders op het kind. Ze raken dan ook hun gezag kwijt.  

Zij vinden dat ze bij hun ouders niets te zeggen hadden, maar dat hun kinderen wel 
hun zegje mogen doen, alhoewel ze als ouders beslissen wat er uiteindelijk gebeurt. 

Ze zeggen dat ze, vergeleken met de manier waarop ze zijn grootgebracht, proberen 
om onaanvaardbaar gedrag van hun zoon of dochter te corrigeren middels praten en 
dan zoveel mogelijk zoals dat in de cursus naar voren wordt gebracht. Als praten niet 

helpt gaan betrokkenen over op het toepassen van lijfelijke straf. Ze zijn, stellen ze, 
meer met lijfelijke straf en minder met praten grootgebracht. Ze spreken hun angst 

uit voor het kind te moeten onderdoen binnen een aanpak dat voornamelijk 
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gebaseerd is op praten omdat dan de mogelijkheid bestaat dat hun kind weigert te 
luisteren. En dan uiteindelijk doet waar hij/zij toch zin in heeft.             

Zo vertelt een moeder dat ze haar zoon, die tegen de afspraak in te laat thuis was, 
had gezegd dat zij het niet eens was met dit gedrag omdat hij het ouderlijk gezag niet  
respecteert. Als dit gedrag zich nogmaals voordoet, aldus de moeder, schakelt ze 

haar echtgenoot in om orde op zaken te stellen.                                                                                                        
Bij het praten over een andere manier van opvoeden waarbij het onderhandelen met 

het kind  naar voren komt, brengen ze naar voren dat ze een dergelijke manier van 
opvoeden niet voorstaan omdat dit het ouderlijk gezag zal ondergraven en de 
kinderen zal verwarren met betrekking tot hun positie als kind.  

Ze voelen zich onzeker wanneer het gaat om seksualiteit.                                                                                               
Ze zeggen dat ze al moeite hebben om te praten over seksualiteit in de relatie, als 

partners onderling, laat staan om dan hierover te praten met hun zoon of dochter. Dat 
vinden ze nog moeilijker. Voor hen is het van belang om de kinderen te gebieden om 
niet te doen wat niet mag op seksueel vlak. Ze vinden dat ze vooral hun dochter 

moeten beschermen. Aan de zoon wordt meer bewegingsruimte gegund. Alhoewel 
vooral de moeders zeggen dat ze niet willen dat hun zoon ‘van-dat-stoer-mannelijk- 

gedrag’ ontwikkelt, willen ze ook niet hebben dat hun zoon zich ‘zijig’ of ‘week’ 
ontwikkelt.   
Ze gaan ervan uit dat de school de nodige informatie over de biologische 

ontwikkeling zal verstrekken.  
Wanneer er zich problemen voordoen op dit gebied die ze niet aankunnen  

(bijvoorbeeld wanneer hun dochter te veel over jongens praat, of wanneer ze erachter 
komen dat hun dochter of zoon, stiekem uitgaat) vragen ze een lid van de 
grootfamilie of een vertrouwenspersoon uit de vriendenkring om met de dochter of 

zoon ter zake te praten zodat hij/zij zich aan de regelgeving houdt.  
Ze zeggen dat ze hun kinderen genoeg toestaan: de zoon of dochter mag zich 

‘trendy’ of soms zelfs ‘sexy’  kleden. Ze vinden dat dit op verandering in opvatting 
duidt want hun ouders stonden dit niet toe. De ouders zeggen op deze wijze mee te 
willen gaan met de wens van hun kind dat met de tijd meewil, maar ze vinden dat het 

kind tegelijkertijd ervan uit moet gaan dat dit geen vrijbrief inhoudt voor al te veel 
vrijmoedig gedrag.        

                                                                                                                                                                    

 Groep 2 

 
      Om en nabij 20 % van de totale groep (N=500) bestaat voornamelijk uit ouders die  
      hooggeschoold zijn en een zeer beperkt deel hiervan uit ouders die alleen middelbaar  

      onderwijs hebben genoten en geen beroepsopleiding hebben gevolgd. Het merendeel 
      van deze groep heeft in het buitenland gestudeerd.  

      Ze zeggen dat ze de band met de grootfamilie belangrijk vinden. 
      Zij brengen naar voren dat ze zich voor een belangrijk deel ‘losgemaakt’ hebben van 
      van hun ouders en van de uitgebreide familie en niet klakkeloos opvoedingspatronen 

      overnemen die vigeren binnen de uitgebreide familie. 
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      Zij streven naar een min of meer egalitaire en open  benadering in de relatie tot  hun      
      ouders: ze willen niet langer door de ouders als ‘kind’ worden bezien en behandeld   

      maar als een volwassen man of vrouw die nu ook ouders zijn.  
      Ze merken dat hun ouders en vaak ook andere familieleden moeite hebben met hun     
      opvatting. Anders dan in het gezin van herkomst wensen zij geen ongevraagde    

      inmenging in hun gezinsleven, noch van de familie noch van derden.  
      Ze geven aan dat ze rekening houden met de noden van hun ouders en geven 

      daarbij naar draagkracht ondersteuning. Hun ouders hebben niet de kansen      
      gehad die zij nu hebben en zijn ook opgegroeid in een gezinsconstellatie waarin 
      regelgeving en onderlinge afhankelijkheid een vast gegeven was. 

      Ze geven aan dat een situatie van materiële afhankelijkheid niet op hen van 
      van toepassing zal zijn, gezien hun ruime inkomen en andere financiële 

      mogelijkheden. Hierdoor kunnen ze financiële voorzieningen treffen voor hun ‘oude  
      dag’. De opvoeding van de kinderen vinden ze belangrijk. Ze zoeken ter zake doende   
      informatie op en praten hierover met de huisvrienden/vriendinnen die hun  

      opvattingen delen.                                                    
      Ze zeggen dat ze duidelijke regels hanteren om het gedrag van hun kind richting te   

      geven maar dat ze ook rekening houden met de behoeften en wensen van hun kind. 
      Zoveel mogelijk proberen ze te overleggen met hun partner. Ze zeggen dat ze wel  
      duidelijk aangeven aan hun kind dat zij de eindverantwoordelijkheid dragen voor      

      genomen beslissingen, maar dat ze door  praten, overleggen en hanteren van  
      discipline op een positieve wijze willen werken aan de ontwikkeling van de  

      kinderen. 
      Ze vinden dat het praten over seksualiteit met hun kinderen hen niet makkelijk  
      afgaat. Ze maken gebruik van informatiebronnen, zoals ter zake doende  

      literatuur, digitale informatie en beelden. 
      Ze geven aan dat het hebben van geslachtsgemeenschap en het aangaan van 

      vaste relaties bij jongeren wanneer ze hun voortgezet onderwijs nog niet hebben 
      afgerond en nog niet om kunnen gaan met de verantwoordelijkheden die een     
      dergelijk gedrag met zich meebrengt veel onzekerheden tot gevolg heeft.  

      Ze geven er de voorkeur aan dat hun zoon of dochter niet eerder aan een intieme  
      relatie begint dan wanneer hij/zij minimaal zijn/haar voortgezet onderwijs heeft  

      afgerond en met een dergelijke relatie op verantwoordelijke wijze om kan gaan.  
      Ze brengen naar voren dat  ze open staan voor opties indien blijkt dat de situatie   
      zich anders ontwikkelt dan zij zich hebben voorgesteld en zij hebben gewenst. 

      Ze praten regelmatig met hun kinderen over wat ze doen en laten en houden als  
       zodanig een vinger aan de pols.  

                       

 Groep 3 

                                                                          
      Om en nabij 10 % van de totale groep (N=500) bestaat voornamelijk uit 
      hooggeschoolden en in beperkte mate uit middelbaar geschoolden. Ze  

      beschikken over een eigen inkomen. Ze zeggen dat ze zich voor een groot deel                                                   
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      ontkoppeld hebben van de familie van herkomst en voeden hun kinderen niet 
      op zoals zij zijn groot gebracht en zoals dit  nog plaats vindt in de grootfamilie. 

      Ze zijn weinig betrokken bij het grootfamilieleven en participeren incidenteel 
      in de gebruikelijke activiteiten van de  grootfamilie. Ze hanteren bepaalde 
      regels thuis waaraan iedereen zich houdt. Als ouders gaan ze uit van gemaakte 

      afspraken met hun  kinderen en ze zeggen dat ze ingrijpen als ze merken dat de 
      afspraken niet worden  nageleefd. Dan wordt hierover gesproken en worden indien 

      nodig sancties opgelegd. Ze zeggen hun kinderen bewegingsvrijheid te gunnen 
      zolang ze op school presteren en zolang ze de familienaam geen schade toebrengen.  
      Verder zeggen ze geen moeite te hebben met mogelijk seksueel actief gedrag bij 

      hun zoon of dochter zolang deze gebruik maakt van voorbehoedmiddelen.                   
  

2.2      Hulpverlening aan volwassenen en toegepaste methodiek 

 
Door de decennia heen hebben om en nabij 300 gehuwde of samenlevende paren  

(n=600), en om en nabij 250 alleenstaande vrouwen (n=250)  zich gemeld in verband 
met relationele vragen en/of probleemsituaties. De groep van alleenstaande vrouwen 

bestaat voor het merendeel uit vrouwen die niet gehuwd of samenwonend zijn  (30 %) 
maar voor het merendeel een  kind heeft en uit vrouwen die een echtscheidng achter de 
rug hebben (60 %) en een beperkte groep vrouwen van middelbare leeftijd van wie de 

partner is overleden. 
Het aantal consulten varieert na de aanmelding tussen 3 en 6 consulten. Het merendeel 

van de cliënten (om en nabij 60 %) blijft met regelmaat op consult komen.  
Afgezien hiervan melden zich ook cliënten aan voor diverse hulpvragen, zoals 
rouwverwerking, problemen op de werkvloer, assertiviteit, communicatieve vaardigheid.  

Deze groep cliënten wordt niet besproken. 
 

De door de cliënten gepresenteerde hulpvragen hebben - door de jaren heen - geleid tot 
het ontwikkelen van een eigen werkwijze die hierbij beknopt wordt weergegeven.  
Deze methodiek wordt gehanteerd bij respectievelijk individuele, partner gerichte en 

gezinsproblemen. 
 

Methodiek 
 

 Uitgangspunt 

 

Het punt van vertrek is de grondgedachte dat veel problemen voortvloeien uit de 

opvoedingssituatie thuis die traditioneel bepaald is. Het gaat veelvuldig om een 
hulpvrager die vanuit de thuissituatie niet of niet in voldoende mate de ter zake doende 

competenties heeft kunnen ontwikkelen om op effectieve wijze te werken aan een of 
meerdere situaties die als problematisch wordt beleefd en waarvoor hij/zij een oplossing 
zoekt. 
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 De hulpvraag 
 

Binnen de hulpverlening staat meestal centraal: wat speelt zich af binnen de situatie die 
beleefd wordt als iets dat niet gewenst wordt en als probleem wordt aangeduid en 

waaraan het individu uitgaande van zijn/haar psycho-sociale en culturele gesteldheid 
niet  kan of wil voldoen? 
Bij de aanmelding is belangrijk dat de cliënt zijn/haar beleefde problemen of stoornissen 

duidelijk verwoordt. Het is van belang dat de cliënt zoveel mogelijk op eenduidige wijze 
een weergave geeft van de problematiek en de hiermee gepaard gaande gevoelens  

benoemt. Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar ‘het levensverhaal’.  
 

 Het levensverhaal 

 
De cliënt doet zijn/haar verhaal. Het ‘nu’ wordt gerelateerd aan het ‘verleden’. 

Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan pedagogische, psycho-sociale en 
culturele aspecten die in het levensverhaal naar voren komen. Het gaat erom dat de 

cliënt gaandeweg inzicht krijgt in zichzelf en in de situatie waarvan hij/zij deel uitmaakt.  
Hierbij is van belang: 

- Structureren van dit verhaal met daarbij bijzondere aandacht voor: ‘Wie’ is de 

‘ik-persoon, ‘wat’ wordt als ‘problematisch’ ervaren? 
- Analyse van hetgeen de cliënt als ‘problematisch’ ervaart: hoe is de situatie 

terzake ontstaan en wat heeft hij/zij in eerste instantie hieraan gedaan? 
Denken, voelen en handelen worden gerelateerd aan hetgeen als ‘problematisch’ 
wordt aangegeven. Het gaat erom dat de cliënt inzicht krijgt in zichzelf en in ‘het 

zelf’ gerelateerd aan mogelijke verwachtingen en eisen van de als relevant 
ervaren ‘andere’ of  omgeving. Dit om de situatie die als problematisch wordt 

beleefd zo goed mogelijk te kunnen interpreteren zodat vervolgens hieraan 
gewerkt kan worden. 

- De cliënt stelt vast wat hij/zij wil bereiken. 

 

 Werken aan verandering  

 

Vervolgens wordt gewerkt aan het creëren van een situatie waarmee de cliënt kan leven.  
De cliënt is steeds actief participerend bezig in dit proces. De hulpverlener is 

ondersteunend en stimulerend bezig en draagt, indien de situatie dat vereist, mogelijke 
opties aan die de cliënt te overwegen krijgt.  

De wijze van werken is cognitief georiënteerd, gecombineerd met richtlijnen voor 
gedragsmodificatie(s). 
Indien bij de cliënt de mate van cognitief denken op een laag niveau is ontwikkeld, 

wordt op  concreet niveau uitgegaan van het veranderen van het ongewenst gedrag. 
Praten over de aan de dagelijkse praktijk ontleende oefeningen hierbij moeten 

uiteindelijk leiden tot de koppeling tussen handelen en denken en vice versa zodat dit op 
den duur de zelfsturing van betrokkene bevordert.  
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  2.3      Wat paren laten zien 

 

In hun levensverhaal vertellen paren over hun eerste ontmoeting, hun gevoelens e n hoe 
het hen verder verging. 
Sommigen beweren dat ze bij de eerste ontmoeting op slag verliefd werden op elkaar.  

Sommigen zeggen dat een wederzijds gevoel voor elkaar, zoals ze dat verwoorden,   
gaandeweg is gekomen.  

Relatief meer mannen dan vrouwen brengen naar voren dat de fysieke aantrekking een   
belangrijke rol heeft gespeeld en ook haar inschikkelijkheid, terwijl relatief meer 
vrouwen dan mannen aangeven dat niet zozeer de aantrekking voor hen belangrijk is, 

maar vooral het iemand te hebben die hen alle aandacht geeft, trouw is en over een eigen 
inkomen beschikt.   

De meeste paren vertellen dat het gevoel constant bij elkaar te willen zijn uiteindelijk 
leidt tot óf trouwen óf samenwonen.  
Vooral de vrouwen vertellen dat het gezin van herkomst van de zijde van de vrouw en 

van die van de man een rol speelt binnen de ontwikkeling van de relatie. Ze verhalen dat 
indien de partners het idee hebben dat ze vaste verkering met elkaar willen dat dit 

kenbaar gemaakt moet worden in het gezin van herkomst. Dit wordt vooral door de 
familie van de vrouw verwacht en gezien als teken van respect voor hun dochter en voor 
haar familie, aldus de vrouwelijke cliënten. Sommige vrouwen vertellen dat het de 

gewoonte is dat de man de ouders van zijn vriendin laat weten dat hij op serieuze wijze 
in haar is geïnteresseerd. Maar voordat dit zover is, heeft de dochter haar moeder al 

ingelicht over haar vriendschap met betrokkene. De moeder zal de vader over hetgeen 
zich voordoet, inlichten. Het verhaal vervolgt dat, indien de ouders de vriend in kwestie 
niet of nauwelijks kennen, ze direct of indirect informatie over hem en het gezin van 

herkomst trachten te vergaren. Lijkt de vriend hen wel geschikt voor hun dochter, dan 
zullen ze niet ingrijpen en de introductie afwachten. Lijkt de vriend hen niet geschikt, 

dan zullen ze alles eraan doen om de vriendschap te verhinderen en een introductie te 
verhinderen.  
Indien de introductie van de vriend plaats vindt, zijn de ouders eigenlijk al in behoorlijke  

mate akkoord gegaan met de keuze van hun dochter.  
De vrouwen verhalen dat de ouders, met name de moeder, bij de introductie de nadruk 

leggen op fatsoen en ordelijkheid binnen de omgang met hun dochter, en indien ze dit 
nodig achten naderhand bij hun dochter blijven herhalen. Zo ook zullen de ouders in de 
loop van de tijd hun dochter blijven voorhouden dat bij hen een huwelijk vooropstaat.  

De vrouwen verhalen dat de vriend thuis ook, meestal aan zijn moeder, heeft laten 
doorschemeren dat hij een vriendin heeft. Zij wordt met minder formaliteit 

geïntroduceerd. Echter, ook de ouders van de vriend zullen direct of indirect informatie 
vergaren over de vriendin en haar gezin van herkomst. Bevalt de vriendin en de 
informatie hen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Bevalt de informatie en de vriendin 

hen niet, dan zal vooral de moeder proberen om haar zoon over te halen de vriendschap 
te verbreken. Het komt echter frequenter voor dat de ouders de respectievelijke vriend of 

vriendin en hun familie hetzij oppervlakkig, hetzij redelijk tot goed kennen. Vooral als 
beide partners elkaar sinds hun schooltijd kennen.  
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De praktijkgegevens wijzen uit dat bij het merendeel van de paren de ouders redelijk  
inschikkelijk zijn geweest met betrekking tot de partnerkeuze. Uit deze kwalitatieve 

gegevens komt naar voren dat het ook voor komt dat de vrouwelijke partner toch nog 
tegen de wens van haar ouders met de partner van haar keuze huwt of gaat samenwonen. 
Dit leidt meestal tot een verkoeling in de relatie tussen de ouders en hun dochter, maar 

men blijft het contact onderhouden. Het contact met de partner wordt zoveel mogelijk 
vermeden. Het komt weinig voor dat de ouders alle contacten verbreken met hun 

dochter. De familie blijft hoe dan ook een rol spelen.  
Indien de partnerkeuze van de zoon niet overeenkomt met de wens van de ouders, zullen  
de ouders niet hun zoon, maar wel de schoondochter koel blijven behandelen.  

In hun  levensverhaal geven de meeste mannen en vrouwen aan dat de periode voor het 
huwelijk of het samenwonen, meestal als aangenaam tot zeer aangenaam wordt ervaren. 

Ze zeggen dat ze verliefd zijn en dat als een roes beleven. Bij doorvragen hierop binnen 
de hulpverlening wordt door de stellen naar voren gebracht dat ze meestal ergens naar 
toe gaan waar er aangenaam vertier is, of anders vrijend bezig zijn en praten over de 

dingen van de dag. Negen van de tien stellen zeggen dat na de geboorte van het eerste 
kind de samenleving ‘anders’ wordt: de vrouw besteedt, in de beleving van de man, 

meer tijd aan het kind en de huishouding dan aan hem, terwijl de vrouw vindt dat de 
man aan de zijlijn blijft staan en geen rekening met haar houdt. Bij negen van de tien 
stellen is het de vrouw die uiteindelijk de stap neemt om al dan niet door tussenkomst 

van haar huisarts, psycho-socale hulp in te schakelen. De vrouwen zeggen dat ze 
gedurende het samen zijn met hun partner praten over aangelegenheden die ze als 

storend ervaren of die ze graag anders willen laten verlopen. In de meeste gevallen geeft 
de man gehoor aan hetgeen de vrouw dwars zit en past zijn gedrag aan, maar de 
aanpassing blijkt, aldus de vrouwen, meestal van korte duur. Voornamelijk de vrouwen 

zeggen dat ze steeds meer verschillen in de onderlinge gedragingen bemerken die op den 
duur niet alleen de samenleving dusdanig verstoren maar ook op hun gemoedstoestand 

inwerken. Ze merken dat ze snel geïrriteerd raken, de spanne van geduld met betrekking 
tot de kinderen minder wordt, de partner zoveel mogelijk wordt ontweken en dat de 
motivatie en concentratie in hun dagelijkse gang van zaken vermindert.  

 
Gedragingen die de samenleving en de gemoedstoestand verstoren 

De kwalitatieve gegevens laten zien dat bij om en nabij 70 % van de gehuwde stellen bij 
de vrouwen het volgende naar voren komt. 
 

 “ik vind dat ik er alleen voor sta in mijn gezin” 
 

De  vrouwen zeggen dat ze het huishouden moeten doen, de boodschappen, de kinderen 
verzorgen, terwijl de echtgenoot hierbij geen helpende hand aanreikt. Wanneer de 

hulpverlener doorvraagt komt naar voren dat onderling hierover niet is gesproken. De 
vrouw gaat ervan uit dat haar partner mee zal helpen, terwijl de man ervan uitgaat dat 
zijn echtgenote alles wat met het huishouden en de kinderen te maken heeft voor haar 

rekening neemt.   
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 “ik vind dat ik, in vergelijking met mijn partner, weinig mag”  

 
De vrouwen zeggen dat ze bemerkt hebben dat niet lang nadat ze samen met hun partner 

wonen, deze zijn eigen agenda volgt in die zin dat hij gaat waar hij ook naar toe wil. Ze  
zeggen dat ze hier wel commentaar over hebben geleverd, maar er niet verder op in zijn 
gegaan omdat ze alsnog de aandacht van hun partner kregen. Dergelijke situaties 

herhalen zich maar leiden desondanks niet tot een diepgaand gesprek hierover. Ze  
zeggen dat na de geboorte van het eerste kind de situatie verandert. Ze zeggen dat ze 

naast hun werk, voor kind en huishouden moesten zorgen terwijl hun partner zijn gang 
ging. Ze  stellen dat zodra zij hun wens uiten om met een of meer vriendinnen een avond 
uit te gaan, van de kant van de partner vragen komen die ze meer als een verhoor 

beleven dan als interesse. Terwijl hij zich veroorlooft om met of zonder goedvinden van 
zijn vrouw te gaan waar hij wil en om te gaan met wie hij wil, moeten zij zich aan 

fatsoensnormen en eerbaarheidsregels houden.      
Fatsoensnormen hebben te maken met ‘net gedrag, nette lokaties bezoeken, letten op het 
alcoholgebruik en netjes op tijd thuis zijn’. Terwijl ze zeggen dat eerbaarheidsregels 

vooral te maken hebben met ‘het vermijden van enig contact met mannen’.  
  

 “ik ben degene die altijd praat...”  
 

De  vrouwen zeggen dat ze voordat ze gingen trouwen of samenwonen over de dingen 
van de dag spraken met hun partner. Ze vertellen dat beiden elkaar een of anders enige 
dagen vermeden indien ze ruzie kregen om het een of ander. Ruzies werden vaak 

bijgelegd met een attentie - in de vorm van een geschenk, of anders een bijzondere 
gelegenheid bezoeken -  van de kant van de partner, en hierdoor werd niets 

uitgesproken. Het praten tussen hen en hun partner verdiepte zich niet. 
Binnen de samenleving zijn ze dagelijks op elkaar aangewezen en hebben ze vaak de 
behoefte om niet alleen te praten over de dingen van de dag, maar ook over voor hen 

opmerkelijke voorvallen die zich óf in de relatie, óf bij de kinderen voordoen, en ook 
wel over persoonlijke beslommeringen. Ze vinden hierbij geen aansluiting bij hun 

partner wanneer ze over dergelijke aangelegenheden willen praten. Ze brengen naar 
voren dat de partner vaak niet reageert of enig medeleven laat blijken.       
 

 

 ‘waarom doet hij dat?” 

 
Ruim 50 % van de eerder vermelde populatie van 70 % vrouwen verhaalt dat hun 
partner een ander er op nahoudt. Het merendeel van deze vrouwen zegt dat ze van 

derden te horen hebben gekregen dat hun partner met iemand anders wordt gesignaleerd. 
Een zeer beperkt deel van de vrouwen  heeft de partner op heterdaad betrapt. Het 

merendeel van deze groep brengt naar voren dat hun partner zich als trouw en loyaal 
voordoet en seksueel contact met hen onderhoudt, terwijl hij ondertussen ontrouw is. De 
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meeste vrouwen zeggen dat ze deze  gebeurtenis niet hebben zien aankomen en zijn 
steeds ervan uitgegaan dat zoiets hen niet zou overkomen. Ze zeggen dat ze altijd voor 

hun  partner hebben klaargestaan, loyaal en trouw zijn geweest en dat ze zich door hem 
in de steek gelaten voelen. Ze  vragen zich af waarom hij zoiets doet. 
 

 “Toen we buiten Aruba woonden gedroeg hij zich anders...” 
 

Uit de kwalitatieve gegevens komt naar voren dat om en nabij 5 % van de gehuwde 
vrouwelijke cliënten (gemiddelde leeftijd 35 jaar, gemiddeld 3 kinderen) hun partner in 

hun geboorteland, buiten Aruba, hebben leren kennen. Ze zijn daar gehuwd en hebben 
daar meestal enige jaren gewoond en gewerkt voordat ze besloten om zich op het 
geboorte-eiland van de partner te vestigen. 

De vrouwen zeggen dat ze gewend waren om te overleggen met hun partner, de taken 
onderling te verdelen en zoveel mogelijk volgens gemaakte afspraken het leven te delen. 

Na hun komst op Aruba bemerkten zij dat het gedrag van hun partner geleidelijk aan 
veranderde. Ze brengen naar voren dat de frequentie in het niet nakomen van afspraken 
bij hun partner toenam en de onderlinge uitwisseling minder werd en vervlakte. 

Betrokkenen zeggen dat het veranderd gedrag van hun partner interfereert met hun 
dagelijks leven.       

 
De partners van voormelde vrouwen brengen de volgende gedragingen van hun partner  
naar voren. 

 

 “ik ben degene die altjd het initiatief neemt” 

 
Negen op de tien partners van de vrouwen die zich aanmelden voor hulpverlening 

brengen naar voren dat het seksueel contact binnen hun samenleving dusdanig 
onbevredigend is dat dit de samenleving verstoort. Ze zeggen dat zij altijd het initiatief 
nemen om tot seksueel contact te komen en dat ze vaak moeten aanhoren van hun 

partner dat ze te moe is, of  hoofdpijn heeft, of gewoon geen zin heeft. 
 

 “ik begrijp niet waarom ze problemen maakt” 
 
Wanneer de vrouwen zeggen dat zij er alleen voor staan binnen de huishouding en dat 

hun partner geen rekening met hen houdt, zeggen de partners in eerste instantie dat ze 
niet begrijpen waarom de vrouwen het zover hebben moeten laten komen dat ze bij de 

hulpverlening beland zijn.  
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 “mannen zijn anders” 
 

Wanneer de vrouwen naar voren brengen dat ze in vergelijking met hun partner meer 
moeten en minder mogen wanneer ze de wens hebben om uit te gaan en wanneer ze 

daadwerkelijk uitgaan, zeggen de mannen dat een vrouw die samenleeft met een partner 
niet alleen of anders in gezelschap van vrouwen die als te frivool bekend staan  
uitgaansgelegenheden bezoekt of  met andere mannen sociaal contact onderhoudt.  

Dergelijk gedrag, aldus de mannen, druist in tegen de fatsoensnormen en bezoedelt hun 
aanzien als man, echtgenoot, familielid en werkkracht. 

    

 “praten wanneer dit moet” 

 
Wanneer de vrouwen, zoals eerder gesteld, naar voren brengen dat ze behoefte hebben 
aan praten met hun partner zeggen de mannen dat ze het nodige zeggen wanneer dit 

moet. Mannen zeggen dat de vrouwen gewend zijn over alles en nog wat te praten en 
ook over hun gevoelens praten en dat ze dit als man niet doen.  

 

 “waarom al die drukte...” 
 

Wanneer de vrouwen over het overspelgedrag van hun partner praten en zeggen dat ze 
willen weten waarom hij dit gedaan heeft en waarom juist met die ander, en met steeds 

meer vragen komen, zegt het merendeel van de partners dat het niet hun intentie was om 
hun vrouw te kwetsen. Steeds wijst de man zijn partner erop dat hij nog in huis is en 
haar en hun gezin niet heeft verlaten. Steeds brengt de man naar voren dat hij de 

terugkerende uitbarstingen van emoties niet begrijpt.  
 

 “erbij willen horen...” 
 

Wanneer de vrouwen, die in het buitenland geboren en getogen zijn naar voren brengen 
dat ze het huidig gedrag van hun partner, vergeleken met voorheen, niet meer herkennen 
en dit ook niet begrijpen zeggen de partners dat ze niet anders willen zijn dan hun 

vrienden, hun familie en andere mannen op het eiland.  
 

 “familie bemoeienis...” 
 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat drie op de vier stellen zeggen dat de grootfamilie 
zich meer dan eens met hun relatie bemoeit indien sprake is van problemen.  
Ze verhalen dat de ouders, of anders een van de zussen, broers of tantes hetzij direct of 

indirect hun commentaar leveren op wat ze denken dat er gaande is. Indien dat niet 
helpt, komt het voor dat de grootfamilie voorstelt om de parochie-geestelijke in te 

schakelen.  
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In aansluiting op voormelde  punten die door de decennia heen steeds naar voren zijn 
gekomen volgen ter illustratie enige korte schetsen van casussen die zich, uitgaande van 

de kwalitatieve gegevens, door de jaren heen met regelmaat hebben voorgedaan.        
 
Enige probleem situaties 

   
1. Bij de groep van gehuwde stellen tussen 25 en 35 jaar, verhaalt om en nabij de  

50 % van de stellen dat ze elkaar sinds de basisschool of sinds het voortgezet 
onderwijs kennen. Ze vertellen dat ze gedurende  het voortgezet onderwijs 
praktisch alles samen hebben gedaan, zoals samen aan schooltaken werken en 

samen meedoen aan aktiviteiten buitenshuis. Ze  raken verliefd op elkaar en 
vinden dat ze voor elkaar bestemd zijn. Ze gaan na de afronding van het 

middelbaar onderwijs samen in het buitenland studeren. Enige maanden na 
aankomst in het buitenland besluiten ze om samen te wonen. Ze trouwen met 
elkaar wanneer de mannelijke partner is afgestudeerd. Een beperkt deel van de  

vrouwelijke partners zegt dat ze hun studie eerder af hadden, maar op hun 
partner hebben gewacht om te trouwen. Een beperkt deel van de  vrouwelijke 

partners zegt dat hun partner zijn studie had afgerond terwijl zij nog lang niet aan 
afronding toe waren. De vrouwelijke partners hebben hun studie niet verder 
afgerond en zijn getrouwd met hun partner en samen met hem teruggekeerd naar 

Aruba. 
Op enige uitzonderingen na vetrellen de vrouwen dat ze sinds ze hun huidige 

partner hebben leren kennen, geen intimiteiten met een andere man hebben 
gehad. De meeste vrouwen geven aan dat enige jaren na hun terugkomst op 
Aruba de relatie niet meer aanvoelde zoals het geweest was. Vaak worden 

veranderingen in het gedrag van de partner als reden opgegeven. Zo zou hun 
partner meer dan eens zonder plausibele reden te laat thuis komen, minder passie 

vertonen bij het bedrijven van de liefde, minder onderlinge uitwisseling vertonen 
en gauw geïrriteerd zijn wanneer betrokken vrouwen vragen of er iets mis is.                                                                                                                                                                                                                               
De vrouwen vertellen dat ze op een gegeven moment - via derden of anders door 

hun contrôle van de dageliijkse routine van hun partner - erachter komen dat er 
een ander in het spel is. En ook dat dit niet de eerste keer blijkt te zijn.  

Op verzoek van de vrouw, aldus de vrouwen, bezoeken ze de hulpverlener. Het 
merendeel van de vrouwen spreekt de wens uit om de relatie te handhaven en 
opteert voor een ‘ander’ begin samen.  

 
2. Het komt met regelmaat voor dat vrouwen verhalen dat ze gedurende hun 

verkeringstijd het sociaal contact met een of meer mannen die ze kennen voordat 
ze hun echtgenoot hebben leren kennen aanhouden. Dit sociaal contact leidt vaak 
tot ruzies met hun partner, dusdanig dat hij dreigt de relatie te verbreken indien 

genoemde sociale contacten niet worden afgebroken. De mannen geven aan dat 
hierover verder niet te praten valt omdat de vrouwen vanzelf moeten inzien dat 

een dergelijk gedrag tegen de fatsoensnormen indruist. Ze stellen dat het een 
geval is van ”take or leave”.    
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3. Het komt bij mannen ( in de leeftijdsgroep van 35 - 45 jaar), in tegenstelling tot 

vrouwen, met hoge frequentie voor dat de man verhaalt dat hij al jaren gehuwd 
is, of samenwoont, kinderen heeft, maar niet tevreden is over het seksuee l 
samen-zijn. Hij vindt dat zijn partner te weinig ingaat op zijn wens naar 

geslachtsgemeenschap en/of variaties hierop en indien ze wel zegt dat ze zin 
heeft neemt ze, naar zijn mening, niet actief deel aan het vrijen. De vrouwen 

brengen hierbij frequent naar voren dat er redenen zijn voor hun gedrag en 
voeren onder andere aan dat ze na al het werk thuis en buitenshuis vermoeid zijn. 
Of dat ze  zich ondergewaardeerd voelen door hun partner, of de partner wil naar 

hun beleving te vaak te veel seksueel contact, of de partner houdt geen rekening 
met haar wensen op seksueel gebied. In vergelijking met de mannen geven 

relatief veel meer vrouwen aan dat ze moeite hebben om ‘open en bloot’ te 
praten over wat ze wel of niet op seksueel vlak verlangen.  

 

4.  Alhoewel laag in frequentie ( 2 à 3 keer in het jaar) komt het jaarlijks voor dat 
vrouwen die al langer dan 25 jaar getrouwd zijn, en vaak tegen de zestig lopen, 

en studerende of werkende al dan niet gehuwde  kinderen hebben, zich 
aanmelden als cliënt. Zij verhalen dan dat ze bemerkt hebben dat hun partner een 
of meer buitenechtelijke relaties gehad heeft en dergelijk gedrag nog steeds 

vertoont.  
De vrouw verhaalt dat dit haar diep schokt en stoort. Ze zegt dat ze zich in de 

steek gelaten en vernederd voelt en zegt niet te weten wat te doen, gezien haar 
leeftijd, haar ontoereikende financiële situatie. Ze brengt naar voren dat ze  haar 
kinderen en haar grootfamile niet tot last wil zijn. Wanneer de man met de klacht 

van zijn partner wordt geconfronteerd  zegt hij dat hij niet inziet waarom zijn 
partner klaagt. Hij brengt naar voren dat hij ervoor zorgt dat zijn echtgenote 

krijgt wat ze wenst en haar de waarde - als zijnde zijn rechtmatige echtgenote - 
toekent door bij haar te blijven.    

 

5. Van een getrouwd stel komt de vrouw op een of andere gelegenheidsuitje een  
man tegen met wie ze bevriend raakt. Ze zegt dat ze voor het eerst van haar leven  

meemaakt dat ze met een man kan praten over wat ze denkt en voelt, terwijl hij 
niet alleen geduldig luistert, maar ook ingaat op hetgeen ze naar voren brengt. Ze 
zegt dat ze dit gedrag altijd gemist heeft bij haar partner: hij praat weinig, hij is 

constant bezig met werken of anders met aktiviteiten in gezelschap van vrienden 
en besteedt  niet de aandacht aan haar die ze graag van hem zou willen krijgen. 

Ze zegt dat ze vindt dat haar man haar geen kans geeft om met hem hierover te 
praten. Ze verhaalt dat ze beseft dat ze, eenmaal getrouwd, niet zomaar met een 
andere man aan de praat kan raken en dat ze ook dit contact wil blijven 

aanhouden. Ze zegt dat ze dit contact voor haar man geheim heeft kunnen 
houden. Ze vertelt dat ze zich op een gegeven dag heeft laten gaan en tot 

seksuele gemeenschap met de andere man is overgegaan. Ze zegt dat ze niet met 
haar echtgenoot durft te praten over  hetgeen gebeurd is want ze weet niet hoe hij 
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zal reageren, al vermoedt ze dat hij haar de deur uit zal zetten. Ze zegt dat ze niet 
weet wat ze moet doen. De ander, aldus betrokkene, heeft tegen haar gezegd dat 

ze niet voor hem, maar voor haarzelf haar partner moet verlaten als ze niet meer 
voor hem voelt. Ze zegt dat ze zich door zowel haar man als de ander in de steek 
gelaten voelt. Ze zegt dat ze zich van de ene kant schuldig voelt tegenover haar 

partner maar dat ze van de andere kant vindt dat deze gebeurtenis ook met zijn 
gedrag te maken heeft. Ze zegt ook niet te willen denken aan de gevolgen 

wanneer deze situatie algemeen bekend zou raken en ze haar familie en vrienden 
hiermee zou moeten confronteren. 
 

6. Een man van tegen de 40 jaar oud vertelt dat hij al ruim 15 jaar gehuwd is en 
kinderen heeft. Hij zegt dat hij zich sinds zijn adolescentie periode seksueel 

aangetrokken voelt tot seksegenoten. Ondanks, aldus de man, zijn seksueel 
verlangen naar seksegenoten besluit hij te trouwen en een gezin te stichten. Met 
de jaren wordt het intiem samen zijn met zijn echtgenote, zoals hij stelt, steeds 

moeilijker. Sinds kort voelt het des te zwaarder aan. Hij verhaalt dat hij staande 
zijn huwelijk met regelmaat wisselende homoseksuele contacten heeft gehad en  

dat hij sinds kort geregeld contact onderhoudt met een man. De man brengt naar 
voren dat hij zijn vrouw niet wil verlaten, maar haar ook niet op de hoogte wil 
stellen van wat er gaande is met hem. De man zegt te vrezen dat indien hij 

publiekelijk als homoseksueel wordt aangemerkt niet alleen zijn reputatie maar 
ook die van zijn gezin geschaad wordt.  

 
7. Het stel is al meer dan tien jaar bij elkaar. De vrouw zegt dat ze als jong 

volwassene steeds meer ging beseffen dat ze meer voelde voor vrouwen, dan 

voor mannen. Ze vertelt dat ze een ‘goede’ man tegen kwam en met hem 
trouwde. Staande het huwelijk, vertelt betrokkene, onderhoudt ze weleens 

seksuele relaties met andere - meestal gehuwde - vrouwen die ze leert kennen en 
vertrouwen. Ze zegt dat ze er zeker van is dat haar man niets vermoedt. Ze zegt 
veel om haar echtgenoot te geven en dat het huwelijk haar in zoveel opzichten 

bescherming biedt. Maar ze begint de laatste tijd te twijfelen aan de wijze 
waarop ze haar leven heeft ingericht. 

 
8. De vrouw verhaalt dat ze een uterus extirpatie operatie moest ondergaan. 

Volgens haar had de behandelende geneesheer wel uitgelegd wat de operatie 

inhield, maar niet verteld waarmee ze na de operatie rekening zou moeten 
houden, met name bij de intimiteitsbeleving. De vrouw verhaalt dat ze afgezien 

van haar leed dat haar orgastische beleving niet meer is zoals die geweest is, ze 
ook te maken heeft met haar man die moeite heeft met de acceptatie van de 
gevolgen van de operatie. Samen hierover praten thuis lukt niet en een afspraak 

maken met de hierbij betrokken geneesheer roept schaamte bij haar op. 
 

 
 



 37 

2.4       Wat alleenstaande vrouwen laten zien 

 

Door de jaren heen is een groep onstaan van ongeveer 250 alleenstaande vrouwen die 
onder te verdelen is in: 

- een vrij omvangrijke groep (om en nabij 60 % van het totaal aantal) van 

werkende, middelbaar tot hogerberoepsgeschoolde vrouwen in de leeftijd van 29 
tot 35 jaar met 1 tot 3 kinderen die óf formeel gescheiden zijn van hun partner, óf 

informeel met de partner samen hebben gewoond en deze inmiddels hebben 
verlaten. Onder deze groep valt ook een beperkt aantal vrouwen tussen 50 en 55 
jaar die op middelbaarberoepsniveau werkzaam zijn en volwassen kinderen 

hebben die óf werken, óf bezig zijn met een studie en al dan niet gehuwd zijn.     
- Een groep (om en nabij 30 % van het totaal aantal) van middelbaar tot hoger- 

beroepsgeschoolde vrouwen tussen 35 en 40 jaar met meestal 1 kind (en bij  
uitzondering 2 kinderen) die graag moeder wilden worden. Maar de partner van 
hun leven hebben ze niet kunnen vinden en, gezien ze de dertig gepasseerd zijn, 

besluiten om de alleenstaande moeder- en ouderschap aan te gaan zonder enige 
bemoeienis hierbij van de verwekker van het kind. Voor het overige is er door de 

jaren heen een kleine, maar niet te verwaarlozen groep vrouwen van wie de 
partner is overleden. Het betreft werkende vrouwen van om en nabij 50 jaar, 
meestal op middelbaarberoepsniveau geschoold, met werkende of studerende 

kinderen.      
 

Alleenstaande gescheiden vrouwen 

Wat het merendeel van de gescheiden vrouwen van onder de veertig jaar naar voren 
brengt is dat de  gedragingen van hun partner voor hen niet meer acceptabel was. De 

gedragingen betreffen het ontbreken van een voor hen bevredigende vorm van 
uitwisseling, het veelvuldig niet nakomen van afspraken, het gevoel dat ze er alleen voor 

staan en vrijheden in de intieme sfeer die de partner zich buitenshuis permitteerde. Ze 
brengen in hun verhaal naar voren dat ze, vanaf de toename van spanning oproepende 
momenten in de relationele sfeer die zich vóór de scheiding voordeed, meer zijn gaan 

steunen op hun familie. Hierbij werd met name hun moeder in vertrouwen genomen.  
Een overgroot deel is, gezien de beperkte materiële situatie waarin ze na de scheiding 

vervallen, weer bij hun ouders ingetrokken. Het overige deel heeft óf de woning dat het 
gezin betrok kunnen behouden óf heeft elders een betaalbaar onderkomen kunnen 
verkrijgen. 

De vrouwen brengen naar voren dat ze nu niet meer met hun ex-partner te maken 
hebben, maar met overbeschermend gedrag van hun ouders. Ze zeggen dat ze  voor 

opvang en hulp in het algemeen afhankelijk zijn van hun ouders. Ze willen in pais en 
vree met hen leven, maar voelen zich gehinderd door hetgeen ze als bemoeienis van de 
ouders beleven.  Ze vragen zich af: 

 “ Hoe moet ik mijn ouders duidelijk maken dat ik wel hun kind ben, maar niet  
als zodanig behandeld wil worden?” 
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 “ Hoe moet ik mijn ouders duidelijk maken dat ik, en niet zij, over de opvoeding 
van mijn kinderen beslis?” 

 “Waar moet ik aan beginnen?” 
 

De groep vrouwen die, op jonge leeftijd zijn gehuwd of zijn gaan samenleven en nu op 
middelbare leeftijd te maken krijgen met een definitieve scheiding verhalen dat ze bij 

zichzelf een ‘dubbel’ gevoel bemerken. Ze zeggen dat ze van de ene kant beseffen dat ze 
de relatie problemen die zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan niet langer 
konden verduren, maar van de andere kant de beleving van het gevoel ‘van elkaar te 

zijn’, met name  ‘van hem te zijn geweest’ nog steeds moeilijk kunnen verwerken. Bij 
hen staat centraal de vraag: 

 “Hoe ga ik alleen verder?” 
        
Alleenstaande volwassen moeders 

De alleenstaande volwassen moeders brengen naar voren dat ze naast hun loopbaan een 
gezin wensten met daarbij een partner met wie ze hun levensopvatting zouden kunnen 

delen: samen naast hun loopbaan een gezin vormen, hiervoor gezamenlijk de zorg en de 
opvoeding op zich nemen en elkaar de ruimte geven om verder aan hun persoonlijke 
ontwikkeling te werken. Ze zeggen gedurende hun studie te hebben gemerkt dat samen 

leven op een andere wijze ingevuld kan worden dan de wijze waarop ze zijn groot 
gebracht. Ze hebben hard hun best gedaan om in de loop van de jaren een eigen woning 

te kunnen betrekken, financieel onafhankelijk te zijn en om zichzelf zoveel mogelijk te 
onttrekken aan de contrôle van de familie van herkomst. Ze zeggen dat ze in de loop der 
jaren de gewenste levenspartner niet zijn tegen gekomen en, gezien hun leeftijd en hun 

verlangen om moeder te worden, besloten hebben om een kind te krijgrn. De verwekker 
van het kind speelt verder geen enkele rol. Ze zeggen te willen kiezen om als 

alleenstaande vrouw en moeder door het leven te gaan, maar merken dat ze toch 
afhankelijk blijven van hun familie van herkomst in verband met hun kind. De komst 
van het kind  brengt met zich mee dat ze met regelmaat de hulp van hun familie van 

herkomst nodig hebben om hun kind op te vangen. Naar voren komt dat het steeds 
inschakelen van particuliere opvanginstanties voor hen financieel niet haalbaar is. De 

aangeboden familiehulp biedt,  zoals ze stellen, niet alleen financieel soelaas maar ook 
duurzaamheid en consistentie in opvang.    
Ze brengen naar voren dat ze binnen de gegeven situatie zoeken naar een balans binnen 

de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de familie en de wijze waarop ze invulling 
willen geven aan hun leven en aan de  zorg en opvoeding van hun kind. 

 Hun hulpvtraag hierbij is: 

 “Hoe kan ik binnen de gegeven situatie op een werkbare en bevredigende manier 

bezig zijn?”      
 
Alleen achter blijven 

Een kleine, maar niet te verwaarlozen groep vrouwen van om en nabij vijftig jaar,  
zeggen na het overlijden van hun levenspartner doorgaans dat ze zich ‘verloren’ voelen.  
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Zij en hun inmiddels overleden partner zijn jaren lang bij elkaar geweest. Zij willen 
hierover praten. Zij brengen doorgaans de beleving van het elkaar toebehoren, naar 

voren. Steeds komt daarbij naar voren: 

 “Hoe kan ik zonder hem verder?”   

 
2.5       Wat mannen in het algemeen laten zien 

 

De kwalitatieve gegevens laten zien dat mannen voornamelijk wanneer er sprake is van 
relationele moeilijkheden samen met hun partner de hulpverlening opzoeken.  

De kwalitatieve gegevens geven aan dat door de jaren heen om en nabij 10 % van deze 
groep mannen afgezien van hulpverlening samen met hun partner ook om individuele 
hulp hebben verzocht. Het merendeel brengt naar voren dat ze willen werken aan 

probleemsituaties die zich op de werkplek voordoen en doorwerken in de huiselijke 
sfeer. Wanneer betrokkenen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal en 

emotioneel vlak brengen ze naar voren dat met name het luister- en inlevingsgedrag hen 
moeilijk valt. 
    

2.6      Nabeschouwing    
 

De kwalitatieve gegevens laten zien dat door de jaren heen bij jongeren en volwassenen 
zich vragen en problemen van gelijke strekking voordoen op het gebied van opvoeding 
in het algemeen en seksualiteit en relatievorming in het bijzonder. Samengevat kan het 

volgende worden geconcludeerd. 
 

Ten aanzien van jongeren:    
- bij het verstrekken van seksuele voorlichting aan schoolgaande jongeren zijn de 

gestelde vragen van een gelijke strekking en duiden op: 

 sekse gebonden communicatie van de kant van de ouders uitgaande van 
fatsoensnormen en behoud van reputatie om seksueel gedrag te voorkomen en 

waarbij niet wordt ingegaan op ter zake doende seksuele kennis  

 het ontbreken van een begrippenkader met betrekking tot seksuele en relationele 

aangelegenheden ondanks kennisoverdracht van daartoe relevante vakken in het 
onderwijs. 
 

In individuele sessies aan jongeren:    
- bij het praten over seksueel gedrag en hieraan gerelateerde kennis en 

vaardigheden komt doorgaans naar voren: 

 dat er óf sprake is van onvoldoende seksuele kennis die dienen om de doorlopen 

ontwikkelingsfasen te ondersteunen en tegelijkertijd richting zouden kunnen 
geven aan het actief seksueel gedrag  

 dat er soms sprake is van seksuele kennis, maar die  niet wordt omgezet in aan de 

verkregen kennis gerelateerde competenties  
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 dat er sprake is van  sekse gebonden gedrag dat voortvloeit uit de traditioneel 
bepaalde  normen en waarden die door de ouders worden overgedragen. 

 
In opvoedingsondersteunende cursussen: 

- de ouders zien in dat de manier waarop ze opvoeden voortvloeit uit de wijze 
waarop zij door hun ouders zijn groot gebracht: 

 het ouderlijk gezag waarbij het kind zijn/haar ouders dient te gehoorzamen, staat 

centraal  

 verlenen van prioriteit aan het streven naar een verzekerd materieel bestaan  

 nadruk op de beheersing van aan de dagelijkse praktijk gebonden gedragingen 

 het gedrag in het algemeen en het seksueel gedrag in het bijzonder is aan normen 

en hieraan gerelateerde waarden gebonden 

 er is sprake van aan de sekse gebonden  gedrag. 

  
- conform de door hen verkregen opvoeding vatten de ouders seksualiteit op als: 

 voortplanting, waarbij  

 het krijgen van kinderen samenhangt met een geformaliseerde samenleving 

tussen de volwassen man en vrouw waarbij de materiële zekerheid een 
belangrijke voorwaarde is om het voortbestaan te garanderen. Dit brengt met 

zich mee dat 

 seksualiteit tot de wereld van volwassenen behoort en niet tot die van de 

kinderen. 
  

- de ouders bezien de overgedragen normen en waarden als toetsinstrumenten 

 de ouders toetsen het gedrag van hun kinderen uitgaande van de regelgeving 
conform de overgeleverde normen en waarden en niet uitgaande van de 

psychische en sociale ontwikkeling die het kind doormaakt. 
 

- de ouders geven aan  dat het individueel belang ondergeschikt is aan het 
collectieve belang  

 er  is sprake van overgedragen normen en waarden die herkenbaar zijn binnen de 

samenleving en die als collectieve regels gelden en het collectieve handelen 
bepalen waarbij het gezag van de ouders, de bescherming, de verzorging en het 

grootbrengen van de kinderen tot nette en aan het collectief gebonden burgers 
centraal staan. 
 

In relatie-sessies met (echt)paren komt naar voren: 

- het sekse gebonden gedrag van de vrouwen en de mannen  

- het verlangen van de vrouw naar trouw, begrip, onderlinge uitwisseling en 
coöperatie van de man 

- het ontbreken van inlevingsvermogen van de man ten opzichte van zijn partner  

- de moeite of haast het onvermogen bij de man om zich aan zijn sekse rol te 
onttrekken. 
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Gescheiden en bij eigen keuze partnervrije moeders brengen naar voren: 

- de beschermende en controlerende rol van de familie van herkomst uitgaande 

van de vigerende afhankelijkheidspositie waarin ze zich bevinden, met hierbij  
- de strijd om de opvoeding van hun kinderen en hun gedragsautonomie in eigen 

handen te houden. 

 

Weduwen die geleidelijk beseffen: 

- dat er in het voorbije huwelijksleven sprake was van een symbiotische relatie: zij 
waren steeds opgegaan in het leven van de overleden partner. 

 

2.6.1    Waar duiden deze bevindingen op? 

 

Zowel bij de jongeren als de volwassenen in hun hoedanigheid van ouders, gehuwde of 
samenlevende partners of anders alleenstaand, is sprake van een patroon dat uitgaat van 
overgeleverde normen en waarden die het gedrag bepalen en daaraan richting geven.  

Deze normen en waarden moeten de sociale orde, de regelgeving en de protectie voor de 
hierbij betrokkenen handhaven.   

De bevindingen geven aan dat gedragspatronen het handelen bepalen: reflectie en kritiek 
worden uitgesloten.   
 

De verkregen gegevens uit de praktijk, die in de loop van de beschrijvingen als  
kwalitatieve gegevens worden aangegeven, laten ook zien dat: 

- het bij de jongeren steeds meer voor komt dat ze zich van de ene kant niet aan de   
- seksuele - regelgeving houden en dat ze van de andere kant dit niet kenbaar 
maken aan hun ouders en als zodanig een dubbel standaard gedrag er op  

nahouden 
- met name de vrouwen aangeven dat ze zich niet langer kunnen en willen 

verenigen met gedragingen van hun partner. Gedragingen die voortvloeien uit de 
wijze waarop de mannen zijn groot gebracht. Tegelijkertijd geven de vrouwen 
aan dat ze het niet eens zijn met de voor hen geldende fatsoensnormen 

- de alleenstaande vrouwen zich niet langer willen schikken aan de sociale orde en 
de regelgeving die voortvloeien uit overgeleverde normen en waarden van de 

grootfamilie  
- alhoewel volwassenen vaak over adequate kennis beschikken en weten hoe ze 

anders zouden kunnen handelen in door de traditionele cultuur getinte 

probleemsituaties, ze niet conform de beschikbare kennis handelen maar zich 
conformeren aan de traditionele regelgeving waarmee ze zijn grootgebracht. 

Door zich te conformeren aan de overgedragen leefpatronen en regelgeving 
ontstaat  dan een situatie van tegenstrijdigheid tussen de werkelijkheid en het 
wenselijk gedrag. Het op een andere manier inhoud geven aan hun doen en laten 

wordt hierdoor gefrustreerd 
- de beperkte mate van uitwisseling en het niet of anders in onvoldoende mate 

bereflecteren van hetgeen zich bij de partners voordoet het moeilijk maakt om de 
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ter zake doende gevoelens van onvrede niet alleen te benoemen maar vervolgens 
ook bespreekbaar te stellen  

- deze problemen in het algemeen doorspelen binnen de opvoeding van de 
kinderen en in het bijzonder binnen hun seksuele en relationele ontwikkeling. 
Het hierbij uitblijven van gerichte kennisoverdracht, van uitwisseling over de 

leefwereld en hieraan gerelateerde behoeften, van het stimuleren van attitude-
ontwikkeling met betrekking tot seksueel en relationeel gedrag, belemmeren de 

ontwikkeling van (zelf)reflectie en (zelf)kritiek bij de jongeren  
- de traditionele regelgeving roept conflictsituaties op bij de jongeren: van de ene 

kant willen conformeren aan de regelgeving en van de andere kant toe willen 

geven aan de behoeften die ze hebben. Dit heeft vaak tot gevolg dat jongeren een 
dubbele standaard gaan hanteren. 

 
2.6.2    Zoeken naar geldigheid 

 

Wat de kwalitatieve gegevens laten zien vloeien voort uit het werkterrein. Een 
werkterrein die niet de Arubaanse bevolking in haar totaliteit vertegenwoordigt, maar 

wel indicaties oplevert met betrekking tot hetgeen zich afspeelt binnen de opvoeding in 
het algemeen en binnen seksualiteit en relaties in het bijzonder. Het betreft zowel 
volwassenen als jongeren. 

Het gaat ook om een belangrijke bevinding: een traditioneel patroon dat ten gronslag 
heeft gelegen aan de opvoeding van de ouders en overgedragen wordt aan hun kinderen.  

De kwalitatieve gegevens laten zien hoe dit alles doorwerkt binnen het gedrag van 
betrokkenen en met name op het gebied van seksualiteit en relaties.  
Om na te gaan of  hetgeen het werkterrein laat zien mogelijkerwijs valide is voor de 

Arubaanse populatie is nader empirisch onderzoek geïndiceerd.  
Bij mij, als psycho-sociale hulpverlener, ontstond de behoefte om mijn inzicht in 

hetgeen zich bij gehuwde en samenwonende stellen op het gebied van seksualiteit en 
relaties voordoet te vergroten. En aansluitend de behoefte om gericht te zoeken naar de 
structuur en betekenis van deze uit de praktijk verkregen gegevens. Tegelijkertijd 

onstond het idee om als tegenhanger veldonderzoek te doen bij de jongeren op het 
gebied van seksualiteit en relaties. Op betrouwbare en geldige wijze verkregen 

kwantitatieve resultaten op seksueel en relationeel vlak zouden vanuit een andere 
invalshoek een licht laten schijnen op de wijze waarop jongeren op dit gebied bij hun 
ouders opgroeien Maar ook hoe ze met hetgeen ze aan kennis verwerven omgaan en hoe 

ze zich op seksueel en relationeel vlak gedragen. De kwalitatieve gegevens uit mijn 
praktijk hebben aldus gediend als basis en richtinggever voor de veldonderzoeken en 

ook hypotheses aangereikt.  
Uitgaande van de onderzoeksgegevens kunnen vergelijkingen worden getrokken met de 
uit mijn praktijk verkregen gegevens.     
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2.6.3    Zoeken naar invloeden vanuit de economische, sociale en culturele   

            ontwikkelingen binnen de Arubaanse samenleving      

 

De verkregen bevindingen vanuit de praktijk die verwijzen naar terugkerende 
gedragspatronen die het handelen bepalen verwijzen ook naar normen, waarden en 

overtuigingen die voortvloeien uit een door de samenleving bepaald collectief 
bewustzijn.  

Welke toestanden en tendenties binnen het sociaal en culureel gebeuren binnen de 
Arubaanse samenleving spelen hierbij een rol? 
Deze vraag diende als aanzet om gericht na te gaan hoe de sociale en culturele 

ontwikkeling op Aruba zich heeft voltrokken om de verkregen gegevens beter te kunnen 
plaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingen in de periode vlak voor de 

komst van de olieraffinaderij en de ontwikkelingen die hierna volgden.   
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Hoofdstuk  3 

 

   
De zoektocht naar invloeden vanuit de economische, sociale en culturele 

ontwikkelingen van Aruba op opvoedingspatronen inzake relaties en seksualiteit  

. 
 

Inleiding 

 
Dit hoofdstuk gaat beknopt in op enige relevante economische, sociale en culturele 

ontwikkelingen van Aruba om een deel van de ‘puzzel’ - zoals in Hoofdstuk 1 naar 
voren is gekomen - in een duidelijker licht te stellen, en om daarmee een begin van een 

verklaring te kunnen geven. De economische, sociale en culturele context waarin het 
gezinsleven en de opvoeding, met name de opvoeding op het gebied van relaties en 
seksualiteit, zijn ingebed is zeer complex. Uit deze complexe context komen enige 

aspecten aan bod. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan de volgende deelaspecten: 
  

1. Enige  ontwikkelingen binnen de situatie vóór de komst van de olieraffinaderij  
2. Ontwikkelingen vanaf de komst van de olieraffinaderij in 1924 tot 1950 
3. Ontwikkelingen gedurende de periode 1950 tot 1985 

4. De kentering vanaf 1986 tot de situatie anno 2000 
5. De huidige situatie vanaf 2000. 

 
In de paragrafen waarin voormelde deelaspecten aan de orde komen, worden mogelijke 
verbanden hiervan met het gezinsleven in het algemeen en de seksuele en relationele 

vorming van het individu in het bijzonder nagegaan.     
 

3.1    De ontwikkelingen vóór de komst van de olieraffinaderij in 1924 

         Een beknopte historische schets 

 

Hartog brengt in zijn boek “Aruba zoals het was, Aruba zoals het werd” (1953) een  
historische beschrijving van Aruba. In vogelvlucht genomen volgen hier enige hoogte-  

punten zoals door Hartog aangegeven. 
Aruba wordt door de Spanjaard Alonso de Ojeda ontdekt in 1499. Het eiland, met een  
oppervlakte van 190 km2, wordt bewoond door indianen die afkomstig zijn uit het  

naburige Venezuela en behoren tot de Arowakkenstam der Caiquetios. Voor de  
Spanjaarden heeft het eiland voornamelijk strategische betekenis: aan landbouw-  en  

veeteeltproducten of bodemschatten valt er niets te halen. Vandaar dat ze het eiland “isla  
inutil” (nutteloos eiland) noemen.  
Ongeveer veertien jaar na de ontdekking brengen de Spanjaarden de indiaanse bevolking  

over naar Sto. Domingo alwaar ze slavenarbeid moeten verrichten. De Arubaanse  
indianen zijn hiertegen niet bestand en overleven dit niet.  

In 1527 wordt het eiland door de Spanjaarden herbevolkt met indianen. Door Spaans  
toedoen vindt ook kerstening van de nieuwe bevolking plaats.  
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De nieuwe bewoners leven van visserij en enige landbouw.  
In 1636 wordt het eiland door Hollanders in bezit genomen. Aruba komt, volgens het  

reglement van de West-Indische Compagnie, onder de bestuursorganisatie van Curaçao,  
de hoofdkolonie. 
De West-Indische Compagnie bekommert zich nauwelijks om het eiland. Het eiland  

wordt geschikt bevonden om enige veeteelt te bedrijven voor export en ten nutte van  
Curaçao. Het blijft echter tot 1790 voor kolonisatie gesloten. Wel wordt Aruba af en toe  

gebruikt als strafkolonie voor Hollandse militairen die zich misdragen.  
In de periode 1792 - 1816 is het bestuur afwisselend in handen van een Hollandse of  
Engelse instantie. 

Vanaf 1816 blijft het eiland onder Nederlands bewind. Het koloniaal beleid komt direct     
onder het beheer van - de eerste - koning Willem I. Het hoogste gezag komt te liggen bij  

de ‘gouverneur’ die optreedt als de persoonlijke vertegenwoordiger van de koning en die  
beschikt over de uitvoerende macht. De gouverneur wordt bijgestaan door een lokale 
raad waarin enkele koloniale ambtenaren en vertegenwoordigers van de lokale elite 

zitting hebben. 
Vanaf 1790 worden ook Afrikaanse slaven op Aruba ‘ingevoerd’ die grotendeels de aloë  

en cochenillecultures moeten bewerken. Hierbij zij opgemerkt dat de op het eiland  
woonachtige (mesties-) indianen, volgens de wet, vrije personen waren. Wel kwam vóór  
1790 enige slavernij van indianen voor die op de kust van Venezuela waren geroofd of  

gekocht en als slaaf dienden. In 1827 verkrijgen deze zogeheten ‘rode slaven’ de status  
van vrije burger. Vergeleken bij Curaçao en Bonaire heeft Aruba weinig uitdrukking  

bewaard van het voorkomen van slavernij. Men denke hierbij aan de slavenbehuizing die  
op Curaçao en Bonaire nog te vinden zijn.  
Hartog vermeldt dat Aruba in 1816 een totaal van 1732 inwoners had, inclusief 336  

slaven en 564 “echte indianen”. In deze periode vindt er een toestroom plaats van  
kolonisten van europese afkomst en van kleurlingen (uit Curaçao afkomstige getinte  

bevolkingsgroep; nageslacht van een deel van de zwarte bevolking dat zich met  
Europeanen of indianen heeft vermengd). Beide bevolkingsgroepen komen vanuit  
Curaçao hun geluk op Aruba beproeven. 

Het is in die tijd gangbaar dat men bij gezinsvorming vergunning aanvraagt voor een lap  
grond of clandestien een stuk grond betrekt (hetgeen later weer formeel wordt geregeld)  

en daarop een huisje bouwt. 
Er is op het eiland nauwelijks infrastructuur. Er is sprake van een aantal ‘dorpjes’. Men  
loopt of reist per ezel, muilezel of te paard van de ene plaats naar de andere. Afstanden  

zijn te overzien. 
De bevolking is, met uitzondering van de weinige - protestantse - ambtenaren en  

kooplieden, hoofdzakelijk katholiek. De R.K. Kerk oefent vrij veel invloed uit op de  
leefwijze van haar kudde. Leden van de grootfamilie wonen vlak bij elkaar. Degenen die 
deel uitmaken van de woongemeenschap kennen elkaar. De sociale contrôle binnen de  

gemeenschappen is in hoge mate aanwezig.  
In 1863 wordt de algemene afschaffing van de slavernij een feit.  

Volgens Hartog leven de verschillende bevolkingsgroepen (de inheemse mestiezen  
bevolking, de hollanders, de joodse gemeenschap, de gekleurde bevolking en de vrij  
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gekomen slaven) vreedzaam naast elkaar. 
 

3.1.1    Eenvoudig onderricht 

 
Voornamelijk de R.K. Kerk heeft zich ingespannen voor de arme blanken, de mestiezen,  

de kleurlingen en de slaven. Gaat het de R.K. Kerk aanvankelijk primair om het  
kerstenen van deze bevolkingsgroepen, op den duur gaat zij over tot het geven van  

onderwijs. Er wordt - op zeer eenvoudige wijze - algemeen onderwijs gegeven in de  
elementaire vakken zoals de Nederlandse taal, rekenen en schrijven en daarnaast  
godsdienstonderricht. Vanaf 1857 worden deze activiteiten uitgebouwd door enige 

missie zusters (franciscanessen) die zich op het eiland vestigen.  
Uit interviews met enige senioren uit de Arubaanse bevolking in een televisie serie anno  

1999 (Tele Aruba/ Maduro) brengen ze naar voren dat er geen sprake was van dagelijks  
‘schoolbezoek’. Wanneer het werk thuis, waarbij de kinderen ook moeten meehelpen, 
dit toelaat mogen ze naar het kerkterrein waar onderwijs wordt gegeven.  

Binnen een situatie van economische schaarste en binnen een beperkte sociale situatie is 
er weinig ruimte voor een verstandig-geestelijke ontwikkeling. 

 
3.1.2    Bestaansmiddelen  
 

Het eiland beschikt niet over bijzondere middelen van bestaan. Er is sprake van 
landbouw en veeteelt vindt op kleine schaal plaats. De visserij brengt niet voldoende op. 

Het komt dan ook voor dat in droge tijden mannen die verantwoordelijk zijn voor het  
levensonderhoud van hun familie naar omringende gebieden (zoals Cuba en Costa Rica)  
vertrekken om aldaar te werken om zo geld te verdienen om te kunnen overleven. 

Gedurende de periode 1824 - 1920 is er met tussenpozen en door verschillende 
ondernemende maatschappijen goud ontgonnen hetgeen behoorlijk wat geld heeft 

opgeleverd aan de ondernemers en de Koloniale Raad en ook werkgelegenheid heeft 
geboden aan een deel van de bevolking. Zo is ook de fosfaatwinning van enige betekenis 
geweest. Ridderstaat (2007, p.9) maakt hierover de opmerking: “ many of the activities 

came and passed by, without leaving a much lasting effect by the way the next era would 
do. Yet, these activities were of extreme importance in times when there was little else 

for subsistence”.     
Hartog (1953) vermeldt dat in tegenstelling tot Curaçao en de meeste eilanden in het 
Caribisch gebied, op Aruba nooit plantages zijn ontstaan (hiervoor was de bodem niet 

geschikt). Er zijn ook nooit op grote schaal slaven ingevoerd (alleen beperkt voor 
huishoudelijke taken en het bewerken van de cochenille cultures). 

De kleine boeren verbouwen maïs en houden vee voor zelfverzorging inclusief voor  
ruilverkeer, voornamelijk met de dichtbij gelegen kustgebieden van Latijns Amerika (te  
weten Venezuela en Colombia). De oriëntatie op de “overkant”, dat wil zeggen op het  

Latijnse gebied, stamt van vóór de komst van de Hollanders. Vandaar het Rooms  
Katholieke geloof en qua taal de oriëntatie op die gebieden waardoor in tijden van 

aanhoudende droogte en materiële schaarste een deel van het manvolk genoodzaakt is 
om buiten het eiland werk te zoeken  (onder andere op plantages in Cuba, Colombia en 
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Venezuela). In dergelijke periodes.blijven vrouw en kinderen van desbetreffenden alleen 
achter. De vrouwen proberen met werk (bijvoorbeeld als wasvrouw, als naaister of hulp 

bij een naaister) de kost te verdienen voor het gezin, in afwachting van het geld dat haar 
man na verloop van tijd, middels een tussenpersoon, naar haar opstuurt.  
Binnen de gegeven economische situatie van schaarse middelen is er steeds de zorg om 

te overleven. Dit gaat gepaard met een sociale situatie waarbij gezins- en grootfamilie-
banden, banden met de buurtbewoners en de R.K. Kerk, een belangrijke rol spelen. 

 
3.1.3    Huwelijk  
 

Hartog vermeldt dat tot 1823 de inheemse bevolking naar Curaçao moest afreizen indien 
die voor de wet wilde trouwen. Na 1823  sluit de commandeur van het eiland of diens 

vervanger huwelijken af ( Hartog , p.136).  
Uitgaande van gesprekken met 22 Arubaanse senioren (de specifieke leeftijden van de 
respondenten die aan het interview hebben deelgenomen worden niet vermeld maar de 

gemiddelde leeftijd ligt rond de tachtig jaar) en bestudering van terzake doende 
documenten vanaf begin negentiende eeuw die opgeborgen zijn in het Historisch Archief 

op Aruba kenschetst Kelly (Nationaal Archief, 2005) de situatie met betrekking tot het 
aangaan van een huwelijk als volgt. In de periode voorafgaand aan 1823 sluit de 
Arubaanse bevolking die niet bij machte is om een reis naar Curaçao te ondernemen om 

daar een wettelijk huwelijk aan te gaan, op Aruba een kerkelijk huwelijk af.  
De koloniale overheid heeft altijd geweigerd deze kerkelijke huwelijken geldig te 

verklaren. Zij beschouwde die samenlevingsvormen als concubinaten. 
Ondanks het feit, aldus Kelly, dat men na 1823 op Aruba zelf voor de wet kan trouwen,  
blijven mensen alleen kerkelijke huwelijken afsluiten. Tussen 1831 en 1880 (Kelly 

2005, p.11) is hierdoor het percentage onwettig geboren kinderen zeer hoog. Het variëert 
tussen 82,2 % in 1831 tot 59,9 % in 1880. Vanaf 1890 is er een opvallende daling in 

percentage: 35,4 %. Deze hoge percentages hebben, aldus Kelly, naar alle 
waarschijnlijkheid te maken met het leren afzien van een gewoonte en met het 
inburgeren van de mogelijkheid om op Aruba zowel voor de kerk als voor de wet te 

huwen.   
In haar publikatie besteedt Kelly veel aandacht aan de voorwaarden die aan de man 

gesteld worden wanneer hij een huwelijk wil aangaan. Zo geven de ouders hun 
goedkeuring voor het huwelijk van hun dochter als de huwelijkskandidaat beschikt over 
een lap grond, ezels die belangrijk zijn voor het individueel transport en het vervoeren 

van goederen (onder andere, materiaal - zoals zand - voor de bouw van het huis) en 
werk. Het lap grond moet de mogelijkheid bieden voor het bouwen van een huis met 

daarbij een tuin voor het verbouwen van voedzame planten en ook ruimte voor het 
houden van enige dieren (zoals ezels, geiten, schapen, of pluimvee). Kortom: het 
materieel bestaan moet gegarandeerd zijn. De huwelijkskandidaat moet het liefst iemand 

zijn uit de omgeving of de buurt waarin het meisje woont. Indien de familie van de 
kandidaat en het verleden van de kandidaat niet bekend zijn bij de ouders van het meisje, 

wordt niet makkelijk toestemming gegeven om het contact voort te zetten. Ook kunnen 
factoren zoals nationaliteit, huidskleur en godsdienst een bezwaar vormen voor de 
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ouders van het meisje. Met de komst van immigranten is nationaliteit en huidskleur een 
nog groter rol gaan spelen. Meisjes die ongehuwd moeder zijn geworden vinden 

moeilijk een huwelijkskandidaat. Hun buitenechtelijk geboren kind wordt als ‘kind van 
de duisternis’, of  als ‘bastaard’ bestempeld.  
De tijdsverloop vanaf de dag waarop de toekomstige bruidegom zich aanmeldt bij de  

ouders van het meisje tot de uiteindelijke huwelijksdag bestrijkt ongeveer twee jaar, 
soms langer. Zolang de kandidaat-bruidegom niet heeft voldaan aan de gemaakte 

afspraken, mag er niet getrouwd worden. Indien de tijd verstrijkt en de 
huwelijkskandidaat niet lukt om zijn afspraken na te komen zal de trouwerij afgebroken 
worden. De familie ziet erop toe dat de kandidaat-bruidegom aan zijn verplichtingen 

voldoet.  
Afbreken van de verloving wordt als grote schande ervaren. De afgehaakte kandidaat- 

bruidegom krijgt hierdoor ook een slechte naam: hij heeft het vertrouwen van het meisje 
en haar familie geschaad. 
Afgezien van een interne, naar het gezin en familie gerichte goedkeuring over de  

huwelijkskandidaat, is er ook sprake van een extern gerichte goedkeuring: de ouders van  
de bruid voelen zich ook verantwoordelijk voor de buurt (of het ‘dorp’) waarvan ze deel  

uitmaken. Dit brengt met zich mee dat de mogelijke aanstaande schoonzoon van goede  
familie moet komen en moet passen binnen hun kleine gemeenschap.  
Het huwelijk wordt opgevat als een duurzame verbintenis tussen man en vrouw. Dit  

houdt in dat het stel ondanks alle problemen bij elkaar moet blijven. Men dient                       
‘zijn/haar kruis’ te dragen.  

Kelly (p.29) geeft aan dat rond 1900 de officiële huwelijksleeftijd waarop meisjes 
toestemming van hun ouders krijgen vanaf 18 jaar is en voor de mannen vanaf  21 jaar. 
De mannen zijn over het algemeen een stuk ouder dan de meisjes wanneer ze huwen. 

Uit bestudering van de doopregister van de R.K. Kerk van Oranjestad en omgeving 
blijkt dat rond 1900 de bruidegom over het algemeen tien jaar (en soms meer dan tien 

jaar) ouder is dan de bruid. 
 
3.1.4    Gezin en opvoeding           

 
In zijn geschiedschrijving stelt Hartog (p. 218) dat de vrouwen belast zijn met het 

huishouden en de zorg voor de kinderen terwijl de man buitenshuis werkt.    
Kelly (p.23) brengt naar voren dat het groot brengen van de kinderen plaats vindt in een 
gezin waarbij de vader hoofd is van het gezin en waarbij de zorg van de kinderen in 

handen is van de moeder. De kinderen moeten zich houden aan de taken die hen worden 
toebedeeld. De ouders trekken alle autoriteit naar zich toe en de kinderen moeten als 

zodanig hun ouders gehoorzamen. De meisjes worden zeer kort gehouden en hoewel de 
ouders de jongens meer gedragsautonomie toestaan, mogen ze niet zomaar doen wat ze 
willen.  

Zolang de kinderen niet gehuwd zijn, blijven ze deel uitmaken van het huishouden en 
moeten ze de regels volgen die in (en buitens-)huis gelden. 

Een belangrijke sturingsinstantie binnen de opvoeding is de R.K. Kerk. De hierbij 
betrokken geestelijken bezoeken de families en bemoeien zich met de wijze waarop het 
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gezinsleven is ingericht en de wijze waarop de kinderen worden grootgebracht. Hierbij 
dienen de Tien Geboden als richtlijn.   

 
3.1.5    Seksualiteit en relaties 

 

Kelly vermeldt (p.61) dat “omdat jongeren niet voldoende informatie kregen, het niet  
vreemd was dat een of andere tragedie plaats kon vinden tijdens de eerste 

huwelijksnacht. Er waren vrouwen die hieraan veel trauma’s hadden opgelopen”.  
De gegevens van Kelly geven aan dat er sprake is van sekse gebonden rolpatronen met 
betrekking tot relationeel en seksueel gedrag. Praten over seks is taboe. Seksuele 

contacten vóór het huwelijk is niet toegestaan. In familieverband wordt wel aandacht 
gegeven aan fatsoensnormen die het - eerbaar- gedrag moeten regelen. Zowel jong als 

oud moet over zijn/haar kuisheid waken door onderling fysiek contact te vermijden.  
Jongeren ontmoeten elkaar of andere (jong)volwassenen vaak bij festiviteiten binnen de 
gemeenschap, de kerk en plekken waarvan de gemeenschapsleden gebruik maken, zoals 

het halen van water bij de waterput.  
Wanneer bij een stel een sociale ontmoeting uitgroeit tot gevoelens die op meer dan 

vriendschap duiden horen beiden zich aan de vigerende regels te houden.  
De regels bepalen dat het meisje met haar moeder praat over haar vriend. Haar moeder 
zal op haar beurt haar echtgenoot hiervan in kennis stellen en de vriend wordt 

uitgenodigd om kennis te komen maken. Na de eerste kennismaking besluiten de ouders 
of ze de vriendschap wel of niet toestaan. Indien ze de uitverkorene van hun dochter 

goedkeuren, geven ze aan waar ( binnen of buiten het huis), op welke dag van de week 
en  op welke tijden hij hun dochter mag bezoeken.  
Vervolgens introduceert de vriend haar vriendin - die vergezeld is door een familielid - 

aan zijn ouders. Een eventuele verloving van het stel is afhankelijk van de goedkeuring 
van de ouders van zowel het meisje als van haar vriend.  

De ontmoetingsplaats voor beiden is het ouderlijk huis van het meisje. De dochter moet 
coûte que coûte behoed worden voor ongeoorloofde intimiteiten die haar reputatie en die 
van haar familie kan bedoezelen.  

Pas na de formele verloving van het stel krijgt de man de gelegenheid om zijn 
aanstaande bruid geregeld te zien. Ook gedurende de verlovingsperiode geldt dat fysieke 

activiteiten van intieme aard tussen het paar niet worden toegestaan.  
Zoals eerder vermeld hangt de goedkeuring van de ouders af van de reputatie van hem 
en zijn familie, zijn - goede - manieren, en van de bestaanszekerheid die hij hun dochter 

en het te vormen gezin kan bieden. Seks ligt in het verlengde van een geformaliseerde 
relatie en is gericht op voortplanting, in die zin dat een gezin gesticht moet worden. Het 

krijgen van kinderen wordt als zegening van het huwelijk beschouwd. De kinderen 
moeten op den duur thuis meehelpen en voorzien in de zorg van hun ouders wanneer ze 
niet meer kunnen werken.     
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3.1.6    Seksualiteit anderszins 

     

Is er sprake van prostitutie binnen een samenleving waar sprake is van fatsoensregels en 
bescherming van de goede naam? 
Het “Verslag van Bestuur en Staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao” anno  

1917 vermeldt bij rapportage over de gezondheidszorg op Aruba het volgende: “In het  
bijzonder in de stad breidt de prostitutie zich uit, met het gevolg dat venerische ziekten  

die vroeger slechts sporadisch voorkwamen, toenemen. Aangezien de prostituees in het  
algemeen geen geneeskundige hulp zoeken, blijven zij een voortdurende bedreiging voor  
nieuwe infecties”. Het Koloniaal Bestuur, zo blijkt, wil hier wat aan doen. In voormeld  

verslag wordt voorts het volgende gesteld: ”Venerische ziekten zijn in de gehele kolonie,  
doch vooral op Curaçao, voornamelijk in de havenstad Willemstad verbreid. Dat de  

omliggende landen en eilanden er in dit opzicht nog slechter aan toe zijn, doet aan het  
bedroevende feit niets af. De in uitzicht gestelde polikliniek en kliniek voor venerische  
ziekten is in januari begonnen. In de nieuw ontworpen verordening  op de besmettelijke  

ziekten zijn enige paragrafen (art. 89 seq.) ingelascht die zich met wettelijke 
maatregelen ter bestrijding van venerische ziekten bezig houden. De rechtsgrondslag 

dezer bepalingen is geweest, dat iemand, man of vrouw, een strafbaar feit pleegt door 
een ander met een geslachtsziekte te besmetten en dat zodanig iemands genezing, zoo 
nodig geïnterneerd, kan worden gedwongen. Als noodzakelijke aanvulling is daarbij 

gedacht, dat tot staving van een vermoeden van het begaan van een dergelijk feit, een 
gedwongen onderzoek naar het bestaan eener dergelijke ziekte kan worden ingesteld 

(omgeven met maatregelen ter bescherming der persoonlijke vrijheid)”.  
Deze verordening is echter nooit aangenomen.   
Uit het verslag blijkt dat er aan het begin van de twintigste eeuw sprake was van het 

voorkomen van, ongecontroleerde, prostitutie op het eiland en dat buitenshuis hiervan 
gebruik werd gemaakt.  

Opvallend is dat het koloniaal bestuur zich niet uitspreekt tegen het bestaan van  
prostituees, maar tegen de besmetting die men kan oplopen en over kan brengen. Vooral  
tegen dit laatste wil het bestuur optreden. Het fenomeen prostitutie wordt door het 

koloniaal bestuur niet afgewezen; de besmettingsmogelijkheid eromheen wel.  
Daarentegen is de R.K. Kerk wel zeer gekant tegen de prostitutie.  

 
3.1.7    De oude gezinssituatie op Aruba vergeleken met enige aspecten van die 

            op Curaçao 

   
In tegenstelling tot Curaçao is er weinig uitgebreide - wetenschappelijke - literatuur  

geënt op Aruba over de gezinssituatie, de opvoeding, de wijze waarop de seksen met 
elkaar omgaan, en dergelijke. Een opmerkelijk boek dat wellicht enig licht werpt op  
voornoemde situaties, is dat van Hoetink, te weten “Het patroon van de oude Curaçaose  

samenleving” (1974). Hierin beschrijft de auteur de levensstijl van de protestantse en  
joodse elite en ook die van de inheemse bevolking. De auteur brengt naar voren dat een 

dergelijke levensstijl in deze periode ook te vinden is in Midden- en Zuidamerikaanse 
landen.  
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Naast de protestantse bovenlaag - die op Aruba erg klein is - is er vanouds op Aruba een 
Zuid-Amerikaanse Rooms Katholieke bovenlaag en daarin zouden overeenkomende 

opvattingen en praktijken ook van toepassing kunnen zijn.  
Uit Hoetink’s werk volgt hierhij een citering van een korte passage die herkenbaar is 
binnen de Arubaanse oude situatie.  

Hoetink brengt naar voren dat het gezin van de protestantse bovenlaag een sterk  
patriarchaal karakter draagt: de vader bepaalt de gang van zaken binnen het gezin. Het  

gezag van de mannelijke leden van het gezin wordt sterk in handen gehouden door de   
vader. Er is een verschil in opvoeding tussen jongens en meisjes. Een opvoeding die  
gelijkenis vertoont met die uit Midden- en Zuidamerikaans gebied. De auteur stelt  

hierover: ”Ook binnen het gezin van de protestantse elite was immers asymmetrie in  
de rollen van man en vrouw waar te nemen, in varianten herkenbaar in het gehele  

Midden- en Zuidamerikaanse gebied. De rol van de vrouw had als kern een aantal  
waarden, die met de term “complejo de virginidad”, maagdelijkheidscomplex, kunnen  
worden omvat. De gescheiden educatie der seksen, de chaperonage, en de nauwgezette  

familiecontrôle waren de handhavende mechanismen van dit complex. Ter angstvallige  
handhaving harer reputatie diende een meisje steeds in gezelschap van een seksgenote te  

verschijnen. Gezien te worden met enkele mannen tegelijkertijd in een situatie die enige  
intimiteit verried, kon het einde van haar goede naam betekenen. Aan haar vader kwam  
de rol toe van wreker van de eer zijner dochter. De getrouwde vrouwen hadden geen  

grotere vrijheid dan de ongetrouwde. Haar gedrag bleef onder scherpe contrôle; zij  
moesten elke situatie vermijden die de schijn zou kunnen wekken inbreuk te maken op  

het seksuele monopolie waaraan zij onderhorig waren. Zo leefde de vrouw uit de hogere  
groep in een isolement: haar plaats was thuis” (1974, p.56).   
Bij hetgeen Kelly naar voren brengt vindt men enige overeenkomsten met de  

inheemse bevolking: de vrouw bekommert zich om de kinderen, de man is in eerste  
instantie de kostwinner. Men huwt niet buiten de sociale groep. Hetgeen afwijkt is dat in  

tegenstelling tot de protestantse bovenlaag de vrouw de man binnen diens verdiensten  
ondersteunt: het komt voor dat ze bijverdient door voor derden te wassen en te strijken, 
of dat ze haar man bijstaat in zijn werk. De man is het hoofd van het gezin en neemt de  

beslissingen. Over de maagdelijkheid van de meisjes wordt gewaakt. Jongens hebben  
relatief meer bewegingsautonomie dan meisjes.  

 
3.2      Ontwikkelingen vanaf de komst van de olieraffinaderij in 1924 tot 1950 

            

In 1924 verwerft een Britse, later Amerikaanse oliemaatschappij een concessie voor het  
vestigen van een olieraffinaderij op de Zuidoosthoek van het eiland (olie wordt  

aangevoerd met tankers vanuit Venezuela en eindproducten worden naar de Verenigde  
Staten van Amerika vervoerd). De vestiging van deze olieraffinaderij heeft volgens  
Hartog het landelijke en rustieke Aruba veranderd.  

Hoewel de werkzaamheden voor de aanleg in 1924 starten, komt de raffinaderij pas 
begin 1929 in gebruik. De eerste jaren worden besteed aan de aanleg van de 

infrastructuur. Er ontbreken wegen, electriciteit en telefoon en ook de natuurlijke haven 
behoeft anpassing.  
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In de eerste jaren voorziet de raffinaderij, Lago geheten, in al deze elementaire  
voorzieningen. Hiervoor worden Arubaanse werkkrachten geworven, aangevuld met  

werkkrachten (allen vrije mannen) vanuit andere eilanden. 
 
3.2.1    Aanpassingsproblemen en gevolgen hiervan      

 
De overgang van het leven in een overwegend agrarische samenleving naar het leven  

waarin verwachtingen en eisen gesteld worden binnen een bedrijf afkomstig uit een  
geïndustrialiseerd land levert aanvankelijk moeilijkheden op.  
Hartog (p.353-p.355) beschrijft de moeilijkheden die door een deel van de bevolking  

ervaren wordt bij de overgang van een geheel agrarisch levenstempo en levenswijze  
naar een bij industriële processen aangepaste wijze van werken en denken. Van geheel  

ongeschoold moest op Amerikaanse manier geschoold personeel gemaakt worden.  
Hartog vermeldt dat gezien het karakter van de Arubaan, deze moeilijke en delicate taak 
een psychologisch inzicht vergde dat bij de leiding van de oliemaatschappij in de 

begintijd niet aanwezig was. Hartog verhaalt dan van situaties waarin soms hele groepen 
werkers bij regen, huwelijk, dood of nieuwjaar zonder kennisgeving wegbleven en dan 

prompt werden ontslagen. En hij beschrijft de inspanningen van de pastoor en dominee 
gezamenlijk om de Arubaanse bevolking te doen begrijpen dat de ‘rancho-tijd’ voorbij 
was. 

Het ontbreken van scholing, en met name ook het ontbreken van kennis van de Engelse 
taal bij de Arubaanse werknemers, heeft tot gevolg dat door de olieraffinaderij vooral 

werknemers van engelstalige eilanden worden geworven. Afgezien van de  
taalproblemen  blijkt dat het ontwikkelingsniveau van de Arubaanse werknemers meer 
supervisie en aanvullende scholing vereisen dan dat Lago op dat moment kan aanbieden. 

De Arubanen worden vanaf die tijd vooral aan werkzaamheden zoals wegaanleg en 
dergelijke gezet alsmede (wat later) voor de bouw van woningen.  

 
3.2.2    Segmentatie  

  

In 1924 telt het eiland 8785 inwoners, zes jaar later, in 1930, telt Aruba 15.687  
inwoners. 

De Amerikaanse opzichters en andere leidinggevenden met hun gezinnen, vestigen zich 
in een volledig van het eiland afgesloten nederzetting waar zij naast huizen en winkels 
ook een ziekenhuis, een school en entertainment (bioscoop, dansgelegenheid) vestigen.  

De aangetrokken buitenlandse arbeidskrachten vestigen zich in de buurt van de  
olieraffinaderij. De beter geschoolden komen op den duur in de door de raffinaderij  

gebouwde employé-woningen terecht en de zeer laaggeschoolden vestigen zich in  
bouwvallige woningen vlak bij de muren van de olieraffinaderij. Een plek dat op den  
duur als “Village” bekend staat.  

De buitenlandse krachten vormen hun eigen - sociale - groepen. De keuze van een  
partner, al of niet binnen echtelijk verband,  is gebonden aan de sociale groep waarvan  

men deel uitmaakt. Er vindt gedurende deze periode nauwelijks of geen vermenging  
plaats met de inheemse bevolking.  
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Kelly (2005) vermeldt in haar publikatie dat discriminatie in nationaliteit en huidskleur 
in 1930 binnen de besloten inheemse leefgemeenschappen toeneemt. Degenen die als 

‘vreemd’ worden beschouwd, worden uitgesloten. Hierbij speelt niet alleen de 
‘vreemde’ cultuur en het verschil in huidskleur een rol, maar ook het feit dat de 
aangetrokken Caribische werkkrachten betere posities kregen bij de raffinaderij. Hun 

taal (Engels als tweede taal) vindt immers aansluiting bij de Amerikanen en ze 
beschikken meer over de gewenste vaardigheden die voor het werk noodzakelijk zijn. 

 
3.2.3    Verscheidenheid binnen de bevolkingsgroei   
 

Opvallend is de relatief wel zeer grote bevolkingsgroei tussen 1928 (het definitieve  
besluit over de vestiging van Lago) en 1951 (de laatste telling onder de bevolking). 

Hartog geeft de samenstelling van de bevolking aan (Hartog, p.365 en p.366) waarbij hij 
aanduidt dat van de ongeveer 50.000 inwoners iets meer dan de helft niet op Aruba is 
geboren, en van deze laatsten is ook weer een meerderheid niet-Nederlands. Hij 

vermeldt dan (p.367): “Deze vreemdelingen kwamen niet alleen voor de olieraffinering, 
maar immigreerden voor handel, restaurants en andere bedrijven, waarin door de 

welvaart een grote opbloei viel waar te nemen.” Op dezelfde bladzijde vermeldt hij dat 
er sprake is van een natuurlijke aanwas van de bevolking door een vrij groot geboorte-
overschot. Ter vergelijking: in 1920, 249 geboorten tegen 127 sterfgevallen, en in 1952, 

1948 geboorten tegen 244 sterfgevallen. Dit geeft aanwijzingen voor een kennelijk sterk 
verbeterde gezondheidstoestand. Maar het zegt meer. Kennelijk heeft de start van de 

olieraffinaderij (en zeker ook de grote intensivering hiervan in de oorlogsjaren ten 
behoeve van de US. Luchtvloot) een mate van welstand gebracht die er voorheen niet 
was. Zoveel mensen extra impliceert dat er werk en inkomen voor velen was.  

Hartog wijst ook op de komst van “verscheidene vreemde kooplui, grotendeels uit het  
Oosten van Europa en Libanon, wier zaken zich intussen (dat wil zeggen 1952)  

praktisch zonder uitzonderingen, tot grote winkels hebben ontwikkeld” (Hartog, p.379).  
Die kooplui kwamen uiteraard ook alleen maar omdat zij een economische opleving  
bespeurden. 

Op p.320 en 321 geeft Hartog een overzicht van de per 1 januari 1951 geregistreerde  
werknemers (weggelaten zijn de kleine groep hoge inkomens, de zelfstandigen,  

echtgenoten, kinderen, etc.) Het gaat dan om 15.400 arbeidskrachten. Hiervan werkten 
er 6315 bij Lago en 4899 niet bij Lago. Van de 6315 bij Lago zijn er 2466 Arubaan en 
van de niet bij Lago werkenden zijn er 1967 Arubaan. Hieruit valt te concluderen dat de  

uitwerking van de Lago op de Arubaanse bevolking beperkt maar wel duidelijk  
aanwijsbaar lijkt.  

 
3.2.4    Onderwijs.    
 

Vanaf 1900 vestigen de Zusters Dominicanessen zich op het eiland en nemen de leiding  
binnen het onderwijs. Dertig jaar later komen de “Frères”, leden van de Congregatie  

“Broeders van christelijke scholen”.  
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De Zusters Dominicanessen trekken de gezondheidszorg, de zorg voor weeskinderen en 
de zorg van het onderwijs aan opgroeiende meisjes naar zich toe.  

De Frères wijden zich toe aan het geven van onderwijs, sport en muziek aan opgroeiende 
jongens.  
Het basisonderwijs krijgt geleidelijk aan vorm. Dit wordt naderhand met twee jaar 

voortgezet onderwijs (de vroegere U.L.O.) vervolgd. Vervolgens wordt ook de Lagere 
Technische School opgericht voor jongens en de Nijverheidsschool voor meisjes die 

meer praktisch georiënteerd zijn.  
Het onderwijs is op Nederlandse leest geschoeid en de voertaal is Nederlands. Er dient 
schoolgeld betaald te worden. Voor kinderen uit financiëel minder draagkrachtige 

gezinnen is er een aparte school.  
Op katholieke scholen worden de seksen streng van elkaar gescheiden: er zijn jongens- 

en meisjesscholen. Binnen de - in aantal zeer beperkte - openbare scholen is de 
leerlingenpopulatie gemengd. De vorm van het onderwijs is klassikaal. Het 
vakkenpakket wordt door de religieuzen uitgebreid. Algemene kennis over seksualiteit 

maakt geen deel hiervan uit.  
 

3.2.5    Ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

 

In de publikatie “Knellende Koninkrijksbanden” (Deel 1, 2001, p.53) brengen de auteurs 

Oostindië en Klinkers naar voren dat tijdens de Tweede  Wereldoorlog de West-Indische 
gebiedsdelen, waaronder Aruba, niet door het moederland maar door de geallieerden 

Groot-Brittanië, Frankrijk en vooral de Verenigde Staten worden beschermd. De  
Curaçaose en Arubaanse olieraffinaderijen produceren een belangrijk deel van de 
brandstof die noodzakelijk is voor de geallieerde troepen (en voorziet de Surinaamse 

bauxietindustrie de grondstof voor hun vliegtuigen). De Arubaanse economie maakt in 
deze periode een sterke ontwikkeling door.  

Door het leveren van belangrijke grondstof voor de geallieerden, maar ook door de inzet 
van Antilliaanse en Surinaamse militairen die in de Caribische zee en elders op de 
wereld een rol hebben gespeeld in de geallieerde oorlogsinspanningen, hebben de 

Caribische rijksdelen bijgedragen aan de bevrijding van Nederland.   
 

3.2.6    De rol van de handel en de overheid versus mentaliteitsverandering   
 
De groei van de handel en dienstenverlening op het eiland brengt met zich mee dat de 

bevolking zich op materieel vlak geleidelijk aan meer kan permitteren.   
Dit effect werkt door op de arbeidsparticipatie van de vrouw. Door de vestiging van 

meer winkels en de uitbreiding van de overheid is er meer personeel nodig. Veel 
manvolk is in dienst getreden van, onder andere, de raffinaderij, het electriciteits- en 
water en energie- bedrijf. Schaarste aan werkkrachten is aanleiding om vrouwvolk aan te 

nemen. De overheid stelt daarbij als eis dat zij ongehuwd zijn (zonder kinderen). Hun 
salaris is veel minder dan dat van de mannelijke ambtenaar. Zodra de vrouw huwt, of 

ongehuwd een kind krijgt, moet zij uit de overheidsdienst treden. Dit is pas in 1975 
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afgeschaft. Alhoewel binnen de commerciële sector ook gehuwde vrouwen in dienst 
worden genomen, geldt ook in deze sector dat vrouwen minder dan mannen verdienen.    

 
Hartog beschrijft (p.370-p.371) hoe, met de toename van de welvaart, de mentaliteit ten  
dele veranderde en ten dele juist niet. Hij spreekt hier over de situatie zoals die na het  

einde van de Tweede Wereldoorlog op Aruba was: ”Hoe hielden zich de Arubanen zelf?  
Wie vroeger met de handel een eenvoudige kost verdienden, werden welgestelde  

kooplieden. De eenvoudige werkman bij het oliebedrijf had bij zijn zwoegend bestaan 
het ideaal voor ogen van een eigen zaak, welke veelal door moeder en zusjes wordt 
opgezet. Want de Arubaan is in zijn diepste wezen geen industriemens, hij is geen 

stedeling. In zijn hart haakt hij naar het in vrolijke tinten geschilderde huisje in de 
kunúku”. (‘Kunúku’ is een stuk grond die door de Arubaanse agrariër bebouwd wordt.)  

 Op het vlak van kennisverwerving gericht op mentaliteitsverandering blijft de situatie 
status-quo. Het volgen van onderwijs wordt voornamelijk gekoppeld aan de 
mogelijkheid om een goede baan te vinden die voldoende geld oplevert om een goed 

bestaan te garanderen voor het gezin en om zonodig de grootfamilie bij te staan.     
Ook de situatie thuis blijft status-quo: de vrouw blijft belast met de huishouding, de zorg 

voor de kinderen en het groot brengen van de kinderen. De man blijft optreden als hoofd 
van het gezin en behoudt zijn gedragsautonomie.     
Voor de kinderen blijven het gezag van de ouders, de naleving van de regelgeving en het 

uitvoeren van de dagelijkse huistaken gehandhaafd.  
De clerus blijft middels huisbezoeken invloed uitoefenen op de samenleving van de 

ouders en de opvoeding van de kinderen en ziet er ook op toe dat de kinderen onderwijs 
volgen. 
   

3.2.7    De vorming van een nieuwe elite 

 

Aruba heeft nooit een feodale overheersing gekend. De indianen, die ook later nog een  
belangrijk deel van de bevolking vormen, kennen wel de Spaanse overheersers en de  
katholieke kerk als de regerende elite.  

Na de veroveringen, eerst door de Spanjaarden die iedereen katholiek maakten, en later 
de Hollanders die zich meer afstandelijk opstelden, heeft Aruba wel tal van immigranten 

uit verschillende gebieden opgenomen, die zich onderling en met de indianen 
vermengen.  
Maar zowel de Spanjaarden als de Hollanders beschouwen Aruba als een ‘nutteloos’ 

eiland (in economische zin), alleen goed als strategische punt in de vele oorlogen. Ten 
gevolge hiervan leggen ze geen infrastructuur aan en stellen ze alleen enige fiscale eisen 

aan de bevolking. In deze situatie komt verandering na de komst van de olieraffinaderij. 
Daarnaast met de toenemende beroepsscholing en de grotere bemoeienis van het 
Nederlandse gouvernement na de oorlog, wanneer ook het aantal huwelijken tussen 

Arubanen en Nederlanders toeneemt en de immigratie van handeldrijvende families een 
grotere omvang krijgt. Op verschillende wijzen vormen zich elites die zich van het 

gewone volk (agrariërs en werkmensen) onderscheiden: men onderhoudt een sociaal 
leven waaraan alleen leden uit de elitegroep mogen deelnemen; men huwt binnen de 
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eigen groep; men krijgt vanuit het gewone volk het predikaat ‘shon’ voor de 
familienaam; men verwacht van het gewone volk een eerbiedwaardige benadering.  

Bekend is de rol die “families van oudsher” in de plaatselijke politiek spelen. Zij 
beschikken over de macht om aan door hen verkozen lieden gunsten te bewijzen door 
toewijzing van werk of het verlenen van andere diensten.  

Uit twee gesprekken met respectievelijk een vrouw en een man (beide 60-plussers) van  
wie de familie tot de oude elite van het eiland behoorde, brengen zij naar voren dat de  

de hierbij betrokken kinderen op den duur binnen de eigen kring trouwen of anders met 
een - blank - persoon van status uit het buitenland (vaak Venezuela, soms Nederland). 
Tegelijkertijd blijft de groep contact onderhouden met de lokale bevolking. Het komt 

voor dat een mannelijk persoon uit deze groep een kind verwekt buiten de eigen kring. 
Er vindt dan geen huwelijk plaats en men praat er verder niet over. In een dergelijk geval 

wordt het kind door de familie van de vader onderhouden. In sommige gevallen wordt 
het kind bij hen in huis opgenomen en door een van de oudere inwonende huishoudsters 
verzorgd en groot gebracht.  

Volgens de interviewees had destijds elk district een groep lokale mensen die zich, 
gezien hun welstand, enerzijds afscheiden van de lokale bevolking en anderzijds zorg 

dragen dat het contact met de lokale bevolking zo goed mogelijk blijft verlopen. Beide 
interviewees benadrukken dat de laatst vermelde groepen beslist niet de elitaire status 
hadden zoals die uit Oranjestad.  

Afgezien van deze groepen zijn er de bemiddelde zakenlui afkomstig uit Libanon, India  
en Pakistan die zich in sociaal opzicht niet bij voormelde elite groepen aansluiten en 

zich voornamelijk met hun landgenoten bemoeien.      
 
3.3    Ontwikkelingen gedurende de periode 1950 tot 1985 

 
De periode van 1950 - 1985 kenmerkt zich door: 

- een geleidelijke achteruitgang in de economische situatie van het eiland  
- vertrek van de Nederlandse religieuze gemeenschap 
- nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 

- nieuwe ontwikkelingen in het gezinsleven    
 

3.3.1    Ontwikkelingen met betrekking tot de olieraffinaderij  

 

In 1950 begint de olieraffinaderij met automatisering. Geleidelijk aan begint het tij te 

keren. Het bedrijf begint met het ontslaan van werknemers. In eerste instantie wordt een 
belangrijk deel van de arbeiders uit de Caribische regio ontslagen die vervolgens het 

eiland verlaten. In 1968 dreigt de olieraffinaderij met sluiting, mede als gevolg van de 
veranderingen in de toevoer van olie uit Venezuela hetgeen de financiële situatie van het 
bedrijf niet ten goede komt. Het bedrijf houdt stand tot 1985. 

Bij sluiting van Lago verliezen op slag 1300 Arubaanse werknemers hun werk, deels  
direct werkzaam bij Lago, deels in toeleveringsbedrijven (CBS, 2002, p.66).  De  
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werkloosheid stijgt van 4 % naar 27 %. De koopkracht slinkt, de handel raakt in 
moeilijkheden, de inkomsten aan directe belastingen dalen met 40 % (terwijl het 

ambtenarenapparaat zowat dezelfde omvang behoudt).  
Inmiddels zijn de oude boerenbedrijven grotendeels verdwenen en kan men niet langer 
hierop terugvallen. Meer dan 5 % van de bevolking verlaat het eiland om in het 

buitenland te gaan werken.   
De jongere generatie zoekt, na opleiding op lager of middelbaar of soms hoger niveau, 

werk in de opkomende toeristenindustrie.   
 
3.3.2    Ontwikkeling in het onderwijs  

 
Vanaf de jaren vijftig komt de vierjarige M.U.L.O. in plaats van de U.L.O. en eind 

jaren vijftig/ begin jaren zestig beginnen in mondjesmaat studenten naar Nederland te 
vertrekken voor verdere studie. Het betreft vooral de studie tot onderwijskracht en de 
opleiding tot verpleegkundigen. De religieuzen selecteren hiervoor de studenten die niet 

alleen hoog gescoord hebben binnen het gevolgde onderwijs, maar ook afkomstig zijn 
uit financiëel draagkrachtige gezinnen. 

Wanneer de betrokken studenten hun studie hebben afgerond en te werk gesteld worden, 
dienen ze zich te houden aan de christelijke normen en waarden. De religieuzen 
controleren de gang van zaken.  

Ook de olieraffinaderij stelt studiebeurzen beschikbaar aan kinderen van hun lokale 
employé’s die het onderwijs met goede eindresultaten afsluiten om in de Verenigde 

Staten of in Nederland verder te studeren. 
Eind jaren zestig komen professor Prins c.s die zich vanuit het Departement van  
Onderwijs op Curaçao, onder andere, bezig houden met richtlijnen in het onderwijs ten  

behoeve van Curaçao en de andere vijf eilanden, met voorstellen voor veranderingen  
binnen het leerplan van het voortgezet onderwijs.  

In publicaties van Prins c.s uit eind jaren zestig blijkt wat men op dat moment mist  
in de ontwikkeling van de bevolking.  
  

Gesignaleerde leemtes in het onderwijs  

In 1969 komen professor Prins c.s. met voorstellen voor hervormingen in het onderwijs.  

In voornoemd jaar publiceren zij de handboeken “Leerplan en leidraad binnen het  
onderwijs (Deel 1 en 2)”. Zij signaleren dat de nederlandse taal, die niet als moedertaal  
geldt, problemen oplevert bij het integreren van de kennis. In verband hiermee brengen 

ze naar voren dat de  kinderen binnen het onderwijs op mechanische wijze bezig zijn 
met de leerstof  hetgeen het begrip en integratie van opgedane kennis verhindert. Ook 

wordt de behoefte aan seksuele opvoeding als een belangrijk aspect binnen het 
onderwijs naar voren gebracht. Ze wijzen op de noodzaak hiervan voor de vorming van 
de leerlingen.  

Tegelijkertijd geven ze ook de beperkingen aan ten gevolge van het taboe-karakter dat  
seksualiteit heeft op de eilanden. Alhoewel de publikatie van Prins een belangrijke 

aanzet is om te komen tot vorming van leerlingen op het gebied van de seksualiteit, 
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alsmede om seksualiteit uit de heersende taboesfeer te halen, blijft een nadere uitwerking 
van de voorstellen van Prins uit.  

Wel wordt in de loop van de jaren zeventig geleidelijk aan enige aandacht gegeven aan  
de biologische aspecten van seksualiteit in het voortgezet onderwijs: tijdens de  
biologielessen wordt aandacht gegeven aan verschijnselen rond de puberteit en aan de  

reproductie van de mens. Meer dan een decennia later gaan vakken, zoals  
maatschappijleer en godsdienst enigszins in op de relationele, maatschappelijke en  

godsdienstige benadering van seksualiteit. Dit alles, zoals gesteld, op zeer beperkte 
schaal en normatief van aard: seksualiteit ligt ingebed in de wereld van volwassenen en 
behoort de jeugd niet toe. 

 
3.3.3    Gesignaleerde leemtes in opvoeding 

 
Prins c.s. (p.133) stellen dat naar Noordeuropese maatstaven een gezin bestaat uit man,  
vrouw en kinderen en al naar gelang de omstandigheden kunnen er andere personen bij  

dit gezin ’inwonen’. Zij stellen verder dat de sociaal dominante groep in de Nederlands –  
Antilliaanse samenleving - waaronder Aruba -  naar dit patroon leeft. Prins haalt aan dat  

gedurende de jaren zestig zo’n 21 % van de kinderen die geboren worden op Aruba niet  
gewettigd zijn. Prins geeft aan (p.135) dat de rol van de vader binnen het gezin bij veel  
meer dan 21% van de kinderen zeer marginaal is en dat voornamelijk de moeder belast 

is met de verzorging en opvoeding van de kinderen. Prins stelt (p.136): ”Als regel 
hebben deze kinderen een grote mate van vrijheid, dat wil zeggen, ze worden aan hun lot  

overgelaten. Daar zij de nodige leiding missen komen de kinderen echter niet tot  
constructieve bezigheden. Als regel hangen zij maar rond en vervelen zich. Naast deze  
‘vrijheid’ krijgen zij echter ook nog een dosis verboden te verwerken. Al naar de situatie  

van het ogenblik en al naar de stemming waarin de volwassene toevallig verkeert wordt  
het kind behandeld, c.q. onder handen genomen. Ook in dit optreden van de volwassene  

ontbreekt echter dikwijls de positieve leiding. Opbouwende suggesties worden niet  
gegeven. Het kind hoort wel wat het niet mag maar ten aanzien van wat het dan wel mag  
tast het in het duister. Hoogstens worden hem - liefst op snauwerige toon - enige bevelen  

toegevoegd. Onder dergelijke omstandigheden ontdekt de jonge mens al gauw hoe  
gevaarlijk het kan zijn om initiatief te ontplooien. Hier begint de vlucht in de 

passiviteit”.  
 
3.3.4    Heersende seksuele moraal 

 
Uit een gesprek (zie bijlage) met een Nederlandse arts die van 1961 – 1963 als huisarts  

werkzaam was op Aruba en zich destijds verdiept heeft in zijn patiënten en de 
Arubaanse situatie komt naar voren dat in de zestiger jaren nog steeds geldt dat 
Arubaanse meisjes als maagd het huwelijk in moeten gaan. Anticonceptie was niet 

beschikbaar. Het enige voorbehoedmiddel dat door de R.K. Kerk werd toegestaan was 
de periodieke onthouding hetgeen grote gezinnen tot gevolg had.  

De interviewee verhaalt dat hij met zowel de protestantse predikant als met de pastoor  
gesprekken heeft gevoerd over de seksuele moraal. Hierbij kwam naar voren dat het  
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katholieke standpunt was dat niet alleen de bijbel en de katholieke traditie onfeilbaar  
waren, maar ook de natuurwetten waarin God zich openbaarde.  

Niet alleen gelovige katholieken maar ook strenge protestanten waren de opvatting  
toegedaan dat je niet mocht ingrijpen in het natuurgebeuren. De protestanten gingen 
soms zover dat ze gezondheid en ziekte als van God gegeven beschouwden.  

Als huisarts sprak hij wel over problemen inzake gezins-regulering met de Arubaanse 
patiënten. Met name, na het bekend worden van de nieuwe methode met behulp van  

de pil. De interviewee herinnert zich wel dat zulke gesprekken vaak toch erg beladen  
waren. 
 

Seksuele praktijk  
In het gesprek met voormelde huisarts kwam ook naar voren dat de Arubanen destijds  

over eigen methoden van anticonceptie beschikten. Zo gebruikte men zelf gemaakte  
condooms van schapen- of geitendarm. Voorts werd ook gebruik gemaakt van een in  
azijn gedrenkt sponsje dat werd ingebracht. Dit laatste bleek effectief om een 

bevruchting te verhinderen. Deze techniek werd vaak gecombineerd met zeer lang 
borstvoeding geven. 

Vanaf 1961 kwam nieuwe anticonceptie beschikbaar: de pil. Deze werd gepresenteerd 
als middel om de menstruatie te reguleren met als ‘toevallige’ bijwerking het hinderen 
van een nieuwe conceptie. 

Er waren apothekers die weigerden om de pil op recept te verstrekken. De huisarts moest  
dit dan eisen als medisch noodzakelijk.  

De pil had in die tijd echter grote nadelen. Doordat het gehalte aan estrogenen vijf keer  
zo zwaar was als dat nu het geval is, traden er allerlei ongewenste bijwerkingen op: erg  
dik worden, volstrekt frigide worden. Dit had tot gevolg dat de pil niet zo in trek was en  

men liever de eigen methoden gebruikte.  
Het kwam voor, vooral bij hoger opgeleiden, dat het vroegtijdig beëindigen van een  

zwangerschap werd besproken en vervolgens op bepaalde wijze werd uitgevoerd.   
 
3.3.5    Afname  kindertal 

 
Kelly (1999) stelt dat begin twintigste eeuw over het algemeen 7 of meer kinderen in een 

gezin geen uitzondering was. In vergelijking met deze kinderrijke gezinnen vindt na de 
jaren vijftig een markante afname van het kindertal plaats. Het Centraal Bureau van de 
Statistiek (nov. 2013) vermeldt dat in 1958 sprake is van om en nabij vijf geboortes per 

vrouw. Het kindertal blijft afnemen: in 1967 is er sprake van 2 à 3 geboortes per vrouw. 
Het Bureau brengt de afname in kindertal in verband met de economische recessie op 

het eiland.   
 
3.4      De kentering vanaf 1986 tot de situatie anno 2000 

 
Op 1 januari 1986 krijgt Aruba haar ‘Status Aparte’: “een constitutioneel gegarandeerde  

eigen status binnen Koninkrijksverband (A.G. Croes 2001, p.23). Met uitzondering van  
aangelegenheden met betrekking tot buitenlandse zaken, defensie en de nationaliteits- 
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kwestie kan Aruba haar eigen beleid bepalen.  
Er treedt een economisch herstel op.  

Het hotelwezen wordt nieuw leven ingeblazen.  
Door voornamelijk de bouw van meer (en duurdere) hotels en de toename van het 
toerisme, daalt de werkloosheid tot 2 %.  

Om aan de benodigde arbeidskrachten te komen worden buitenlandse werkkrachten 
aangetrokken uit Zuidamerikaanse landen en de Caribische regio. Alle inspanningen zijn 

gericht op de economische ontwikkeling.  
Het ligt in de bedoeling om de buitenlandse arbeiders, in tegenste lling tot het begin van  
de twintigste eeuw, gericht op te vangen: hen de taal en cultuur bij te brengen en hen te  

begeleiden bij huisvesting. Dit voornemen wordt niet geconcretiseerd. Deze 
werkkrachten moeten zelf hun weg zien te vinden binnen de samenleving. 

In 1990 start een ander Amerikaans bedrijf de raffinaderij weer op, op aanmerkelijk 
kleinere schaal.  
Er komen andere ontwikkelingen op gang: particuliere kresjes ten behoeve van de 

peuteropvang worden opgericht en binnen het onderwijs is er de intentie om meer en 
gericht aandacht te geven op het gebied van de seksuele en relationele vorming van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs.  
De meer moderne ‘outlook’ die Aruba thans heeft, is na die economische wending  
ontstaan, in feite dus na 1985. 

 
3.4.1    Ontwikkelingen inzake de positie van de vrouw 

 
Begin jaren negentig komt binnen de overheid gelijke beloning voor vrouwelijke en 
mannelijke, ongehuwde en gehuwde ambtenaren tot stand. Voordien verdiende de 

gehuwde man in overheidsdienst meer dan de ongehuwde man en meer dan de gehuwde 
en ongehuwde vrouw. Ook de natuurlijke kinderen van overheidspersoneel komen nu, 

anders dan voorheen, in aanmerking voor de kindertoelage en vergoeding van de 
ziektekosten.   
Deze veranderingen zijn toe te schrijven aan het feit dat Aruba aangesloten is bij 

internationale verdragen (zoals het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten (Verdrag van New York, Trb.1978,177), waarin het beginsel van 

gelijke behandeling is opgenomen. Dit beginsel is ook vastgelegd in artikel I.1 van de 
Staatsregeling van Aruba. 
In dezelfde Afkondigings Blad 1989 no. GT 37 stelt de overheid: “De regering is van  

mening dat wegneming van de discriminatie op alle terreinen van groot belang is.  
Sommige onderwerpen zijn echter, mede in verband met hun potentieel belangrijke  

financiële gevolgen, dermate complex dat de regering nog een termijn nodig heeft om  
concrete voorstellen uit te werken”.  
Tussen 1960 en 2000 is de arbeidsparticipatie van vrouwen flink verhoogd.  

In 1960 is 27 % van de vrouwen tussen 15 en 59 jaar werkzaam. In 1972 loopt dit 
percentage op tot 36 %, in 1981 loopt de partcipatie op tot 46 % en begin jaren negentig 

is dit 50,9 %.  
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Census 2000 geeft aan dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in voormelde 
leeftijdsgroep gestegen is tot 57,7 %. Vergeleken met de mannen uit deze leeftijdsgroep 

ligt dit percentage ruim 16 % lager.  
Census 2000 laat zien dat vrouwen tussen 30 en 35 jaar het meest actief zijn op de 
arbeidsmarkt, terwijl een dergelijke activiteit bij de mannen hoger ligt tussen 25 en 50 

jaar.   
Census 2000 geeft aan dat van alle werkzame vrouwen tussen 15 en 45 jaar, 18,2 % 

alleenstaande moeders zijn. Er is sprake van een hoog percentage werkloosheid onder 
jonge alleenstaande moeders.   
Voormelde census laat ook zien dat ondanks allerlei verdragen, de vrouw meestal een 

stuk minder verdient dan de man. 
 

De werkende vrouw en kinderopvang  
Het opvangen van kinderen van 0 tot 4 jaar van werkende ouders is niet onbekend op het  
eiland. Echter, met het stijgen van het percentage werkende vrouwen, stijgen ook  

vestigingen van allerlei kindercentra. Het betreft, in eerste instantie, buurtcentra en  
vervolgens vaker huismoeders die  als bijverdienste een soort ‘opvang- in-het-klein’  

starten en jaarlijks uitbreiden. De stichting inzake ontwikkelingssamenwerking (Cede  
Aruba) trekt op den duur de kinderopvang naar zich toe om te werken aan het 
garanderen van een  verantwoorde opvang. Men zorgt voor de registratie van de 

kindercentra en voor het organiseren van praktisch georiënteerde pedagogische 
cursussen. De overheid begint te werken aan een ontwerpbesluit over eisen die aan 

kindercentra gesteld moeten worden. De centra moeten geprofessionaliseerd worden.   
 
3.4.2    Voortgang in de rol van de R.K. Kerk met betrekking tot het  

             gezinsleven       
 

Sinds het vertrek van de zusters Dominicanessen en de Nederlandse clerus wordt de  
invloed van de R.K. Kerk op medisch vlak (zoals het ziekenhuiswezen, de   
Kruisverenigingen) drastisch ingeperkt. De bemoeienis van overheidswege neemt toe. 

De invloedsfeer van de R.K. Kerk betreft nog wel het katholiek onderwijs en zaken van  
morele en materiële aard binnen de samenleving.   

De laatste twee decennia is er sprake van een toenemend aantal leken die de parochie-  
geestelijke  ondersteunen bij zijn kerkelijke, maar ook bij diverse werkzaamheden. Zoals 
de catechisatie, de  voorbereiding van jongeren op het ontvangen van bepaalde 

sacramenten, het organiseren en geven van vormingscursussen aan aanstaande 
peetouders, aanstaande echtparen, tieners, het begeleiden van echtparen met 

huwelijksproblemen, en bij het verstrekken van  materiële hulp aan hulpbehoevenden in 
de vorm van voedsel en kleding.  
De christelijke normen en waarden die middels de kerkelijke activiteiten worden 

overgedragen conserveren de traditioneel bepaalde basis normen en waarden die bij de 
grootfamilie en binnen het gezin vigeren, zoals het belang van het ouderlijk gezag 

binnen de opvoeding, het hanteren van fatsoensnormen, het stimuleren van abstinentie 
bij seksueel gedrag vóór het huwelijk.  
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3.4.3     Huwelijk, gezin en seksualiteit    

 

Uitgaande van de jaren voorafgaand aan de crisisjaren 1985/1986 is sprake van daling 
van het aantal huwelijken. Zo was begin jaren tachtig sprake van een toename in het 
aantal huwelijken: van 432 in 1981 tot 526 in 1984. In 1985/1986 is er een daling tot 

357. 
Vanaf 1989 tot 1993 is een geleidelijke groei en sindsdien tot 2000 vinden jaarlijks om 

en nabij 600 huwelijkssluitingen plaats (CBS, census 2000). 
Census 2000 laat de verandering in leeftijd zien waarop vrouwen en mannen huwen. 
Vooral in de leeftijd waarop vrouwen voor 1930 in het huwelijk traden (tussen 18 en 21 

jaar) is er een verschuiving merkbaar. In 1972 en 1981 is sprake van een leeftijd tussen 
24.3 en 25.5 jaar, terwijl deze leeftijd  in 1991 uitloopt tot 26.2 jaar.  

Indien de mannen voor 1930 op een leeftijd van om en nabij 29 jaar huwden is een 
verschuiving te zien in 1972 en 1981 naar een leeftijd tussen 27.1 en 27.9 jaar. In 1991 
loopt deze leeftijd uit op 29.8 jaar.     

Uit deze census blijkt dat alhoewel het sluiten van een huwelijk steeds het ideaal blijft,  
het aantal niet geformaliseerde samenlevingen toeneemt van 12,9 % in 1991 naar 17,7 % 

in 2000. Het gemiddelde  aantal kinderen per gezin is om en nabij twee kinderen. Een 
aantal dat sinds halverwege de jaren zestig nauwelijks is veranderd. Het komt steeds 
meer voor dat vrouwen, wanneer ze op een gegeven leeftijd  nog geen beschikbare 

levenspartner hebben ontmoet, het besluit nemen om bewust voor het ongehuwde 
moederschap te kiezen.  

Uit de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (Census 2000) blijkt dat ruim 
40% van de alleenstaande moeders ongehuwd zijn. De vader wordt in deze gevallen 
meestal niet betrokken bij de huishouding en het grootbrengen van het kind.  

Alhoewel de vrouw, indien gehuwd, meer bewegingsvrijheid heeft dan voorheen, blijft 
de regel met betrekking tot de fatsoensnormen en reputatie gelden. Misstappen op het 

gebied van de moraliteit wordt de vrouw in vergelijking met de man, zwaarder 
aangerekend. 
Een ander verschijnsel dat zich voordoet is de toename in huwelijken tussen mannen en  

buitenlandse vrouwen. Van de Arubaanse mannen die tussen 1970 en 1974 zijn 
getrouwd en nog steeds samenwonen, heeft 10,1% een buitenlandse vrouw. Tussen 1985 

en 1989 stijgt dit tot 24%. De Arubaanse vrouw is minder internationaal gericht in keuze 
van haar levenspartner (Balkestein, 2001). 
Indien men aan lokale papiamentstalige krantenberichten geloofwaardigheid kan  

schenken, gaat het bij het aantal Arubaanse mannen dat een huwelijkse relatie aangaat  
met een Zuidamerikaanse vrouw niet alleen om seksuele motieven maar ook vanwege de 

onderlinge omgang.  
De seksuele motieven houden in dat de Zuidamerikaanse vrouw, volgens de hierbij 
betrokken Arubaanse man, zich flexibeler opstelt en meer vaardig is op het gebied van 

van de seksualiteit vergeleken met de Arubaanse vrouw. Volgens de hierbij betrokken 
Arubaanse man geeft de Zuidamerikaanse vrouw meer prioriteit aan de man vergeleken 

met de Arubaanse vrouw. 
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3.4.4    Aandacht voor seksuele voorlichting 

  

Ten tijde van de sluiting van de olieraffinaderij benadrukt de Stichting ter Bevordering  
van Verantwoord Ouderschap het verantwoord bezig zijn bij het stichten van een gezin,  
mede gezien de sociaal-economische situatie waarin het eiland verkeert. Er wordt  

publiekelijk gesproken over voorbehoedmiddelen ter beperking van het aantal kinderen  
en over het geven van seksuele voorlichting aan jongeren om jeugdzwangerschap te  

voorkomen. Genoemde Stichting gaat van start met het verzorgen van seksuele 
voorlichting in voornamelijk het voortgezet onderwijs.  
 

Het uitbreken van de HIV-epidemie op internationaal niveau eind jaren tachtig, vormt 
voor de “Women’s Club of Aruba” de aanleiding om met een ‘Aids project’ van start te 

gaan. Het doel hiervan is het geven van voorlichting met betrekking tot seksueel gedrag 
ter voorkoming van HIV-infectie. Dit initiatief coïncideert met de melding van de eerste 
HIV- geïnfecteerde op Aruba. Zowel binnen het onderwijs als in de media wordt  

gesproken over ( hetero-, homo-, en bi-)seksueel gedrag en mogelijke aandoeningen die 
daaruit voort kunnen vloeien. Betrokken voorlichters leggen in eerste instantie de nadruk 

op abstinentie en indien hiervan niet kan worden afgezien wordt gewezen op het de 
noodzaak van condoomgebruik. 
Even lijkt het erop dat deze, destijds, lethale ziekte het praattaboe over seks doorbreekt. 

Op de lange duur blijkt dit echter niet het geval te zijn. 
 

3.4. 5    Ontwikkelingen met betrekking tot seksuele educatie binnen het onderwijs  

 
Begin 1988 richt de Stichting ter Bevordering van Verantwoord Ouderschap -afdeling  

Aruba- zich tot de Arubaanse minister van Welzijnszaken met het verzoek om het  
opnemen van “seksuele educatie” in het onderwijs-curriculum te bewerkstelligen  

(Documentatie Directie Onderwijs 1988-1992). 
December 1989 geeft de desbetreffende minister van Welzijnszaken opdracht aan de  
Directie Onderwijs om een adviescommissie in te stellen inzake “seksuele educatie op  

school”. Een commissie, bestaande uit rekwestrant, vertegenwoordigers van 
respectievelijk de clerus, de schoolbesturen, de vakbond van leerkrachten en Directie 

Onderwijs en Volksgezondheid, wordt ingesteld.  
Juni 1990 dient voormelde commissie haar advies in aan de desbetreffende minister om,  
onder andere, “het instellen van een Werkgroep Seksuele educatie op School, ter bestu-  

dering, ontwikkeling en introductie van leergangen c.q lesbrieven inzake seksuele 
educatie gericht op de verschillende schooltypen en diverse onderwijs-niveaus op 

Aruba; dit in overeenstemming met de overwegingen c.q. gedachte-gang van de 
adviescommissie.” 
Hierbij is de adviescommissie uitgegaan van de hiervolgende overweging:  

”Overwegende dat seksuele educatie, i.c. seksualiteit zowel thuis, op school alswel in de  
Arubaanse samenleving nog steeds als een taboe-onderwerp kan worden beschouwd, is  

het zeer raadzaam “seksuele educatie op school” met de nodige zorg/aandacht en  
(des)kundigheid te behandelen. Enerzijds rekening houdende met de huidige  
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ontwikkelingen in de Arubaanse samenleving, i.c. de seksuele gedragsprevalentie onder  
de bevolking, in het bijzonder onder de (schoolgaande) jeugd. Met name noemen wij het  

hoge percentage van seksueel-actieven onder de (schoolgaande) jeugd, welke thans leidt  
tot veelvuldige gevallen van jeugdzwangerschap, gevallen van normverlaging inzake  
zelfrespect en respect voor de ander, enz. Anderzijds dient terdege rekening te worden  

gehouden met de specifieke ontwikkelingen, waaronder de seksuele ontwikkeling en  
seksuele behoeftes van het opgroeiend kind, vanaf de kleuterjaren tot zijn/haar pre- 

adolescente jaren.” 
Aansluitend hierop geeft de desbetreffende Minister van Welzijnszaken - per  
Ministeriële Beschikking d.d. 13 februari 1991 - opdracht om een commissie in te stellen  

“met als taakopdracht aanbevelingen te doen ter zake van de mogelijkheid van de  
introductie van leergangen c.q. lesbrieven seksuele educatie gericht op verschillende  

schooltypen en diverse onderwijs-niveaus”. De commissie bestaat uit eerder aangewezen  
vertegenwoordigers van de Stichting Katholiek Middelbaar Onderwijs, de Vakbond van  
Leerkrachten, de Directie Onderwijs en de Stichting ter Bevordering van Verantwoord  

Ouderschap. 
In juni 1992 brengt de commissie haar advies uit aan de desbetreffende Minister van  

Welzijnszaken. In haar inleiding bij “Aanbevelingen inzake de aanpak van seksuele  
educatie in het onderwijs en de maatschappij”, stelt de commissie onder meer: ”Het is  
bekend dat jonge mensen allerlei informatie krijgen aangaande seksualiteit, zowel op  

school, op straat als thuis. In de meeste gevallen gaat het om informatie die  
ongestructureerd is en niet in een juiste context is geplaatst. De school lijkt ons een  

uitstekende instantie om informatie inzake seksualiteit op de juiste wijze te verschaffen.  
Er wordt zelfs gedacht aan seksuele educatie als apart vak op school. Al met al blijkt het  
onderwerp “seksuele vorming” van vitaal belang. Aangezien de ontwikkeling van de 

mens een continu proces is en niet uitsluitend afhangt van hetgeen in de school wordt  
bijgebracht, is het essentieel dat seksuele educatie zowel in het onderwijs als buiten het  

onderwijs serieus de aandacht krijgt en in wezen een permanent karakter dient te 
hebben. Apart van allerlei obstakels die wij tegenkomen bij de invoering van seksuele 
educatie is het niet eenvoudig een zuivere definitie te geven van wat seksuele educatie 

eigenlijk moet inhouden. Waar het in wezen om gaat (in deze) is de filosofie, oftewel de 
opvatting die ten grondslag ligt aan de behoefte om aandacht voor seksuele educatie te 

bevorderen in de Arubaanse gemeenschap. Gekoppeld hieraan is het van belang om 
eveneens aan te geven, de wijze waarop seksuele educatie behandeld moet worden ten 
einde effectief te zijn in de Arubaanse samenleving” (Commissie, ingesteld door de 

Mininister van Welzijnszaken).     
Tot slot verwoordt de commissie wat ‘seksuele educatie’ moet beogen om effectief te 

zijn binnen de Arubaanse samenleving, namelijk: ”mensen opvoeden tot waardevolle,  
verantwoordelijke seksuele wezens die in staat zijn de juiste maatschappelijke waarden 
te ontdekken en mede op grond daarvan de juiste beslissingen met be trekking tot hun  

seksueel gedrag te nemen.” Bij haar aanbevelingen in verband met seksuele educatie op 
Aruba, gaat de commissie uit van uitgangspunten inzake de seksuele educatie in het 

algemeen en die met betrekking tot de seksuele educatie in het onderwijs in het 
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bijzonder. De commissie stipt de volgende uitgangspunten, met betrekking tot de 
seksuele educatie, aan: 

  
-  seksuele educatie is onderdeel van de totale educatie  
-  seksuele educatie is urgent 

-  seksuele educatie heeft betrekking op de algehele samenleving  
-  seksuele educatie moet permanente educatie zijn, zowel binnen als buiten de school. 

 
Voor de seksuele educatie in het onderwijs, hanteert de commissie de volgende  
uitgangspunten:  

- seksuele educatie in het onderwijs moet een integraal onderdeel zijn van  
            een meerjarig project gericht op de hele bevolking 

- seksuele educatie dient ingevoerd te worden in alle niveaus van het dagonderwijs 
op Aruba. 

 

Hierop aansluitend, adviseert de commissie, onder meer: 

 een beleid inzake seksuele educatie te formuleren voor zowel het onderwijs als 

de gehele Arubaanse bevolking                                                                                                                                                                                   

 te beginnen met een meerjarig project, gericht op de seksuele educatie van de 

gehele bevolking, inclusief het Arubaans onderwijs. 
 

 Zeven jaar later, in 1999, wordt de draad weer opgenomen door vijf ambtenaressen van  
de Directies Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zij besluiten een 
oriënterend onderzoek uit te voeren waarin zogeheten “sleutelfiguren” uit de 

samenleving participeren. Voormelde groep wil “inventariseren wat er in de 
samenleving leeft aan ideeën, normen en waarden over het onderwerp seksualiteit”. 

Daarmee wil de groep inzicht krijgen in de vraag of er behoefte is aan bepaalde 
specifieke informatie, hoe die informatie gegeven moet worden en op welke 
doelgroepen de informatie gericht moet zijn”. 

Beknopt samengevat zijn de uitkomsten van dit oriënterend onderzoek onder meer de  
volgende: 

- Seksualiteit omvat drie aspecten: 

 het lichamelijke (biologische aangelegenheden) 

 het emotionele (gevoelens, fantasieën) 

 het relationele (communicatie, relatievorming). 

Binnen de samenleving zou de nadruk liggen op het lichamelijk aspect. Jongeren zouden 
een niet realistisch beeld hebben over seksualiteit en een ‘laissez-faire’ attitude 
aanhangen. 

- De informatie die voor de Arubaanse samenleving nodig is: 

 in vermeld onderzoek brengen de desbetreffende respondenten naar voren dat 

homoseksualiteit niet makkelijk geaccepteerd of getolereerd wordt in de 
samenleving terwijl er volgens hen veel homoseksuelen zijn. Zij vinden, in 
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verband hiermee, dat kennis met betrekking tot hetero-, bi- en homoseksualiteit 
nodig is 

 sekse-specifieke opvoeding en de gevolgen hiervan 

 anticonceptiva: wijze en motivering van gebruik  

 uitleg van het biologisch aspect van seksualiteit 

 effecten van alcohol en drugs op seksualiteit. 

- De informatie met betrekking tot de persoonlijkheidsontwikkeling die nodig 
is: 

 eigenwaarde in relatie tot problemen met seksualiteit 

 communicatieve vaardigheden bij het verwoorden van gevoelens en emoties  

 waardering van het eigen lichaam. 
- De informatie met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen die 

vereist is: 

 invloed van werkende ouders op de persoonlijkheidsontwikkeling van hun 

kinderen 

 negatieve invloed van het toerisme op geldende normen en waarden binnen de 

Arubaanse cultuur 

 invloed van de massa media op seksualiteit. 

- De informatie over negatieve gevolgen van seksualiteit moet omvatten: 

 seksueel overdraagbare aandoeningen, met name Aids 

 tienerzwangerschap en abortus 

 seksueel misbruik.  

 
Het doel van deze informatie, aldus de ondervraagde sleutelfiguren, is gericht op het 
bewerkstelligen van een gezonde lichamelijke, emotionele en relationele ontwikkeling 

van het individu. Degene die informatie verstrekt moet voorzichtig omgaan met deze 
informatie en het effect hiervan. Informatie moet mondjesmaat gegeven worden en  

uitgestrekt over een langere tijdsperiode.  
Het onderzoek heeft ertoe geleid dat de afdeling curriculum van de Directie Onderwijs 
in 1999 een werkboek “Humanitaire educatie” ten behoeve van het Voorbereidend  

Beroepsonderwijs samenstelt.  Het werkboek gaat beknopt in op: vorming van het  
zelfbeeld, samenleven in een maatschappij, omgaan met emoties in conflictsituaties,  

leeftijdsgenoten, omgangsvormen, seksualiteit. Bij laatst vermeld onderwerp wordt 
beknopt ingegaan op: de seksuele gemeenschap in een heteroseksuele relatie, wat 
betekent een dergelijke relatie voor jou, de negatieve gevolgen van seksuele 

gemeenschap (met name tienerzwangerschap en Aids), uitstellen van seksuele 
gemeenschap, gebruik van condoom en anticonceptiepil. 

Afgezien van voornoemd werkboek is in vervolg hierop niet gewerkt aan een beleid met 
betrekking tot seksuele educatie voor de samenleving in het algemeen en onderwijs in 
het bijzonder. Seksuele educatie in het onderwijs, zoals door hierbij betrokkenen 

beoogd, blijft eveneens verder uit. 
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3.4.6    Voortgang binnen de onderwijssituatie  

 

Sinds eind jaren tachtig heeft Aruba een begin van een universiteit in de vorm van een  
faculteit rechten. Deze is in 1993 aangevuld met een hogere opleiding voor economisch-  
administratieve studies.  

 

Onderwijs-vernieuwingsprojecten  

Vanaf 1990 wordt door de overheid een aanvang gemaakt met onderwijs- 
vernieuwingsprojecten. In de publicatie “Portret van ons onderwijs” (R.Croes, 2006)   
wordt ingegaan op “de hervorming van het opleidingsinstituut voor leerkrachten tot een 

Arubaans Pedagogisch Instituut (I.P.A) met een bredere maatschappelijke grondslag. De 
toekomstige docent krijgt niet alleen een professionele vorming maar ook een 

persoonlijke vorming alsmede een vorming als burger. Van de nieuwe IPA-docent wordt 
verwacht dat hij een actieve bijdrage levert aan de emancipatie van het land Aruba” 
(p.120).  

In 1995 wordt getracht om het lager beroeps onderwijs qua niveau nauw te laten 
(blijven) aansluiten bij het onderwijsniveau in de andere landen van het Koninkrijk, met 

name Nederland. Van de andere kant moet het beroepsonderwijs beter aansluiten op de  
Arubaanse arbeidsmarkt. In 1997 wordt in nauwe samenwerking met soortgelijke 
scholen gewerkt aan de hervorming van het middelbaar beroepsonderwijs (E.P.I.). 

 
In 1995 houdt een ander projectgroep (PRIEPEB) zich bezig met de vernieuwing van het  

kleuter-, basis-, en speciaal onderwijs op het gebied van: de innovatie van het  
curriculum, organisatorische verbetering van de infrastructuur van het onderwijs,  
verzorgingsstructuur (het geven van ondersteuning aan scholen), en beheer en 

management (ondersteuning op het gebied van administratie en schoolbestuur).  
 

In 1996 wordt een werkgroep (Stuurgroep Herstructurering Algemeen Voortgezet  
Onderwijs) ingesteld. Men richt zich op het analyseren van de problemen binnen het  
onderwijs. Uit door de groep gehouden gesprekken met vertegenwoordigers van het  

onderwijsveld  blijkt dat het uitgangspunt voor een vernieuwd A.V.O. een nieuwe  
pedagogisch-didactische benadering is, waaruit een nieuwe schoolorganisatie 

voortvloeit.   
 
3.4.7    Status-quo op het vlak van seksualiteit 

  
De Stichting ter Bevordering van Verantwoord Ouderschap wordt, op verzoek van een  

aantal scholen, in de negentiger jaren steeds meer gevraagd om seksuele voorlichting te  
geven aan leerlingen in het laatste en voorlaatste leerjaar van het basisonderwijs. De  
voorlichting richt zich grofweg op het belang van het gezin en de biologische  

ontwikkeling binnen de puberteit. Deze gastlessen zijn niet formeel opgenomen in het  
onderwijscurriculum. Vaker komt de vraag hiertoe aan het eind van een trimester of het   

eind van de schooljaar en krijgt als zodanig het karakter van ‘rest- invulling’ van het  
curriculum. De Stichting ontvangt niet van alle basisscholen een dergelijke  



 68 

uitnodiging. Van belang is dat als zodanig een aanzet is gemaakt tot het geven van 
seksuele voorlichting.  

In het voortgezet onderwijs wordt informatie rondom de puberteit opgenomen in de  
biologieles, wanneer de voortplanting wordt besproken. Het ligt dan aan de leerkracht of  
hij/zij hierbij ook ingaat op persoonlijke vragen van de leerling, of zelf de beleving van  

de puberteit en normen en waarden binnen de samenleving die hierbij komen kijken aan  
de orde stelt.  

Ook binnen de vakken maatschappijleer en godsdienst wordt het onderwerp ‘seksualiteit  
en relaties’ besproken. De inhoud hiervan ligt echter niet formeel vast. Elke leerkracht  
vult dit naar eigen goeddunken in.  

Het voortgezet onderwijs laat daarnaast vaker gastlessen verzorgen over het thema  
seksualiteit. Maar ook hier zijn de gastlessen geen vast onderdeel van het curriculum en  

de informatie die gegeven wordt hangt af van de persoon of instantie die de gastles(sen)  
terzake verzorgt.  
In de conclusie van een inventariserend onderzoek in 1999 naar hetgeen aan seksuele  

opvoedingsvoorlichting wordt gedaan door instanties die zich hiermee bezig houden,  
wordt gesteld dat men wel bewust is van de noodzaak van seksuele opvoeding, maar dat  

men niet gestructureerd  werkt en dat er geen continuïteit is. Er wordt te weinig aan 
primaire preventie gedaan. Ook is er geen afstemming op elkaars werk, men is 
geïsoleerd bezig en monopoliseert de informatie (Piternella, 1999). 

 
3.4.8    Seksueel misbruik 

 
Begin jaren negentig beginnen enige hulpverleners seksueel misbruik aan de kaak te  
stellen. Er wordt een Stichting opgericht die zich bezig moet houden met het geven van  

voorlichting op dit terrein. Binnen hun aanpak gaan ze uit van de definitie zoals 
verwoord door de Nederlandse Raad voor het jeugdbeleid, te weten: 

“Kindermishandeling is elke vorm van voor het kind bedreigende en gewelddadige 
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de opvoeders het kind in de 
afhankelijkheidsrelatie actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt 

berokkend aan het kind in de vorm van fysiek letsel en/of psychische stoornissen” 
(Coördinatie commissie inzake seksueel misbruik,1999). Hierop aansluitend stelt de 

toenmalige regering een commissie samen die een terzake doend beleid moet opstellen.  
Enerzijds stelt men publiekelijk seksueel misbruik aan de kaak, anderzijds is er sprake  
van een schromelijk tekort aan algemene informatie over seksualiteit op zowel fysiek,  

sociaal en emotioneel vlak gericht op de totale bevolking (kinderen, jongeren,  
volwassenen en bejaarden).  

 
3.4.9    Voortgang elite groepering 

  

Tegen het einde van de twintigste eeuw blijkt dat een groot deel van de oude feodale 
groep in verval is geraakt, doordat de families hun vermogen niet hebben geïnvesteerd in 

het bedrijf en in de vorming van hun kinderen gericht op continuering en consolideren 
van het bedrijf.   
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De kleine resterende ondernemersgroepen (zoals de joden, Libanezen, Pakistanen en  
Chinezen) blijven voornamelijk op economisch gebied van invloed op het eiland, in de 

zin dat ze werkgelegenheid bieden en belstingen afdragen in overheidskas.  
 
3.5      De huidige situatie vanaf 2000 

 
Conform gegevens van het Bevolkingsregister hebben zich op Aruba tussen 1987 en 

2000, een totaal van 46.698 buitenlanders gevestigd. Naast degenen die in Aruba of de 
Nederlandse Antillen geboren zijn, komen - in volgorde van omvang- de volgende 
bevolkingsgroepen voor op het eiland: de Colombiaanse, Dominicaanse, Nederlandse, 

Venezolaanse, Noordamerikaanse, Surinaamse, Haïtiaanse, Peruaanse, Chinese, 
Jamaicaanse, en Filippijnse.     

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek telt Aruba in 2005, 102.149 inwoners,  
waarvan 53.000 vrouwen en 49.000 mannen. Het stijgend aantal inwoners wordt  
veroorzaakt door een grote groep Arubanen die na jaren in het buitenland te hebben  

gewoond teruggekomen zijn en door immigranten waarbij Antillianen, Nederlanders en  
Colombianen de grootste groepen vormen. Van de groep Arubanen en Nederlanders is  

ruim 50 % van het mannelijk geslacht. Bij de Colombianen zijn het hoofdzakelijk de  
vrouwen die de meerderheid vormen.  
Was het zo dat in 1993 sprake was van 426 inwoners per vierkante kilometer, in 1998  

steeg dat tot 501 inwoners en in 2005 tot 568 inwoners per vierkante kilometer. 
 

3.5.1    De onvoltooide democratisering 

 
In haar bijdrage getiteld “Is er iets nieuws onder de tropenzon” (bundel Arubaans  

accoord, 1997) schrijft Maritza Coomans-Eustatia dat de Arubaanse overheid in de jaren  
negentig nog steeds werkt op de wijze van decennia daarvoor, namelijk via een systeem  

van gunsten en wederdiensten.  
Th. J. De Haan haalt in de bundel “Aruba en de Status Aparte” (2001)  het rapport van 
de Commissie de Ruiter in 1999 aan die op indringende wijze de bestuurlijke en 

politieke, situatie op Aruba halverwege de jaren negentig beschrijft: ”Een opmerkelijk 
aspect is, dat het parlement, de Staten, geen rol van betekenis speelt als het op contrôle 

van de regering aankomt. Aruba heeft een parlementaire democratie en formeel een 
dualistisch systeem. De praktijk is echter monistisch in die zin, dat de regeringsgezinde 
Statenleden zonder meer de regering steunen, terwijl de oppositie wel zeer kritisch maar 

machteloos is. Een politieke gezindheid, waarbij het parlement als geheel zich als zijn 
rol als controleur van de regering bewust is en er voor zorgt dat het in die rol ook serieus 

wordt genomen - of men nu behoort tot de regeringspartijen of tot de oppositie - is er 
niet. In die zin is de democratie nog zwak” (p.88). Hij vermeldt vervolgens: 
”Opmerkelijk zijn ook de grote tegenstellingen die tussen de politieke partijen bestaan. 

Een echt debat over zaken van landsbelang wordt niet gevoerd, het wantrouwen over en 
weer is groot en verdachtmakingen zijn aan de orde van de dag. De pers speelt hierin 

ook een belangrijke rol. Omdat door patronage deze politieke scheidslijnen zich ook 
sterk onder burgers doen gevoelen, bestaat onzekerheid, soms zelfs angst” (p.88).    
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In het rapport van een gemengd Nederlandse-Arubaanse commissie voor de verbetering  
van het bestuur van Aruba (Calidad, 1998) worden tal van verbeteringen in bestuurlijke  

en ambtelijke taakvervullingen voorgesteld en beargumenteerd. Hoofdpunt is het  
garanderen en waarborgen van de integriteit van allen die een bestuurlijke of ambtelijke   
functie vervullen alsmede het streven naar transparantie binnen het overheidsapparaat en 

het politieke systeem. Echter, de wijze waarop het politieke systeem (politieke partijen, 
verkiezingen, coalities, en verdeling van functies) transparant moet worden, wordt niet 

besproken. 
In 2003 verschijnt van de auteurs A.J. Albers en C.J. Milliard de publikatie van een 
studie naar knelpunten in het functioneren van de parlementaire democratie. De studie 

geeft aan dat er nog steeds hard gewerkt moet worden aan de verbetering van het 
bestuur. Albers en Milliard vermelden: ”Vele onderzoeken en publicaties wijzen op de 

rol van patronage in de Arubaanse politiek. Vaak wordt een bepaalde symbiotische 
relatie beschreven tussen de individuele politicus en bepaalde personen en groepen in de 
maatschappij. Deze relatie is symbiotisch, omdat er sprake is van een onderlinge 

afhankelijkheid en wederzijds voordeel” (p.9). Beide auteurs brengen naar voren dat er 
een scherpe grens moet worden getrokken tussen het vertegenwoordigen van legitieme 

belangen en het verwerven van politieke steun door het uitoefenen van favoritisme.  
Met betrekking tot de relatie tussen partij, kandidaat en kiezer in een kleinschalige 
samenleving stellen de auteurs: ”Sommige deskundigen leggen een verband tussen de 

kleine schaal van de Arubaanse en andere eiland-samenlevingen en de cultuur van 
politieke patronage oftewel cliëntelisme. Cliëntelisme, aldus professor Römer, is een 

ruilrelatie waarbij de ene partij, in ruil voor bepaalde diensten, aan de andere partij als 
beloning zekere gunsten verleent. In concreto komt deze relatie hierop neer, dat de 
politicus de loyale kiezer gunsten belooft en toekent als beloning voor het uitbrengen 

van hun stem op zijn persoon of op zijn partij. Het spiegelbeeld is de politieke 
represaille, variërend van het uitstellen van een bevordering tot het weigeren van een 

vergunning” (p.10/11). 
Alhoewel de auteurs van mening zijn dat een dergelijke cliëntelisme moet worden 
bestreden, stellen ze dat dit verschijnsel ook in grote samenlevingen (zoals India) 

voorkomt en niet inherent is aan de kleinschaligheid van de eilandelijke samenlevingen. 
Het verschijnsel van formele democratische systemen die in feite op neofeodale wijze 

een land regeren, is overbekend, maar kennelijk ook moeilijk te veranderen.  
 
3.5.2    Ontwikkelingen in het onderwijs en de invloed hiervan 

 
Begin 2000 komen onderwijsvernieuwingen op gang in zowel het basis- als het  

voortgezet onderwijs. Zo streeft men in het basisonderwijs ernaar om op sociaal vlak  
meer aandacht te besteden aan het kind en de ouders meer te betrekken bij het leerproces  
van hun kinderen. Daarnaast komt men met speciale programma’s voor leerlingen die 

het regulier programma om de een of andere reden moeilijk kunnen volgen.  
In het voortgezet onderwijs wordt Papiamento als vak ingevoerd. Er wordt meer 

aandacht besteed aan de sociale vorming van de leerlingen en de methodische aanpak 
heeft tot doel kennis en vaardigheden bereikbaar te maken voor alle leerlingen.  
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De publikatie “Onderwijs op Aruba, context en output, 2000” (CBS, 2003, p.15) 
vermeldt dat het onderwijs flinke vorderingen gemaakt heeft in het terugdringen van het 

analfabetisme. Van de populatie vanaf 65 jaar en ouder is 11 % analfabeet. Bij jongeren 
van 14 jaar is 0,9 % analfabeet. Voorts wordt melding gemaakt van een positieve 
verandering in de scholingsgraad van de bevolking. In verband hiermee wordt verwezen 

naar het aandeel personen met algemeen voortgezet onderwijs en het aandeel personen 
met enkel afgerond basisonderwijs. Het aandeel personen met algemeen voortgezet 

onderwijs is binnen de leeftijdscategorie 15 - 24 jaar meer dan tweemaal zo hoog als het 
overeenkomstige aandeel in de leeftijdsgroep van 55 - 64 jaar. Het percentage personen 
dat over niet meer dan afgerond basisonderwijs beschikt bedraagt binnen de 

leeftijdscategorie van 55 - 64 jaar 62 % en binnen de leeftijdscategorie van 15 - 24 jaar 
37 %. De publikatie signaleert een trend naar hogere scholing. In verband hiermee wordt 

gesteld dat in 1991 het aandeel van de schoolgaande autochtone populatie voor hoger 
beroeps- en academisch geschoolden respectievelijk 4,2 % en 1,0 % bedroeg en in 2000 
hierbij sprake is van respectievelijk 5,5 %  en 1,5 %. 

De publikatie geeft aan dat jonge vrouwen over het algemeen over een hoger 
scholingsniveau beschikken dan jonge mannen.  

In de publikatie (p.17) komt naar voren dat de sterke verwevenheid van onderwijs met 
tal van individuele en maatschappelijke aspecten tot uitdrukking komt in onder andere 
de relaties tussen opleidingsniveau, vruchtbaarheid en algemene gezondheid.  20 % van 

de vrouwen met een gering opleidingsniveau zijn kinderloos en 25 % van deze 
doelgroep heeft meer dan 5 kinderen.  2 % van hooggeschoolde vrouwen zijn kinderloos 

en circa 1 % van vrouwen die HAVO/VWO geschoold zijn hebben meer dan 5 kinderen.      
Naarmate het opleidingsniveau van de ouders toeneemt, neemt ook het aandeel hoger 
opgeleide kinderen toe (met 15 %), terwijl bij ouders die niet meer dan een afgeronde 

basisonderwijs hebben iets meer dan 40 % enkel het basisonderwijs hebben afgerond. 
Vergeleken met de hogergeschoolden bedraagt het percentage laaggeschoolde kinderen 

14 %.    
Het lokale Nederlandstalig dagblad “Amigoe” (Amigoe, 21 juni 2006) vermeldt dat in  
2004 een ontwerp landsverordening Leerplicht is ingediend waarin staat dat kinderen 

van vier tot zeventien jaar leerplichtig zijn. Daarnaast wordt in de wet geregeld 
waarvoor respectievelijk ouders en scholen verantwoordelijk dienen te zijn, in welke 

gevallen ontheffing van leerplicht kan worden verleend, hoe de contrôle plaats vindt en 
welke sancties zullen worden opgelegd bij overtredingen. Hierop reageert het dagblad 
als volgt: “De centrale vraag is echter of Aruba beschikt over voldoende (geschikte) 

schoolplaatsen voor alle kinderen. Momenteel is niet precies bekend hoeveel kinderen er 
zijn, aangezien een groep kinderen illegaal op Aruba verblijft. Daarbij zitten de scholen 

nu al helemaal vol. Ook de contrôle op het naleven van de leerplicht stuit bij illegale 
kinderen op problemen. Hoewel de overheid ook hen verplicht onderwijs wil laten 
volgen, is het niet goed mogelijk om de ouders een sanctie op te leggen wanneer zij zich 

niet aan de wet houden. Een andere probleemgroep is die van de jongeren, die al dan 
niet uit eigen keuze de E.P.B. - opleiding (Lager Beroeps Opleiding) hebben verlaten en 

waarvoor geen alternatieve mogelijkheden zijn. Over de inhoud van het recht op 
onderwijs kan van mening worden verschild. Heeft een kind recht op aanwezig zijn in 
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een klas of moet het recht op onderwijs gericht zijn op de optimale ontwikkeling van 
ieder kind? In het laatste geval is er nog heel wat werk te verzetten, aangezien aandacht 

voor de individuele leerling op de meeste scholen momenteel geen haalbare kaart is.” 
Uiteindelijk vindt acht  jaar na de indiening van de landsverordening Leerplicht de 
formalisering hiervan plaats. 

In eerder vermelde publikatie over het onderwijs in Aruba van het Centraal Bureau van 
de Statistiek (CBS, 2003) wordt aangegeven dat in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar 

ruim 60 % van de bevolking laag opgeleid is. Voorts is 11 % is op middelbaar- en 13 % 
op hoger niveau opgeleid.  
Met betrekking tot het overdragen van kennis op het gebied van seksualiteit en relaties 

verschijnt in de media met regelmaat de  roep van sociale instanties om hieraan aandacht 
te besteden in het basisonderwijs. 

 
3.5.3    Tienerzwangerschap en abortus 

 

De afgelopen decennia is jaarlijks sprake van om en nabij 10 % van het totaal aantal 
geboren kinderen die aan ongehuwde minderjarige meisjes toegeschreven kan worden.  

De publikatie “Rapport Sociaal Economische Raad inzake Tienerzwangerschappen op 
Aruba” (Nov. 2007) laat zien dat tussen 2002 en 2005 sprake was van 82 abortussen, 
zoals geregistreerd in het plaatselijke ziekenhuis. Het betreft meisjes in de leeftijd van 

13 tot en met 19 jaar. Het aantal meisjes tot en met 17 jaar bedraagt 40. 
Aangezien het plegen van abortus op Aruba conform het Wetboek van Strafvordering 

niet is toegestaan zijn er niet of nauwelijks beschikbare ter zake doende gegevens. De 
publikatie vermeldt dat afgezien van het ziekenhuis het vroegtijdig onderbreken van 
zwangerschappen ook plaats vindt in privé-praktijken van huisartsen. Daarnaast komt 

het voor dat jonge meisjes ook aan zelf-medicatie doen of illegale praktijken bezoeken 
waar gebruik wordt gemaakt van bepaalde kruiden.  

De census van 2010 verstrekt meer gegevens inzake zwangere tieners. 
In de verhandeling over het profiel van het Arubaanse kind (CBS,2013, p.20) wordt een 
beeld geschetst van de groep tienermoeders. De censusgegevens van 2010 geven aan dat 

van de getelde 219 tienermoeders 62, ofwel 28 %, jonger dan 18 waren.  
Van deze groep tienermoeders gaf 89 % aan één kind te hebben en 11 % twee kinderen. 

Van deze groep was 63 % nog schoolgaand.  
75% van de tienermoeders jonger dan 18 jaar zijn op Aruba geboren, hebben de 
Nederlandse nationaliteit en beschikken niet over een of andere vorm van inkomen..      

Van het totaal aantal tienermoeders leefde 25% samen met een partner, van wie 14% in 
huwelijksverband. De leeftijd van de partners varieerde van 18 tot 31 jaar.  

Twee derde deel van de tienermoeders volgde het lager beroeps onderwijs en 72 % van 
de moeders van deze populatie zijn laaggeschoold. 
.  

3.5.4    Huwelijk, gezin en relaties 

 

Begin 2000 komt er verandering in het Burgerlijk Wetboek van Aruba en de  
Nederlandse Antillen (B.W./Aruba/Ned.Antillen) inzake de echtscheiding. Was het  
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voorheen zo dat de aanvraag voor echtscheiding door velen als een lange, vermoeiende  
en frustrerende ervaring werd beleefd, nu treedt er verandering op. Partijen hoeven niet  

meer rekening te houden met de gronden die voorheen golden om echtscheiding te  
kunnen verkrijgen. Voortaan geldt ontwrichting van het huwelijk als grondmotief,    
hetgeen door de rechter moet worden vastgesteld.   

Acceptatie van de wet heeft de nodige weerstand opgeroepen bij behoudend gelovige   
groeperingen. 

In het afgelopen decennium mislukte 1 op de 2 huwelijken. In 2005 registreert  
het Centraal Bureau van de Statistiek 41 echtscheidingen per 100 gesloten huwelijken.  
In een verhandeling over het profiel van het Arubaanse kind (CBS, 2013)  komt het 

aantal 1- en 2-oudergezinnen zoals die zich in  2000 en vervolgens tien jaar later 
manifesteren naar voren. De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 

2013, p.7) laten hierover het volgende zien. 
 
Aantal gezinnen met kinderen 

 
                                                                                          2000                 2010 

 Alle gezinnen met kinderen                                18.498              20.808  

 2-ouder gezinnen met kinderen                          10.377              10.193  

 1-ouder gezin (moeder) met kinderen                  7.348                9.703 

 1- ouder gezin (vader) met kinderen                       773                   912  

 
Aantal gezinnen met kinderen tussen 0 en 17 jaar 

 
                                                                                          2000                  2010 

 Alle gezinnen met kinderen (0-17)                    14.939                15.256 

 2-ouder gezinnen met kinderen (0-17)                 8.509                  7.489 

 1-ouder gezin (moeder) met kinderen (0-17)       5.917                  7.253 

 1-ouder gezin (vader) met kinderen (0-17)             513                     513 

 
In 2000  telt Aruba 91.064 inwoners en in 2010 is dit aantal vermeerderd tot 107.803 
inwoners. 

De 2-ouder gezinnen met kinderen vormen in de volks- en woningtelling van 
respectievelijk 2000 en 2010 de hoofdmoot.  

Uit de gegevens blijkt dat bij alle gezinstypes sprake is van een niet te verwaarlozen 
aantal meerderjarige kinderen die bij hun ouders blijven wonen. 
De gegevens laten ook zien dat bij de 1-oudergezinnen een groter aantal moeders, 

vergeleken met de vaders, belast is met de zorg van de kinderen.  
Naar voren komt ook dat het aantal vrouwen dat na een echtscheiding niet meer 

hertrouwt vergeleken bij het aantal mannen ter zake, veel hoger ligt. In verband hiermee 
suggereert het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het voor de gescheiden vrouwen, 
vergeleken met de gescheiden mannen, moeilijker is om te hertrouw of dat wellicht de 

bereidheid om weer te trouwen veel minder is geworden.   
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3.5.5    Homoseksualiteit en ‘homohuwelijk’   
 

Homoseksualiteit is evenals seksualiteit in het algemeen een taboe-onderwerp. Sinds de 
opkomst van de HIV-infectie komt dit thema in de media bij tijd en wijle aan bod.   
Sinds 2001 is in Nederland het huwelijk tussen personen van dezelfde sekse bij wet 

erkend. Arubanen die in Nederland wonen maken ook gebruik van deze wet.  
In 2004 komt het voor dat  een - in Nederland - gehuwd lesbisch stel, van respectievelijk 

Arubaanse en Hollandse afkomst, dat hun huwelijk in het huwelijksregister op Aruba 
wilde inschrijven op afwijzing hiervan stuit. Het stel verzet zich hiertegen en hun 
protestacties hebben uiteindelijk geleid tot uitspraken op regerings- en kerkelijk niveau.  

Het lokale dagblad “Amigoe” vermeldt op 30 juni 2004 in het kader hiervan het 
volgende: ”De kerken op Aruba zijn mordicus tegen het sluiten van huwelijken tussen  

homoseksuele mannen of vrouwen. Zij lieten dit vanmorgen weten tijdens een  
gezamenlijke persconferentie met de minister van justitie. Alle aanwezigen  
verklaarden niet tegen homoseksuelen te zijn, maar wel tegen het praktiseren van  

homoseksualiteit. Om deze verwerpelijke levenswijze ook nog te bekronen met de  
huwelijkse staat, gaat de kerken veel te ver. Zij adviseren de minister in kwestie dan ook  

vooral niet te legaliseren”. De minister van justitie stelt: ”Als partner binnen het 
Koninkrijk ervaren we grote druk om het homohuwelijk te erkennen. Het past echter niet 
in onze cultuur, dus wij kunnen dit niet zomaar accepteren”. 

Om zijn standpunt kracht bij te zetten heeft de minister advies gevraagd van de  
gezamenlijke kerken. Met elf vertegenwoordigers waren vrijwel alle religies aanwezig.  

Hun mening is duidelijk: “We zijn tegen het legaliseren van een situatie die volgens 
onze godsdienstige overtuiging niet goed is”. 
De kerken zijn van mening dat God het huwelijk bedoeld heeft als verbintenis tussen  

een man en een vrouw, met als doel kinderen te verwekken. Dat ze daarmee in de ogen  
van sommigen intolerant zijn, deert hen niet.  

Voorts vermeldt het dagblad: “De minister denkt niet dat met de bijeenkomst van 
vanmorgen twijfel gezaaid wordt aan de volgens de wet verplichte scheiding van  
staat en kerk” (Amigoe, 2004). 

Uiteindelijk oordeelt in 2007 de Hoge Raad dat art. 40 van het Statuut tot gevolg heeft 
dat het huwelijksakte in alle delen van het Koninkrijk dezelfde rechtskracht en gevolgen 

heeft. Alhoewel het niet mogelijk is om als homoseksueel een huwelijk te sluiten op 
Aruba,  kunnen buiten Aruba gehuwde homostellen wel hun huwelijksakte in het 
bevolkingsregister laten opnemen.  

Vanaf 2007 is hiervan op kleine schaal gebruik gemaakt.     
Het sluiten van een huwelijk tussen partners van eigen sekse is op Aruba, anders dan in 

Nederland, niet wettelijk geregeld.  
 
3.5.6    Jongeren en vrijetijdsbesteding 

 
In zijn publikatie “Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen” (Römer, 1977, 

p.325) somt de Curaçaose socioloog Römer enige factoren op die de vrijetijdsbesteding 
kenmerken. De vrijetijdsbesteding heeft, onder andere, te maken met:  
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1. een minimum aan onvrijwillige sociale en familieactiviteiten 
2. individuele vrijheidsgevoelens 

3. culturele en sociale waarden 
4. verschillende activiteiten die gerangschikt kunnen worden van niet-belangrijk 

naar belangrijk 

5. activiteiten die gekenmerkt worden door een spel-element. 
 

De Arubaanse samenleving laat zien dat door de decennia heen sociaal-culurele 
instanties zijn opgericht die zich bezig houden met vrijetijdsactiviteiten voor de 
opgroeiende jeugd. 

Er is sprake van een gevariëerd aanbod van georganiseerde activiteiten. Zo maakt 
sportbeoefening een belangrijk deel uit van de vrijetijdsbesteding. De activiteiten 

variëren van balspel tot watersport, of anders athletiek of martiale activiviteiten. 
Er zijn verenigingen die zich met scouting bezig houden en andere die zich meer op het 
creatieve vlak bewegen. 

Vanuit de samenleving worden georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd 
toegejuicht niet alleen als basis voor hun sociale en culturele vorming, maar ook voor 

hun persoonlijke vorming. Voor het collectief biedt deze vorm van vrijetijdsbesteding 
ook de bescherming die de ouders gegeven de situatie niet persoonlijk kunnen bieden.  
Vanaf eind jaren 2000 neemt het digitaal verkeer steeds meer een centrale plaats in bij 

een belangrijk deel van de jongeren. Jongeren bouwen een eigen netwerk op en bepalen 
zelf hun sociaal verkeer. Dit brengt met zich mee dat de ouders hierop meestal geen 

greep hebben, hetgeen tot fricties tussen de ouders en hun zoon/dochter kan leiden. 
 
3.5.7    Familie en het materieel belang van gezinsbanden 

 
Zij die in overheidsdienst zijn en maandelijks een deel van hun salaris afdragen aan het  

pensioenfonds voor ambtenaren krijgen wanneer ze 30 dienstjaren hebben vervuld en 
met pensioen gaan, 70% uitgekeerd van hun laatst genoten salaris (gedurende de 
afgelopen twee werkjaren). Hoe hoger de bereikte inschaling, hoe redelijker de 

uitkering. In 2011 komt hierin verandering. Voortaan wordt voor de pensioenregeling 
uitgegaan van het “middelloon”. Daarnaast komt degene die 60 jaar bereikt heeft  in 

aanmerking voor de maandelijkse uitkering van het  algemene ouderdomspensioen 
(AOW). 
Anders dan bij degenen die in overheidsdienst zijn, was - tot 2012 - bij de meeste 

werkkrachten uit de commerciële sector geen sprake van een bestaande pensioenfonds.  
In 2012 worden, conform de  ingetreden wetgeving, de werkgevers verplicht een 

pensioensverzekering af te sluiten voor hun werkkrachten.   
Het zal echter jaren duren voordat deze ingestelde wet enige soelaas kan leveren binnen 
de financiële situatie van betrokkenen.  

Werkkrachten met een laag inkomen zullen desondanks, gezien de steeds stijgende 
levensonderhoudskosten, zowel vóór als na hun pensioengerechtigde leeftijd vaak 

afhankelijk blijven van materiële ondersteuning van hun kinderen of hun uitgebreide 
familie (broers of zussen).  
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Het Centraal Bureau van de Statistiek (2013, p.21) brengt naar aanleiding van de census 
in 2010 naar voren dat de geboortedaling op de lange duur problemen met zich mee zal 

brengen met betrekking tot de bestaande wijzen van sociale ondersteuning tussen de 
generaties. Deze bezorgdheid betreft vooral gezinnen waarvan het kindertal is 
afgenomen en waarvan de vrouwen die conform de traditie de zorg van het gezin op zich 

nemen, om een inkomen te garanderen meer tijd aan arbeid buitenshuis moeten 
besteden.  

 
3.6      Nabeschouwing 

 

Alhoewel Aruba binnen de ‘oude’ staatkundige structuur deel uitmaakte van de Kolonie 
Curaçao, is de lokale bevolking steeds zijn eigen gang gegaan met name door zijn 

andere bevolkingssamenstelling en historie.  
Door de jaren heen is er sprake geweest van een politiek streven van het eiland om zich 
los te maken van de politieke en economische overheersing van Curaçao als centraal 

eiland en doorgeefinstantie van de inkomsten van de federale of landsregering van de 
Nederlandse Antillen. In 1986 wordt dit streven beloond met het uitroepen van de ‘status 

aparte’ van het eiland. Aruba blijft dan, als autonoom land, deel uitmaken van het 
Koninkrijk der Nederlanden. In de nu volgende samenvattende beschouwing halen we 
enkele saillante veranderingen en de invloeden op de structuur van de Arubaanse 

samenleving naar voren. 
 

1.       Bevolkingssamenstelling en regeervorm 

 
In tegenstelling tot Curaçao en veel andere eilanden in het Caribisch gebied wordt Aruba 

niet  gekenmerkt door een verleden als prominent slaven-eiland. De bevolking bestond 
sinds de ontdekking en verovering door de Spanjaarden voor het grootste deel uit 

Spaanse kolonisten en mestiezen, d.w.z. vermenging van Spanjaarden en Indianen. 
Toevoeging van een relatief klein aantal slaven van Zuidamerikaanse origine en een 
relatief groter aantal slaven van Afrikaanse origine werden voor een belangrijk deel in 

de cochenillecultures te werk gesteld terwijl een beperkt aantal dienst deed als huisslaaf. 
Latere toevoegingen betroffen vooral gastarbeiders van andere eilanden, met veelal een 

aanverwante cultuur, die in Aruba zijn gebleven. De bevolkingsgroepen leefden naast 
elkaar.  
De politieke structuur, die zich heeft aangepast aan de ontwikkeling, wordt gekenmerkt 

door een democratisch systeem, maar heeft alle kenmerken van Zuidamerikaanse   
samenlevingen: cliëntelisme en een verdeel- en heerspolitiek. Dit met name door 

afbakeningen van wie er wel en niet bij hoort. Dit is een kenmerk van alle traditionele 
samenlevingen, waar het bewaken van de cohesie een kernwaarde is: tegenover wie 
respectievelijk welke groep hebben wij verplichtingen en tegenover welke andere zeker 

niet. 
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2.       Economische structuur en enige gevolgen 

 

Aruba wordt gekenmerkt door de ‘import ondernemerschap’ waaraan het zelf niet of 
veel minder deelnam, maar waarvan het wel de vruchten plukte. Met het vertrek van de 
olieraffinaderij Lago verzwakte de positie van de meeste ondernemers. De 

ondernemende groepen zijn als zakenlui voornamelijk op economisch gebied middels 
het scheppen van werkgelegenheid van invloed geweest. Investering en daardoor ook 

vergroting van kapitaal kwam voornamelijk bij een zeer beperkte groep voor, maar 
gezien de betrokkenheid op voornamelijk de eigen groepsleden heeft dit zich niet 
vertaald in enige invloed op sociaal en intellectueel gebied binnen de samenleving. 

Alhoewel in de loop der decennia economische activiteiten zoals handel, toerisme en 
dienstenverlening in velerlei verscheidenheid goed ontwikkeld zijn, veranderen deze 

activiteiten de onevenwichtig opgebouwde economie niet. Het beheer van een groot deel 
van deze bedrijven is in handen van buitenlanders.  
Dit heeft tot gevolg dat zich maar heel beperkt een middenkader van Arubanen heeft 

kunnen ontwikkelen. De buitenlandse bedrijven importeren hun eigen midden en hoger 
personeel, meestal van de eigen nationale, respectievelijk etnische herkomst. Arubaanse 

werknemers zijn te vinden in de lagere regionen van de grote bedrijven en als 
middenkader in kleine inheemse bedrijven, zoals winkels voor speciale en op kleine 
schaal te koop zijnde producten. 

Er is sprake van een beperkte groep hoger en hoog opgeleiden.  
Het niet groeien van een goed opgeleide en goed ontwikkelde middenklasse in de 

bevolking heeft grote invloed op het achterblijven van de algemene culturele en 
intellectuele ontwikkeling. En houdt daarmee ook het traditionele systeem in stand, 
waarin een sterke groepscohesie en een opvoeding naar oude stijl samengaan. Bedoeld is 

hiermee een opvoeding die steunt op eenvoudige gedragsregels, zonder toelichting 
(‘iedereen weet dat toch’) en vaak met alleen gedragsargumenten gehandhaafd (‘zo doen 

we dat, want we weten dat het dan goed gaat’).   
 
3.       Sekse-verhoudingen 

 

De economische en sociale ontwikkelingen laten zien dat zich in de sociale situatie van 

de vrouw veranderingen voordoen. Zoals de contrôle over haar vruchtbaarheid, de 
verhoogde arbeidsparticipatie van de vrouw, een hoger opleidingsniveau dan mannen, de 
mogelijkheid om haar huwelijk te laten ontbinden.  

Desalniettemin hebben deze veranderingen niet geleid tot het wegwerken van de sekse- 
ongelijkheid tussen de man en de vrouw en is het de vrouw die de zorg van het 

huishouden en kinderen op zich neemt. Ongelijkheden die doorzetten in de economische 
sfeer waar de beloning voor de vrouw over het algemeen minder bedraagt dan voor de 
man, zijn vaste gegevens in de arbeidssituatie. 

Een echtscheiding is bij het wederom aangaan van een al dan niet geformaliseerde 
samenleving voor de man veel minder een belemmering dan voor de vrouw. De 

reputatie van de man is na een echtscheiding niet of nauwelijks in het gedrang 
vergeleken bij die van de vrouw. 
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De kwetsbaarheid van de vrouw houdt haar sociale positie zwak ten opzichte van de 
man die haar niet alleen beschermt, maar ook voor haar bepalend is. Dit geldt ook voor 

de positie van de dochters die door hun broers beschermd moeten worden. Er blijft 
ongelijkheid tussen de seksen waarbij aan de mannelijke persoon meer macht wordt 
toegekend. 

Het jaarlijks voorkomen van om en nabij tien procent zwangerschap bij tienermeisjes en 
een onbekend aantal vroegtijdige onderbreking van de zwangerschap laten eveneens de 

sekse-ongelijkheid zien. Nu op een niveau van jonge meisjes, waaruit blijkt dat de 
opvoeding stoelt op traditionele patronen die te maken hebben met relaties en 
seksualiteit. De aandacht, gericht op de betrokken jonge meisjes en niet of nauwelijks op 

de tienerverwekkers duidt op het hanteren van sekse-ongelijkheid. 
Het constant voorkomen van dergelijke zwangerschappen in een samenleving die 

middels het onderwijs en andere kennisbronnen over de nodige kennis en vaardigheden 
beschikt, duidt op het niet integreren van kennis en het tekort schieten van een gerichte 
begeleiding vanuit het gezin. 

Duidelijk blijkt - ook hier - het ontbreken van reflectie en daarop aansluitende 
zelfsturing, welke samenhangen met het nog steeds doorwerken van de aloude sterk op 

functioneel- praktische regels en maximen gerichte opvoeding. Er is geen ruimte 
respectievelijk aandacht voor individuele behoeften en mogelijkheden. Het 
opvoedingsdenken blijft schematisch en, zo zou men het kunnen noemen, abstract. Wat 

goed is, en dus gedaan moet worden, weet toch iedereen.  
 

4.      De kerken als steun van het systeem 

 
De Spaanse veroveraars hebben het eiland gekatholiseerd, de puriteinse Hollanders 

hielden zich nauwelijks met het eiland bezig en lieten alles zoals het was. Het is dus de 
katholieke kerk die op Aruba  een rol van betekenis heeft gespeeld en dat nog steeds 

doet. 
Historisch gezien heeft de katholieke kerk voor een belangrijk deel cultureel vorm 
gegeven aan de seksualiteit. Volgens het katholieke model is seksualiteit ingebed in het 

huwelijk en gericht op voortplanting. Seksualiteit speelt een belangrijke rol in de wijze 
waarop de seksen elkaar moeten bezien en met elkaar om moeten gaan. Dit leidt tot 

regelgeving voor de man, de vrouw en de kinderen. De man moet zijn gezin beschermen 
en de vrouw heeft de taak om de zorg van het gezin op zich te nemen, zij 
complementeert haar man. De vrouwelijke maagdelijkheid en kuisheid wordt de norm. 

De mannelijke familieleden moeten de vrouwelijke leden van de familie beschermen. De 
goede naam van de vrouwelijke familieleden hangen als zodanig ook samen met de 

familie-eer. Dit brengt ook fatsoensnormen met zich mee.  
Dit alles zoals zich dat afspeelde en nog afspeelt binnen traditionele samenlevingen waar 
de positie van de kerk nog sterk is.  

In zulke situaties oefent de kerk ook invloed uit op de wijze waarop de kinderen worden 
grootgebracht. Met de Tien Geboden als richtlijn wordt de positie van de ouders ten 

opzichte van de kinderen bepaald. Er onstaat regelgeving in het gezin: de ouders, met 
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name de vader, hebben het gezag, zij gebieden en verbieden en de kinderen hebben te 
gehoorzamen. 

Het katholiek model gaat uit van de normatieve regelgeving om het gedrag in goede 
banen te leiden. Persoonlijke behoeften zijn ondergeschikt. Door zich te houden aan de 
Tien Geboden gedraagt men zich zoals dat hoort.  

 
5.       Seksuele voorlichting: voorstellen en gevolgen        

 
In twee perioden zijn voorstellen gedaan tot verbetering van seksuele voorlichting, 
vooreerst via het onderwijs, maar dan ook breder via algemene vormen van voorlichting, 

zoals beoogd. 
Het eerste betrof een door prof. Prins en zijn groep in 1969 gedane voorstellen, welke 

nogal praktisch op de onderwijssitiatie waren gericht. Het effect van de voorstellen was 
beperkt en erg afhankelijk van de toevallige interesse en bereidheid van bepaalde 
scholen. De verstrekte informatie was inhoudelijk beperkt en overwegend biologisch.  

De tweede poging was het voorstel in 1988 van de Stichting ter Bevordering van 
Verantwoord Ouderschap (BVO), gericht aan de Minister van Welzijnszaken. Dit 

voorstel bleef lang liggen, met grote tussenpozen hielden twee  commissies van 
deskundigen zich bezig met een uitwerking. Hierna bleef het stil.  
De beschrijvingen ter zake geven enkele zaken aan die enig licht verschaffen. Het 

praktisch gerichte en concreet geformaliseerde voorstel van Prins heeft nog wel enig 
effect, maar er ontbreekt een concrete strategie hoe het onderwijs in bredere zin te 

mobiliseren. En verder wellicht ook: er was onvoldoende bereidheid om een en ander in 
gang te zetten.  
Het zeer theoretisch aandoende uitgewerkte voorstel van de Stichting BVO lijkt zich te 

bewegen in een soort theoretische stratosfeer boven de praktisch en concreet ingestelde 
mensen die ermee zouden moeten werken. Nog afgezien van het punt dat die 

voorlichting veel elementen zou moeten bevatten, waarover ‘wij toch niet praten’.  
Anders gezegd: werken aan iets wat niet binnen de dagelijkse, praktisch gerichte horizon 
ligt, heel theoretisch en inhoudelijk heel onbekend aandoet, en daardoor haaks staat op 

de cultuur die in dit hoofdstuk beschreven werd, laat zien hoe heel anders de Arubaanse 
traditionele cultuur in elkaar zit en ‘werkt’.    
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Hoofdstuk  4 

 

 

De Arubaanse cultuur in breder verband bezien 

Verandering en continuïteit 

 
. 

Inleiding               
 

Hoofdstuk 3 laat zien dat de ontwikkelingen in de economische, sociale en culturele 

situatie van de ene kant veranderingen hebben opgeleverd en van de andere kant een 
continuïteit in stand hebben gehouden. Dit met betrekking tot de traditionele normen en 

waarden die te maken hebben met het denken en handelen binnen de leefomgeving van 
de Arubaanse samenleving.    
In hoofdstuk 2 laten de uit de hulpverleningspraktijk verkregen resultaten zien dat  

bepaalde sociale en mentale verhoudingen afkomstig zijn van een aan tradities gebonden 
maatschappijvorm.Het gaat dan met name om traditionele normen en waarden die te 

maken hebben met de opvoeding, seksualiteit en relaties en die voortvloeien uit het 
Arubaanse plattelandsverleden. Ze laten onder meer zien hoe de overgeleverde normen 
en waarden gestalte krijgen in de vorm van geboden en verboden met betrekking tot het 

gedrag en hoe zij langs die weg structuur en zin geven aan de leefomgeving van 
betrokkenen. 

Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de overgeleverde normen en waarden 
invloed uitoefenen wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de publikaties van 
respectievelijk Redfield (1956/2003) en Wichers  (1957). Ook is in beperkte mate 

gebruik gemaakt van informatie uit een literatuurstudie over het platteland in de jaren 
negentig uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut (1999).     

. 
4.1      Redfield: De ‘peasant’ gemeenschap en zijn cultuur 
 

De Amerikaanse sociaal-antropoloog Robert Redfield beschrijft in zijn boek “Peasant  
Society and Culture” de samenleving en cultuur van de ‘peasant’. ‘Peasant’ staat voor de  

aanduiding van de plattelander, respectievelijk het landvolk en de landelijke 
samenleving. 
 

Methodische aanpak binnen ‘peasant society and culture’ 

Redfield beschrijft de ontwikkeling die heeft plaats gevonden binnen de methodische  

aanpak van antropologen bij de bestudering van verschillende landelijke samenlevingen. 
Binnen de  aanpak die men voorheen hanteerde, om door middel van (participerende) 
observatie samenlevingen en culturen als een geheel te bestuderen, onstaat een 

ontwikkeling waarbij de antropoloog zich richt op concepten zoals cultuur, sociale 
structuur en basispatronen binnen de betreffende samenleving. De methodische aanpak 

gaat dan uit van een holistische benadering bij de bestudering van de samenleving. 
Daarbij worden de verkregen bevindingen vergeleken met andere studies.  
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Vanuit dit referentiekader bestudeert Redfield de landelijke samenleving en cultuur. Hij 
verwijst hierbij naar gelijksoortige antropologische onderzoeken die behalve in Europa 

ook in China, het Midden-Oosten, India, Midden- en Zuid-Amerika hebben plaats 
gevonden. Redfield hanteert  de omschrijving zoals geformuleerd door de antropoloog 
Kroeber (Redfield 1956, p.29/30): “Peasants are definitely rural, yet live in relation to 

market towns; they form a class segment of a  larger population which usually contains 
urban centers, sometimes metropolitan capitals. They constitute part-societies with part- 

cultures.” In zijn beschouwing betrekt hij ook het landvolk uit India, China, Japan, de  
Moslimwereld, en andere. Deze vormen een “cluster of real little societies” (p.31).  
De grondvorm die voor het landvolk geldt is de bodem die niet alleen zijn bestaan  

garandeert, maar waar hij ook voor leeft; het is geen bedoeling om winst te maken.  
Ter illustratie verwijst Redfield naar bevindingen van de antropologen Elman en Helen  

Service die de term ‘peasant’ gebruiken voor het rurale volk van Paraguay. Deze  
Paraguayezen leven op het platteland waarbij de grond hun bestaan garandeert. In hun  
relatie tot de stedelingen vertonen ze, qua attitude en waarden, veel gelijkenis met  

plattelanders uit andere landen, al wonen ze niet in aaneengesloten gemeenschappen met   
afbakeningen zoals dat het geval is bij plattelanders in Europa en Azië.  

 
De peasantry als deel-samenleving 

In de landelijke samenleving bestaat, zegt Redfield, een relatief stabiele relatie tussen de 

plattelander en de elite. Er is sprake van een dubbelcultuur: de ‘hogere’ cultuur van de 
elite, en de ‘lagere’ cultuur van de plattelander. Beide complementeren elkaar.  

Binnen zo’n gemeenschap is sprake van mensen die in persoonlijke en traditionele 
relaties tot elkaar staan waarbij verwantschap en buurtgenootschap voorop staan. Het 
economisch leven bestaat voornamelijk uit het uitwisselen van goederen met bekende 

anderen binnen de gemeenschap.   
Maar voor bepaalde goederen is men afhankelijk van contacten buiten de lokale  

gemeenschap. In dit verband brengt Redfield ook de ‘markt’ naar voren. De 
plattelanders willen  liever niets met de markt te maken hebben, maar moeten wel om 
aan de benodigde goederen te komen in ruil voor hun landbouwgoederen. In dit verkeer 

krijgt hun identiteit naar buiten als plattelander gestalte.  
 

De sociale organisatie van traditie 

De cultuur van zo’n samenleving, zegt Redfield, staat niet op zichzelf. Net zoals de 
landelijke samenleving een deel-samenleving is, is hun cultuur dat ook.  

Voor haar ontwikkeling is de landelijke samenleving afhankelijk van kennis buiten de 
eigen gemeenschap. Het intellectueel en vaak ook het religieus en moreel leven van de 

landelijke samenleving is incompleet. Om hun cultuur te begrijpen is het van belang om 
na te gaan wat er in hen omgaat en daarbij ook aandacht te besteden aan de interactie 
tussen hun samenleving en de civilisatie in de buitenwereld. Er is sprake van een 

wisselwerking tussen de ‘low culture’ van het landvolk en de ‘high culture’ van de elite. 
De sociale structuur van het landvolk en samenlevingen die op die van de plattelander 

lijken, omvat dan relaties met de elite, waarbij wederzijds ook de be ïnvloeding plaats 
vindt.   
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Perceptie van “The good life” 

Als basis voor de beschrijving van terugkerende waarden-oriëntaties bij deze  

samenlevingen, gaat Redfield, onder andere, uit van drie studies over de landelijke 
samenleving: 

1. Het werk van Hesiodus - “Werken en Dagen” -, geschreven 600 jaar voor 

Christus dat handelt over de Boeotiers in het oude Griekenland.  
2. Het omstreeks 1900 spelende “Change in the Village” in Surrey/Engeland van 

George Sturt (die onder de naam ‘George Bourne’ schreef). 
3. Zijn eigen studie van de Maya-Indianen in Yucatan (Midden-Amerika). 

 

Bij het onderling vergelijken van deze drie gemeenschappen die zo gescheiden van 
elkaar zijn in tijd en ruimte, vindt Redfield veel gelijkenissen. Naar aanleiding hiervan 

stelt hij (p.110): “ if a peasant from anyone of these three widely separated communities 
could have been transported by some convenient genie to any one of the others and 
equipped with a knowledge of the language in the village to which he had moved, he 

would very quickly come to feel at home. And this would be because the fundamental 
orientations of life would be unchanged.” 

In deze vergelijking brengt Redfield de volgende generalisaties naar voren: 
 

 Tussen peasants uit het negentiende eeuwse Engeland, die uit Yucatan van de 

twintigste eeuw en Boeotië uit de Oudheid bestaat er een cluster van drie nauw 
aan elkaar verbonden waarden: een liefdevolle en eerbiedwaardige houding ten 

opzichte van de bodem, het idee dat landbewerking goed is en de handel niet zo 
goed, de nadruk op arbeidzaamheid als een primaire deugd. De nadruk op 

arbeidzaamheid wordt gestaafd door drie principiële overwegingen: veiligheid, 
respect, en godsdienstig gevoel. Voorts is er sprake van de afkerige houding 
jegens de stedeling en de elite.  

 
Redfield geeft aan dat uit deze vergelijking steeds weer elementen van eenzelfde 

beschavingspatroon naar voren komen: 
 

 de eerbiedige en pesoonlijke houding ten opzichte van de bodem 

 het idee dat landbewerking goed is en de handel minder goed  

 arbeidzaamheid als een belangrijke deugd 

 er is een hang naar soberheid 

 het hechten  aan decorum en fatsoen; het niet tentoonstellen van passie, of zoals 
Redfield dat uitdrukt: ”A man does not show his appetites, or make a show of his 
emotions” 

 het economisch belang van het huwelijk: de bruid moet een reputatie hebben van 
arbeidzaamheid 

 het economisch belang van het hebben van kinderen (voortvloeiend uit het 
huwelijk) ter verlichting, op den duur, van de werkzaamheden 

 grond, vrouw en gezin zijn van belang als een samenhangend geheel 
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 de houding tegenover het huwelijk en seks is praktisch van aard; in het leven  
waar werk en praktisch vernuft samengaan met fatsoen en zelfbeheersing, is er 

weinig ruimte voor “sexual exploit as a sport or bravado”. Redfield vermeldt 
hierbij dat de cultivatie van amoureuze avonturen zoals gangbaar in enige 

Polynesische samenlevingen of bij sommige moderne groepen in het Westen niet 
of nauwelijks wordt toegelaten in plattelandse samenlevingen. Indien het 
experimenteren met seks voor het huwelijk voorkomt, wordt dit oogluikend 

toegelaten. Overspel wordt sterk afgewezen  

 heftige gevoelens worden onderdrukt: geweld wordt geschuwd 

 het beschikken over lokale kennis is van belang 

 er is sprake van zelfrespect ook al is het landvolk, in vergelijking met de elite, 

arm en niet verfijnd. 
 

In een correspondentie brengt Redfield deze karakteristieken onder de aandacht van 
vakgenoten. Er wordt enthousiast op gereageerd. Door de meesten worden de zoëven 
vermelde punten onderschreven.     

 
4.2      Wichers: De oude plattelands beschaving 

 
In Nederland heeft Wichers, zoals hij zegt geïnspireerd door Redfield, een beschrijving  
en analyse gegeven van plattelandssituaties in Nederland en de sociaal-culturele  

kenmerken ervan blootgelegd. Zijn werk geeft door de indringendheid van de  
beschrijving een nadere invulling van Redfield. Deze is van nut om de oude Arubaanse  

samenleving - en naar onze indruk voor een deel ook nog de huidige - te begrijpen. 
Wat Wichers vooral heeft laten zien is dat er een patroon bestaat vóór de industrialisatie,  
maar dat daarna nog voortbestaat.    

 
Door Wichers gehanteerde begrippen  

Wichers hanteert met opzet het begrip ‘beschaving’. ‘Beschaving’ is bij Wichers een 
waardevolle en positief geladen uitdrukking van de wijze waarop mensen binnen het 
door hem beschreven platteland samenleven (Wichers 1965, p.9). 

Hij brengt naar voren dat gedurende de vormingsjaren en door het deel uitmaken van de 
samenleving mensen zich leren te gedragen conform de heersende beschaving binnen 

die samenleving. Zo ook de plattelander. Bij beschaving en cultuur gaat het om een 
complex van zaken. 
Hij omschrijft het begrip cultuuromschreven als: “Het geheel van geestelijke inhouden 

dat men als iets gemeenschappelijks in een maatschappelijke groepering aan kan treffen” 
(p.10).  Hieronder vallen zedelijke en verstandelijk beschouwelijke aspecten – zoals  

waarden, normen, inzichten en denkwijzen – en ook gevoels- en wilsaspecten – zoals  
gevoelsbindingen en (wils)strevingen.  
Aangezien deze aspecten niet altijd direct waarneembaar zijn, moeten ze worden 

afgeleid door hierbij uit te gaan van gerichte observaties. Het gaat Wichers vooral om de 
interpretaties van gedrag en andere cultuuruitingen.  
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In zijn verhandeling gaat Wichers vooral in op deelgebieden van de oude plattelands-  
beschaving die onmiddellijk te maken hebben met ‘het leven’, met name de  

overlevingskansen hierbij. Wichers gaat uit van de volgende deelgebieden: 
 

1. Arbeid en bodem 

2. Huwelijk, gezin en familie 
3. Plaatselijke samenleving 

4. Buitenwereld 
5. Verstandelijke vaardigheid, zedelijkheid en godsdienst 
6. Opvoeding en toekomst. 

 
Binnen zijn benadering gaat Wichers uit van de omstandigheden en de fundamentele  

betekenis hiervan voor de mensen die hierin verkeren.  
Hij gebruikt zowel het begrip ‘beschavingspatroon’ als ‘cultuurpatroon’. Beide 
begrippen verschillen volgens hem niet in hun inhoudelijke betekenis en verwijzen naar 

samenhang tussen de verschillende deelgebieden.  
 

In de uiteenzetting hierna wordt voornamelijk de door Wichers zelf gegeven 
samenvatting van zijn theorievorming en bevindingen gegeven. Deze wordt hier 
grotendeels gevolgd. 

Wichers gebruikt ter illustratie van bepaalde ontwikkelingen binnen de oude plattelandse  
cultuur de kerngedachte uit “De la Division de Travail Social” van Durkheim die de  

verandering van een overwegende ‘societé de solidarité mécanique’ tot een 
overwegende ‘societé de solidarité organique’ aanduidt.  In de samenleving van 
Durkheim’s tijd - rond 1900 -  trad er differentiatie op, vergeleken bij vroegere tijden. In 

die periode waren het de economen die binnen de sociaal-wetenschappelijke literatuur 
de toon aangaven.  

Durkheim gaf aan dat de differentiatie veel verder doorwerkt dan alleen in de 
economische sector: het gehele leven binnen de samenleving werd hierdoor beïnvloed en 
de maatschappij werd hierdoor anders. De arbeidsdeling legde verschillende taken op 

aan degenen die deel uitmaakten van de samenleving en stimuleerde hierdoor de 
individuele ontplooiing. Zo’n diepgaande verandering brengt met zich mee dat na korte 

of lange tijd het individuele als zodanig wordt ontplooid en maatschappelijk een hoog 
aanzien krijgt. De kern van deze gedachtengang  is dat de samenleving diepgaand is 
veranderd: ze wordt van een overwegende ‘societé de solidarité mécanique’ een 

overwegende ‘societé de solidarité organique’. De ‘société mécanique’ kenmerkt zich 
door een mechanisch karakter: alles voltrekt zich in sterke mate buiten het bewustzijn 

van de cultuurdragers om. De cultuur heeft iets vanzelfsprekend, iets niet-individueels. 
Niet-individueel in die zin dat de ene mens zich weinig onderscheidt van de andere en 
hierdoor iets mechanisch heeft. Hierbij is het recht ook sterk repressief en werkt met 

geboden en verboden. In de ‘societé de solidarité organique’ ligt dit anders. De cultuur is 
minder dwingend omdat de mensen meer geïndividualiseerd zijn en daardoor een ruimer 

ontwikkeld bewustzijn hebben. In tegenstelling tot voorheen zijn ze nu meer 
gedifferentiëerd zoals delen van een organisme. Dit wil niet zeggen dat er sprake is van 
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een onbeperkte vrijheid: naast de individualiteit moet men zich blijven voegen in het 
organisch geheel.  

Wichers geeft aan dat dit idee van Durkheim voor zijn werk heel belangrijk is. Dit idee 
komt terug in zijn verhandeling: de vroegere samenleving moet gezien worden als 
weinig geëvolueerd, weinig ontplooid. Er is slechts een beperkte differentiatiegraad. En 

dit betekent dat er een beperkte mate van economische differentiatie was en een beperkte 
mate van arbeidsdeling. Dit brengt met zich mee dat de productiviteit laag was.  

Hoe men leefde en werkte ziet men scherper als men het tegendeel er tegenover stelt: 
economische differentiatie (arbeidsdeling) vergroot de ontwikkeling van vakmanschap, 
het introduceren van machines, het ontwikkelen van technologische kennis en later 

wetenschap. Door de overdracht in het aangepaste onderwijs wordt communicatie als 
algemeen sociaal kenmerk bevorderd. Aldus onstaat een ander type samenleving.  

Doordat er in de landelijke samenleving zeer weinig sprake is van differentiatie blijft 
men aangewezen op minder productieve werkwijzen en gebonden aan elementaire 
bronnen die van belang zijn om te overleven. Dit betekent dat het merendeel van de 

samenleving gebonden is aan de bodem. Hieronder valt ook het houden van vee, de jacht 
en de visserij. De geringe mate van differentiatie betekent niet dat de bevolking 

‘primitief’ is: de meeste gespecialiseerde bezigheden zijn in de steden te vinden, maar 
voor een deel vindt men ook specialisaties zoals ambachten en enige handel op het 
platteland. 

 
Wichers brengt naar voren dat voor hem het ‘grondpatroon’ en de ‘basissituatie’ van 

belang zijn. Het grondpatroon verwijst naar steeds terugkerende situaties in alle 
plattelandsculturen.  
Wichers drukt dit uit als “het is overal hetzelfde” terwijl hij daarnaast ook wijst op de  

verschillen: “wat zijn er toch een verschillen”. Wichers geeft aan dat hij hiermee 
overeenkomst in sociale structuur en verschillen in oppervlakteverschijnselen bedoelt. 

Hij zegt dat dit grondpatroon niet alleen in Nederland voor komt en dat dit een 
internationaal verschijnsel is. 
De ‘basissituatie’ verwijst conform Wichers naar de geringe differentiatie op het 

platteland. Hij maakt bij deze basissituatie onderscheid in drie aspecten:: 
 

1. de economische structuur 
2. de sociale omgangsvormen 
3. de mentaliteit/intellectualiteit. 

 
Wichers brengt in zijn uiteenzetting over deze aspecten het volgende naar voren.  

  
1. De economische situatie 

 

Doordat er sprake was van een weinig gedifferentieerde structuur van de samenleving  
was het merendeel van de bevolking afhankelijk van de natuur; in het bijzonder van de  

bodem. Dit hield in dat er geen algemene welvaart kon zijn: bij de minste tegenslag of  
onverwachte nadelige situatie kon men in de armoede belanden. Ook niet-agrariërs  
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beseften het belang van de bodem voor hun bestaan en hun positie. Bodembezit  
betekende vanaf het feodale tijdperk voor de adel macht en vermogen; voor de 

voorname stedeling gold dit als vermogen waarin belegd  was en voor de koopman bood 
dit zekerheid zolang de handel – in binnen en buitenland – riskant bleef. 
Binnen het vroegere boerenerfrecht gold dat een van de kinderen het bezit zou erven 

zodat op deze wijze een sterk familiebezit in stand kon worden gehouden. Hoewel na 
verloop van tijd dit geen openbare rechtskracht meer had, bleef het als gewoonte 

voortbestaan, hetgeen het volksbewustzijn van de schaarste aan bodem tekent. Zowel de 
ongehuwden in het gezin als de gehuwden bleven thuis inwonen, terwijl de ouders 
zolang mogelijk het bedrijf en de huishouding bleven besturen. Men huwde niet zomaar. 

Wichers haalt een Duitse studie van Wurtzbacher, Plaum e.a. uit 1954 aan waaruit blijkt 
dat het huwelijk ‘arbeitsbezogen’ was: het huwelijk had een sterk zakelijk karakter en 

het gehuwd stel groeit samen in het huwelijk door samen te werken en samen te vechten 
voor het bestaan (p.86). Zo brengt hij naar voren dat voor het platteland gold dat men op 
moest passen voor het huwelijk; men moest zich niet snel hiertoe laten verleiden. Indien 

een verkering uitzichtsloos was, moest dit worden verbroken. In het algemeen gold dat 
een verkering niet langer dan een half jaar mocht duren, want “de zedelijkheid liep 

anders gevaar” (p.82). Binnen het huwelijk was het nageslacht van belang: hoe ruimer 
het kindertal, hoe beter. Dit denken staat in verband met ziekte en oorlog die zich van 
tijd tot tijd voordeden. Individueel bekeken werd het beschikken over een ruim kindertal 

gekoppeld aan het belang voor de opbouw van een betrouwbare arbeidsorganisatie en als  
oudedagsvoorziening. Zowel het bedrijf als het huishouden waren bewerkelijk. Het  

bedrijf was afhankelijk van handenarbeid. Door als gezin samen te werken, onder het  
toeziend oog van de vader of moeder of beiden, kon men een bepaalde welstand  
behalen of anders de dreiging van tegenslagen zoveel mogelijk bestrijden. Voorts 

kunnen werkende kinderen geld opbrengen die een voorziening in de oudedag van de 
ouders betekende. Gezien de weinig gedifferentieerde samenleving en onvoldoende 

welvaart was men van elkaar afhankelijk: er was sprake van een ‘teruggeefverhouding’ 
tussen de oudere en de jongere generatie. 
Conform de eerder vermelde studie was de opvoeding in dubbele zin ‘elternbezogen’: de 

opvoeding is er niet alleen op gericht de kinderen  geheel in de beschaving van de 
ouders te conditioneren, maar ook om het economisch voortbestaan te garanderen. Dit 

bracht met zich mee dat de gezinsverhoudingen patriarchaal waren, dat wil zeggen: 
 

 de ouders hadden de absolute autoriteit over hun kinderen 

 de man had het gezag over de vrouw. 

 
Wichers verhaalt hierbij ( p.86) dat in het Kempenland de gezagsverhouding heel  
duidelijk zichtbaar was: overdag op de weg liep de vrouw een paar passen achter de man  

aan.  
Als verklaring voor het gezag van de man over de vrouw stelt Wichers dat het   
overheersen lange tijd ‘handwerk’ was: men verdedigde zich bij geschillen of  
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gevechten met de hand en men was voor het bestaan afhankelijk van handwerk. 
Hierdoor zou de grotere lichaamskracht van de man, en daarmee de man, meer op de 

voorgrond zijn geraakt. Terwijl de vrouw, vooral tijdens zwangerschappen, erg 
kwetsbaar was en de verzorging van de kinderen haar beperkten.  
Het huwelijk gaf naast de mogelijkheid tot een seksueel leven en het voortbrengen van  

nageslacht ook een plaats in de gezagsstructuur van de samenleving.  
Indien de oudste zoon in het gezin niet gehuwd was en de jongste wel, kreeg de jongste, 

ongeacht al het werk dat de oudste verzet had, het algehele gezag over de boerderij  
doordat hij getrouwd was. 
Om de mogelijkheden van de bodem te gebruiken en het voortbestaan te garanderen  

moest men niet alleen voortdurend werken, maar ook soberheid betrachten. Deze eis van  
soberheid werkte door in het dagelijks bestaan: zo worden zelfs versierselen van nuttige  

voorwerpen afgehaald. De houding van soberheid gold ook voor zichzelf: men klaagde  
niet wanneer men zich niet goed voelde.  
Uitgaande van de fundamentele betekenis van arbeid en grond voor alle verhoudingen  

op het platteland moet de economische tweeslachtige positie die de arbeid innam  
benadrukt worden: enerzijds was deze niet veel waard indien men hierbij uitgaat van  

schaarse en dure goederen (zoals technische hulpmiddelen voor de landbouw), 
anderzijds is de arbeid veel waard omdat er niet voldoende is en daarbij de toegang tot 
de bodem noodzakelijk is. 

In het kader van de economische situatie stelt hij ook dat het bedrijfeconomisch  
rekenen eenvoudig kon zijn: men kon bijna volstaan met het tellen en meten van de  

fysieke opbrengsten (p.93). 
 

2. De sociale situatie 

 
Wichers omschrijft de sociale situatie als “het samen moeten leven in kleine, uiforme  

en dus overzichtelijke samenlevingseenheden, die zijn omgeven door een onveilige en 
onbetrouwbare wereld” (p.94). Wichers geeft aan dat dit ook een gevolg is van de 
geringe mate van differentiatie in die oude samenleving. Maar men vormde als zodanig 

een loyale gemeenschap. De kleine samenlevingseenheden, de heersende uniformiteit 
vooral wat het beroep betreft en de overzichtelijkheid ervan, tekenen het typisch 

agrarisch karakter van het platteland. 
Hij geeft aan dat de wereld binnen de eigen samenlevingseenheden op zich een 
buitenwereld’  vormde en als zodanig min of meer vreemd was. Een buitenwereld die 

onderverdeeld kan worden in een van gelijke en een van andere orde. De gelijke orde 
omvat de medeplattelanders van naburige plaatsen en streken. De andere orde omvatte 

enerzijds de ongure elementen (zoals zwervers, dieven, en dergelijke) voortvloeiend uit 
de heersende armoede op het platteland en anderzijds de ‘heren’, de steden en voor een 
deel ook de handel (wanneer er sprake was van een toenemend stedelijk karakter). 

Kortom, een ‘eigen’ wereld binnen de totale context van de samenleving.  
In tegenstelling tot de groepen buiten de orde, reageerden plattelanders zeer secundair;  

men was meestal zeer bedachtzaam. Er heerste een strikte sociale contrôle. Wichers  
vergelijkt dit met de eerder besproken “societé de solidarité mécanique”, voortvloeiende  
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uit een ongedifferentieerde samenleving. Er was geen sprake van individuele vrijheid  
zolang dit niet functioneel was voor de samenlevingseenheid waarvan men deel  

uitmaakte. Toelaten hiervan zou gevaarlijk zijn omdat een dergelijk gedrag  
onberekenbaar zou zijn en een fundamenteel sociaal onbehagen of vermindering van de  
sociale zekerheid met zich mee zou brengen. Men moest een zo beschermd mogelijke  

binnenwereld scheppen om zich af te kunnen schermen van dreigingen uit de  
buitenwereld. 

Ook de seksualiteit en het monogame huwelijk lagen  besloten in de sociale situatie.  
Wichers (p. 101) maakt in het kader hiervan melding van de posthuum uitgegeven 
bundel van Malinowski “Sex, Culture and Myth”, waarin staat dat het huwelijk een 

universeel verschijnsel blijkt te zijn en gewoonlijk ook monogaam. Daarbij is het 
huwelijk van belang voor het nageslacht. Ook wordt vermeld dat er veel beschavingen 

zijn die behoorlijk tolerant zijn ten opzichte van seksualiteit bij jonge mensen zolang dit 
niet op vroegtijdige zwangerschap uitloopt.   
Wichers brengt naar voren dat ouderen en jongeren van elkaar afhankelijk waren. 

Ouders vertoonden een natuurlijke genegenheid voor hun kinderen. De opvoeding was 
erop gericht om de jonge generatie loyaliteit voor de oude generatie bij te brengen en 

uitdrukkelijk aan de oude te binden. Kortom, de betrekking tussen de geslachten, in de 
zin van man en vrouw en die van de oude en jonge generatie, werden door het huwelijk 
strikt geregeld. Men diende zich te houden aan aan geldende leefregels. Zo verhaalt 

Wichers dat overspeligen ‘s avonds laat in de kraag werden gegrepen en door het dorp 
werden gevoerd. 

Psycho-analytisch bekeken, aldus Wichers (p.103), valt deze manier van denken en  
handelen te verklaren: als het gaat om seksualiteit zijn mensen psychisch zeer gevoelig 
en kwetsbaar, en zodanig dat hun zorgen hierover makkelijk in angsten kunnen omslaan,  

vooral wanneer er in het algemeen al reden is tot bestaansangst. 
Men kan hierbij, volgens Wichert, spreken van een sfeer van ‘basic institutions’, of ook  

van ‘De Tien Geboden’ omdat het hier gaat om leefregels die van vitaal belang zijn en 
als zodanig strikt nageleefd moeten worden.  
De sociale contrôle strekte zich niet alleen uit op het gebied van de seksualiteit. Wichers  

vermeldt dat uit de studie over de Kempen (p.103-104) blijkt dat er een typische eigen-
plattelandse soort van slapend onderling wantrouwen bestond. Dit viel op het eerste 

gezicht niet op. Men had als het ware een ingebouwd opsporingsapparaat waarbij men 
elkaar ongevraagd tekst en uitleg gaf van elke handeling die niet zonder meer 
begrijpelijk zou zijn. Wichers verwijst hierbij naar de schrijver Sillevis - die in zijn 

literatuur vaker het plattelandsleven beschrijft - die opmerkt dat men op de Veluwe 
onderling een soort geheimtaal hanteert die alleen begrepen kan worden door degenen 

die in die wereld thuis zijn en die men aan een buitenstaander niet nader verklaart. Het 
valt buitenstaanders op dat bewoners van het oude platteland meteen geneigd zijn bij 
zichzelf te overleggen en vervolgens pas te spreken: “wat zullen de mensen hiervan 

zeggen?” 
Wichers geeft aan dat binnen de sociale situatie ook de godsdienst een belangrijke rol 

speelt met betrekking tot het aankweken van angst op het gebied van huwelijk en 
seksualiteit. De seksualiteit wordt niet alleen in het huwelijk gekanaliseerd, maar is zelf 
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ook zondig. Het is (in bepaalde streken) de celibataire priester die waakt over de 
plattelandse zedelijkheidsorde. Terwijl hij het lot deelt van andere ‘overschieters’ en dus 

eigenlijk achteraan in de sociale rangorde zou staan - omdat hij immers de status van 
gehuwde niet heeft bereikt - klimt hij in feite op naar de hoogste orde. Een meer 
conserverende en repressieve bewaking van de sociale zedelijkheidsorde dan via deze 

‘psychologische sprong’ zal men waarschijnlijk niet vinden.  
De plattelandse samenleving droeg zorg voor alles wat enige betekenis had, zoals  

burenhulp en het inhalen van nieuwe buren met een bepaald ritueel. Hieruit blijkt de  
grote zorg die men intuïtief besteedde aan het behoud van de gemeenschap. Zo moest 
niet de nieuwe buur kennis komen maken - wat veelal plaats vindt in de 

gedifferentieerde wereld -  maar de gemeenschap ging met hem kennis maken. Dit alles 
om ongeïntegreerden tegen te gaan, omdat dit gevaar op zou kunnen leveren.  

Steeds komt het handhaven van de sociale contrôle naar voren. Wichers vermeldt            
( p.107) dat waar de sociale contrôle zover is opgevoerd, de individualiteit niet sterk is  
ontwikkeld. Hij illustreert dit als volgt: Iemand zegt : “de mensen voelen er hier niet  

voor”; terwijl hij daarmee langs een omweg laat weten dat hij zelf er niet voor voelt.  
Deze wat onpersoonlijke sfeer wordt ook in het gezin gehandhaafd. Zo spreekt de man  

over “de vrouw”, enz. Ook is er weinig zichtbare vertrouwelijkheid, zowel tussen  
echtgenoten als tussen ouders en kinderen.  
Waar sprake is van een meer individuele beslissing - bijvoorbeeld bij het besluit om met  

een bepaalde vrijer toch niet te trouwen - is sprake van een platteland dat al wat meer  
gedifferentieerd is geraakt. En waar de strikte ge- en verboden plaats beginnen te maken  

voor meer abstracte beginselen en beslissingen naar gelang de omstandigheden. 
 

3. De intellectuele situatie    

 
Het derde aspect van Wichers over de grondsituatie uit de oude platteland is dat van de 

verstandelijk-geestelijke ontwikkeling. Wichers brengt naar voren dat binnen een weinig 
gevorderde economische en sociale situatie ook past dat er niet veel ruimte is voor een 
verstandelijk-geestelijke ontwikkeling. Indien hiervan wel sprake zou zijn geweest dan 

zouden de economische en sociale situatie er anders hebben uitgezien. De geringe 
ontwikkeling binnen de intellectuele situatie duidt aan hoezeer cultuur en 

omstandigheden één geheel vormden, terwijl uiteindelijk dit geheel vanuit de cultuur en 
zijn regels wordt bestuurd. Wichers (p.109) stelt dat er een zichzelf bevestigende a-
intellectualiteit heerste van een in wezen hetzelfde betekenende neiging tot mythisch 

denken. 
Het wetenschappelijk verwerken van ervaring ontbrak en los van de onvoldoende  

welvaart om dit te kunnen bewerkstelligen, had men hier geen aandacht voor. Men ging  
uit van de gedachte dat men al alles wist; alles was vanzelfsprekend. 
Wichers zegt dat men in dit verband kan spreken van twee grondhoudingen van de oude 

plattelander en degenen die deel uitmaakten van de vroegere situatie: een a-intellectuele 
en a-dynamische instelling. 

De a- intellectualiteit verwijst dan naar een gering besef van de aard van (en van de  
problematiek in) de samenhang van de verschijnselen. Indien er relaties gelegd werden,  
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berustten die vaak op ‘common sense’ kennis en ging het gewoonlijk om kortsluitend 
gelegde verbanden. 

Onder de a-dynamische instelling verstaat hij de fundamentele verwachting dat alles  
altijd al zo geweest is en wel zo zal blijven.  
In tegenstelling tot de plattelanders zijn aan de kant van de heren, met name in de 

steden, op een gegeven moment wel cumulaties van kennis en het streven daarnaar 
ontstaan. 

Empirische kennis werkt dynamiserend. In haar toegepaste vormen creëert ze nieuwe  
beroepen en andere, nieuwe economische mogelijkheden. Daarmee maakt ze de  
samenleving complexer en dus minder eenvoudig bestuurbaar en controleerbaar. Op  

termijn werkt empirische kennis ook de- ideologiserend. In de gegeven plattelands-
cultuur onstaat vrees voor niet te beantwoorden vragen. Deze vrees is begrijpelijk, want 

zulke open vragen kunnen desoriëntatie in het leven opleveren. En men bezit niet over 
het vermogen om erop te antwoorden.  
De godsdiensten hebben zulke angsten in samenhang met de laatste levensvragen  

gebracht en van daaruit als een geheel beantwoord – veelal in mythische vorm. 
Het is vooral deze ‘ideologie’ geweest die de samenleving bond en de hogere standen in 

het zadel hield. Ook daar heerste de idee dat men alles wel wist en dat er vaste 
waarheden waren. Maar waar meer economische mogelijkheden waren, ontstond later 
als eerste een cumulatie van kennis en daarmee het begin van een dynamische instelling.  

Wichers geeft aan dat de a- intellectuele instelling met zich meebracht dat de plattelander 
een afwijzende houding had tegenover onderwijs: deze was toch niet of nauwelijks 

nodig. Het was goed om kinderen in de wintertijd bezig te houden, en ze leerden enkele 
elementaire vaardigheden, maar zodra het voorjaar aanbrak moest er gewerkt worden.  
De uiterst geringe veranderingen in de oude plattelandse samenleving moeten op 

zichzelf ook een a-dynamische houding hebben opgeroepen hetgeen op haar beurt weer 
de a-intellectuele instelling bevestigt. Uit dit verband komt ook naar voren dat binnen de  

oud-plattelandse situatie de verbeelding omtrent de toekomst ontbrak. De toekomst- 
verwachting was gebonden aan het heden en die van het heden aan het verleden.  
Hij geeft aan dat de expliciete afweer die er bestond van het lezen en, zeker van romans, 

illustratief hiervoor is. Want die zouden het hoofd op hol brengen.  
Een visionaire toekomstverbeelding, zegt hij, die sinds het eind van de achttiende eeuw 

in een kleinere kring leefde (men denke hierbij aan de ‘Verlichting’) kwam vooral in de  
negentiende eeuw in samenhang met de voortschrijdende industrialisering en hiermee  
gepaard gaande grote ontwikkelingen in de techniek tot uitdrukking.  

Bij een stationair toekomstbeeld past een stationaire opvoeding. Opvoeding in deze  
beschaving is een bijna louter conditionerende opvoeding. Niet het gesprek - en dus de  

reflectie - maar het voorbeeld, de aanmoediging en de afkeuring (dus de externe 
regulering) zijn van belang. De toon van het gesprek over personen en situatie gaf aan 
wat hoorde en wat niet. De praktijk diende als voornaamste leersituatie.  

In verband hiermee staat bij hem de eerder genoemde strikte sociale contrôle als kracht 
die de conformering onder de leeftijdgenoten bewerkstelligde. Het verlengde hiervan ligt 

in de hierboven genoemde conditionerende opvoeding.  
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4.3      Literatuurstudie Verwey-Jonker Instituut 

 

Ter aanvulling op Redfield en Wichers wordt nu beknopt ingegaan op enige 
ontwikkelingen die de auteurs Janssen, Lammerts en Petit van het Verwey-Jonker 
Instituut naar aanleiding van hun literatuuronderzoek inzake sociale en culturele 

ontwikkelingen op het platteland, naar voren brachten (Verwey-Jonker Instituut, 1999). 
De auteurs geven aan dat deze literatuurstudie over de periode 1989 - 1998 handelt en  

voornamelijk ingaat op het platteland dat na de Tweede Wereldoorlog ingrijpende 
moderniserings- en individualiseringsprocessen heeft doorgemaakt. Maar de auteurs 
leveren ook op beknopte wijze  informatie over ontwikkelingen op het platteland die 

teruggaan tot het begin van de twintigste eeuw. Het betreft ontwikkelingen in de 
verscheidene plattelandsgemeenschappen in Nederland die onderling overeenkomsten 

vertonen. Ze beschrijven de economische en sociale ontwikkelingen op het platteland 
aan de hand van verschillende thema’s. Ze brengen naar voren dat deze ontwikkelingen  
nauw verband houden met culturele ontwikkelingen die ook de omwenteling van het 

traditionele tijdperk naar de periode van modernisering aangeeft.   
De aangegeven ontwikkelingen voorafgaand aan de traditionele omwenteling van het 

platteland sluiten aan op de verkregen informatie zoals weergegeven door Redfield en 
Wichers, met name op het vlak van het grondpatroon en de basissituatie zoals die door 
Wichers worden onderscheiden.   

In hun studie vermelden de auteurs dat ongeveer aan het begin van de twintigste eeuw de 
boerengemeenschap in hoge mate zelfvoorzienend was. Wat de plattelanders niet zelf 

konden produceren werd verkregen door een ingewikkeld systeem van ruil van goederen 
en diensten dat voortvloeide uit eeuwenoude sociale structuren en verbanden.  
Voor het platteland tot rond 1950 gaat het vooral om een leefpatroon dat een 

samenhangend geheel omvat van waarden en normen, kennis en vaardigheden, tradities, 
gewoonten en gebruiken, zoals die structuur en zin geven aan het leven.    

In het kader van dit hoofdstuk zijn de volgende aspecten die auteurs beschrijven, van 
belang: 
 

A. De  gezagsstructuren 

Het gezag vanuit de kerk en de overheid en van organisaties is gelieerd aan 

kerkelijke gezindten die bepalend zijn voor de gezagsstructuren en verhoudingen 
binnen de privé-sfeer en in de verhoudingen tussen de seksen.  Alle gezinsleden 

hebben een conform tradities bepaalde rolverdeling. Daarbij geldt het gezag dat 
berust bij het oudste mannelijke lid van de familie als basis. 
  

B. De collectieve belangen en behoeften  

De onzekere economische situatie brengt de onderlinge afhankelijkheid en 

solidariteit, elkaar helpen en bijstaan, met zich mee.  
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C. Een a-dynamische houding 

Er is sprake van overgeleverde alledaagse vanzelfsprekendheid binnen het 

dagelijks functioneren en het vertrouwen in een vage onbepaalde continuïteit.  
 

D. De sociale cohesie  

De sociale cohesie komt tot uiting in het gevoel van emotionele verbondenheid 

met de lokale samenleving. Deze emotionele verbondenheid leidt tot identificatie 
met deze samenleving. 
De sociale contrôle die hieruit voortvloeit zorgt dat iedereen zich aan de 

collectieve regels houdt.   

De levensloop van de plattelandsbevolking blijft nog tot na de Tweede Wereldoorlog 
nauw verbonden  met de agrarische productie. Tot die tijd verloopt het leven volgens 
vaste patronen en heeft het daardoor een grote mate van voorspelbaarheid ( p.48).   

 
4.4      Nabeschouwing 

 

De eerder verkregen praktijkgegevens hebben geleid tot een zoektocht naar 
maatschappelijke configuraties en de daarbij horende mentale structuren welke vanuit 

het verleden hun sporen in het heden hebben achtergelaten en die een verklaring kunnen 
bieden voor het gevonden leef- en denkpatroon. Door middel vande korte 

literatuurstudie in dit hoofdstuk, en het daarin geboden theoretish inzicht, is er een 
toegang tot het aangetroffen leef- en denkpatroon ontstaan. In de latere hoofdstukken 
over de gegevens uit de kwantitatieve jeugdonderzoeken zal het hier gewonnen inzicht 

worden gebruikt en toegepast.  
In  samenhang met de  praktijkgegevens zoals beschreven in hoofdstuk 1 komt deze 

zoektocht uit op de volgende punten: 
 

1. De kracht van de cultuur 

2. Het bewaken en handhaven van het geheel  
3. Mogelijkheden voor advies en hulpverlening 

 
1. De kracht van de cultuur 

 

Onder cultuur wordt hier verstaan het geheel aan opvattingen en gedragingen in een 
bepaalde leefomgeving. Opvattingen en gedragingen zijn in een traditionele 

samenleving aan elkaar gekoppeld: men vindt dat men moet doen wat men doet, en wat 
de familie en de andere groep trouwens altijd hebben gedaan.  
Cultuur en samenleving hebben een sterk circulair karakter: het ene roept het andere op 

en kan niet zonder het andere. Differentiëren naar ‘ik denk wel dit, maar dat hoeft toch 
eigenlijk niet’ is hier geheel buiten dit mentale kader, buiten de mentale horizon.    
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2. Het bewaken en handhaven van het geheel 
 

Opvoeding is vooral gericht op het lichamelijk verzorgen, en daarmee in stand houden 
van de arbeidskracht. Onderwijs is alleen beperkt van nut: uiteindelijk gaat het om het 
werk dat altijd voorrang heeft.  

Maatschappelijke gezagssystemen zijn van oudsher aanwezig en worden noodzakelijk 
geacht: ze regelen de verhouding en omgang tussen de seksen en tussen de generaties. 

De vormen die die gezagssystemen hebben aangenomen in de loop van de tijd, is geen 
onderwerp van reflectie, want men ziet niet wat men er zelf aan zou kunnen doen als lid 
van de samenleving. 

In feite zijn er culturele elites, patronagesystemen, de macht van kerken, 
gezagsstructuren in de werksituatie en in de gezinssituatie. Maar ook onderling, op 

gelijk niveau dus, bewaakt men elkaar in het trouwblijven aan wat ‘we altijd al zo doen’. 
Degenen die afwijken worden aan deze elementaire plicht van solidariteit herinnerd, en 
zo nodig met sancties bedreigd. 

 
3. Mogelijkheden voor advies en hulpverlening 

 

Uit de ervaring blijkt dat het voor psycho-sociale hulpverleners met een West europese 
of Amerikaanse beroepsopleiding heel moeilijk is om aansluiting te vinden bij hun 

cliënten uit de traditionele samenleving. Ze komen er eenvoudig niet aan toe om goede 
hulp respectievelijk advies te geven omdat de naar hen doorverwezen cliënten eenvoudig 

niet begrijpen wat de hulpverlener van ze wil. En als ze er, na veel pogingen - die de 
meeste cliënten niet volhouden - in slagen om hun bedoelingen aan deze cliënten een 
beetje duidelijk te maken, ze een reactie krijgen in de trant van: ‘zo denken wij hier 

niet’,’zo doen wij dat niet’, en soortgelijke reacties.  
 

Het blijkt dat soortgelijke ervaringen, wellicht verrassenderwijs voor lezers van dit boek,   
ook in Nederland zijn opgedaan. Ook daar zijn zulke ervaringen bij hulpverleners 
aanleiding geweest voor een kleiner en een groter onderzoek. Hierover nu - in zo kort 

mogelijk bestek - enkele uitkomsten die beschreven worden door Straver, Van der 
Heijden en Van der Vliet (1994, 87-89). Hun beschrijving wordt hier overgenomen.  

 
Voor het Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht waren genoemde 
barrières aanleiding voor een verkennende reeks interviews. De onderzoeksters 

Oosterbaan en Zeldenrust hebben hulpvragen van een aantal gescheiden mensen als 
startpunt voor hun uitvoerige interviews (28 gesprekken) genomen.  

In de reflectie op hun gegevens, en het zoeken naar structurele punten van houvast, 
hebben de onderzoeksters een zeer duidelijk en consistent optredend verschil in sociale 
leef- en denkwijze tussen twee subcategorieën kunnen aanwijzen en die gekoppeld aan 

een verschil in sociale leefwereld dat zij met de ingang ‘leven in een open of gesloten 
sociaal netwerk’ hebben getypeerd.  
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Respondenten levend in een gesloten sociaal netwerk (15 personen) gaan vooral met 
familie om en enkele kennissen; ze zijn sterk gericht op een voortzetting van de 

traditiegerichte huwelijksopvattingen; ze leven in een duidelijke taak- en rolverdeling; 
ze zijn niet gericht op veel praten, noch met elkaar noch met anderen; problemen lossen 
ze zelf op en in hun eigen kring. Zij behoren allen tot de laag- en laag-midden 

opgeleiden. 
Respondenten levend in open netwerken onderhouden intensieve contacten met 

verschillende personen over een breed scala van persoonlijke belevingen en van 
probleemsituaties; zij betrekken anderen in hun contacten met wie ineens blijkt dat men 
‘er mee kan praten’; familieleden hebben op zich geen voorkeur, alleen als het toevallig 

klikt met deze of gene uit die kring. Ze zijn niet gericht op het instandhouden van een 
gegeven huwelijksmodel, maar op het beleven van de onderlinge band en op het 

versterken van de onderlinge zelfstandigheid en individualiteit; en ze streven ernaar 
vormen te vinden voor een bij ieders behoeften zoveel mogelijk aangepaste taak- en 
rolverdeling. Zij behoren allen tot de hoog- of hoog-midden opgeleiden, en hebben 

veelal een ‘modern’ beroep, waarin praten met en advies geven in diverse zaken een 
integrerend deel van het werk uitmaken.  

Het blijkt dat deze categorie in hun contacten bezig zijn om over tal van problemen tot 
duidelijkheid te komen – een hoge graad van reflectie en zelfreflectie. Geen wonder dat 
de onderzoeksters concluderen dat mensen die op deze wijze leven als het ware een 

verlengstuk van hun hulpverlener of counseler vormen. Ze praten en denken in een 
begrippenapparaat dat aansluit; dit in zeer duidelijke tegenstelling tot de mensen in een 

gesloten netwerk. 
 
Op grond van hun groter opgezet onderzoek (200 interviews met gehuwde mannen en 

gehuwde vrouwen) konden Straver, Van der Heiden en Van der Vliet (1994) de nog 
bescheiden maar zeer waardevolle analyse hierboven beschreven, aanvullen en 

theoretisch verdiepen. En op grond van deze analyse ook enige praktische aanwijzingen 
geven. Niet voor de hoog-midden en hoog opgeleiden; die vertoonden vooral een 
aansluiting in reflectie en verbalisering met de hulpverlening. Het ging in dit onderzoek 

uitdrukkelijk om het opsporen van de eigen aard en specifieke kenmerken van de leef- 
en denkwijzen van de laag- en laag-midden opgeleiden (samen driekwart van de 

onderzoekspopulatie). 
Voor hun theorie vorming maakten de auteurs in hoofdzaak gebruik van twee auteurs die 
een fundamentele bijdrage konden leveren. Dat was ten eerste Anthony Giddens met zijn 

structuratie- theorie. Hij heeft laten zien dat mensen in hun dagelijks leven overwegend 
geleid worden door sociaal voorgegeven gedragswijzen en procedures. Die geven een 

voorhanden en door ervaring makkelijk hanteerbaar arsenaal aan structurering van een 
grote veelheid aan sociale opgavesituaties, waarvoor men onmogelijk voortdurend door 
reflectie zelf oplossingen zou kunnen creëren.  

Hoog opgeleiden maken hier voor hun dagelijks functioneren even vaak en even 
intensief gebruik van als de laag-opgeleiden. Het verschil zit ‘m in de vrijheidsmarge die 

hoger opgeleiden kunnen hanteren. Hoewel zij ook gebruik maken van tal van ingegeven 
elementen van de sociale relatie- en huwelijksstructuur, kunnen ze voor een aantal 
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belangrijke aspecten net eenvoudig voortgaan stopzetten, zichzelf en samen zich 
beramen of het wel goed is zus te doen of wellicht beter zo.  

Deze vrijheidsmarge nemen de laag-opgeleiden niet. Ongetwijfeld deels omdat zij in een 
sociaal geheel verkeren dat eigenzinnigheden niet aanmoedigt, integendeel. Maar voor 
een belangrijk deel ook omdat zij door hun opleidingsachtergrond het ook niet kunnen. 

Op dit punt maken de auteurs gebruik van de psychologische ontwikkelingstheorieën 
van Piaget, Kohlberg en anderen, wier indeling in een aantal ontwikkelingsfasen hier 

vruchtbaar blijkt. 
Aan het eind van de kindertijd verkeren kinderen - volgens deze theorie - in de fase van 
het operationele denken: concrete handelingsregels zijn dan aangeleerd voor tal van 

sociale situaties; zij kunnen zich daarmee uiitstekend redden, en voelen zich er goed bij. 
En terecht, zoals uit tal van onderzoeken blijkt.  

In de theorieën van Piaget, en met name zijn volgeling Elkind, volgt na de 
puberteitsovergang de fase van het reflexieve “postoperationele” respectievelijk 
“formeel operationele” denken. Kritiek op iedereen maar ook op zichzelf wordt 

kenmerkend en wel omdat men naar zichzelf en de omgevingsfiguren kan kijken op 
afstand, als het ware over de eigen schouder heen en vanuit de blik van de anderen.  

Na een ontwikkelingsproces, dat we hier kortheidshalve overslaan, ontstaat een specifiek 
soort volwassenheid, welke berust op een bewust ervaren beeld van zichzelf – een 
‘identiteit’ in de persoonlijke en niet alleen sociale zin. Die identiteit houdt een besef in 

van waar men voor kiest in het leven, en waar men wel of niet gebruik wenst te maken 
van de voorgegeven handelingsmogelijkheden. 

Deel van deze theorie - niet door de betrokken auteurs beschreven - is dat mensen ook 
kunnen blijven staan in de relatieve perfectie die het operationele denken en het tewerk 
gaan inhoudt. Men kan zich als prepuber sociaal en praktisch heel goed redden! 

 
Met het oog op de uitgangsthematiek - de barrières tussen de zojuist beschreven groep 

en de op reflectie ingestelde voorlichters en hulpverleners - is nagegaan op welke wijze 
voorlichters en hulpverleners praktisch aansluiting kunnen vinden. De auteurs gaan 
daarbij vooral uit van de aanwijzingen die het werk van Giddens heeft opgeleverd. Dit 

zijn dan vooral het aanbieden van concrete aanwijzingen, handelingsmaximen, 
oplossingsregels, zichtbare voorbeelden hoe anderen zo’n situatie aanpakken. Soms is 

het ook mogelijk nieuwe leef- of gedragsvormen aan te reiken en ingang te doen vinden, 
namelijk als die gestalte lijken te geven aan reeds bestaande denkwijzen die inmiddels 
sociaal opgeld doen en daarmee een zekere sociale legitimatie lijken te kr ijgen. Als 

voorbeeld noemen de auteurs (o.c., p. 240) de overgang van het grote gezin naar het 
kleine gezin. De sociale acceptatie en het in het verlengde liggen van de nieuwe praktijk 

in het kader van een sociaal ervaren ‘waarde’ zijn hier cruciaal.  
 
Genoemde auteurs brengen ook naar voren dat hun werk nauw aansluit bij het eerdere, 

meer kleinschalig onderzoek met beperktere thematiek, van Oosterbaan en Zeldenrust 
(1985) die op zoek waren naar de oorzaak van het vermijden van de reguliere 

hulpverlening door laag opgeleiden, in dit geval bij echtscheidingsperikelen. Hun 
bevindingen sluiten bij de eerst genoemde studie aan: de wijze waarop psychosociale 
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hulpverleners een probleem benaderen, vanuit een algemene en abstract klinkende 
aanduiding uitnodigend tot reflectie op eigen gevoelens, en van hieruit tot verder denken 

om tot keuzes en beslissingen te komen. Laag opgeleiden begrijpen dit niet. Maar 
vooral, het staat zo haaks op de organisatie van hun leven, dat een communicatiepoging 
wel moet mislukken. 

 
In het bestek van deze Nabeschouwing kunnen we dit praktisch thema niet verder 

uitwerken. Hiervoor is een nadere studie nodig. Het praktische belang van zo’n verdere 
studie, die ook onderzoek zal vereisen, lijkt wel goed te onderbouwen.  
Zo is er, simpelweg, het demografisch argument: de opleidingsniveau van de bevolking. 

Naar aanleiding van voormeld onderzoek van Straver, Van der Heiden en Van der Vliet 
(1994) is nagegaan hoe de ontwikkeling in omvang van met name de opleidingsniveau 

van het aandeel laagopgeleiden van de totale bevolking (15 tot 65 jaar) van zowel 
Nederland als Aruba in de laatste drie decennia is verlopen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de statistische gegevens van het Centraal Bureau van de 

Statistiek (CBS) in Nederland en dat van Aruba. Bij het bepalen van de classificatie van 
respectievelijk laag-, middelbaar- en hoogopgeleiden gaan beide instanties uit van de 

‘International Standard Classification of Education’ (ISCED). ‘Lager onderwijs’ 
verwijst, conform de ISCED, naar scholing op het niveau van basisschool, vmbo, mavo 
en de onderbouw van havo en vwo. Internationaal wordt een voltooide opleiding op het 

niveau van het hoger secundair onderwijs (havo, vwo, mbo en wo) gezien als het 
minimum om startklaar te zijn voor de arbeidsmarkt.  

Het ’Jaarboek onderwijs in cijfers’ uit 2005 (CBS ’s-Gravenhage/Heerlen 2005, p.87) 
geeft aan dat in Nederland het aandeel laagopgeleiden in 1995 42 % was.   
Het ‘Jaarboek onderwijs in Cijfers uit 2011 (CBS’sGravenhage/Heerlen 2011, p.62) 

vermeldt dat het aandeel laaggeschoolden in 2000 39 % en in 2010 32 % was.  
De gegevens van CBS Statline (2014) laten zien dat het aandeel laaggeschoolden in 

2013 30 % is.        
Census 2000 (CBS Census 2000 Spesial Reports, p.97) in Aruba geeft aan dat het 
aandeel van de laagopgeleiden van de totale bevolking (15 tot 65 jaar) in 1991 76 % 

was. 
Het ‘Statistisch Jaarboek 2012’ (CBS 2013, p.45) laat zien dat in 2000 sprake is van 

ruim 60 % laagopgeleiden. In 2010 is sprake van een lichte daling maar het percentage 
laagopgeleiden blijft de 60 % overschrijden.   
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Hoofdstuk  5 

 

 
Opzet en uitvoering van kwantitatieve onderzoeken 

 

  
Inleiding 

 
De voorgaande hoofdstukken leveren belangrijke informatie op: 

- De gegevens over de ontwikkelingen in de Arubaanse economische, sociale en 

culturele situatie laten veranderingen zien, maar ook het in stand houden van een 
continuïteit in traditionele normen en waarden die te maken hebben met de 

opvoeding, seksualiteit en relaties. 
- De verkregen kwalitatieve resultaten laten zien dat er sprake is van een 

traditioneel patroon dat ten grondslag ligt aan het opvoedingsgedrag van de 

ouders ten opzichte van hun kinderen, met name op seksueel en relationeel 
gebied.  

Maar hoe zit het met de mensen die niet naar een deskundige gaan? Ervaren die geen of 
anders veel minder problemen? Of worden ze in voor hen problematische tijden 
opgevangen door hun vertrouwelingen?   

Om na te gaan in hoeverre de verkregen kwalitatieve resultaten valide zijn zodat er 
sprake is van generaliseerbaarheid van de bevindingen, is nader emprisch onderzoek 

noodzakelijk.  
In het kader hiervan is in respectievelijk 1989, 1991 en 2000 overgegaan tot het 
uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken. Vooral in het begin is het onderzoek niet 

zonder slag en stoot gegaan. Het onderzoek van 1989 wordt voortijdig beëindigd.  
Dit hoofdstuk weidt uit over de algehele gang van zaken met betrekking tot de 

onderzoeken ter zake.     
 
5.1      Onderzoeksvraag en probleemstelling 

 
Om, uitgaande van de theoretische input en de kwalitatieve bevindingen, te zoeken naar 

een mogelijke structuur en betekenis met betrekking tot de wijze waarop volwassenen, 
en met name de ouders, niet alleen onderling met elkaar maar ook met hun kinderen 
omgaan op seksueel en relationeel vlak heeft de volgende vraagstelling als richtlijn 

gediend  binnen de kwantitatieve onderzoeken:   
Wat dragen de ouders over bij de seksuele en relationele vorming van hun kinderen 

binnen de opvoeding met name met betrekking tot de overdracht van kennis, het werken 
aan attitude vorming en het ondersteunen van hieraan gerelateerd gedrag?  
Deze leidvraag is niet alleen gericht op het zoeken naar empirisch verkregen informatie 

over de wijze waarop de jongeren worden grootgebracht, maar ook gericht op het 
mogelijkerwijs verkrijgen van een afspiegeling van wat jongeren van hun ouders laten 

zien op het gebied van seksuele en relationele aangelegenheden.  
Hierop aansluitend wordt uitgegaan van de volgende 4-delige probleemstelling.    
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1. Hoe percipiëren jongeren hun ouders gegeven de ontwikkelingsfase die zij als 

jongeren doormaken? 
2. Hoe manifesteren jongeren zich op het gebied van seksualiteit: wat weten ze 

hiervan af, wat vinden ze hiervan en wat is het seksueel gedrag hierbij? 

3. In hoeverre sluiten ouders, uitgaande van de verkregen resultaten, met hun 
opvoedingsgedrag aan op de belevingswereld van de jongere?  

4. In hoeverre zijn de verkregen resultaten te verklaren vanuit pedagogisch, 
psychologisch en sociologisch optiek? 

 

Omdat ik bekend was met het jeugdseks-onderzoek in Nederland keek ik met 
verkennende instelling naar de situatie in Aruba: wat zijn hier de percepties, 

opvattingen, gedragingen en contactsituaties? Met als resultaat een uitvoerige 
beschrijving, die ook als zodanig zal worden weergegeven. Aansluitend een onderlinge 
vergelijking van de twee onderzoeken, ook in een beschrijvende weergave.  

 
5.2      Onderzoeksmethode  

 
Zowel in 1989, 1990 en 2000 is gekozen voor een kwantitatief onderzoek in de vorm 
van het afnemen van twee vragenlijsten. Om te komen tot een gerichte vragenlijst zijn, 

onder andere, vragenlijsten afkomstig van buitenlands onderzoek, zoals die van het 
Nederlands Instituut voor Sexuologisch Onderzoek, Kinsey, en andere. bestudeerd en 

uiteindelijk zijn er twee vragenlijsten opgesteld. Deze vragenlijsten zijn voorgelegd aan 
een beperkt aantal jongeren en aan enige werkers uit het sociaal werkveld en een paar  
onderwijskrachten. Aan de hand van met name het commentaar van de veldwerkers zijn  

de vragenlijsten bijgesteld. De vragen die geschrapt worden betreffen het seksueel 
gedrag, zoals het hebben van orale en anale seks, het onderhouden van homoseksuele 

contacten, de plek waar de mogelijke seksuele daad plaats vindt, en dergelijke. Deze 
vragen worden als ‘te gezocht’ of als ‘vragen naar moeilijkheden’ aangeduid.  
De vragenlijsten zijn ook op het taalgebruik (Papiamento) nagekeken, met name op de  

spelling en de zinsconstructies. Dit laatste om zoveel mogelijk onduidelijkheden te  
vermijden. 

Uitgaande van de vraagstelling zijn in 1989 vragen geconstrueerd, gericht op: 
 

 de perceptie van de jongeren van hun ouders en hun onderling contact  

 de kennis van de jongeren met betrekking tot seksualiteit 

 opvattingen van de jongeren met betrekking tot seksualiteit 

 de vrijetijdsbesteding van de jongere waarbij mede ontmoetingspunten en het 

netwerk van vrienden en vriendinnen kunnen worden nagegaan 

 de seksuele gedragingen van de jongere 

 mogelijk gebruik van anticonceptiva ter preventie van zwangerschap 

 mogelijk gebruik van nicotine, alcoholhoudende dranken en drugs. 
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5.2.1    Onderzoekspopulatie en steekproef anno 1989 

          

Eind jaren tachtig telt Aruba  62.365 inwoners, waarvan 13 % in de leeftijd van 14 tot 24   
jaar. Uitgaande van de  leeftijdskategorie van 14 – 24 jaar (zoals door UNESCO  
gehanteerd voor de doelgroep “jongeren”) is voormelde leeftijdsgroep aangehouden als  

populatie. Deze populatie omvat resp. schoolgaande-, werkende jongeren, waarbij ook  
schooluitvallers.          

In 1989 krijgt het onderzoek naar seksualiteit bij jongeren op Aruba, gestalte.  
Ik krijg van Overheidswege de medewerking van het Bureau Burgerlijke Stand en het  
Bevolkingsregister. Vermeld Bureau trekt eind 1989 een representatieve, aselecte  

steekproef uit de populatie jongeren tussen 14 en 24 jaar.  
De steekproef omvat uiteindelijk 195 mannelijke en 225 vrouwelijke respondenten in de  

leeftijd van 14 tot 24 jaar. 
 
5.2.2    Voorbereiding uitvoering survey 

 
In eerste instantie wordt de plaatselijke pedagogische academie benaderd om het 

afnemen van de vragenlijsten als project binnen hun onderwijsplan op te nemen. Dit 
voorstel wordt afgeketst: de studenten zouden er niet voor voelen.  
Begin 1989 houd ik een lezing over seksualiteit voor de vrouwenvereniging “Jaycees” 

en vertel daarbij ook over mijn voornemen om een onderzoek terzake te verrichten. De  
aanwezige dames zijn daar zeer enthousiast over en bieden aan hiervan een project te  

maken. Gezien mijn schaarse financiële middelen, grijp ik het aanbod aan. Wanneer het  
zover is, melden 10 vrouwen zich als enquêtrices aan. Het betreft vrouwen in de leeftijd  
van 25 tot 40 jaar. Ze worden door de onderzoeker voorbereid op het afnemen van de  

vragenlijsten. De voorbereiding geschiedt op gedegen wijze: de vragen worden grondig  
doorgenomen, het contact maken, praten en luisteren, de eigen gevoelens, gebruik van  

rollenspel om zo duidelijk mogelijk te zijn.  
 
5.2.3    Uitvoering onderzoek                                                                                                          

 
De respondenten krijgen van te voren een brief, die persoonlijk wordt afgegeven, waarin  

om medewerking wordt gevraagd en kort daarop wordt hetzij te lefonisch, hetzij door  
persoonlijk langs te gaan, een afspraak gemaakt met de respondent. De enquêtrice gaat  
vervolgens naar de desbetreffende respondent om de vragenlijst door te nemen. Het ligt 

in de bedoeling om binnen zes maanden de afname van de vragenlijsten af te ronden. 
 

5.2.4    Afbreken onderzoek 

 
Wanneer na ongeveer drie maanden de eerste 100 vragenlijsten binnen zijn, besluit de  

onderzoeker het werk te stoppen om de volgende redenen: 
- de gemaakte afspraken worden door de jongeren vaak - ter plekke - plotseling 

uitgesteld en verder niet nagekomen 
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- het niet nakomen van afspraken leidt tot verhoging van onkosten (die de 
enquêtrices uit eigen zak moeten betalen) 

- het komt vaak voor dat een van de ouders bij het afnemen van de vragenlijsten 
aanwezig is. Daarbij levert de desbetreffende ouder tegen de afspraak in ook 
commentaar op bepaalde vragen, hetgeen storend werkt op het verloop van het 

afnemen van de enquête. De indruk bestaat dat de aanwezigheid van de 
desbetreffende ouder belemmerend werkt op het responsgedrag van de 

respondent 
- zeven van de tien enquêtrices blijken duidelijk moeite te hebben met het afnemen 

van met name de vragen die ingaan op de seksuele ervaringen van de mannelijke 

respondent. Ze ontdekken gaandeweg bij zichzelf dat bij het herhaaldelijk 
doornemen van de vragen, onverwerkte jeugdgevoelens en ervaringen ten 

aanzien van de eigen seksualiteit, naar boven komen 
- van de benaderde respondenten, conform het adressenbestand, zijn gemiddeld 

vier op de tien respondenten  hetzij om studie of anders om persoonlijke reden in 

het buitenland. 
    

Gezien bovenvermelde redenen, maar vooral gezien de persoonlijke gevoelens van het  
merendeel van de enquêtrices die bij het afnemen van de enquêtes meespelen en als  
zodanig ruis veroorzaken, besluit ik het onderzoek te staken.  

 
5.2.5    Kritische kanttekening 

 
Uitgaande van al deze ervaringen kan gesteld worden dat als zeer sterke kant van de  
questionnaire geldt dat het merendeel van de vragen door de respondenten die hebben  

deelgenomen, zijn beantwoord.   
Waar zowel respondenten en daarbij aanwezige ouders veel kritiek op hebben geuit en 

als zodanig het doel niet heeft bereikt, heeft te maken met vragen met betrekking tot  
homoseksualiteit en met betrekking tot het hebben van seksueel actief gedrag. De vragen  
worden als ‘indiscreet’ ervaren. De vragen met betrekking tot homoseksualiteit worden  

als bedreigend ervaren en roepen nogal eens agressie op. Dergelijke vragen zijn naar hun  
mening tendentieus en kwetsend en mogen dan ook niet gesteld worden.  

Als zwakke punt komt de houding van de hierbij aangetrokken enquêtrices naar voren.  
Wellicht had de onderzoeker niet als vanzelfsprekend aan moeten nemen dat de  
enthousiasme van de enquêtrices ook een ‘open houding’ ten opzichte van seksualiteit in  

zou houden. Wellicht ook had hij binnen de training langer stil moeten staan bij  
persoonlijke gevoelens die afname van de vragenlijst zou kunnen oproepen.  

 
5.3      Nieuwe onderzoekspopulatie en steekproef anno 1991   
 

Uitgaande van opgedane ervaringen bepaalt de onderzoeker een nieuwe strategie: geen  
aselecte steekproef, maar een (selecte) steekproef bestaande uit schoolgaande jongeren  

uit het voortgezet onderwijs die in de laatste en op één na laatste leerjaar zitten. Om  
kosten te besparen besluit de onderzoeker om zelf de enquêtes af te nemen. (De  
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onderzoeker kan hierbij zijn vaste werkbetrekking aanpassen). Het streven is om 350 à  
400 leerlingen aan het onderzoek te laten deelnemen afkomstig uit het voortgezet  

onderwijs en die in het laatste of op één na laatste leerjaar zitten. Dan kan men ervan 
uitgaan dat de desbetreffende leerling hetzij middels het vak maatschappijleer of 
biologie of anders middels gastsprekers al bepaalde informatie hebben gekregen over 

seksualiteit.   
Echter, ik moet aan toestemming van de Schoolbesturen zien te komen.  

Mei 1990 neemt de onderzoeker contact op met de directies van respectievelijk Stichting 
Katholiek Onderwijs Aruba, Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba, Openbaar 
Onderwijs en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba. De eerste drie vermelde 

instanties geven na een mondeling gesprek al toestemming om de hierbij in aanmerking 
komende scholen te benaderen. Laatstvermelde instantie verwijst naar een geijkte 

procedure - waarbij de enquêtes zonder mijn aanwezigheid zouden worden besproken 
door verscheidene personen - die vrij veel tijd in beslag zou nemen. Aangezien ik liever 
niet heb dat de vragenlijsten ‘negatieve ruchtbaarheid krijgen’ en als zodanig negatief in 

de publiciteit kunnen komen, zie ik van laatstvermelde instantie af.  
Bovendien hebben scholen die onder de eerste drie vermelde instanties vallen ook  

jongeren die van gereformeerde of protestantse huize komen.  
Er wordt mondeling met de betrokken onderwijsinstanties afgesproken dat de  
onderzoeker: 

 de directeur/directrice van de school in kwestie telefonisch om een mondelinge 
afspraak zal verzoeken om het onderzoek mondeling toe te lichten 

 na de toelichting van de directeur/directrice verneemt of deze al dan niet 
toestemming verleent voor het afnemen van de vragenlijsten 

 data en tijd van afname van de vragenlijsten samen met het hoofd van de school  
bepaalt 

 een willekeurig aantal klassen van desbetreffende scholen zal uitkiezen 

 de gelegenheid krijgt om de leerlingen van het laatste of het op één na laatste 

leerjaar aan het onderzoek te laten deelnemen 

 er rekening mee houdt dat alhoewel de directeur/directrice toestemming verleent 

om het onderzoek uit te voeren, de leerlingen het recht hebben om deelname aan 
het onderzoek te weigeren indien zij dit om de een of andere reden niet wensen. 

 
De respectievelijke directeur/directrice van de volgende schooltypes wordt door de  
onderzoeker benaderd: het Lagere Nijverheidsonderwijs, de Lagere Technische School  

(LTS), het Economisch, Technisch, Administratief Onderwijs (ETAO), de MAVO en  
HAVO/VWO. 
In totaal worden acht scholen aangezocht. De desbetreffende directeur/directrice van 6  

van de 8 aangezochte scholen gaan na een gesprek waarin respectievelijk het doel van 
het onderzoek, de inhoud van de vragenlijsten en de wijze van uitvoering aan de orde  

komen, meteen akkoord met deelname aan het onderzoek. Wel moeten eventuele  
weigeringen van leerlingen worden gerespecteerd. Ook wordt afgesproken dat het  
onderzoek in de maatschapijleer-les zal worden aangekondigd en toegelicht door de  
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desbetreffende leerkracht. Indien de leerlingen dat wensen, kom ik persoonlijk 
toelichting geven. (Hier is echter geen vraag naar geweest). Twee MAVO-scholen vallen 

af. De directie van een van de twee verzet steeds de gemaakte (toelichtings-)afspraak en 
is op den duur steeds niet bereikbaar en neemt, ondanks mijn verzoek hiertoe, geen 
contact op met mij. De onderzoeker interpreteert dit gedrag als een non-verbale 

afwijzing en dringt niet verder aan. De andere MAVO staat wel een toelichtingsgesprek 
toe. Echter, voordat ik aan dit gesprek begin, laat de vervangster van de directrice de 

onderzoeker weten dat ze bereid is de inormatie aan te horen, maar dat ze namens de 
directie alvast stelt dat een dergelijk onderzoek “niet netjes” is en “slapende honden 
wakker zal maken”. Na de toelichting en na ruggespraak met de directrice wijst de 

vervangster in kwestie het verzoek met zichtbaar afgrijzen af zeggende dat “een 
dergelijk onderzoek typisch Nederlands is en niet tot de Arubaanse cultuur behoort”.  

Aangezien we al in de maand mei zitten en het schooljaar er bijna op zit, wordt  
afgesproken dat begin 1991 direct na de Kerstvakantie het onderzoek van start zal gaan. 
 

5.3.1    Wijzigingen in vragenlijst 

 

De gehanteerde vragernlijsten blijven op enige aanpassingen na,  
gehandhaafd. De vragen over homoseksualiteit en seksuele gedragingen worden 
bijgesteld (aangezien die te direct zijn overgekomen).  

 
5.3.2     Veldonderzoek 

 
Tussen januari en mei 1991 vindt afname van de enquêtes plaats. De enquêtes worden  
klassikaal afgenomen. De E.T.A.O en HAVO/VWO vragen om zelf de enquêtes af te  

nemen. De leerkrachten worden door de onderzoeker geïnstrueerd. Zo moet men erop  
toezien dat de leerlingen afzonderlijk de desbetreffende vragenlijst invult. Zodra de  

respondent klaar is, verlaat hij/zij de klas. Er wordt niet tussendoor gesproken. Indien er  
vragen zijn, heft men de hand op en de leerkracht benadert de respondent om, indien  
nodig, informatie te verstrekken. Afgesproken wordt om bij enquête A de vragen voor te  

lezen en de leerlingen te vragen om meteen hun antwoord te omcirkelen of, indien het  
een open vraag betreft kort antwoord daarop te geven. Voorts dienen alle leerlingen hun  

initialen bovenaan de vragenljsten te noteren.  
De E.T.A.O. respondenten hebben drie lesuur nodig om de vragenlijsten in te vullen. De  
HAVO/VWO respondenten doen er iets langer dan twee lesuur over.  

Ondanks deze instructie vergeten twee leerkrachten (een van de E.T.A.O. e n een van de  
HAVO/VWO) te controleren of de leerlingen de gegeven instructies hebben uitgevoerd. 

Wanneer de ingevulde vragenlijsten worden opgestuurd blijkt een behoorlijk aantal 
leerlingen hun intitialen op de ene enquête wel en op de andere niet te hebben genoteerd. 
Omdat de vragenlijsen niet op orde zijn ingeleverd kan ik niet nagaan welke twee 

enquêtes bij elkaar horen  Hierdoor zijn in totaal 125 enquêtes ongeldig. 
Op de MAVO scholen en de LTS worden de vragenlijsten door de onderzoeker zelf  

afgenomen. Het afnemen van de enquêtes op deze scholen verloopt soepel. Alle  
aanwezige leerlingen nemen vrijwillig deel aan het onderzoek .  
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De vragenlijsten zijn voor het merendeel gedurende 2 lesuren (90 minuten) afgenomen.  
Indien sommige leerlingen meer tijd nodig hebben, wordt zijdens de schooldirectie 

toestemming verleend om de desbetreffende leerlingen door te laten werken. Het betreft 
over het algemeen zo’n 30 minuten langer.  
De reacties bij de leerlingen zijn positief: de leerlingen vinden de vragen o ver het  

algemeen ‘spannend’ en ‘gedurfd’. Sommigen komen naderhand met vragen over het  
gebruik van voorbehoedmiddelen en vragen om uitleg van bepaalde middelen of  

technieken - die hun blijkbaar onbekend zijn - zoals de werking van de pil, wat een  
spiraal is en hoe de werking daarvan is.  
In totaal hebben er 481 leerlingen deelgenomen aan het onderzoek. Van het totaal aantal  

enquêtes zijn er 125 ongeldig bevonden: ze blijken niet van initialen te zijn voorzien.   
Van de over gebleven 356 enquêtes behoren 212 toe aan meisjes en 144 aan jongens in 

de leeftijd van 14 tot 19 jaar, verdeeld over de verschillende schooltypes.  
 
5.3.3    De resultaten 

 
De vragenlijsten worden gecontroleerd op het consistent afhandelen van de vragen door  

de respondent. 
De resultaten worden ingebracht in een computer.  
Het overgroot deel van de vragen zijn door de respondenten beantwoord.  

 
5.4      Herhaling onderzoek anno 2000 

 
Met financiële ondersteuning van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek   
Seksualiteit wordt het onderzoek in 2000 herhaald. 

Uitgaande van alle, door de jaren heen opgedane ervaring, wordt de vragenlijst 
bijgesteld.  

Dit alles wordt nog extra bestudeerd door de bestuursleden van het voormelde Fonds en 
na schriftelijke besprekingen ter zake, goed bevonden.  
Inmiddels ben ik al in gesprek met de schoolbesturen, om met hen tot een akkoord te  

komen.   
Ik heb de tijdgeest mee bij de desbetreffende onderwijskrachten die gezien het 

voorkomen van tienerzwangerschappen een dergelijk onderzoek belangrijk vinden. 
Daarbij valt niet te vergeten dat in de tussenliggende negen jaren Aruba te maken heeft 
gekregen met vrij ingrijpende veranderingen in de samenleving: de HIV/AIDS 

besmetting, het zichtbaar worden van andere aan seksualiteit gerelateerde problemen 
(zoals in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen).  

 
5.4.1    Onderzoekspopulatie en vaststellen van steekproef anno 2000    
 

Eind 1998/begin 1999 neemt de onderzoeker weer contact op met de Schoolbesturen die 
in 1991 ook hun medewerking hebben gegeven. Het Voorbereidend Beroepsonderwijs, 

het Openbaar Onderwijs, het R.K. Schoolbestuur en de Stichting Middelbaar Onderwijs 
zeggen meteen hun medewerking toe. De directie van de Stichting van het Protestants 
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Christelijk Onderwijs zegt weer de vragen vooraf te willen bestuderen. Gezien het 
vertrouwelijk karakter van de vragenlijsten wens ik hierop niet in te gaan. De 

onderzoeker stelt voor om samen met de bestuursleden de vragenlijsten door te nemen. 
Dit voorstel wordt echter afgewezen. Aangezien participatie van de andere scholen een 
gebalanceerde steekproef garandeert, wordt mijnerzijds niet langer aangedrongen om 

medewerking. De afspraak met de desbetreffende directies wordt gemaakt dat in 
september, wanneer het nieuwe schooljaar is begonnen, opnieuw contact opgenomen zal 

worden om data en tijd van het onderzoek vast te stellen. 
Tot dan toe heeft de onderzoeker steeds alles middels mondelinge afspraken kunnen  
regelen. In September 1999 komt daarin enige verandering. De mondelinge afspraken  

blijven gelden voor het Openbaar Onderwijs en een deel van het Voorbereidend Beroeps  
Onderwijs (te weten, het gedeelte dat in de randstad gevestigd is). De overige instanties  

zien graag een schriftelijk opgesteld verzoek tegemoet. Dit vindt dan ook plaats. Ik krijg   
bericht dat het onderzoek plaats kan vinden.  
Bij het onderzoek in 1991 hebben twee scholen die onder het RK Schoolbestuur  

ressorteren, niet meegedaan. Om dit te voorkomen roept de directeur van de Stichting  
Katholiek Onderwijs de schoolhoofden op voor een bespreking in casu het onderzoek. 

De onderzoeker geeft een korte uiteenzetting over doel, opzet en uitvoering van het  
onderzoek. Afgesproken wordt dat de onderzoeker met de desbetreffende schoolhoofd te  
zijner tijd contact opneemt om data van onderzoek af te spreken. Een paar dagen voor de  

komst van de enquêteur/enquêtrice zal de desbetreffende klasseleerkracht het onderzoek  
aankondigen en in het kort de doelstelling hiervan aangeven. Indien een leerling om  

hem/haar moverende reden(en) niet aan het onderzoek wenst deel te nemen, kan hij/zij  
dat meedelen en betrokkene kan dan elders iets anders gaan doen terwijl de vragenlijsten  
door de andere leerlingen worden ingevuld. Om reden van betrouwbaarheid van de  

onderzoeksresultaten wordt ook afgesproken dat de enquêtes worden afgenomen aan  
leerlingen die op de dag van onderzoek aanwezig zijn. Bij afwezigheid valt de leerling  

automatisch af. Deze afspraken gelden ook voor het voorbereidend en het openbaar  
onderwijs. 
In tegenstelling tot 1991 worden op de MAVO-, en HAVO/VWO scholen de leerlingen  

uit de examenklassen, gezien hun werklast (op verzoek van de schoolhoofden) van het  
onderzoek uitgesloten.      

De directie van de Stichting Middelbaar Onderwijs komt terug op eerder gemaakte  
afspraken. De directie vindt dat niet het Bestuur of de Directie bepaalt of de leerlingen  
aan het onderzoek deelnemen, maar hun ouders. Twee honderd en vijftig leerlingen  

nemen een brief mee naar huis met daarin een korte uiteenzetting over het onderzoek:  
aard, doel en belang van het onderzoek en de desbetreffende onderzoeker. Aan de  

ouder(s) wordt gevraagd om ter akkordering van participatie van hun zoon of dochter de 
brief te ondertekenen en deze vervolgens door hun zoon of dochter op school te laten 
afgeven. Iets minder dan veertig ouders reageren met een akkoordbevinding. De rest 

reageert niet. Ook niet op herhaald verzoek van de directie. Uiteindelijk bepaalt de 
directie ter zake dat, gezien het belang van het onderzoek, zij zelf de verantwoording op 

zich neemt voor het verlenen van toestemmig hiervoor. Maar de directie wil de afname 
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van de enquêtes zelf verzorgen. Aangezien de onderzoeker geen ander alternatief heeft, 
gaat hij hiermee noodgedwongen akkoord. 

 
5.4.2    Aanvulling vragenlijst 

 

In 1991 worden de vragenlijsten weer grondig nagegaan.  
De deelgebieden, zoals in 1991 gehanteerd, blijven gehandhaafd. Er komt wel een  

aanvulling. In 1991 is er geen rekening gehouden met etnische, sociale en culturele  
achtergronden van de desbetreffende respondenten. Dit wordt ingepast in de vragenlijst.  
Er zijn ook meer vragen die ingaan op de genoten opleiding en de aard van de  

werkzaamheden van de ouders. 
In de afgelopen negen jaar is het een en ander op het gebied van seksualiteit veranderd:  

zo wordt er bekendheid gegeven aan de vigerende HIV-geïnfecteerden op het eiland, de  
aard van het probleem in de algehele wereld en verstrekt de media informatie over deze  
aandoening. Kennisvragen ten aanzien van seksueel overdraagbare aandoeningen in het  

algemeen en HIV/Aids in het bijzonder worden opgenomen.  
Er komen enige vragen over wat de respondent denkt dat de desbetreffende ouder(s) zal  

vinden van bepaalde seksuele opvattingen.  
Er komen ook vragen bij over het beeld dat respondenten van zichzelf hebben over het  
aangaan van een al dan niet formele relatie en mogelijke kinderwens in de toekomst.  

 
5.4.3    Inwerken enquêteur/enquêtrice     

 
Op verzoek van het merendeel van de schoolhoofden, die eigenlijk liever hebben dat de  
onderzoeker zelf alle klassen afloopt, besluit de onderzoeker om ook de rol van 

enquêteur op zich te nemen. Aangezien er erg veel klassen zijn om af te werken, kan de 
onderzoeker onmogelijk alleen het werk doen. De onderzoeker vindt twee personen 

bereid die als respectievelijk enquêtrice en enquêteur willen fungeren. Beide worden 
door de onderzoeker ingewerkt. De desbetreffende enquêteur  - die aanvankelijk geen 
vaste baan heeft - doet maar heel kort mee, omdat hij kort na de start een baan 

aangeboden krijgt. 
De enquêtrice en de onderzoeker werken verder de rest van de scholen af. Het geheel  

verloopt soepel (de scholen werken goed mee) en er doen zich geen problemen - van wat  
voor aard ook - voor zoals in 1989 en 1991. 
 

5.4.4    Het veldonderzoek 

 

Bij de beschrijving van het veldonderzoek wordt beknopt stil gestaan bij de: 
- introductie  
- afname van de vragenlijsten en 

- het totaal aantal respondenten 
- de reacties van de leerlingen   

- de verwerking van de resultaten. 
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Introductie onderzoek op scholen 

Met de scholen is de afspraak gemaakt dat de klasseleerkracht enige dagen voor de 

komst van de enquêteurs de leerlingen inlicht over het onderzoek. De leerlingen  
kunnen dan aangeven of ze al dan niet aan het onderzoek willen deelnemen. Vervolgens  
geeft de desbetreffende enquêteur/enquêtrice bij aankomst ook informatie over het  

onderzoek: het doel, de inhoud en het belang van het onderzoek. De leerlingen kunnen 
dan alsnog aangeven of ze niet mee willen werken. Het merendeel van de 

klasseleerkrachten hebben de leerlingen ingelicht. Vaak echter zeer summier. De  
enquêteur/enquêtrice licht het onderzoek ook toe en (zoals afgesproken).wordt de vraag 
gesteld of er iemand is die niet mee wil doen. De enquêteur/enquêtrice deelt ook mee dat 

hij/zij hoopt dat de leerlingen alle vragen eerlijk willen beantwoorden, maar als de 
leerling een vraag te persoonlijk vindt, hij/zij deze over mag slaan. Indien er vragen zijn 

tijdens het beantwoorden van de vragenlijsten, steekt de respondent zijn/haar hand op. 
De enquêteur/enquêtrice komt dan langs. Tot slot wordt erop gewezen dat alle enquêtes 
genummerd zijn. Er wordt niet naar de naam van de leerling gevraagd, om de 

anonimiteit van iedere deelnemer te kunnen garanderen. 
Alle aanwezige leerlingen hebben hun medewerking gegeven.  

 
Afname van de vragenlijsten 

Bij de klassikale benadering wordt ernaar gestreefd om minimaal 50 % van het totaal  

aantal leerlingen van desbetreffende klas, te bereiken. Indien de klas een leerlingen  
bezetting heeft van minder dan 50 % van het totaal aantal leerlingen, wordt uitstel  

aangevraagd en een nieuwe onderzoeksdatum vastgesteld. Dit is bij twee klassen van het  
voorbereidend beroepsonderwijs voorgekomen. Voor beide klassen is een nieuwe datum  
vastgesteld. Verder is aandacht besteed aan de klassen-opstelling. 

Op verzoek mijnerzijds zijn voor het onderzoek alle lessenaars in rijen opgesteld. De  
respondent heeft als zodanig zijn/haar ‘privacy’. Aan de leerlingen wordt om stilte  

gevraagd. Er wordt met enquête A gestart. De enquêteur/enquêtrice staat voor in de klas  
en leest elke vraag met daarbij behorende alternatieve antwoorden op, en de respondent  
kan meteen het gekozen antwoord omcirkelen op een daartoe ontworpen antwoord- 

formulier. Wanneer enquête A is afgewerkt, gaan de leerlingen zelf aan de slag met  
enquête B. Die wordt niet opgelezen. 

Op de MAVO-scholen vindt, op verzoek van de leerlingen, het oplezen van enquête A  
niet plaats. De leerlingen wensen de vragen zelf door te nemen en te beantwoorden.  
Bij het voorbereidend beroepsonderwijs is de afname van enquête A ook niet altijd  

mondeling gegaan: in de klassen van de leerlingen van het hoogste ‘leerniveau’, wensen  
de leerlingen ook zelf alles door te nemen en te beantwoorden. 

In de andere klassen vindt het oplezen wel plaats.  
Er is bij de afname van de vragenlijsten uitgegaan van twee lesuren om alles te  
beantwoorden. Twee lesuren blijken niet voldoende. Op alle scholen is medewerking  

gegeven voor een extra lesuur. Het merendeel van de leerlingen kan als zodanig de  
vragenlijsten afmaken. 

Indien na anderhalf uur de respondent enquête A niet, of niet volledig af heeft, vraagt de  
enquêteur/enquêtrice om aan enquête B te beginnen. Indien laatstvermelde af is, en er is  
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tijd over kan enquête A vervolgens worden afgemaakt.  
De merendeel van de MAVO-leerlingen heeft zowel enquête A als B, hetzij volledig,  

hetzij op een paar vragen na, afgerond.  
Bij het Voorbereidend Beroepsonderwijs ligt het even anders. Het merendeel heeft  
enquête A niet volledig kunnen afmaken. Echter, de niet beantwoorde vragen doen niet 

af  aan de waarde van hetgeen wel beantwoord is. Enquête B, daarentegen, is over het  
algemeen wel volledig of op een paar vragen na, beantwoord. Een beperkt deel is niet  

verder gekomen dan enquête A. (En zijn als zodanig niet gekwalificeerd.) 
De HAVO/VWO  verzorgt zelf de afname van de vragenlijsten. De leerlingen zijn  
inmiddels - door eerder verzonden brief - op de hoogte gesteld van het onderzoek.  

Afname geschiedt, naar verkregen informatie, niet klassikaal: de leerlingen mogen een  
rustige plek uitzoeken en vullen dan de vragenlijsten in. Invullen vindt individueel 

plaats. 
Het merendeel van de vragenlijsten zijn hetzij volledig, hetzij bijna volledig ingevuld.  
Een beperkt aantal leerlingen schrijft op het antwoordformulier dat er te veel vragen  

gesteld zijn.  
 

Aantal respondenten 

In totaal zijn er 848 leerlingen geenquêteerd.  
Van de 848 ingeleverde A en B- enquêtes, vallen er 85 af: (60 van het VBO, 10 van de 

MAVO en 15 van HAVO/VWO.)  
Bij 60 enquêtes van de VBO-leerlingen, is enquête B niet of nauwelijks ingevuld en 

enquête A is niet volledig.  
Hetzelfde geldt voor 10 enquêtes van MAVO-leerlingen.  
Bij HAVO/VWO zijn 15 enquêtes niet meegeteld, omdat de meest essentiële vragen met 

betrekking tot seksualiteit (te weten kennis over reproductie, kennis over anticonceptiva 
en seksueel overdraagbare aandoeningen, vrijetijdsbesteding en aangeven van seksuele 

gedragingen) niet zijn beantwoord. 
Van 763 leerlingen, te weten 381 jongens en 382 meisjes, in de leeftijd van 14 tot 20 
jaar, zijn aldus enquêtes verkregen. 

 
Reacties leerlingen 

Het merendeel van de leerlingen reageert enthousiast op het onderzoek. De enquêteurs  
krijgen wel te horen dat ze ‘hard hebben moeten werken, omdat er veel wordt gevraagd’.  
Sommigen zeggen dat hun ouders ook aan een dergelijk onderzoek deel moeten nemen,  

omdat die, aldus betrokkenen, ‘zelf niet veel weten’.  
De leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs vinden dat ze tekort hebben aan  

kennis met betrekking tot voorbehoedmiddelen en seksueel overdraagbare 
aandoeningen.  
Op hun verzoek geef ik hen  - gedurende drie ochtenden -  voorlichting terzake.   

 
Verwerking resultaten   

Het inbrengen van de verkregen gegevens en de algehele afwerking hiervan kan door de  
verkregen subsidie worden uitbesteed. Het geheel wordt door drs. M. Balkestijn, die  
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hiervoor is aangetrokken, verzorgd.    
 

5.4.5    Representativiteit steekproeven anno 1991/2000 

 
Anno 1991 zijn er in totaal 356 jongeren in de leeftijdsklasse van 14 tot en met 20 jaar  

ondervraagd: 144 respondenten van het mannelijk geslacht en 212 van het vrouwelijk  
geslacht. Hiervan bevindt 70 % zich in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.  

Per schooltype geeft het aantal ondervraagde jongeren een representatief beeld van de  
desbetreffende school.    
Conform gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek  bedraagt het totaal  

aantal jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar: 6350 ( ruim 42 % hiervan 
bevindt zich tussn 15 en 17 jaar). Het aantal respondenten bedraagt 5,6 % van het totaal 

aantal jongeren. Dit vormt een representatief geheel.  
Om en nabij 19% van de jongeren tussen 14 en 20 jaar zijn niet meer schoolgaand. Dit  
gegeven mag aldus niet storend zijn voor de representativiteit van de genomen  

steekproef. 
 

Anno 2000 zijn er in totaal 763 jongeren in de leeftijdsklasse van 14 tot en met 20 jaar  
ondervraagd: 381 respondenten van het mannelijk geslacht en 382 van het vrouwelijk  
geslacht. Hiervan heeft 8 % de leeftijd van 14 jaar en 67 % bevindt zich in de  

leeftijdsklasse van 15 tot en met 17 jaar.  
Per schooltype geeft het aantal ondervraagde jongeren een representatief beeld van de  

desbetreffende school. 
Conform gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek  bedraagt het totaal aantal  
jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar 8484 ( hiervan heeft 15 % de leeftijd van  

14 jaar en 46 % hiervan bevindt zich tussen 15 en 17 jaar). Het aantal respondenten  
bedraagt 9 % van het totaal aantal jongeren. Dit vormt een representatief geheel.  

Om en nabij 22 % van de jongeren tussen 14 en 20 jaar zijn niet meer schoolgaand. Ook  
in 2000 mag dit gegeven niet storend zijn voor de representativiteit van de genomen  
steekproef. 

 
5.4.6    Profielschets respondenten anno 1991/2000 

 
Om een profielschets te krijgen van de respondenten zijn in steekproef 1991 en 2000  
vragen gesteld met betrekking tot de respondenten en hun ouders.  

Bij de respondenten is uitgegaan van hun: 
- leeftijd 

- huisvesting 
- geboorteplaats 
- opleiding 

- werk naast het volgen van onderwijs 
- beschikking over een vervoermiddel 

- interesse voor bepaalde thema’s 
- gezinssamenstelling. 
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Met betrekking tot hun ouders zijn vragen gesteld over: 
- de burgerlijke staat 

- het wel of niet op Aruba geboren zijn, ook van de voorouders  
- religie en kerkbezoek 
- wie is hoofd van het huishouden 

- opleidingsniveau 
- participatie in de huishouding. 

 
In 2000 zijn deze vragen uitgebreid met vragen over de geboorteplaats van de 
respondent en die van zijn/haar (groot)ouders en de gezinssamenstelling. Om een 

mogelijk beeld te krijgen van hetgeen de respondenten interesseert is hierbij uitgegaan 
van een aantal actuele onderwerpen. In 2000 is een deel hiervan aangepast.                

 
De respondenten hebben de volgende informatie verstrekt.  
 

Leeftijdsverdeling van de respondenten 

 

Leeftijd                            1991                      2000 
 
13                                     0,5  %                   -- 

14                                     3,8  %                  8,3  % 
15                                   15,0  %                 21,4  % 

16                                   23,0  %                 34,3  % 
17                                   30,0  %                 23,9  % 
18                                   17,0  %                   9,8  % 

19                                     8,0  %                   2,1  % 
20                                     2,0  %                   0,3  % 

21                                     0,5  %                    -- 
 
In 1991 vormen jongeren tussen 15 en 18 jaar de hoofdmoot van de steekproef (85 %) 

en in 2000 zijn de meeste respondenten tussen 15 en 17 jaar (ruim 79 %).  
 

Huisvesting 
Het merendeel van de respondenten uit beide steekproeven woont bij hun ouders. 
In  1991 betreft dit 97 % en in 2000 96,5 % van de respondenten. 

In beide steekproeven vermeldt een gering aantal respondenten dat ze bij een familielid 
of in een internaat wonen. 

 
Geboorteplaats 
In de steekproef van 1991 is uitgegaan van jongeren die op Aruba woonachtig zijn en 

aan het voortgezet onderwijs deelnemen. Alle participerende respondenten zijn in 1991 
woonachtig op Aruba. 

Er is in 1991 geen vraag gesteld over de geboorteplaats. Dit vindt wel plaats bij de 
steekproef anno 2000.  
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Het merendeel van de respondenten is op Aruba geboren, te weten 80,8 %.  
Overige  respondenten zijn geboren in Nederland (5,9 %), op Curaçao (2,1 %,), op 

Bonaire (0,3 %), op St.Maarten (0,5 %), op St.Eustatius (0,4 %), in de Dominicaanse 
Republiek (2,2 %), in Suriname (1,8 %), in Colombia (1,5 %), in Venezuela (1,2 %) en 
de overige 3,1 % komen uit landen als de U.S.A., Jamaica, Peru, De Filippijnen, 

Paraguay, Grenada, Haïti, Costa Rica en Duitsland.  
 

Opleiding van de respondenten 

De opleidingskarakteristieken bij geslacht van de respondenten uit het onderzoek van  
resp. anno 1991 en anno 2000, ziet er - in absolute cijfers weergegeven - als volgt uit: 

 
             Jongens___________________Meisjes____________Totaal_______ 

Jaar___VBO_MAVO_HA/VW___VBO_MAVO_HA/VW__VBO_MAVO_HA/VW 
1991     65       59          20                88       93         31              153     152        51 
 

2000    154      162        65               104     196        82              258     358       147              
 

Studeren en werken 

In 1991 zegt 14 % van de respondenten dat ze naast hun studie geld verdienen door te  
werken. In 2000 is het relatieve aantal 16,5 %. 

 
Vervoermiddel 

In 1991 zegt 37 % van de respondenten over een eigen vervoermiddel te beschikken.  
Hiervan heeft 30 % een fiets, 2 % een brommer en 5 % een auto. 
In 2000 ligt het aantal, relatief, beduidend lager: 12,5 % vermeldt een eigen  

vervoermiddel te hebben. Hiervan heeft 8% een fiets, 3 % een auto en 1,5% een 
brommer en 5,7 % van de respondenten zegt over een rijbewijs te beschikken. (In 1991 

is hier niet naar gevraagd). 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland waar een belangrijk deel van de  jongeren  
zelfstandig  hetzij op de fiets, met de bus of trein naar een of meer activiteiten  

buitenshuis gaan, is het op Aruba meer regel dan uitzondering dat een groot aantal van 
de ouders hun kinderen - totdat zij het voortgezet onderwijs afsluiten - naar school en  

andere activiteiten buitenshuis brengen en halen. Of de - redelijk hoge - bustarieven  
hierbij een rol spleen, of dat er sprake is van overbescherming van de kant van de  
ouders is niet onderzocht.  

 
Religie en kerkbezoek 

In 1991 zegt 91 % van de respondenten dat ze gelovig zijn en 9 % niet-gelovig; in 2000 
is het relatief aantal respectievelijk 94 % en 6 %. 
Indien men de gelovigheid aan kerkbezoek relateert, is de weergave als volgt: 
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Kerkbezoek                                1991                            2000 
 

Regelmatig                                24 %                           24,1 % 
Af en toe                                    60 %                           51,7 % 
Nagenoeg nooit                         16 %                           24,2 %                   

 
De mate van kerkelijk gedrag is bij de respondenten uit 1991 relatief hoger dan die van 

2000. 
  
Interesse voor bepaalde thema’s  

In 1991 zijn er een aantal onderwerpen aangedragen die te relateren zijn aan politiek,  
sociale problematiek en spiritualiteit en naar de interesse terzake van de respondenten.  

Politiek heeft niet zozeer de interesse van de jongeren. Alleen de apartheidsproblematiek 
die destijds aan de orde van de dag was, trekt de aandacht van 47 % van de 
respondenten. Met betrekking tot spiritualiteit, zegt 87 % van de respondenten dat 

‘geloof in God’ hun aandacht heeft. 1 % van de respondenten is geïnteresseerd in het 
verschijnsel ‘Aids’. De wereldpolitiek met betrekking tot de verhouding tussen U.S.A. 

en Rusland, de politieke situatie in Suriname en de situatie in Nicaragua, zijn actuele 
onderwerpen waarvoor veel minder aandacht is.  
In 2000 is de vraagstelling enigszins veranderd. Gevraagd wordt of de respondenten 

respectievelijk veel, weinig of geen interesse hebben voor de wereldpolitiek, sport, 
muziek, mode en reizen. De wereldpolitiek heeft evenmin de aandacht van de 

respondenten: slechts 12,3 % zegt geïnteresseerd te zijn. De respondenten zijn veel meer 
geïnteresseerd in muziek (89,4 %), sport (61,4 %) en reizen (68,9 %). Er is relatief 
minder aandacht voor de mode (59,1 %).  

 
Gezinssamenstelling 

In tegenstelling tot 1991 is in 2000 wel de vraag gesteld naar enige aspecten van de  
samenstelling van het gezin van desbetreffende respondent.  
5,1 % zegt enigst kind te zijn. De overigen hebben een of meer broers of zussen. Van de 

respondenten zegt 41,3 % dat ze de oudste zijn in het gezin.  
30,8 %  is op één na de oudste en 17,6 % het derde kind. 

Voor het overige is respectievelijk 5,4 % het vierde kind, 2,5 %  het vijfde kind, 1,3 % 
het zesde kind, 0,8 % het zevende kind, 0,1 % het achtste kind en 0,1 % het tiende kind. 
 

Vragen met betrekking tot de ouders van de respondenten 

 

Burgerlijke staat van de ouders 

De vraag over de burgerlijke staat van de desbetreffende ouders levert de volgende  
gegevens op. 
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Burgerlijke staat                              1991                       2000  
                                  

Gehuwd                                           64 %                      54,8 % 
Samenwonend                                   5 %                        9,1 % 
Gescheiden                                      17 %                      30,1 % 

Anders (niet gehuwd geweest)        10 %                        6,0 % 
Niet vermeld                                      4 %                           -- 

 
Relatief gezien komen meer respondenten uit de steekproef van 1991 uit een twee-ouder  
gezin dan die van de steekproef anno 2000. Het percentage respondenten met gescheiden 

ouders ligt, relatief bezien, in 2000 beduidend hoger. 
 

Op Aruba en niet op Aruba geboren ouders en voorouders van de respondenten uit 

de steekproef anno 2000 

Antwoorden op de vragen naar de geboorteplaats van de ouders en voorouders leveren 

de volgende gegevens op. 
  

             -  39,2 % van de ouders en voorouders zijn op Aruba geboren.  
             -  23,8 % van de ouders, maar niet alle voorouders zijn op Aruba geboren.  
             -  Bij 18, 8% is een ouder en niet alle voorouders op Aruba geboren.  

             -  Bij 12,9 % is zowel de ouders als de voorouders niet op Aruba geboren. 
 

5,4 % van de respondenten geven aan niet bekend te zijn met de geboorteplaats van 
zowel ouders als voorouders. 
Het is ondoenlijk om alle geboorteplaatsen te vermelden: alle continenten zijn  

vertegenwoordigd. 
 

Religie en kerkbezoek van de ouders 

De respondenten uit 1991 geven aan dat 90% van de ouders gelovig zijn en 10% 
ongelovig. In 2000 is hier niet naar gevraagd.  

 
Hoofd van het huishouden. 

Uitgaande van de antwoorden op de vraag wie het hoofd van het huishouden is bij  
desbetreffende respondenten krijgen we de volgende verdeling: 
 

Hoofd huishouden                                           1991                          2000 
 

Vader                                                               58 %                         64,6 % 
Moeder                                                            37 %                          32,9 % 
Overig                                                                5 %                           2,4 % 

(‘Overig’ verwijst naar grootouder(s) of een familielid afkomstig uit het grootgezin van  
een van de ouders.) 
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Opleidingsniveau. 
In 1991 is uitgegaan van de genoten opleiding van het hoofd van het huishouden. In 

2000 is hiervan afgeweken. Er is gevraagd naar het hoogst behaalde opleidingsniveau 
van zowel vader als moeder. Men krijgt het hiervolgend beeld.  
 

1991  
Opleidingsniveau hoofd van het huishouden. 

 
Basis onderwijs                       14 % 
Voortgezet onderwijs              42 % 

Beroepsonderwijs                    20 % 
Niet bekend bij respondent      24 % 

 
2000  
Hoogst behaalde opleidingsniveau van de vader van de respondent.  

 
Basis onderwijs of minder                                        38,4 % 

MULO/MAVO                                                         31,5 % 
LTS/Huishoudschool/ETAO                                    10,3 % 
HAVO/VWO                                                              8,5 % 

EPI/MBO                                                                    9,4 % 
HBO/Universiteit                                                        0,9 % 

 
2000 
Hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder van de respondent. 

 
Basis onderwijs of minder                                          18,5 % 

MULO/MAVO                                                           32,7 % 
LTS/Huishoudschool/ETAO                                       28,1 % 
HAVO/VWO                                                                 9,2 % 

EPI/MBO                                                                       5,1 % 
HBO/Universiteit                                                           6,3 % 

 
Participatie huishoudelijk werk 

In 2000 is aan de respondenten gevraagd wie hoofdzakelijk bezig is met het  

huishoudelijk werk.  
Aangegeven wordt dat 1,4 % van de vaders en 47,3 % van de moeders het huishoudelijk 

werk op zich nemen.  
14,6% van vaders en moeders doen samen het huishoudelijk werk. 
Bij 36,7% van de respondenten wordt het werk voornamelijk verricht door een hulp in 

de huishouding (en in mindere mate door hetzij een inwonend grootfamilielid, hetzij de 
kinderen, hetzij de kinderen samen met de moeder). 
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5.5      Nabeschouwing 

 

Het hoofdstuk over het werkterrein geeft aan dat de gebruikte methodes bij de 
verschillende deelgroepen in de individuele consulten en de opmerkingen in de 
cursussen tot dezelfde (gelijke) resultaten leiden. Deze consistentie geeft aanleiding om 

te spreken van een behoorlijke mate van betrouwbaarheid. Echter, bleef de vraag naar de 
generaliseerbaarheid naar de Arubaanse bevolking meer breed gezien. In dit verband is 

uiteindelijk overgegaan tot kwantitatief onderzoek in respectievelijk 1991 en 2000.  
Gaande de jaren 2000 zijn de kwalitatieve gegevens bijgehouden.  
In verband met het streven naar generaliseerbaarheid is bij het opzetten van de 

kwantitatieve onderzoeken gelet op de mate waarin de samenstelling van de groepen 
respondenten representatief  is.  

 
Kenmerkend is de houding van de volwassenen die bij het onderzoek betrokken zijn 
geweest vergeleken met die van de respondenten.  

Van de ene kant is er de terughoudende opstelling van betrokken volwassenen merkbaar, 
terwijl van de andere kant de respondenten heel spontaan en met een behoorlijke dosis 

van betrokkenheid aan de onderzoeken hebben deelgenomen. 
     
Voor Aruba zijn de veldonderzoeken en de kwalitatief verkregen gegevens een unicum.  

De steekproeven zijn allebei representatief.  
Het ontbreken van overeenkomstige vergelijkbare gegevens of resultaten op het eiland 

brengt met zich mee dat beide kwantitatieve onderzoeken, ondanks het verschil in 
omvang, zeer relevante resultaten leveren.      
De aanpak, zoals beschreven in het hoofdstuk levert als zodanig de mogelijkheid tot 

generaliseren. 
Daarnaast biedt de aanpak, gezien het duurzaam verloop van de kwalitatieve aard van 

het onderzoek, ook de mogelijkhed tot het verkrijgen van een cultureel, historisch en 
pedagogisch-psychologisch beeld van de ter zake doende ontwikkeling die al dan niet 
plaats vindt bij de ouders, de jongeren en van de interacties tussen beide partijen.   
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Hoofdstuk 6 

 

 
Jongeren over hun ouders en de opvoeding  
 

 
Inleiding 

    
Hoe zien jongeren hun ouders? Daarover zijn, zowel in 1991 als in 2000, een aantal 
vragen gesteld. Zowel met betrekking tot het huwelijk of samenwonen van de ouders als, 

meer in het bijzonder, wat zij in het contact met de ouders aan steun of richting geve nde 
aanwijzingen van hen ontvangen. In het hier volgende overzicht worden - aan de hand 

van relevante deelthema’s - de bevindingen beschreven, steeds eerst die uit de hier 
centraal staande kwantitatieve gegevens, en dan aansluitend de aanwijzingen over 
dezelfde thema’s vanuit de in eerdere hoofdstukken samenvattend beschreven 

kwalitatieve gegevens. Daarbij zal blijken dat deze twee soorten gegevens elkaar goed 
aanvullen en vooral inzichtelijke aanvullingen opleveren.  

 
De volgende deelthema’s komen hierbij aan de orde: 

1. De perceptie van het huwelijk respectievelijk het samenwonen van de ouders  

2. De mate waarin de jongeren bij de ouders begrip voor hun leefsituatie ervaren 
3. De mate van huiselijkheid die de jongeren betrachten, gevolgd door de mate van 

uitgaan, de rekenschap die zij moeten afleggen, de grenzen die gesteld worden 
4. De positie van de vrienden, de uitgaansgelegenheden, nachtelijke feesten, 

genotmiddelen 

5. Gevoelens van eenzaamheid en falen 
6. Vaste en losse relaties en contacten hierover met de ouders  

7. Praten over seksualiteit 
8. Opvattingen van ouders over seksuele onderwerpen.  

 

Het hoofdstuk eindigt met een Nabeschouwing die een samenhang probeert aan te 
brengen.  

      
6.1      Perceptie van het samenleven van de ouders  

 

Zowel in 1991 als 2000 geven ruim 60 % van de respondenten aan dat hun ouders hetzij 
gehuwd zijn hetzij samenwonen.  

Hiervan kenmerken zowel in 1991 als 2000 ruim 50 % het huwelijk of samenleving van 
de ouders als ‘gelukkig’. Indien men uitgaat van de samenlevingsverbanden die 
gaandeweg stranden, valt op dat in 2000 het aantal respondenten met gescheiden ouders 

relatief hoger is dan in 1991, te weten: 29,2 % versus 17,4 %. Wanneer uitgegaan wordt 
van de sekse verdeling valt op dat in 1991 relatief meer jongens (62,2 %) dan meisjes 

(48,8 %) de samenleving van de ouders als ‘gelukkig’ kenmerken. Terwijl in 2000 de 
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beleving van de samenleving van de ouders onder de mannelijke en vrouwelijke 
respondenten in grote lijnen overeenkomen (om en nabij de 52 %).  

 
De kwalitatieve beschrijvingen laten zien dat beginnende basisschoolkinderen een 
duidelijk beeld kunnen schetsen van de wijze waarop de ouders met elkaar en met de 

kinderen omgaan. Uit de wijze waarop de ouders met elkaar omgaan en de wijze waarop 
zij met elkaar praten, ontstaat bij de jongeren een gevoel van vrees dat de ouders uit 

elkaar zullen gaan. Deze vrees vloeit voort uit de toename van fricties tussen de ouders, 
de bedreigingen die over en weer geuit worden en vaak ook door de uitlatingen van 
leden van de grootfamilie waarin zij zinspelen op een scheiding tussen de ouders.  

In een geheel andere situatie - waar de ouders ook later nog steeds samen zijn - blijken 
jong-gehuwde en samenwonende kinderen, met name de vrouwen, zich bezig te houden 

met het samenlevingsgedrag van hun ouders en naar overeenkomsten te zoeken: ze 
praten hierover en zoeken naar gelijkenis. Het voorbeeld van de ouders dient als richtlijn 
om de eigen relatie op dezelfde manier of anders uit te bouwen.  

 
6.2    Begrip van de ouders voor de jongere 

 

In 1991 zegt 51,4 % van de respondenten dat ze ‘een beetje’ begrip vinden bij hun 
ouders. In 2000 toont een wat hoger percentage respondenten - te weten 53,4 % - dat 

hun ouders veel begrip tonen voor hun problemen. Indien men kijkt naar de verdeling 
tussen de seksen, valt op dat in zowel 1991 als 2000 relatief meer jongens dan meisjes 

vinden dat ze door hun ouders begrepen worden.  
 
Met welke van de twee kunnen jongeren het beste omgaan?  

Indien wordt uitgegaan van het verschil in seksen, valt het volgende op.  
In 1991 zeggen iets meer meisjes (50,5 %) dan jongens (47,9 %) beter met hun ouders 

overweg te kunnen. Met betrekking tot de vader zeggen meer meisjes (9,9 %) dan 
jongens (3,5 %) dat ze het beste met hun vader om kunnen gaan.  
 

Steekproef 2000 geeft in relatie tot de moeder ook hetzelfde beeld, alhoewel hierbij het 
percentage jongens (40,7 %) beduidend lager ligt dan in 1991. In 2000 blijkt uit de 

reacties dat, in vergelijking met 1991, relatief meer mannelijke respondenten (14,7 %) 
het beste om kunnen gaan met hun vader; bij de meisjes blijft het percentage gelijk aan 
1991, namelijk 10 %.   

 
De kwalitatieve bevindingen laten zien dat ‘begrip van de ouders’ voor de jongeren naar 

hun beleving in hoge mate te maken heeft met het niet verbieden van hetgeen de 
jongeren wel of niet willen. Het betreft dan: 

- een toegeeflijke houding van de ouders die de jongere opvat als begrip voor 

zijn/haar persoon (uitdrukking van goedkeuring) 
- het uitblijven van goedkeuring van de ouders duidt binnen de beleving van de 

jongere op het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de ouders.  
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Uit de gegevens blijkt verder dat de jongeren nogal eens tegensputteren, wanneer zij 
menen onvoldoende begrip te ondervinden voor datgene waar ze mee zitten en er gehoor 

voor proberen te krijgen. Verderop zal dit thema uitvoeriger aan de orde komen, met 
name in verband met een door meisjes vaker berichte ongelijke behandeling ten opzichte 
van de jongens, en hun klachten daarover. Het is echter niet de gewoonte dat de ouders 

ingaan op mogelijk commentaar van de jongeren. Die moeten zich houden aan de 
gestelde regels. Tegenspraak wordt niet geduld. De jongeren leren gedurende de 

adolescentie waarvoor wel of geen begrip kan worden verwacht van de ouders, zeker 
ook op het gebied van seksuele en relationele aangelegenheden. Ondanks het mogelijk 
uitblijven van begrip van de kant van de ouders, geven de kwalitatieve gegevens aan - in 

overeenstemming met de kwantitatieve data - dat met name de moeder in vertrouwen 
wordt genomen wanneer zowel de jongens als de meisjes problemen ervaren. Indien de 

moeder vindt dat de vader hierbij moet worden betrokken zal zij de nodige stappen 
hiertoe ondernemen. De kwalitatieve bevindingen laten ook zien dat het maar weinig 
voorkomt dat jongeren hun vader benaderen om probleemsituaties te bespreken. Als dit 

voorkomt, dan is het meestal in de situatie van gescheiden ouders waarbij de zoon of 
dochter vindt dat hij/zij meer affiniteit met de vader heeft.    

 

6.3    Huiselijkheid en uitgaan 

 

In beide steekproeven (1991 en 2000) zijn vragen gesteld met betrekking tot de mate 
waarin de jongeren hun vrije tijd thuis doorbrengen. En welke soort en mate van sturing 

de ouders op dit punt uitoefenen. 
 
6.3.1  Avonden thuis doorgebracht 

 

Uitgaande van de sekse verdeling brengen in beide steekproeven de mannelijke 

respondenten vergeleken bij de vrouwelijke respondenten over het algemeen minder 
avonden per week thuis door. Daarnaast blijkt dat er in 2000, in vergelijking met 1991, 
enige verschuivingen zijn opgetreden: de jongens zijn minder vaak thuis, de meisjes juist 

vaker. Terwijl in 1991 35 % van de mannelijke respondenten zegt zeven avonden per 
week thuis te zijn is in 2000 dit percentage gedaald tot 32,9 %. In 1991 zegt 37 % van de 

vrouwelijke respondenten 7 avonden per week thuis te zijn, in 2000 stijgt dit percentage 
tot 40,8 %. De piek ligt rond de 5 à 6 avonden die thuis worden door gebracht: in 1991 
geeft 45,3 % van de jongens dit aan en in 2000 is dit 37,6 %. Bij de meisjes is dit in 

1991 37,9 % en in 2000 40,8 %. Kortom: in beide steekproeven gaan beduidend meer 
mannelijke respondenten vergeleken bij de vrouwelijke respondenten ’s avonds uit. 

Vergeleken bij 1991, brengen wel meer meisjes vijf à zes avonden thuis door.  
 
Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat hierbij wel sprake is van een sekse specifieke 

aanpak door de ouders. Deze laten meer bewegingsautonomie toe aan de jongens 
vergeleken bij de meisjes, jongens zijn ook frequenter buitenshuis. De ouders brengen 

echter wel naar voren dat het ook niet passend is dat de jongens, zolang ze nog 
onderwijs volgen en in het ouderlijk huis wonen, laat op straat slenteren. ‘Laat’ betekent 
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meestal niet langer dan acht uur ’s avonds. Maar nog meer dan de jongens moeten de 
meisjes zich aan de geldende fatsoensnormen houden.  

 
6.3.2   Rekenschap geven aan de ouders 

 

Wat laten, in beide steekproeven, de resultaten van de jongeren zien wanneer ze ergens 
naar toe willen gaan? Hoe wordt hiermee omgegaan? 

Om een beeld te krijgen zijn de volgende vragen gesteld aan de respondenten: 
- willen je ouders weten waar je naar toe gaat?  

- vertel je je ouders waar je naar toe gaat?  

- moet je op een bepaald tijdstip thuis zijn?  

- hoe is de relatie van je ouders met betrekking tot je vriendenkring?   

 
In de steekproef 2000 is de volgende vraag toegevoegd: bepalen je ouders waar je naar 
toe gaat?    

 
Informeren waar je naar toe gaat 

Op de vraag of de ouders van de respondenten willen weten waar ze naar toe gaan 
vermelden in 1991 ruim 90 % van de mannelijke en de vrouwelijke respondenten dat 
hun ouders altijd of meestal willen weten waar ze naar toe gaan. In 2000 ligt dit 

percentage hoger: bijna 100 % bij de meisjes en iets minder bij de jongens.  
In 2000 is hierop aansluitend ook gevraagd wie beslist waar de respondent naar toe gaat: 

de respondenten, diens ouders of wordt er gezamenlijk beslist?  
De resultaten geven aan dat 49,6 % van de jongens en 56,5 % van de meisjes vermelden 
dat ze ‘samen met hun ouders’ tot een beslissing komen. 2 op de 10 jongens en nabij 3 

op de 10  meisjes vermelden dat hun ouders beslissen.  
 

Ouders op de hoogte houden 

Komt het ook voor dat desbetreffende respondenten uitgaan zonder hun ouders hiervan 
op de hoogte te stellen? Zo ja, wat is de frequentie hiervan? 

 
In 1991 vermelden 50 % van de mannelijke en 69,8 % van de vrouwelijke respondenten 

dat ze doorgaans hun ouders op de hoogte stellen waar ze naar toe gaan.  
In 2000 neemt het aantal, relatief bezien, af: 40,9 % van de mannelijke en 58,9 % van de 
vrouwelijke respondenten doen dit doorgaans. Het merendeel van de overige 

respondenten in beide steekproeven, vermeldt dat ze ‘af en toe’ hun ouders niet op de 
hoogte stellen. 

Relatief bekeken vermelden in 1991 beduidend meer respondenten dat ze hun ouders op 
de hoogte stellen waar ze naar toe gaan. Het percentage respondenten dat zich hieraan 
houdt ligt, uitgaande van de sekse verdeling, in beide steekproeven beduidend hoger bij 

de meisjes dan bij de jongens. 
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Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat de meeste jongeren hun ouders zeggen waar ze 
naar toe gaan. Doorgaans komt het bij de jongeren naar voren dat er sprake is van een 

verscheidenheid in activiteiten die door de ouders verschillend worden beoordeeld.  
In enkele punten: 

- activiteiten die deel uitmaken van de dagelijkse routine. Hierbij verwijzen de 

jongeren naar min of meer vaststaande of anders veelvuldig voorkomende 
activiteiten zoals naar bijles gaan, opzoeken van familieleden en dergelijke. 

Lokatie, tijd, te ontmoeten personen en bezigheden zijn bekend aan de ouders. 
De jongeren en betrokken ouders vatten dit als een vanzelfsprekend evenement 
op. 

- vastgestelde activiteiten die op vaste tijdstippen voorkomen en conform 
vastgestelde afspraken gelden. De jongeren verwijzen hierbij naar bepaalde 

sport- of schoolevenementen of anders het wekelijkse bioscoopuitstapje of 
uitgaan anderszins. Deze activiteiten zijn ook bekend aan de ouders. Wel moeten 
de jongeren hun ouders hieraan herinneren.  

- Niet geplande en niet aan een bepaald tijdstip gebonden activiteiten waar de 
jongeren op een gegeven moment voor kiezen en waarover de betrokken ouders 

niet over informatie beschikken.  
 

Zolang er sprake is van routine en vastgestelde activiteiten volgen er van de kant van de 

ouders geen bijzondere vragen, afgezien van de geëikte geboden als: pas goed op jezelf, 
gedraag je, zorg dat je op tijd terug bent! Indien dit niet aan de orde is gaan de ouders 

ervan uit dat de jongeren vertellen met wie ze naar wie toegaan en zeggen wat ze daar 
gaan doen. 
 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt ook dat het meer dan eens voor komt dat de jongere 
tegen de ouderlijke regelgeving handelt, wanneer hij of zij vermoedt dat de ouders niet 

zullen instemmen met hetgeen hij/zij toch wil doen. De jongere zal om afwijzing te 
voorkomen tegen de regelgeving in handelen en hetzij hierover zwijgen hetzij de ouders 
niet conform de waarheid informeren. Relatief bezien komt dit gedrag gedurende de 

jaren negentig en 2000 veel meer voor bij de jongens dan bij de meisjes. Gedurende de 
jaren 2000 komt het, vergeleken bij de jaren negentig, meer voor dat ook de meisjes 

tegen de vigerende regels in handelen.  
 
6.3.3     Uitgaan aan tijd gebonden 

 

In het onderzoek van 1991 en van 2000 is aan de respondenten gevraagd of het uitgaan 

in verband met activiteiten buitenshuis aan tijd gebonden is.  
 
Zowel in 1991 als in 2000 vermelden 3 van de 10 mannelijke en 4 van de 10 vrouwelijke 

respondenten dat uitgaan aan een bepaald tijdstip gebonden is. Het tijdstip heeft te 
maken met de dag waarop de activiteit plaats vindt, door de week of in het weekend. 

Door de week bepalen de ouders voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke 
respondenten een vroege tijd, terwijl in het weekend meer tijd wordt gegund. Het 
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merendeel van de vrouwelijke respondenten uit beide steekproeven vermeldt dat 
ouderlijke toestemming voor het ‘laat thuiskomen’ voor hen afhangt van de aard van de 

activiteit, de lokatie, in welk gezelschap ze vertoeven en of er sprake is van transport van 
en naar huis. 
 

De kwalitatieve gegevens laten zien dat meestal één van de ouders (vaak de moeder) 
haar zoon of dochter, soms samen met zijn/haar vrienden, naar de desbetreffende 

activiteit brengt en haalt. Het gaat hierbij óf om activiteiten die al aan tijd gebonden 
waren óf om activiteiten waarbij de ouders een tijdstip hebben bepaald of anders zijn 
overeengekomen met hun zoon/dochter. 

 
De kwalitatieve bevindingen laten verder zien dat factoren zoals de leeftijd, de 

schoolprestaties, en de vriendenkring van betrokken zoon of dochter van invloed zijn op 
de ouders voor een flexibele opstelling bij het uitgaan. Jongens rondom de zeventien jaar 
die het redelijk tot goed doen op school en een voor de ouders betrouwbare 

vriendenkring hebben krijgen van de ouders meer bewegingsruimte toebedeeld.  
Dit in tegenstelling tot de opgroeiende dochter. Toestaan van enige bewegingsruimte aan 

de dochter blijft afhankelijk van instemming van de ouders met betrekking tot de hierbij 
betrokken activiteit, lokatie en vriendenkring. De ouders vinden dat de meisjes 
kwetsbaar zijn: ze zouden verleid kunnen worden en kunnen zich fysiek niet of 

nauwelijks verweren. Daarbij komt nog, aldus de ouders, dat de gedragingen van 
meisjes, veel meer dan bij de jongens, bij derden aan sociale contrô le onderhevig zijn. 

Dit komt erop neer dat negatief gedrag bij de meisjes de fatsoensnormen overtreedt en 
de reputatie van dochter en gezin kan schaden.  
 

6.4    De positie van de vrienden 

 

In beide steekproeven is nagegaan hoe het contact verloopt tussen de respondenten en 
hun vrienden en wat de ouders hiervan vinden. 
Zowel in 1991 als in 2000 geeft het merendeel (tussen de 57 % en 58 %) van de 

respondenten aan dat het bezoek bij vrienden en omgekeerd ongeveer gelijk verdeeld is.  
Van de mannelijke en vrouwelijke respondenten vermelden in 1991 respectievelijk  

6,9 % en 16 % dat ze hun vrienden niet bezoeken en ook niet thuis ontvangen. In 2000 
ligt deze verdeling anders: 9,2 % van de mannelijke en 12 % van de vrouwelijke 
respondenten doen niet aan vriendenbezoek.  

In beide steekproeven vermeldt het merendeel (ruim 90 %) van zowel de mannelijke als 
de vrouwelijke respondenten die thuis vrienden op bezoek krijgen, dat hun ouders het 

bezoek óf prettig óf zonder meer goed vinden.  
In tegenstelling tot de steekproef uit 1991 is in steekproef 2000 wel nagegaan of de 
respondenten vinden dat hun ouders invloed uitoefenen op de keuze van hun vrienden.  

Hierop geven 36,8 % van de mannelijke respondenten en 39,8 % van de vrouwelijke 
respondenten aan, dat hun ouders invloed uitoefenen op de keuze van hun vrienden. 

Hun ouders brengen naar voren welke vrienden al dan niet bij hen passen.  
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De kwalitatieve gegevens bevatten meer informatie over het totstandkomen van  
vrienden-contacten. 

Jongeren groeien als kind vaak op met hun neven en nichten, die vervolgens deel blijven 
uitmaken van de vriendenkring. En de jongens en meisjes die deel uitmaken van een 
vereniging of club sluiten hier ook vriendschappen.  

Omdat vanaf 1995 de ‘ontmoetingsmogelijkheden’ voor jongeren verruimd zijn met het 
steeds meer ingang vinden van het internet binnen Arubaanse gezinnen, biedt dit 

mogelijkheden om in contact te blijven met bestaande vrienden, maar ook om het 
vriendennetwerk uit te bouwen. 
 

De kwalitatieve gegevens geven ook nader inzicht in de regulering door de ouders van 
de vrienden-contacten. Zo merken de jongeren aan het gedrag van hun ouders of die de 

vrienden al of niet accepteren. Ook blijkt het voor te komen dat zij merken dat hun 
ouders door tussenkomst van hun familie- of vriendennetwerk hebben laten uitzoeken of 
een of andere vriend of vriendin wel of niet voldoet aan wat zij ‘passend’ vinden.  

 
Het bezoek moet voor de ouders zichtbaar – en dus controleerbaar – blijven. En de 

fatsoensnormen moeten in acht worden genomen in hun bijzijn.  
In het algemeen blijkt dat de vrienden onderwerp van gesprek worden als ze door de 
ouders worden afgewezen, of als de ouders de betrokken vriend of vriendin juist als 

modelvoorbeeld willen aanprijzen.  
 

6.5    Uitgaansmogelijkheden 

 

Om een beeld te krijgen van de activiteiten buitenshuis, zijn in beide onderzoeken 

hiernaar vragen gesteld. De verkregen resultaten leveren het volgende beeld op.       
  

Bezoeken aan specifieke gelegenheden 

Het bezoeken van sportevenementen staat in beide steekproeven bij de meeste jongeren, 
ongeacht de sekse, hoog aangeschreven. Sinds er eind jaren negentig naast een - toen 

nog bestaand -  openluchtbioscoop een luchtgekoeld bioscoop met allerlei faciliteiten is, 
is het bioscoopbezoek bij de respondenten in 2000 enorm gestegen. Ruim 90 % van de 

jongens en meisjes geven aan met regelmaat naar de bioscoop te gaan (tegenover 50 % 
van het aantal respondenten uit 1991).  
In beide steekproeven geeft het merendeel van de meisjes aan, ‘af en toe’ 

dansgelegenheden en cafés te bezoeken en op straat rond te slenteren, terwijl in beide 
steekproeven het merendeel van de jongens (om en nabij 60 %) en de minderheid van de 

meisjes (om en nabij 25 %) vermelden ‘vaak’ naar dansgelegenheden en cafés te gaan.  
 
Feestjes 

Bij activiteiten buitenshuis is ook ingegaan op het feestvieren buiten familieverband. 
Men denke hierbij aan voor en door jongeren opgezette festiviteiten die bij een van de 

jongeren thuis, of aan het strand plaats vinden. Of feesten georganiseerd door 
volwassenen van wie de kinderen ook hun vriendenkring kunnen uitnodigen. Afgezien 
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hiervan zijn er ook publiekelijk georganiseerde muziekfestijnen waarin jong en oud 
participeren en waaraan ook toegangs- en versnaperingskosten verbonden zijn. Bij 

feesten in verband met familie of familie van vrienden zijn al dan niet alcoholhoudende 
dranken gratis verkrijgbaar. 
De resultaten met betrekking tot het al dan niet deelnemen aan dergelijke feesten, zijn 

als volgt. 
In 1991 geeft het merendeel (ruim 90 %) van de mannelijke en van de vrouwelijke 

respondenten aan dat ze naar feesten gaan, van wie tegen de 50 % met regelmaat. 
Naar voren komt dat bijna de helft van de meisjes aangeeft met een vriendje naar 
dergelijke feesten te gaan. De helft van de jongens gaan in groepsverband uit.  

Ook in 2000 geeft het overgroot deel (ruim 90 %) van de jongens en meisjes aan dat zij 
aan het feestvieren deelnemen, van wie zo’n 60 % met regelmaat.  

In tegenstelling tot 1991 geeft 12 % van de meisjes aan met een vriendje uit te gaan. Het 
merendeel van de jongens (55 %) en de meisjes (75 %) vermelden dat ze in 
groepsverband uit feesten gaan. 

 
Feesten tot diep in de nacht 

In verband met het feesten is in beide steekproeven aan de respondenten die aan feesten 
deelnemen, de vraag gesteld of het voorkomt dat ze naar een feest gaan dat tot diep in de 
nacht duurt en zo ja, hoe vaak dit plaatsvindt.  

In 1991 vermeldt het merendeel van de jongens en meisjes (ruim 90 %) dat ze naar 
feesten gaan die tot diep in de nacht duren. Hiervan vermeldt 60 % van de jongens en  

46 % van de meisjes dat de frequentie hierbij ligt tussen de 6 en 10 keer per maand.  
In 2000 is, relatief vergeleken bij 1991, een beduidend verschil merkbaar. Ongeveer  
80 % van de mannelijke en van de vrouwelijke respondenten vermeldt naar dergelijke 

feesten te gaan. Hiervan geeft 74 % van van de mannelijke en 78 % van de vrouwelijke 
respondenten aan dat dit tussen 1 en hooguit 5 keer per maand plaats vindt.  

 
Genotmiddelen 

In het onderzoek anno 1991 en anno 2000 zijn vragen gesteld over alcoholgebruik en het 

roken van sigaretten. De desbetreffende respondenten reageren als volgt.  
 

Alcoholgebruik. 
In 1991 vermeldt ruim 60 % van de jongens en ruim 50 % van de meisjes dat ze alcohol 
gebruiken, terwijl het merendeel van deze groep (80 %) aangeeft dat deze consumptie 

uitzonderlijk is. 
In 2000 ligt de verdeling anders. Ruim 50 % van de jongens en meisjes geven aan 

alcohol te gebruiken en eenzelfde percentage vermeldt dat dit vaker voorkomt. In 
steekproef 2000 is ook nagegaan waarom er alcoholhoudende dranken gebruikt worden. 
Het merendeel van de jongens (74 %) en van de meisjes (88 %) die alcoholhoudende 

dranken consumeren vermeldt dit ‘lekker’ te vinden.  
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Roken van sigaretten. 
In 1991 vermeldt 12 % van de jongens en 15 % van de meisjes sigaretten te roken. Bij 

het merendeel van deze groep (ruim 90 %) betreft het 1 tot 3 sigaretten per dag.  
In 2000 ligt de verdeling anders, er wordt dan minder gerookt. Dan geeft 10 % van de 
jongens en meisjes aan te roken, 70 % hiervan rookt 1 tot 3 sigaretten per dag.  

 
Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat de jongeren de mogelijkheid hebben om uit te 

gaan, mits ze zich aan de regelgeving houden, zoals eerder is aangegeven. De jongeren 
geven aan dat met name de moeder op hun thuiskomst blijft wachten. Van de ene kant 
beleven de jongeren dit als contrôle en van de andere kant als teken van het uiten van 

betrokkenheid, in de zin dat hen niets slechts is overkomen.  
 

6.6     Gevoelens van eenzaamheid en falen 

 

Zowel in 1991 als in 2000 is aan de respondent gevraagd of er sprake is van het zich 

voordoen van een gevoel van ‘eenzaamheid’ bij hem/haar.  
In 1991 en 2000 geeft het merendeel (ruim 50 %) van de mannelijke en het merendeel 

(ruim 60 %) van de vrouwelijke respondenten aan een gevoel van eenzaamheid te 
hebben ervaren. In beide steekproeven vermeldt het merendeel van de jongens (zo’n  
50 %) dat dit gevoel weinig is voorgekomen, terwijl het merendeel van de meisjes (ruim 

60 %) in beide steekproeven vermeldt dat ze dit gevoel af en toe hebben ervaren.  
 

Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat gaande de jaren 2000, in vergelijking met 
voorheen, het steeds vaker voorkomt dat de huisarts de jongere in samenspraak met 
zijn/haar ouders doorverwijst naar de hulpverlening. Dit wanneer er sprake is van 

interferentie van de gemoedstoestand met het dagelijks functioneren. Vaak kunnen de 
betrokken jongens en meisjes - na lang praten - de gevoelens die als negatief beleefd 

worden, beter benoemen. Het betreft vaak gevoelens van onzekerheid en angst die te  
maken hebben met het niet willen falen, de vrees niet steeds te kunnen voldoen aan 
verwachtingen en eisen uit de omgeving, met name in verband met de ouders en andere 

voor hen relevante personen. Soms bestaat de vrees te worden afgewezen. Ook kan er 
sprake zijn van gevoelens van verzet tegen de ouders omtrent datgene wat zij qua 

regelgeving vereisen. 
 
6.7     Een relatie hebben en erover praten 

 

In 1991 is aan de respondenten gevraagd of ze een vaste relatie hebben, een losse vr iend 

of vriendin, of geen van beide. Hierop aansluitend is de vraag gesteld wat de ouders 
vinden van de desbetreffende vaste relatie of losse vriend/vriendin. Dezelfde vragen zijn 
ook in 2000 gesteld, maar uitgebreid met vragen met betrekking tot eventuele 

communicatie met de ouders hierover en de mening die de ouders mogelijkerwijs 
hierover hebben. 
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6.7.1    Vaste en losse relaties en contact hierover met de ouders  

 

In 1991 vermeldt het merendeel (47 %) van de mannelijke respondenten dat ze een losse 
vriendin hebben, terwijl het merendeel (41 %) van de vrouwelijke respondenten 
aangeven dat ze ‘vaste verkering’ hebben.  

In 2000 is het percentage dat aangeeft een vaste of losse relatie te hebben, relatief, 
duidelijk minder: 38 % van de mannelijke respondenten vermelden dat ze een losse 

relatie hebben, terwijl 35,7 % van de vrouwelijke respondenten aangeven ‘vaste 
verkering’ te hebben.  
In 1991 vermeldt het merendeel van de mannelijke en vrouwelijke respondenten 

(respectievelijk 49 % en 60 %) dat de ouders hier positief tegenover staan; terwijl  
8,9 % van de jongens en 15,7 % van de meisjes vermelden dat de ouders dit afkeuren.  

Opmerkelijk is dat 37,5 % van de jongens en 20,9 % van de meisjes aangeven dat de 
ouders hun vriendin of vriend niet kennen.  
In 2000 geeft het merendeel van de mannelijke ( 66 %) en van de vrouwelijke (57 %) 

respondenten aan dat de ouders dit goed vinden. Terwijl 7,1 % van de jongens en 14 % 
van de meisjes vermelden dat de ouders dit afkeuren. Ook binnen deze steekproef valt 

op dat 23,5 % van de jongens en 29 % van de meisjes vermelden dat de ouders hun 
vriendin of vriend niet kennen. 
 

Uitgaande van de resultaten kan gesteld worden dat, relatief bekeken, de vrouwelijke 
respondenten uit steekproef 1991 van mening zijn dat hun ouders positiever staan ten 

opzichte van de relatie die ze onderhouden, vergeleken bij de jongens. Dit in 
tegenstelling tot de respondenten uit steekproef 2000. Hier vinden juist de mannelijke 
respondenten dat hun ouders positiever staan tegenover het onderhouden van een relatie, 

vergeleken bij de vrouwelijke respondenten. Het aantal respondenten uit 2000 dat 
aangeeft dat de ouders hun relatie afkeuren verschilt, relatief bezien, niet zoveel van dat 

uit 1991. 
Een ander verschil tussen steekproef 1991 en 2000 is het relatief hoger aantal jongens 
vergeleken bij het aantal meisjes dat aangeeft dat de ouders niet weten met wie ze een 

relatie hebben, dit is in 2000 juist het tegenovergestelde.  
 

Het ‘dating’proces, zoals dat in de Verenigde Staten bij adolescenten voorkomt, is als 
zodanig niet in zwang op Aruba, hoewel de ouders en de kinderen/jongeren hiermee 
middels de kinder- en/of jongeren-televisieprogramma’s of anders de ‘soaps’ voor 

volwassenen geconfronteerd worden. Persoonlijke afspraken die overeenkomen me t 
‘dating’ komen veelal voor bij jongvolwassenen. Jongens en meisjes gaan over het 

algemeen hetzij met seksegenoten uit hetzij in gemengde groepen. De jongeren geven 
aan dat het alleen op stap gaan als adolescent zonder bijzondere redenen tegen de 
ouderlijke regelgeving indruist.  

 
Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat het volgende frequent voorkomt. Jongeren 

zoeken contact met iemand uit de gemengde groep waarvan hij/zij deel uitmaakt, of met 
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iemand uit een andere groep met het doel een verkering aan te knopen. Men maakt deel 
uit van elkaars ‘omgeving’.  

 
6.7.2   Praten over relaties en sturing door de ouders 

 

In steekproef 2000 is aan de respondenten de vraag gesteld of hun ouders wel of niet 
praten over het hebben van een ‘vaste’ vriend of vriendin en wat hun mening is ten 

aanzien van het hebben van een relatie. Het merendeel van de jongens (68 %) en  
meisjes (61 %) geven aan dat de ouders hier weinig of niets over zeggen, terwijl een- 
derde deel van zowel de mannelijke als vrouwelijke respondenten aangeven dat hier veel 

over gepraat wordt. 
 

De kwalitatieve gegevens laten zien dat de meeste ouders niet zullen ingrijpen zolang de 
‘verkering’ in hun ogen ‘onschuldig’ van aard is. ‘Onschuldig’ in de zin van het 
uitblijven van intieme contacten, het niet verstoren van de schoolprestaties, en het niet 

verstoren van de huiselijke sfeer. Meestal zullen zowel de vader als de moeder hun 
dochter(s) blijven controleren met wie ze omgaan en wat ze doen. Zolang hun dochter 

het voortgezet onderwijs nog niet af heeft en onder hun dak woont, blijft er van hun kant 
uit contrôle over het doen en laten van hun dochter. De benadering van de zoon verschilt 
van die van de dochter. Alhoewel de ouders ook ten aanzien van de zoon verwachtingen 

en eisen hebben op dit vlak, wordt er met betrekking tot mogelijk intiem contact met 
meisjes minder contrôle uitgeoefend: de verantwoordelijkheid voor desbetreffende 

vriendin ligt dan in handen van haar ouders.  
 
Ouders brengen vaak naar voren dat ze verwachten dat zowel hun zoon en/of dochter 

intieme contacten uitstellen totdat ze gehuwd zijn of de zekerheid hebben te gaan 
trouwen met de desbetreffende partner. In het uiterste geval totdat ze hun studie af 

hebben en zichzelf financiëel kunnen bedruipen.  
Uit de gegevens blijkt dat er sprake is van een beperkte groep ouders die hun dochter of 
zoon hun gang laten gaan binnen de adolescentie periode. Binnen deze groep is dan 

sprake van: 
- ouders die aangeven dat ze hun ‘grip’ op hun dochter of zoon kwijt zijn en geen 

medewerking krijgen van de ‘ongeoorloofde partner’ of diens ouders om de 
situatie beteugeld te krijgen. In een dergelijk geval wordt de hierbij betrokken  
partij gedoogd, maar de familie blijft pogingen doen om greep te krijgen op de 

situatie 
- ouders die aangeven dat de desbetreffende ‘verkeringspartner’ van hun dochter 

of zoon in hun ogen een geschikte huwelijkspartij is voor de familie. In dit geval 
wordt een dergelijke relatie gestimuleerd (maar vaak niet begeleid). Het betreft 
soms jongens en meisjes van om en nabij 13 jaar, maar meestal jongens en 

meisjes van om en nabij 15 jaar.  
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Uit de bevindingen blijkt verder dat met name de moeder, wanneer ze vreest dat haar 
zoon, maar vooral haar dochter tot seksueel gedrag over zou kunnen gaan met de vriend 

of vriendin ter zake, de stap doet om: 
- hetzij te wijzen op geboden en verboden die refereren aan abstinentie, faam en 

naam, en het hebben van materiële zekerheid door goed te werken op school om 

een diploma te behalen en niet anderszins 
- hetzij een gesprek aan te gaan waarbij iemand uit de omgeving die de 

regelgeving heeft overtreden en nu hieronder lijdt, als voorbeeld op te voeren. 
Dit gesprek dient dan als de indirecte waarschuwing om vigerende regels niet te 
overtreden. 

 
Uit de gegevens blijkt dat jongeren onderling in de kliek waarvan ze dee l uitmaken 

hierover ervaringen uitwisselen, die ze óf zelf hebben opgedaan, óf van iemand anders 
die ze kennen hebben vernomen. Als zodanig worden onderlinge vergelijkingen gemaakt 
en gedragingen overgenomen. Op de situaties zelf wordt niet dieper ingegaan.  

 
6.8     Praten over seksualiteit 

 

6.8.1  Algemeen beeld 

 

Om een beeld te krijgen van hoe de respondenten hun ouders bezien met betrekking tot 
het verstrekken van informatie op het gebied van de seksualiteit is in beide steekproeven 

bij hen nagegaan of de ouders wel of niet over ‘seksualiteit’ praten en zoja, waarover.  
Hier volgen de resultaten. 
In 1991 geven ruim driekwart van de mannelijke en de vrouwelijke respondenten aan dat 

voornamelijk hun moeder over seksualiteit praat. Hiervan geven ongeveer de helft van 
de mannelijke en het overgroot deel van de vrouwelijke respondenten aan dat het praten 

hierover meestal gaat over het afzien van seks op jonge leeftijd omdat dit niet passend is 
en een zwangerschap tot gevolg kan hebben. De overige jongens en meisjes geven aan 
dat de ouders geboden en verboden aanstippen zonder er verder op in te gaan: 

- je onthouden van seks 
- wat je niet mag doen (onfatsoenlijk gedrag vertonen) 

- verantwoordelijk bezig zijn (de regelgeving handhaven) 
- respect hebben voor je lichaam.   

 

In 2000 verschilt het beeld dat de jongeren aangeven enigszins vergeleken bij dat van de 
respondenten uit 1991. In 2000 geven zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

respondenten aan dat hun ouders over ‘seksualiteit’ praten. In vergelijking met 1991 
stippen de jongeren in 2000 meer geboden en verboden aan die de ouders geven. Het 
gaat dan om: 

- afzien van seks op jonge leeftijd om zwangerschap te voorkomen 
- zorgdragen voor je lichaam, respect betonen voor je lichaam en verantwooedelijk 

zijn 
- praten over wat ‘goed’ en ‘slecht’ is 
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- praten over de lichamelijke veranderingen 
- waarschuwen over negatieve gevolgen van seks, wanneer ze dik bevriend zijn 

met een jongen of een meisje 
- praten over ziektes als gevolg van seks, zoals hiv/aids (hetgeen niet nader wordt 

toegelicht) 

- bij sommigen: praten over ‘het beschermen van jezelf’ door condoomgebruik  
- praten over het ‘uitzoeken’ van een passende vriend of vriendin, voorrang geven 

aan studie boven seks, nadenken over wat je doet, vermijden van negatieve 
invloed van leeftijdgenoten op het gebied van seksueel gedrag.  

 

De jongeren vermelden dat voornamelijk de moeder hierover praat en ongeveer 3 % van 
hen geeft aan dat de vaders hierbij betrokken zijn. Uit de verkregen kwantitatieve  

bevindingen valt op te maken dat de ouders het overwegend houden bij het uiten van 
geboden en verboden. Daarmee gepaard gaat het behoedzaam ontmoedigen door uit te 
gaan van een zwangerschap als gevolg van seksueel contact. Verder wordt onder andere 

ook ‘aids’ ter sprake gebracht en benadrukt als een zware aandoening. 
 

6.8.2   Praten over specifieke onderwerpen 

 

Aan de respondenten is voorgelegd of ze vinden dat hun ouders binnen de opvoeding 

aandacht besteden aan een aantal specifieke onderwerpen die met seksualiteit te maken 
hebben. 

- Over ‘de geboorte van een kind praten’ haalt de hoogste scores bij de 
respondenten. Bij 45 % van de respondenten uit steekproef 1991 en bij 39 % van 
die uit steekproef 2000 heeft dit plaats gevonden en heeft de moeder hierover 

gesproken. De inbreng van de vader in beide steekproeven is minimaal. 
- Over ‘hoe de bevruchting plaats vindt, wat seksuele gemeenschap inhoudt en hoe 

de zwangerschap kan worden voorkomen’ vermeldt 20 % van de respondenten 
uit de beide steekproeven dat hoofdzakelijk de moeder hierover gesproken heeft.  

- Ongeveer 15 % van de respondenten geven aan dat voornamelijk hun moeder 

gesproken heeft over ‘het verschil in beleving van seksualiteit bij jongens en 
meisjes’. 

 
In 1991 ligt de leeftijd die de vrouwelijke respondenten aangeven met betrekking tot het 
zich voordoen van de eerste menstruatie, tussen 8 en 14 jaar. De leeftijd die de 

mannelijke respondenten aangeven met betrekking tot het zich voordoen van de eerste 
‘natte droom’ varieert van 10 tot 14 jaar.  

Van de meisjes geeft 87,3 % aan dat de moeder met hen over de menstruatiecyclus 
gesproken heeft. Hiervan geeft 80 % aan dat de moeder hierover heeft gesproken op het 
moment dat de eerste menstruatie zich voordeed. Bij dit onderwerp speelt de vader bij 

deze meisjes geen rol, hij wordt door de respondenten niet genoemd als informatiebron. 
Wel geven 2,4 % van de meisjes aan dat beide ouders hierover met hen heeft gesproken.  

Van de jongens geeft 43,8 % aan op de hoogte te zijn gesteld van de ‘natte droom’. 
Hiervan geeft 4,3 % aan dat de moeder hierover gesproken heeft, 0,7 % vermeldt de 
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vader, terwijl 3,5 % van de jongens aangeven dat beide ouders hierover gesproken heeft. 
Praten hierover vond plaats nadat de ‘natte drroom’ zich had voorgedaan. De jongens 

vermelden dat hierbij geen sprake was van het uiten van geboden en verboden,van de 
kant van de moeder of vader. Het overgrote deel van de jongens vermeldt dat ze 
informatie hebben verkregen van oudere broers en neven of andere oudere jongens.  

In 2000 ligt de leeftijd die meisjes opgeven met betrekking tot het zich voordoen van de 
eerste menstruatie tussen 9 en 15 jaar.  

De leeftijd die de jongens aangeven met betrekking tot het zich voordoen van de eerste 
‘natte droom’ ligt tussen 10 en 15 jaar. 
Van de meisjes geeft 79,1 %  aan dat de moeder over de eerste menstruatie heeft 

gesproken. Van betrokken meisjes geeft 80 % aan dat de moeder hierover heeft 
gesproken op het moment dat de menstruatie zich had voorgedaan. Praten over dit 

onderwerp in huiselijke sfeer ligt bij de meisjes volledig in handen van de moeder.  
Evenals in steekproef 1991 vermelden de meisjes in steekproef 2000 dat hun moeder 
vertelt dat deze gebeurtenis zich voortaan elke maand herhaalt en dat ze voortaan op 

moeten passen met jongens.   
Van de jongens geeft 24,2 % aan op de hoogte te zijn gesteld van een ‘natte droom’.  

Hiervan geeft 5 % aan door de moeder te zijn ingelicht, nadat deze gebeurtenis zich had 
voorgedaan. De vader wordt noch individueel, noch in combinatie met de moeder hierbij 
genoemd.  Evenals in de steekproef van 1991 vermelden de jongens dat hun moeder 

geen geboden of verboden naar voren heeft gebracht in het gesprek.  
 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat het praten over de menstruatie en de ‘natte 
droom’ zeer beperkt van inhoud is.    
Zo geven de meisjes aan dat hun moeder hen vertelt dat ‘dit nu elke maand zal 

gebeuren’ en dat zij haar dochter zal voorzien van een maandverband. En waar ze dit 
vervolgens maandelijks moet deponeren. Verder krijgt de dochter de waarschuwing ‘om 

voortaan op te passen met de jongens’.    
De jongens geven aan dat ze te horen krijgen dat ze nu ‘een grote jongen’ geworden zijn.  
Ze zeggen dat niet nader wordt ingegaan op het verwarrende gevoel van ‘opwinding’ dat 

gepaard gaat met ‘in bed te hebben geplast’. Het overgroot deel van de jongens verhaalt 
dat ze informatie ter zake te horen krijgen van hetzij oudere broers, neven, vrienden of 

onwillekeurige derden. 
De bevindingen geven aan dat over het algemeen de verstrekte informatie zeer beperkt 
en onvolledig is, de ouders geven geen inhoudelijke informatie en gaan niet in op de 

emoties die dergelijke onderwerpen en voorvallen oproepen. Ook komt naar voren dat 
binnen het gezins- en ook het familie-verband niet makkelijk over het onderwerp 

‘seksualiteit’ wordt gesproken. Dit onderwerp wordt als ‘delicaat’, moreel en emotioneel 
beladen ervaren. 
Het praten houdt geen gesprek in waarbij informatie en meningen worden uitgewisseld 

en sprake is van het stimuleren van reflectie en zelfsturing. In het gesprek is van belang 
de toon waarop bepaalde situaties en personen ter sprake komen, hetgeen veelal 

neerkomt op het hanteren van de vigerende normen en waarden op het vlak van 
seksualiteit en relaties.  
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De praktijkgegevens laten ook zien dat een zeer beperkt aantal ouders ter zake doende 
informatie op dit gebied hetzij in de bibliotheek hetzij elders opzoeken om met hun kind 

de lichaamsveranderingen die hij/zij doormaakt door te nemen.  
 
6.8.3    Perceptie van de seksualiteit bij de ouders 

 

Op de vraag hoe de ouders seksualiteit bezien en wat volgens hen het doel is van 

seksualiteit, antwoorden de respondenten als volgt.  
In 1991 geeft 45 % van de mannelijke en 32 % van de vrouwelijke respondenten aan van 
mening te zijn dat hun ouders seksualiteit als ‘gewoon’ zien. Voorts vermelden 5 % van 

de mannelijke en 4 %  vrouwelijke respondenten dat naar hun mening hun ouders 
seksualiteit als iets ‘minderwaardigs’ bezien.  

In 2000 vermeldt 53,4 % van de vrouwelijke respondenten dat naar hun mening hun 
ouders seksualiteit als ‘iets moois’ bezien. 37,5 % van de  mannelijke en 20,2 % van de 
vrouwelijke respondenten vermelden dat naar hun mening hun ouders seksualiteit als 

‘gewoon’ bezien. 3,2 % van de mannelijke en 2,1 % van de vrouwelijke respo ndenten 
vinden dat hun ouders seksualiteit als ‘iets minderwaardigs’ bezien.  

 
Over het doel van seksualiteit, reageren de respondenten als volgt.  
In 1991 zijn 47 % van de mannelijke en 51 % van de vrouwelijke respondenten van 

mening dat hun ouders het doel van seksualiteit bezien als ‘het uiten’ van liefde.  
3,2 % van de mannelijke en 2,1 % van de vrouwelijke respondenten vinden dat hun 

ouders het doel van seksualiteit als iets ‘minderwaardigs’ bezien.  
In 2000 geven 38,7 % van de mannelijke en 42,4 % van de vrouwelijke respondenten 
aan dat hun ouders ‘het krijgen van kinderen’ als doel zien van seksualiteit. Nabij 13 % 

van de jongens en meisjes geven aan dat seksualiteit volgens hun ouders neerkomt op 
het voorzien in een behoefte.  

 
De kwalitatieve gegevens laten zien dat jongeren door de uitlatingen van hun ouders 
over seksualiteit die bij tijd en wijle plaats vindt, zich uiteindelijk een beeld vormen van 

hetgeen waar de ouders vanuit gaan. Duidelijk wordt dat seksualiteit in verband wordt 
gebracht met een samenlevingsrelatie die uit liefde voor elkaar wordt aangegaan en 

gericht is op het stichten van een gezin.  
Opmerkelijk is dat jongeren die afkomstig zijn uit gezinnen die zeer religieus 
georiënteerd zijn de seksualiteit als ‘iets moois’ aanduiden en koppe len aan 

voortplanting binnen een huwelijksverband. De hierbij betrokken meisjes geven aan dat 
hun ouders aangeven dat hun lichaam een tempel van God is en dat zij daarmee als 

zodanig om moeten gaan. De hierbij betrokken jongens gaan, conform de ouders, ervan 
uit dat echtparen in de hemel gevormd worden.   
Van de ene kant geven deze  jongeren aan dat ze weten wat hun ouders van hen 

verwachten, terwijl ze van de andere kant door hun gedragingen laten zien dat ze de 
beleving van het intense verlangen naar het aanleggen of onderhouden van een contact 

met de hierbij relevante ander achterna gaan.   
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6.9     Opvattingen van ouders over seksuele onderwerpen 

 

Niet in de steekproef van 1991, maar wel in die van 2000 is aan de respondenten de 
vraag gesteld wat de ouders vinden van de ‘maagdelijkheid’ van het meisje, het gebruik 
van anticonceptie door jongeren, trouwen of samenwonen, en homoseksualiteit.  

 
Maagdelijkheid van het meisje 

38 % van de mannelijke en 54 % van de vrouwelijke respondenten geven aan dat, 
volgens hen, de ouders de ‘maagdelijkheid van het meisje’ belangrijk vinden. 40,8 % 
van de mannelijke en 28 % van de vrouwelijke respondenten vermelden dat de ouders 

hierover nooit hebben gesproken. 
Meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten vermelden dat hun ouders de 

‘maagdelijkheid van het meisje’ belangrijk vinden, terwijl meer mannelijke dan 
vrouwelijke respondenten aangeven dat hun ouders hier nooit over hebben gesproken.  
 

Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat de jongens en de meisjes aangeven dat voor 
hun ouders de ‘maagdelijkheid’ van hun dochter of van een meisje in het algemeen zeer 

belangrijk is. Met name de meisjes vermelden dat hun moeder en vooral hun vader in 
verband hiermee verwijzen naar de fatsoensnorm en de reputatie die deel uitmaken van 
de vigerende regelgeving. Overtreding hiervan heeft (zware) strafmaatregelen tot 

gevolg, waarbij fysieke straf meer regel dan uitzondering is.  
De jongens (en vooral jong volwassen mannen die verkering hebben) geven aan dat hun 

ouders hen erop attenderen om buitensporige meisjes te mijden als vriendin of partner. 
Daarmee wordt, conform de beleving van betrokkenen, door de ouders niet alleen 
verwezen naar mogelijk promiscu gedrag van dergelijke meisjes, maar ook naar het 

verlies van de maagdelijkheid (met verlies van hiermee gepaard gaande goede reputatie 
en fatsoen). 

 
Meisjes over maagdelijkheid 

De kwalitatieve bevindingen geven aan dat uit de beleving van de meisjes valt op te 

maken dat de maagdelijkheid voor hen veel betekenis heeft. 
Alhoewel er sprake is van een fundamentele betekenis bij de beleving van de 

maagdelijkheid bij de meisjes, heeft het onderhouden van een intieme relatie of het 
willen overgaan naar een intieme relatie hierbij een bijzondere connotatie: 

- een fundamentele betekenis   

Maagdelijkheid wordt in verband gebracht met ‘vrij van smet’ zijn, fatsoenlijk zijn, je 
persoonlijke eer behoeden. Het verlangen van het meisje om ‘van’ de  partner te zijn 

wordt bezegeld door het coïtaal samen zijn. Bij de overgave wordt de maagdelijkheid 
opgegeven en krijgt men de ander voor terug.  
Deze betekenis is vaker merkbaar bij de meisjes die vinden dat ze een ‘vaste’ relatie 

hebben met een vriend, of bij de meisjes die op het punt staan om, naar hun beleving, 
een ‘vaste’ relatie met een vriend aan te gaan 
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- een bijzondere connotatie 
De meisjes die erachter komen dat hun vriend, ongeacht hun exclusieve relatie, ook met 

een ander meisje of zelfs meerdere seksuele gemeenschap onderhoudt, beleven dit als 
een debâcle. Ondanks alle leed en een vriend die beterschap belooft, zullen deze meisjes 
de relatie met de betrokken vriend niet verbreken. Opgeven van de relatie, toegeven aan 

de manier waarop de partner met hen is omgegaan betekent: inboeten aan eer en fatsoen, 
getoetst worden door derden en inboeten aan naam en faam en sociale positie (binnen 

het gezin en de groep van leeftijdsgenoten).  
Coïtaal gedrag wordt geassociëerd met het opgeven van de maagdelijkheid en als 
zodanig je goede reputatie en je fatsoensnormen op het spel zetten.  

 
Jongens over maagdelijkheid 

Naar voren komt dat heel anders dan bij de meisjes het jongens- en mannengedrag in een 
‘niet-maagdelijk’ verband pas ter sprake komt als zij vrouwenjagers gedrag vertonen: te 
veel en te openlijk naar seks verlangen is slecht voor het imago. Bij de jongens worden, 

vooral naar gelang ze ouder worden en hun onderwijs aan het afronden zijn,  
(hetero-)seksuele activiteiten van de ene kant gedoogd en van de andere kant van belang 

geacht als teken van hun manbaarheid. Met name de moeder zal steeds geboden en 
verboden uiten om te behoeden voor zwangerschap. De jongens gaan ervan uit dat de 
ouderlijke regelgeving inzake fatsoensnormen en handhaven van een goede reputatie 

zoals die voor meisjes geldt, niet op hen van toepassing is. Naar hun beleving is het voor 
hen van belang om het verwekken van een kind te vermijden en maakt participatie in 

seksuele vrijheden deel uit van hun ‘man-zijn’. 
Jongens die niet seksueel actief zijn geven wel aan dat de maagdelijkheid van meisjes 
van belang is maar ze houden zich daar verder niet mee bezig.  

 
Zowel bij de niet seksueel actieve jongens als de seksueel actieve jongens is sprake van 

een fundamentele betekenis met betrekking tot maagdelijkheid bij meisjes. Voor de 
jongens duidt de maagdelijkheid van het meisje op ‘eer’ en ‘fatsoen’ en heeft het de 
betekenis van exclusiviteit, trouw, loyaliteit.    

 
Het gebruik van anticonceptie 

Uit de resultaten blijkt dat om en nabij 30 % van de jongens en ruim 20 % van de 
meisjes aangeven dat hun ouders het gebruik van anticonceptie bij jongeren accepteren, 
terwijl zo’n 13% van de jongens en ruim 20 % van de meisjes aangeven dat, volgens 

hen, hun ouders het gebruik van anticonceptie bij jongeren eerder tolereren uit 
noodzaak, maar niet accepteren. 

Ruim 40 % van de jongens en 30 % van de meisjes aangeven dat de ouders dit 
onderwerp niet bespreekbaar maken.  
 

Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat de meisjes aangeven dat de anti-conceptie pil 
thuis niet of nauwelijks wordt besproken, tenzij er sprake is van een voorval waarbij dit 

onderwerp ter sprake moet komen. Zo werd in de jaren negentig de anticonceptie pil 
vaak geassocieerd met zwaarlijvigheid en het verwekken van kanker en als onveilig. 



 132 

Gaande de jaren 2000 worden deze uitlatingen veel minder naar voren gebracht en wordt 
de  anticonceptie pil als veilig beschouwd.  Al weten de meeste meisjes en jongens, maar 

ook volwassenen, niet hoe de werking ervan is.  
 
De anti conceptie pil is niet opgenomen in de Algemene Ziektekosten Verzekering: het  

komt voor rekening van degene die deze behoeft. De pil is op voorschrift van de huisarts 
verkrijgbaar.    

Het komt voor dat meisjes vanaf om en nabij 14 jaar de anti conceptie pil gebruiken. 
Soms op voorspraak van de huisarts waarmee de moeder dan instemt (en waarvan de 
vader meestal niet op de hoogte wordt gebracht), soms door toedoen van de ouders van 

de partner (waar de ouders van het meisje meestal niet van af weten). Het komt frequent 
voor dat de hierbij betrokken meisjes zich niet aan het voorschrift voor de pil houden, 

hetzij door onkunde, hetzij door ontbreken van discipline, maar vooral door het 
uitblijven van reflectie.   
 

Trouwen of samenwonen 

In het kader van relaties zijn twee  vragen gesteld: 

1. of de ouders, volgens de respondenten, graag zien dat de desbetreffende 
respondent met iemand trouwt of samenwoont 

2. of ze graag zien dat hij/zij met iemand zou trouwen of samenwonen die  

            aan hun verwachting voldoet. 
De respondenten reageren als volgt. 

49,4 % van de mannelijke en 62,5 % van de vrouwelijke respondenten geven aan dat,  
volgens hen, hun ouders graag zien dat ze in het huwelijk treden.  
14 % van de mannelijke en 5,4 % van de vrouwelijke respondenten geven aan dat de 

ouders geen bezwaar hebben tegen samenwonen. Voor het overige wordt over dit 
onderwerp niet gesproken. 

 

Uit de  kwalitatieve bevindingen blijkt dat de jongens en de meisjes, naar gelang ze 
opgroeien steeds vaker het een en ander van hun ouders, de moeder en de vader, horen 

over het huwelijk en het kiezen van een ‘goede’ partner. Het huwelijk is het doel om na 
te streven. Duurzaam samenwonen wordt niet aangeprezen.  

Gaande de jaren 2000 tolereren de ouders het samenwonen van hun (jong)volwassen 
kinderen (vooral wanneer dit niet lokaal, maar in het buitenland plaats vindt), maar 
zullen hierbij steeds laten blijken dat ze dit zien als opstap naar het huwelijk. 

De jongeren krijgen van vroeg-af-aan mee dat het huwelijk een waarborg is voor de 
beide partners en voor het toekomstig gezin. De ‘waarborg’ houdt in: de materiële 

ondersteuning van elkaar, samen - en niet als alleenstaande - de ‘oude dag’ tegemoet 
gaan, en garant staan voor het groot brengen van de kinderen.  
De kwalitatieve bevindingen geven verder aan dat het bij een groot deel van de meisjes, 

vanaf de late adolescentie voor komt dat ze zich met de partnerkeuze bezig houden 
waarmee ze willen samenleven. Bij de jongens die tijdens de late adolescentie en op 

vroeg volwassen leeftijd hetzij studeren of werken speelt vaak het zoeken naar een 
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partner, die uiteindelijk de rol kan hebben die zijn moeder bij zijn vader heeft 
ingenomen.  

Aan de respondenten die hebben vermeld wat de ouders graag zouden willen, is  
vervolgens de vraag gesteld of de gekozen partner aan verwachtingen van de ouders  
moeten voldoen en zoja, welke? 

30 % van de mannelijke en 47,1 % van de vrouwelijke respondenten vinden dat, volgens  
hen, hun ouders wel van bepaalde verwachtingen uitgaan; terwijl 11,8 % van de jongens  

en 4,2 % van de meisjes vinden dat dit niet het geval is. Voor het overige is hier niet 
over gesproken. 
De respondenten die aangeven dat hun ouders wel van bepaalde verwachtingen uitgaan,  

verwoorden een scala van verwachtingen, zoals: een partner die een goed mens is, goed 
is opgeleid, eerlijk, trouw, vreedzaam, van hun zoon/dochter houdt, hun zoon/dochter  

respecteert, werkt, geen drugs en/of  alcohol gebruikt, niet agressief is. 
Gesteld kan worden dat het merendeel van de  respondenten naar voren brengt dat 
ouders het aangaan van een huwelijk belangrijk vinden. Bij de meisjes ligt  het 

percentage ter zake  beduidend hoger dan bij de jongens. Een hiermee vergelijkbare 
situatie komt naar voren bij de verwachtingen die de ouders koesteren met betrekking tot 

de gekozen partner: bijna 50 % van de meisjes geven aan dat hun ouders een 
beschermende, trouwe en integere man nastreven voor hun dochter.  
 

Homoseksualiteit 

In het kader van seksualiteit en relaties is ook homoseksualiteit naar voren gekomen.    

Aan de jongeren is de vraag gesteld wat hun ouders vinden van homoseksualiteit:  
vinden ze dit aanvaardbaar, wijzen ze dit af of is hierover niet gesproken?  
De resultaten zijn als volgt: 

- 14,7 % van de mannelijke en 23 % van de vrouwelijke respondenten geven aan 
dat hun ouders homoseksualiteit aanvaardbaar vinden 

- 56,1 % van de mannelijke en 48,9 % van de vrouwelijke respondenten geven aan 
dat hun ouders homoseksualiteit afwijzen, terwijl  

- 28,9 % van de jongens en 28,1 % van de meisjes vermelden dat hun ouders niet 

over dit onderwerp praten. 
De resultaten geven aan dat relatief meer vrouwelijke (23 %) dan mannelijke 

respondenten (14,7 %) vermelden dat hun ouders homoseksualiteit aanvaardbaar vinden. 
Echter,  het merendeel van de ouders, aldus de respondenten, wijst homoseksualiteit af: 
de respondenten kenmerken de houding van hun ouders hierbij a ls “negatief”. Bij beide 

seksen spreekt ruim een kwart van de ouders niet over dit onderwerp.   
 

Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat de jongeren in het kader van homoseksualiteit 
aangeven dat hun ouders (en groot familie) uitgaan van normen en waarden waarbij 
sprake is van sekse specifieke gedragingen en van een seksualiteit die gebaseerd is op 

voortplanting binnen een huwelijk of duurzame samenleving. In dit kader past geen 
homoseksueel gedrag van jongens en van meisjes en dit wordt als zodanig afgewezen. 

Uit de kwalitatieve bevindingen, uitgaande van een zeer beperkte groep gezinnen 
waarvan een van de kinderen homoseksueel gedrag vertoont, brengen de betrokken 
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jongeren naar voren dat de ouders uiteindelijk het gedrag van het kind tolereren, maar 
het niet bespreekbaar maken. De jongeren ter zake worden geconfronteerd met 

ouderlijke geboden en verboden en met verwijzingen naar een reputatie die problemen 
met zich mee zal brengen.  
 

6.10     Nabeschouwing 

 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat binnen de Arubaanse samenleving de R.K. Kerk grote invloed 
heeft gehad op de gelovigen met betrekking tot hun doen en laten in verband met 
seksualiteit en relaties. Voormeld hoofdstuk geeft ook aan dat de Arubaanse 

samenleving nog steeds gekenmerkt wordt door een hang naar een feitelijke emotionele 
binding aan de oude samenleving. 

Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve bevindingen leveren een heel consistent 
beeld op van de opvattingen en opvoedingspraktijken van de ouders inzake de 
seksualiteit. 

De ouders in dit onderzoek wijzen op allerlei opvoedkundige terreinen, maar in het 
bijzonder ook op het terrein van de sekse- en seksuele contacten, steevast  naar wat 

iedereen toch weet en wat wel altijd zo geweest is. Dit past dan volledig in deze sterke,  
en sociaal steeds meer bevestigde, wens om het oude en waardevolle niet prijs te geven.  
Meisjes worden veel meer bewaakt en veel meer kort gehouden dan jongens als het om 

contacten met de andere sekse gaat en risico op lichamelijk contact betreft. Een meisje is 
daar vaker ongelukkig over, maar begrijpt ook dat de ouders bezorgd zijn om wat haar 

kan overkomen. Dat zij in feite bezorgd zijn om haar toekomst, als een kansrijke 
huwelijkskandidaat en om later op een veilige manier met een betrouwbare man in een 
huwelijk te kunnen belanden. 

Wat jongens en jongemannen doen is toch moeilijker te controleren en een stuk 
moeilijker te eisen. 

De mannelijke seksualiteit wordt opgevat als een dreigende factor. Het is een hartstocht, 
een drift en als zodanig moeilijk beheersbaar. Voor wie nog niet getrouwd is, of later 
door enige oorzaak buiten de huwelijkse staat leeft, blijft seksualiteit een probleem. 

Vandaar het ‘begrip’ dat de ouders, in combinatie met afkeuring, vaak wel kunnen 
opbrengen voor hun opgroeiende zoon(s).  

Alhoewel in de steekproef 2000 een flink deel van de jongeren bij de ouders een tendens 
waarnemen om seksualiteit als iets moois aan te duiden, wil dit niet zeggen dat er 
wezenlijke veranderingen geleidelijk in gang komen. De R.K. Kerk draagt al decennia 

de opvatting uit dat seksualiteit iets moois is, een band geeft tussen man en vrouw. Het 
duidt op een meer eigentijdse invulling van de aloude kerkelijke sacramentenleer, 

namelijk dat het huwelijk een gewijd ritueel is dat goddelijke genade geeft. Dit moet 
men als gehuwden dan ook op zijn geestelijke waarde erkennen en proberen zo goed 
mogelijk te doen verlopen en vol te houden.    

In kritieken op de christelijke, en in het bijzonder de rooms katholieke huwelijksmoraal 
is deze moraal in loop der tijden meermalen betiteld als een ‘landbouwersmoraal’ (Van 

Ussel, 1968).  
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In de oude samenleving hoorde het huwelijk bij de status als volwassene en als geschikt 
om de boerderij of ander bedrijf over te nemen, als de tijd eenmaal zover was. In meer 

eigentijdse termen betekent dit een gezin te kunnen onderhouden. Seksualiteit diende 
dan ook gereserveerd te blijven voor de gehuwde status, omdat de kans op sociaal 
economische complicaties door een vroegtijdige, ongewenste zwangerschap levensgroot 

aanwezig was. 
De ouderlijke normen en waarden met betrekking tot seksualiteit en relaties brengen met 

zich mee dat door gebrekkige informatie van de kant van de ouders (en anderen) 
jongeren veelal niet weten wat ze moeten en kunnen doen op relationeel en seksueel 
terrein. Laat staan dat ze hulp en advies krijgen hoe ze een en ander op een goede 

positieve manier gestalte kunnen geven.  
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Hoofdstuk 7 

 

 

Seksuele gedragingen en het begin van contacten en relaties 

 

 

Inleiding 

 
Seksualiteit speelde al een grote rol in het voorafgaande hoofdstuk waar het ging over de 
ouderlijke beïnvloeding van hun kinderen met het oog op een goede en sociaal 

fatsoenlijke ontwikkeling naar de volwassenheid toe. In dit hoofdstuk staat de 
ontwikkeling en vormgeving van de seksuele aantrekking bij de jongeren zelf centraal. 

In enkele paragrafen worden achtereenvolgens aspecten daarvan beschreven, voorzover 
de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens reiken.  
Ter introductie en goed begrip van het geheel wordt begonnen met een kort algeme ne 

theoretische schets, ontleend aan Nederlands onderzoek van met name Straver en De 
Boer uit de jaren zeventig. In dit hoofdstuk komen de volgende punten aan de orde.  

1. Het begin van aantrekking, spanning en een nieuw soort plezier 
2. Sensaties in het lichaam 
3. Uiting van verlangen en verliefdheid 

4. Aantrekking tot de eigen sekse 
5. Het aangaan van fysieke vrijheden 

6. Losse en vaste relaties 
7. Wat de ouders weten en ervan vinden 
8. Relevante aanvulling uit ander onderzoek 

9. Nabeschouwing. 
 

7.1     Het begin van aantrekking, spanning en een nieuw soort plezier 

 

In het vorige hoofdstuk bleek hoe aan het begin van de jeugdperiode het uitgaansgedrag 

van karakter verandert. Zowel bij de jongens als bij de meisjes wordt de keus zichtbaar 
om vaker uit te gaan, het vaker laat te maken, en vooral om zich dan minder door de 

ouders (en andere sociale omgeving) gecontroleerd en belemmerd te willen voelen. Dit 
terwijl zij in feite, en de meisjes aanmerkelijk meer dan de jongens, juist sterk rekening 
moeten houden met de regels en grenzen die de ouders stellen.  

Het verloop van dit proces is door Straver en De Boer (1980) op grond van gegevens uit 
hun grootschalig onderzoek, deels kwantificerend deels kwalitatief, in kaart gebracht. In 

het kort samengevat komt hun beschrijving op het volgende neer.  
Het bijzondere gevoel dat jongens en meisjes rond de puberteit beginnen te ervaren 
wordt, onder meer, gewekt door van de ene kant de wens om zich geleidelijk ‘groot’, te 

groot voor al die kinderlijke bewaking, te voelen. Aan de andere kant springt er uit dat er 
andere dingen te beleven zijn. Het gaat niet meer om samen gein te hebben, een leuke 

tijd, met een of meer leeftijdgenoten, maar er is duidelijk iets anders te beleven, en dat 
maakt de behoefte wakker om zich minder bewaakt en gecontroleerd te voelen.  
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Meisjes worden van een ‘sociale categorie’ (ze zijn nu eenmaal anders) een bijzondere 
en vooral spannende categorie, die je als jongen erg bezig houdt. Niet alleen in hun 

uiterlijke verschijning, maar ook in hun persoonlijke uitstraling. En jongens worden voor 
meisjes van een wat lastige, vaak lawaaïerige en vooral eigenwijze categorie, een 
speciale soort met bijzondere kwaliteiten, waar je vaak in gedachten mee bezig bent, 

waar je bijzondere jongens bij ontdekt die je eigenlijk beter zou willen leren kennen, 
mee in contact zou willen komen. Het bijzondere gevoel wordt, onder meer, gewekt 

door de aandacht die je als jongen onwillekeurig aan meisjes gaat geven, en die dan bij 
jezelf een besef te weeg brengt van hoezeer je aandacht en verlangen naar een of 
meerdere meisjes uitgaan zonder dat je daar van te voren bij stil had gestaan. En meisjes 

ervaren zichzelf anders, soms geleidelijk soms plotseling, als ze merken aandacht van 
een of meer jongens te krijgen, vooral als ze die aandacht ineens krijgen van een of 

enkele interessante jongens, en ze gaan beseffen dat ze iemand zijn, iemand met waarde 
voor die speciale ander. 
De kunst van het wakker maken, en langs die weg proberen te verleiden, gaat een aantal 

jongeren als het ware vanzelf af. Ze kijken, zoeken oogcontact, lachen eens vriendelijk, 
doen zonodig nog iets om aandacht te trekken, en wachten op een soortgelijke reactie 

van de andere kant, waarna de weg open ligt voor een simpele vraag of opmerking als 
begin van ‘een praatje maken’, en wat er dan verder - al of niet - uit voortkomt. 
Het kwalitatief gedeelte van het onderzoek van voormelde auteurs laten zien dat het 

uiten van interesse in en verlangen naar de ander voornamelijk op non-verbaal niveau 
plaatsvindt. De jongen zal het meisjes volgen, om haar heen lopen, oogcontact proberen 

te krijgen, en kijken of zij hierop met een soort van spiegelbeeldactie reageert.  
Indien het meisje het vertoond gedrag toestaat, zal het spel van verleiding voortduren. 
Een glimlach van de kant van het meisje of anders het toestaan van de vertoonde vorm 

van contactzoeken leidt uiteindelijk tot het tot stand komen van contact waarbij met 
elkaar wordt gesproken.  

Contact zoeken en contact maken volgen elkaar soms snel op.  
Gedrag komt niet alleen voort uit gevoelens, althans niet in de bewustzijnssfeer, maar 
gevoelens komen evenzeer voort uit gedrag als omgekeerd. 

Iets soortgelijks vindt plaats bij de ontdekking van het eigen lichaam, dat eerst 
voornamelijk praktische functies had, en nu ineens een bron van gevoelens en 

belevingen blijkt te zijn. 
 
De nu volgende paragrafen gaan in op verliefdheden en lichamelijke sensaties, waarna 

de  uitbouw in contacten en relaties en lichamelijke vrijheden ten opzichte van elkaar 
aan de orde komen. 

 
7.2     Sensaties in het lichaam 

 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat de bijzondere sensaties vaak door toevallige 
situaties worden ontdekt, en dan herhaald en uitgebreider geëxploreerd worden. De als 

‘natte droom’ aangeduide ervaring kan dit inleiden, vaak mede afgeleid door het schuren 
van het lichaam tegen een voorwerp. De ‘natte droom’ blijkt een geschikte aanduiding 
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waarover binnen de jongensgroep gesproken en grappen gemaakt kunnen worden. Dit 
brengt met zich mee dat de jongens die eerder schuldgevoelens hadden omdat ze iets 

deden wat niet geoorloofd was, hier dan minder last van hebben. 
Het masturberen bij de jongens wordt gekoppeld aan het seksueel verlangen naar een 
meisje dat wellicht wel sociaal, maar - nog - niet seksueel benaderbaar is. Het streven 

van de jongen is om uiteindelijk fysiek contact te bewerkstelligen met het meisje 
waarnaar wordt verlangd. 

Als zodanig functioneert de masturbatie in eerste instantie als een prelude op het 
aangaan van het seksueel contact waarnaar wordt verlangd.  
Het bewust omgaan met zelf gecreëerde fantasieën of anders met gebruik van seksueel 

getint materiaal, komt vaak veel later op gang, maar blijft als substituut dienen voor een 
verlangen dat al dan niet op dat moment gerealiseerd kan worden.  

Uit de bevindingen blijkt dat door de jaren heen de meisjes over het algemeen 
masturbatie toeschrijven aan jongens en van mening zijn dat dit gedrag niet toepasselijk 
is voor meisjes. 

Vanaf eind jaren negentig is een lichte kentering waarneembaar binnen deze zienswijze: 
een beperkt aantal meisjes geven aan dat ze masturberen met daarbij de opmerking dat 

hun ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Het betreft hierbij dan vaak meisjes die deel 
uitmaken van een groep die dat ook doet. In vergelijking met de jongens is bij de meisjes  
masturbatie meer gericht op de persoonlijke belevingen. Vaak worden deze belevingen 

dan gekoppeld aan het romantisch fantaseren over de jongen (of soms volwassen man) 
waarop ze verliefd zijn. Het komt dan frequent voor dat de meisjes die masturberen 

schuldgevoelens hebben omdat ze iets doen wat tegen de fatsoensregels ingaat. 
 
Wat  het kwantitatieve gedeelte van 1991 betreft geven 9 van de 10 jongens en 1 op de 

10 meisjes aan dat ze aan zelfstimulatie doen.  
In 2000 vermelden 9 op de 10 jongens en 3 op de 10 meisjes dat ze masturberen 

Zowel in 1991 als 2000 geeft het merendeel van desbetreffende  jongens en meisjes aan 
dat ze één tot twee keer per week masturberen.  
In 1991 vermelden 50 % van de jongens en 25 % van de meisjes die aan solo seks doen, 

dat ze hierbij geen schuldgevoelens hebben.  
In 2000 vermelden 50 % van de jongens en van de meisjes die aan zelfstimulatie doen 

dat hierbij geen sprake is van schuldgevoelens.  
In beide steekproeven vermelden de respondenten van beide seksen die schuldgevoelens 
bij het masturberen hebben dat ze iets doen dat tegen de fatsoensnormen ingaat.  

Bij de seksueel actieve meisjes dient de masturbatie vaak als substituut voor coïtaal 
gedrag. Bij deze groep meisjes komt het voor dat er sprake is van dubbele 

schuldgevoelens omdat ze gedragingen vertonen die conform de regelgeving niet 
geoorloofd zijn: het overtreden van fatsoensnormen en het riskeren van hun reputatie.  
Dit alles betreft dan de gegevens over de verschillende leeftijdsgroepen samen, niet 

nader onderverdeeld in leeftijden.  
De frequenties en verschillen naar sekse vormen hier de belangrijkste aanwijzingen voor 

de mate en de soort van behoefte aan de genoemde sensaties.  
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Het bijna op zichzelf staan van de sensatie versus de sterke koppeling hiervan aan een 
mentale voorstelling van een geliefd persoon is dan een opvallend verschil.  

Uit de algemene literatuur is echter bekend dat ook jongens en mannen bij hun 
zelfstimulatie altijd een of meerdere  personen voor de geest halen.  
 

7.3      Uiting van verlangen en verliefdheid 

 

In beide steekproeven geeft het merendeel van de respondenten aan ooit verliefd te zijn 
geweest.  
In 1991 geven om en nabij de 80 % van de jongens en de meisjes aan ooit verliefd te zijn 

geweest. 
In 2000 vermelden dit 68 % van de jongens en 80 % van de meisjes.  

Uitgaande van de resultaten vallen twee piekperioden op met betrekking tot de 
vermeende leeftijd waarop de eerste verliefdheid zich heeft voorgedaan: 

- in beide steekproeven geeft om en nabij10 % van de meisjes de leeftijd van 12 

jaar of jonger (te weten 9 jaar) aan waarop ze voor het eerst verliefd werden. In 
1991 geeft 31 % van de jongens en in 2000 25 % de leeftijd van 12 jaar of jonger 

(8 jaar) aan 
- in 1991 ligt de gemiddelde leeftijd bij de jongens tussen 14 en 15 jaar en bij de 

meisjes tussen 15 en 16 jaar 

- In 2000 ligt de gemiddelde leeftijd bij beide seksen tussen 14 en 15 jaar. 
Voorts geven de resultaten de leeftijd aan van degenen op wie de respondenten verliefd 

werden: 
- in beide steekproeven wordt het merendeel van de meisjes verliefd op jongens  

binnen de leeftijdscategorie van 14 tot en met 20 jaar, terwijl het merendeel van 

de jongens verliefd wordt op meisjes binnen de leeftijdscategorie van 12 tot en 
met 18 jaar 

- in beide steekproeven liggen bij de meisjes de hoogst gemiddelde leeftijden van 
de jongens tussen 15 en 17 jaar. Bij de jongens betreft het in 1991 voornamelijk 
meisjes tussen 14 en 15 jaar en in 2000 voornamelijk meisjes tussen 13 en 15 

jaar. 
Meisjes verkiezen blijkbaar hetzij leeftijdgenoten, hetzij wat ouderse jongens, terwijl 

jongens hetzij leeftijdgenoten verkiezen of anders meisjes die relatief  jonger zijn.  
 
Maar blijft het bij de respondenten binnen deze ontwikkelingsfase bij één 

verliefdheidsbeleving? 
En hoe verhoudt deze beleving zich tussen de seksen? 

- In 1991 vermeldt 55 % van de vrouwelijke respondenten in 2000 51 % dat het 
een eenmalige verliefdheidsbeleving betreft.  

- De resultaten bij de jongens verschillen van die van de meisjes: 

In 1991 vermeldt 32 % van de jongens en in 2000 40 % dat de verliefdheid 
beperkt is gebleven tot één keer.  

De kwalitatieve gegevens laten zien dat er sprake is van: 
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- het ontbreken van verlangen naar een specifiek persoon. Een beperkt deel van de 
jongens en de meisjes verdiept zich in een of meerdere activiteiten naast hun 

studie. Er is dan geen sprake van enig verlangen naar een specifiek persoon. 
- rekening houden met de ouderlijke regelgeving. Een belangrijk deel van de 

jongens en de meisjes raken verliefd, maar houden zoveel mogelijk rekening met 

de regelgeving. Zij vermijden coûte que coûte een relatie en abstineren zich van 
geslachtsverkeer. 

- verschil in beleving. Voor het merendeel van de meisjes bestaat het verlangen dat 
de verliefdheid leidt tot het aangaan van een persoonsgebonden contact waarbij 
de romantische voorstellingen te pas komen. Het gevoelsmatig contact met de 

ander staat centraal, niet het coïtaal gedrag. Voor het merendeel van de jongens 
wordt de verliefdheid gekoppeld aan een persoonsgebonden contact dat 

uiteindelijk moet leiden tot de coïtus. Maar verliefdheid dient niet als de 
voorwaarde voor het aangaan van fysiek contact. Jongens zullen fysiek contact 
aangaan met een meisje dat ze aantrekkelijk vinden, zodra zij fysieke vrijheden 

toe zal laten. 
  

7.4    Aantrekking tot de eigen sekse  

 

In beide steekproeven geeft het merendeel van de jongens en de meisjes aan dat ze zich 

niet fysiek aangetrokken voelen tot sekse-genoten. 
Van de respondenten die hier anders over denken geeft in 1991 3 % van de jongens en 

meisjes aan dat ze zich fysiek zeer aangetrokken voelen tot sekse-genoten, terwijl om en 
nabij 6 % van de jongens en meisjes aangeeft zich fysiek “een beetje” aangetrokken te 
voelen tot sekse-genoten. 

In 2000 vermelden 11 % van de jongens en 6 % van de meisjes dat ze zich fysiek zeer 
aangetrokken voelen tot sekse-genoten, terwijl 16 % van de jongens en 9 % van de 

meisjes aangeven dat ze zich “een beetje” aangetrokken voelen tot sekse-genoten. 
Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt dat gaande de jaren 2000 de schoolgaande 
jongeren minder terughoudend zijn bij het praten over homoseksualiteit. De 

nieuwsgierigheid naar ter zake doende informatie houdt aan evenals de grote mate van 
non-acceptatie in de houding ten opzichte van homoseksuelen.      

Als correlaat, maar los van beide onderzoeken is begin 2000 een klein kwalitatief 
onderzoek ingelast ter aanvulling van de reeds beschikbare, maar enigszins beperkte, 
gegevens. Hierbij is gesproken met om en nabij 25 mannelijke en 25 vrouwelijke 

(jong)volwassenen die aangeven homseksueel geaard te zijn. De kwalitatieve 
bevindingen laten het volgende zien.  

- Alhoewel betrokkenen  op jonge leeftijd - vaak vóór de puberteit - een’gevoel’ 
van aantrekking hebben tot sekse-genoten, wordt dit gevoel door het merendeel 
pas laat in de adolescentie (18/19 jaar) bewust ervaren en naderhand als 

‘homoseksueel’ benoemd. 
- Een deel van betrokkenen geeft aan dat ze als jongen/meisje op jonge leeftijd al 

gedrag vertoonden die niet als heteroseksueel werden beschouwd  en dat dit 
gedrag persisteerde naar gelang ze opgroeiden. Feminien aandoende jongens en 
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masculien aandoende meisjes werden op school en op straat gepest. Thuis werd 
hun gedrag, alleen als dat ‘nog meer’ opviel ter discussie gesteld, maar er werd 

niet over ‘homoseksualiteit’ gesproken.  
- Het merendeel geeft aan dat ze in de late adolescentie zelf achter mogelijke 

ontmoetingsplaatsen waren gekomen. 

- Een deel van de betrokkenen, met name degenen die respectievelijk feminien of 
masculien gedrag vertoonden, zegt dat hun familie op de hoogte is van hun 

seksuele geaardheid maar dat dit geen onderwerp van gesprek is thuis. Zolang 
betrokkenen zich niet uitdrukkelijk als homoseksueel profileert wordt het gedrag 
en het onderwerp ter zake thuis genegeerd. Het merendeel zegt hierover thuis 

niet te willen spreken. 
- Het merendeel van betrokkenen geeft aan te hebben gestreden voor hun plaats 

binnen hun Arubaanse werkomgeving. Sommigen zeggen nog steeds op hun  
qui-vive te zijn. 

 

7.5     Het aangaan van fysieke vrijheden 

 

Hoe geven de respondenten uiting aan (hetero)seksueel gedrag? Welke fysieke vrijheden 
permitteren ze zich? Aan welke leeftijden zijn deze gedragingen gerelateerd? 
In beide steekproeven is uitgegaan van een aantal fysieke vrijheden waarbij de 

respondenten kunnen aangeven wat ze tot dan toe gedaan hebben en op welke leeftijd 
dat voor het eerst heeft plaats gevonden. De desbetreffende resultaten geven hiervan het 

volgende beeld. 
- Elkaars handen vasthouden, elkaar oppervlakkig zoenen en elkaar tongzoenen.  

In beide steekproeven geeft het merendeel van zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

respondenten aan dat ze ooit “elkaars handen”  hebben vastgehouden. 
In 1991: ruim 80 % van de jongens en de meisjes.  

De gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens 12 jaar en voor de meisjes 13/14 jaar.  
In 2000: ruim 90 % van de jongens en de meisjes.  
De gemiddelde  leeftijd hierbij is voor de jongens  12/13 jaar en voor de meisjes 13 jaar.  

- Elkaar oppervlakkig zoenen. 
In beide steekproeven geeft het merendeel van de mannelijke en vrouwelijke 

respondenten aan dat “elkaar oppervlakkig hebben gezoend” heeft plaatsgevonden. 
In 1991: ruim 80 % van de jongens en de meisjes. 
De gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens 12 jaar en voor de meisjes 13/14 jaar.  

In 2000: ruim 90 % van de jongens en de meisjes.  
De gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens en voor de meisjes 12/13 jaar.  

- Elkaar tongzoenen. 
In beide steekproeven geeft het merendeel van zowel de mannelijke als de vrouwelijke 
respondenten aan dat ze “elkaar getongzoend hebben”.  

In 1991: ruim 70 % van de jongens en de meisjes.  
De  gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens 12/13 jaar en voor de meisjes 14 jaar 

In 2000: ruim 80 % van de jongens en de meisjes.  
De gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens en de meisjes 13 jaar.  
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- Het (laten) aanraken van bedekte borsten en het (laten) aanraken van borsten 
onder de kleren. 

In 1991 geven de  resultaten aan dat: 
6 op de 10 jongens en 3 op de 10 meisjes het (laten) aanraken van bedekte borsten en het 
(laten) aanraken van borsten onder de kleren, toestaan.  

De gemiddelde leeftijd hierbij is voor de jongens 13/14 jaar en voor de meisjes 14/15 
jaar. 

In 2000 geven de  resultaten aan dat:  
7 op de 10 jongens en 6 op de 10 meisjes staan het (laten) aanraken van bedekte borsten 
toe. De gemiddelde leeftijd voor de jongens is 13 jaar en voor de meisjes om en nabij 14 

jaar.  
6 op de 10 jongens en 5 op de 10 meisjes staan het (laten) aanraken van borsten onder de 

kleren toe. De gemiddelde  leeftijd is voor de jongen 13/14 jaar en voor de meisjes om 
en nabij 14 jaar. 

- Het betasten van elkaars genitaliën.  

In 1991 geven de resultaten aan dat: 
6 op de 10 jongens en 2 op de 10 meisjes aangeven “elkaars genitaliën” te betasten. De 

gemiddelde leeftijd voor de jongens is 13/14 jaar en voor de meisjes 14/15 jaar. 
In 2000 geven de resultaten aan dat: 
6 op de 10 jongens en om en nabij 5 op de 10 meisjes aangeven “elkaars genitaliën” te 

betasten. De gemiddelde leeftijd voor de jongens is 14 jaar en voor de meisjes om en 
nabij 14 jaar.  

- Met de kleren aan, met sterke wrijving tegen elkaar schuiven.  
In 1991 geven de resultaten aan dat: 
43 % van de mannelijke en 13 % van de vrouwelijke respondenten zich dit gedrag 

veroorloven. De gemiddelde leeftijd voor de jongens is 13/14 jaar en voor de meisjes 
14/15 jaar. 

In 2000 geven de resultaten aan dat: 
53 % van de mannelijke en 40 % van de vrouwelijke respondenten zich dit veroorloven. 
De gemiddelde leeftijd voor de jongens en de meisjes is 14 jaar.  

- De coïtus. 
In 1991 geven de resultaten aan dat: 

69 % van de jongens en 27 % van de meisjes geslachtsgemeenschap hebben gehad. De 
gemiddelde leeftijd voor de jongens is 14 jaar en voor de meisjes 14/15 jaar.  
In 2000 geven de resultaten aan dat: 

54 % van de jongens en 40 % van de  meisjes geslachtsgemeenschap hebben gehad. De 
gemiddelde leeftijd voor de jongens en voor de meisjes is 14 jaar.  

 
7.6     Losse en vaste relaties 

 

De kwantitatieve gegevens geven een beeld van de mate waarin vaste en andere relaties 
voorkomen. Althans over de onderzoeksgroep als geheel, niet gespecificeerd naar 

leeftijd en/of opleidingsniveau. 
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Voor 1991 
                                      vaste relaties         losse relaties         geen binding                                          

meisjes                          41 %                     20 %                     33 % 
jongens                          33 %                    47 %                      20 % 
 

Voor 2000  
                                       vaste relaties         losse relaties         geen binding 

meisjes                           36 %                     31 %                     33 % 
jongens                           29 %                     38 %                     33 %  
 

De meisjes geven wat vaker aan dat ze een vaste relatie hebben, in beide jaren. In de 
literatuur wordt nogal eens aangenomen dat dit (mede) veroorzaakt kan zijn doordat 

meisjes een bepaald contact eerder respectievelijk liever als vast opvatten. Echter, de 
gegevens van 2000 bevestigen dit niet. We laten dit aspect verder rusten en gaan over 
naar de kwalitatieve gegevens bij de verschillende relatie- resp. leefvormen. 

 
7.6.1    Contacten die niet uitlopen op een relatie 

 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat de jongens en de meisjes meestal verschillende 
redenen aanvoeren wanneer het aangelegd contact van korte duur blijkt.  

De meisjes die het contact snel verbreken voeren meestal aan dat: 
- de jongens te weinig rekening met hen houden 

- de jongens niet gericht zijn op het samen praten en samen zijn, maar 
- de fysieke activiteiten voorop stellen en te snel te ver hiermee willen gaan; de 

jongens zijn te veel op de coïtus gericht. 

De jongens die het contact snel verbreken voeren meestal aan dat: 
- de meisjes te veel controleren (in de zin van te vaak vragen waar en met wie ze 

zijn en waarom) 
- de meisjes meer gericht zijn op praten, terwijl de jongens meer willen doen  

( liefkozen en geliefkoosd worden) 

- het steeds uitstellen van fysiek contact, terwijl het praten en het samen dingen 
doen prioriteit krijgen, frustraties oproepen. 

Vooral de meisjes bespreken het reilen en zeilen van het aangelegd contact met hun 
achterban en laten zich vaak door hen leiden.  
De jongens stellen hun directe kameraden meestal achteraf op de hoogte van het 

afbreken van het contact.  
            

7.6.2    Contacten die uitlopen op een losse relatie 

 

Kenmerkend voor de ‘losse’ relatie is dat de jongens en de meisjes hun samen zijn niet 

als bindend beschouwen. Men ontmoet elkaar naargelang het uitkomt, of naargelang het 
thuisfront dit toestaat. Het betreft over het algemeen meisjes in de leeftijd vanaf 14/15 

jaar en jongens in de leeftijd vanaf 13/14 jaar.    
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Voor de meisjes draagt de losse relatie over het algemeen een exploratief karakter. Het 
gaat dan om de aantrekking tot een bepaalde jongen en het verlangen persoonlijk met 

hem om te gaan, in de zin van samen praten en delen van activiteiten van algemene aard. 
Dit samen zijn leidt uiteindelijk tot fysieke vrijheden die meestal van beperkte aard zijn. 
Indien het meisje om de één of andere reden niet langer met de jongen om wil gaan 

beëindigt ze de relatie. Meestal is de reden hiervoor dat de jongen zich meer fysieke 
vrijheden wil veroorloven, terwijl zij dat niet wenst.  

Deze manier van geven van inhoud of betekenis aan de losse relatie komt, vergeleken bij 
de meisjes, in zeer beperkte mate voor bij de jongens.  
De  ‘losse relatie’ bij jongens is meer seksueel getint. Het samen zijn is van de ene kant 

gericht op gezelligheid, maar heeft niet tot doel de mogelijkheid van partnerschap te 
exploreren. Bij de jongen staat centraal: het plezierig met elkaar om kunnen gaan en het 

ondernemen van fysieke activiteiten die mogelijkerwijs in een coïtus kunnen uitlopen.  
Zodra de jongen inziet dat het meisje niet wil ingaan op zijn amoureuze avançes zal hij 
het contact beëindigen. 

Gaande de jaren 2000 komt het bij een beperkt aantal meisjes voor dat ze contactueel 
gedrag vertonen dat veel overeenkomt met het gedrag dat bij de jongens die een ‘losse 

relatie’ nastreven vertonen. Het betreft vaak  meisjes van  om en nabij 16/17 jaar die 
zich evenals de jongens vrijheden willen veroorloven.  
 

7.6.3    Contacten die uitlopen op vaste relaties 

 

Zowel de jongens als de meisjes drukken de duurzaamheid en de emotionele en fysieke 
intensiteit van het contact uit in hetzij een ‘vaste’ of een ‘losse’ relatie. 
Kenmerkend voor hetgeen als ‘vast’ wordt beleefd in dit type relatie is het gezamenlijk 

uitgaan van: 
- het exclusieve karakter hiervan  

- het voortdurend zoeken naar elkanders fysieke nabijheid (hetzij middels 
persoonlijke ontmoetingen, hetzij middels gebruik van telecommunicatie)  

- het onderhouden van coïtaal gedrag 

- de beleving ‘van elkaar’ te zijn en dat te blijven.  
Dit type relatie komt voor een belangrijk deel voor bij meisjes gaandeweg het voortgezet 

onderwijs; vanaf 14/15 jaar en bij de jongens vanaf 16 jaar.      
 
De vaste relatie vertoont gelijkenis met de traditionele sekse rolverdeling zoals die  

 - over het algemeen -  bij volwassen stellen voorkomt:  
- De jongen kent zichzelf meer vrijheid en gedragsautonomie toe waarbij hij geen 

rekening houdt met zijn vriendin. Wanneer hij zin heeft om ergens naar toe te 
gaan met daarbij gezelschap van een ander meisje dan doet hij dat. Alleen zijn 
ouders hebben in zijn beleving het gezag en recht om hem hierover aan te 

spreken. Dit, in tegenstelling tot zijn vriendin, die een dergelijk gedrag niet mag 
vertonen en alleen in gezelschap van ‘nette’ vriendinnen mag uitgaan en vooral 

rekening moet houden met de fatsoensnormen en het behoud van haar goede 
reputatie.  
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- Het meisje stimuleert de  uitwisseling; voor de jongen hangt enige uitwisseling 
over zijn dagelijkse bezigheden of aangelegenheden die beiden betreffen af van 

het beleven van een bevredigende seksuele relatie met haar.  
- Terwijl het meisje een verzorgende rol heeft, treedt de jongen beschermend op en 

als zodanig laten ze elkaar weten dat ze van belang zijn voor elkaar.  

- Het meisje schikt zich zoveel mogelijk naar de wensen van de partner: ze zal 
zoveel mogelijk conflictsituaties mijden. Een mislukte relatie die voor ‘vast’ 

gegolden heeft, kan haar kansen voor het aangaan van een nieuwe betrouwbare 
relatie verminderen en haar reputatie aantasten.  

- Doorgaans is voor de mannelijke partner het seksueel contact van belang. Indien 

het meisje hieraan niet wil toegeven wanneer hij dat wil, zal dit uiteindelijk voor 
hem de aanleiding zijn om een andere partner te zoeken. De relatie is dan over!  

 
7.7     Wat de ouders weten en ervan vinden 

 

Op de vraag wat de moeder en de vader zouden vinden van het onderhouden van coïtaal 
gedrag geeft, in beide steekproeven, het merendeel van de respondenten aan dat beide 

ouders dit zouden afkeuren.  
Indien uitgegaan wordt van het aantal respondenten naargelang de sekse indeling in 
samenhang met het oordeel van de moeder of vader, is er in beide steekproeven sprake 

van een groot verschil tussen de seksen.  
- Bij de jongens geven in zowel 1991 als 2000 om en nabij 29 % van de jongens 

dat de moeder hun gedrag zou goedkeuren en 32 % dat de vader dit ook zou 
vinden.  

- Bij de meisjes ligt de verdeling, relatief bezien, beduidend anders: in 1991 vindt  

7 % van hen dat beide ouders dit gedrag goed zouden keuren.  
In 2000 is dit percentage, relatief bezien, beduidend hoger: 14 % vindt dat de 

moeder dit gedrag goed zou keuren en 10 % gaat ervan uit dat de vader de 
mening van de moeder zal delen. 

Naar voren komt dat in beide steekproeven, conform de beleving van de jongens, 1 op 

de 3 moeders en vaders akkoord gaan met het coïtaal gedrag van hun zoon, terwijl dit 
binnen  de beleving van de meisjes om en nabij 1 op de 10 moeders en vaders dit zouden 

goedkeuren. 
 
Wat de kwalitatieve bevindingen laten zien sluit aan op de kwantitatief verkregen 

resultaten: de jongeren beseffen wat hun ouders conform de gehanteerde regelgeving 
van hen verwachten. Tegelijkertijd vertonen de jongens en de meisjes op het vlak van 

actief bezig zijn met seks en relaties een ‘dubbele standaard’: ze handelen tegen de  
regelgeving in en tegelijkertijd ontkennen ze dit wanneer hun ouders hiernaar 
informeren. 

Het komt dan ook met regelmaat voor dat, met name de ouders van het meisje niet op de 
hoogte zijn van het seksueel actief gedrag van hun dochter. Er is bij betrokken dochter 

sprake van een dubbele standaard: ze doet zich thuis anders voor dan in werkelijkheid 
het geval is. 
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Vaak merkt vooral de moeder dat haar zoon seksueel actief is. Ze zal hierbij niet direct 
ingrijpen. Indirect zal ze wel in het bijzijn van haar zoon op- en aanmerkingen maken 

met betrekking tot het voorkomen van zwangerschap bij meisjes. Indien de partnerkeuze 
van haar adolescente zoon de familie reputatie te na komt, zal ze niet alleen haar zoon 
hierover aanspreken, maar ook haar echtgenoot overhalen om hem de les te lezen. 

Over het algemeen zullen ouders zoveel mogelijk dit type relatie bij zowel hun zoon als 
dochter tegengaan zolang het voortgezet onderwijs nog niet is afgerond, en zij dus niet 

in een eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
De relaties van dit type die voor langere periode standhouden, of uiteindelijk na het 
voortgezet onderwijs uitmonden in een huwelijk of andere vorm van samenleving, 

komen over het algemeen tot stand mede door toedoen van de ouders van beide partijen. 
Deze vinden de partners geschikt voor elkaar, waarbij doorgaans de bijhorende families 

zich ook accepterend opstellen.  
Voorts komt naar voren dat de jongens zich gesterkt voelen in hun gedragingen omdat 
de gegeven opvoedingspatronen bij de jongens vrijheden op seksueel en relationeel vlak 

gedogen, terwijl dit bij de meisjes niet het geval is.  
 

7.8       Relevante aanvulling op de onderzoeken van 1991 en 2000 

 

De twee onderzoeken laten zien dat zich bij de jongens en bij de meisjes patronen 

voordoen die steeds terugkomen. 
Eén van de patronen hierbij is de leeftijd waarop een belangrijk deel van de jongens en 

de meisjes hun eerste coïtus beleven. Deze leeftijd is voor de jongens in beide 
onderzoeken consistent gebleken: 14 jaar. Bij de meisjes is in 1991 sprake van de 
leeftijd die schommelt tussen 14 en 15 jaar. In 2000 wordt de leeftijd van 14 jaar 

geconstateerd bij de meisjes die overgaan tot hun eerste coïtus.  
In 2005 heeft de Directie Volksgezondheid Aruba een aselecte steekproef uitgevoerd 

onder leerlingen van scholen uit het voortgezet onderwijs om een overzicht te krijgen 
van de algemene kennis van het condoom onder de jongeren. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de ‘Knowledge, Attitude, Behaviour and Practices Survey”.  

De steekproef omvat 314 meisjes en 226 jongens in de leeftijd van 12 tot 24 jaar:    
- leeftijdskategorie  12 – 14 jaar:  31,8 % 

- leeftijdskategorie  15 – 19 jaar:  67,1 %  
- leeftijdskategorie  20 – 24 jaar:    7,1 %  

Van de respondenten is 76 % op Aruba geboren.  

78 % van de respondenten zijn rooms-katholiek en belijden actief hun geloof.  
Uit de survey blijkt dat: 

- 47,6 % van de jongens en 49,8 % van de meisjes seksueel actief zijn met hierbij 
een gemiddelde leeftijd van 14,2 jaar 

- 3,6 % van de jongens en 4,3 % van de meisjes hebben een seksuele relatie gehad 

met een partner van hetzelfde geslacht 
- 88 % van de seksueel actieve jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 

24 jaar hebben tot dan toe een maximum van 4 partners gehad.   
 



 147 

Vergeleken bij de onderzoeken van 1991 en 2000 is er sprake van een afdalende trend 
met betrekking tot de seksueel actieve jongens en een toename van de seksueel actieve 

meisjes. De  resultaten laten zien dat het aantal seksueel actieve jongens dat zich aan 
meer dan één partner houdt relatief in de loop der jaren is voortgeschreden. Terwijl in de 
veldonderzoeken de dato 1991 en 2000 de seksueel actieve meisjes zich relatief bezien 

meer dan de jongens bij een partner hielden, laten de resultaten van 2005 zien dat hierin 
verandering is opgetreden  De meisjes vertonen meer gedrag richting wisselen van 

partners.    
Opmerkelijk in 2005  is de vaststelling van de gemiddelde leeftijd waarop de jongeren 
seksueel actief zijn. Deze leeftijd is relatief bezien in hoge mate in overeenkomst met de 

gemiddelde leeftijden zoals gemeten in 1991 en 2000.  
  

7.9      Nabeschouwing 

 

Een paar bevindingen in dit hoofdstuk trekken de aandacht en vragen als het ware om 

een nadere toelichting en hopelijk inzichtgevende uitleg.  
Dit is niet alleen de - in vergelijking met Westeuropa en de V.S. - vroege leeftijd van de 

eerste coïtus, en een mogelijke verklaring hiervoor. Ook de wijze waarop hiermee door 
de ouders en andere volwassenen wordt omgegaan, is dan een bespreking waard. Een 
centraal structuurkenmerk van de huidige Arubaanse cultuur is de sterke sekse-

ongelijkheid en daarmee samenhangende machtsverhoudingen. Dit dringt zich in alle 
thema’s van dit boek op, maar is als het ware hier sterker: dichtbij iedereen persoonlijk 

in zijn/haar eigen lichaam. 
 

7.9.1    De sociale grondstructuur van seksualiteit 

 

Door de sociale structuur die Arubaanse kinderen van jongs-af-aan meemaken leren zij 

twee hoofdlijnen voor het begrijpen en plaatsen van de (later) opkomende sekse-
spanning en seksuele gevoelens.  
De eerste is de idee van de wederzijdse complimentariteit: man en vrouw vullen elkaar 

aan bij de vele taken die er zijn, en het aangaan van een vaste relatie tussen personen van 
verschillende sekse is de basis voor de zichtbare en kennelijk van iedereen verwachte 

levensvorm. 
Met het vorderen van de kinderleeftijd en de aanloop naar de puberteit beginnen 
kinderen en jongeren vormen te ontdekken voor het gedrag om tot dit doel te komen en 

ervaren ze ook een reeks van nieuwe gevoelens waarin elementen zitten van het latere 
grotere geheel. (Deze gedachten zijn enigszins te vinden in literatuur van Rita 

Kohnstamm (2002) en uitvoerig in literatuur van Straver (1980) en niet in de 
internationaal veel gebruikte Amerikaanse handboeken over ontwikkelingspsychologie. 
In de Amerikaanse beschrijvingen van de puberteit gaat het om biologische 

veranderingen die na enige tijd leiden tot paarvorming en die dan na weer enige tijd 
definitief wordt).    

In de kinderlijke verliefdheden die al vrij vroeg kunnen optreden gaat het veelal nog om 
gevoelens van sympathie, zich aangetrokken voelen en derge lijke. Vaak geven ze er al 



 148 

een vorm aan waarin ze preluderen op wat later komt: door elkaars hand vast te houden, 
door uitingen van vriendschap en hechting terwijl een element van bewondering in een 

of andere vorm de kern vormt.  
Op een ander terrein dat later evenzeer wezenlijk is voor de seksualiteit hebben kinderen 
vaak van jongs-af-aan al geëxperimenteerd: niet alleen dat sommige delen van het 

lichaam bijzondere sensaties kunnen geven, maar ook dat het leuk is om elkaar hiermee 
te prikkelen (‘seksuele spelletjes’). 

Het derde wezenlijke element voor seksualiteit wordt reëel wanneer aan het begin van de 
puberteit een spanning begint te ontstaan over het lichaam van de andere sekse. Wat 
eerst andersoortige en vaak maar lastige leeftijdgenootjes waren, worden nu ineens 

voorwerp van kijken, elkaar attent maken en dergelijke.  
In de vrienden- en de vriendinnenkring worden veel opmerkingen gemaakt die deze 

nieuwe gevoelens tot uitdrukking brengen, waarmee de spanning en opwinding als 
collectief thema versterkt wordt. 
Een en ander, en dan met name het vervolg hiervan in de toenaderingspogingen om tot 

contact te komen, wordt hier ontleend aan de studie van Straver (1980), waarin een deel 
van het grootschalig jeugdseks-onderzoek uit 1974 door het Nederlands Instituut voor 

Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) wordt beschreven.  
Voor het begrijpen van het onderhavige onderzoek zijn bepaalde gegevens uit dat 
onderzoek wel verhelderend. Al vanaf de eerste fase van de spanning over sekse treedt 

ook een zeker antagonisme in combinatie met verlangens naar binding, aan het licht. 
Door de verschillende rollen die van de deelnemers verwacht worden in het meedoen 

aan het spel van eerst groepsmatig en later individueel contact zoeken, alsmede door de - 
niet opgeloste - conflictuerende opvattingen over wat sociaal juist is en wat persoonlijk 
innerlijk gewenst wordt. 

Slechts eenderde van de jongens en van de meisjes meent ronduit dat de sekserollen 
volledig moeten worden gerealiseerd: het meisje helemaal afwachtend, de jongen als 

enige die actie onderneemt. Een duidelijke meerderheid wil zelf veel liever informele 
mogelijkheden waarbij spontaan optreden van het meisje of de jongen tot contact leidt.  
Maar door het ontbreken van een spreekbuis voor deze wat vrijere vormen en de 

begrijpelijke onzekerheid blijven oude vormen hun kracht behouden, maar ontstaan ook 
voortdurend misverstanden. De jongen heeft bijvoorbeeld liever dat het meisje duidelijk 

laat merken hem te mogen, maar denkt dat hij actie moet tonen. Vice versa geldt zoiets 
voor de meisjes die liever actief zouden zijn, meer dan zij denken te kunnen. 
Wanneer contacten zijn begonnen, na enig tijdverloop gevolgd door fysieke exploraties, 

openbaren de sociale verwachtingen zich in versterkte mate. Een centraal thema hierbij 
is het machtsverschil dat aan jongens tegenover meisjes wordt toegekend. Iets wat lang 

niet altijd en overal op die wijze heerst: hierover gaat een belangrijk deel van deze 
nabeschouwing die zich nu verder toespitst op de Arubaanse situatie.  
 

7.9.2    De machtsverhoudingen 

 

De jongens trekken, sterk gesteund door de volwassenen (vaders èn moeders) de 
gedragsautonomie naar zich toe. Zij zijn degenen die het initiatief nemen tot het contact, 
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en tot de lichamelijke verkenningen. Zij geven aan wat er wel en niet geëxploreerd 
wordt, en wat het meisje wel en niet mag en liefst moet doen: wel instemmen met en 

liefst positief reageren op de vaak opgedrongen lichamelijke intimiteiten, maar zelf 
zeker niet op verkenning uitgaan, laat staan proberen de eigen plezier-mogelijkheden te 
verkennen. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat gehuwde vrouwen de billen van hun 

man niet mogen aanraken. Dat zou mannelijk gedrag zijn, en daardoor de echtgenoot in 
een vrouwelijke positie plaatsen. 

Meisjes richten zich, ten dele uit eigen voorkeur, ten dele door de voorgegeven sociale 
structuur, op de persoonlijke en emotionele aspecten van het contact. Wanneer het 
contact niet vrij spoedig wordt afgebroken (hetgeen vaak gebeurd) richten zij zich op het 

laten voortduren van de relatie en daarmee van de hieraan verbonden seks. Een 
afgebroken relatie die enige tijd geduurd heeft kan heel nadelig uitpakken voor haar 

reputatie en daarmee voor haar toekomstige kansen. Bovendien brengt ze dan haar 
ouders en beide families in problemen en mogelijk ook reputatieschade toe.  
Veranderingen in de machtsstructuur van de seksen onderling vormen een belangrijk 

onderdeel van de door Wouters (2012) beschreven ontwikkelingen in de westerse 
culturen. In het kort: door de veel grotere onderlinge afhankelijkheden in de meer 

geïndustrialiseerde en burgerlijke culturen, zijn ook de omgangsvormen veranderd, 
hetgeen zich ondermeer uit in het sterk toegenomen zelfbesef en de nadruk op 
zelfregulering. Van een hoofdzakelijk extern geleide gedragsregulering is het besef 

gegroeid van de noodzaak te kunnen vertrouwen op ieders zelfregulering. De sociale en 
ook wettelijke regels zijn hierop afgestemd, alsmede de vorm van opvoeden. Het 

duidelijkst hebben die groepen die ook in staat waren macht uit te oefenen van deze 
sociale structuurveranderingen geprofiteerd. Dat was in de tweede helft van de 
negentiende en begin twintigste eeuw de arbeidersbeweging. En na de Eerste 

Wereldoorlog (jaren 20) de vrouwenbeweging, die na een terugslag in de jaren van crisis 
en oorlog, haar macht heroverde in de jaren 70 en 80, mede dank zij een bredere 

sociaalculturele beweging van nadruk op ontdekking en ontplooiing, voortgezet in 
zelfontdekking en zelfontplooiing.  
Wouters heeft laten zien hoe in het verdere verloop van deze veelomvattende culturele 

veranderingen ook de machtsposities van de ouders ten opzichte van hun kinderen zijn 
veranderd. Gezag is natuurlijk niet helemaal weg, en thans zelfs onderwerp van 

pleidooien voor meer strengheid, maar de kenmerkende vorm van de gezinsorganisatie 
in de westerse culturen is nu ‘overleg’, samengevat door De Swaan (1979) met de 
termen: van bevels- naar onderhandelingshuishouding. 

In dit geheel past, ten eerste, een streven naar veel meer gelijkwaardigheid voor vrouwen 
ten opzichte van mannen, met name hun mannelijke partners. En ten tweede, een streven 

naar het proberen te begrijpen waar een kind of jongere mee zit, om vanuit dat begrip 
een zekere sturing uit te oefenen. Deels door verhelderende adviezen, deels ook door 
grenzen te stellen en die te handhaven als dat voor het kind en/of het huishouden als 

geheel nodig is. 
Deel van die grotere gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, met name in hun 

persoonlijke relaties, is de verschuiving in de lustbalans, waarbij mannen macht 
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inleveren en relationeler worden, en vrouwen zelfvertrouwen en macht krijgen en 
seksueler worden (Wouters, 2012). 

De betrekkelijke verschuiving, die in het Arubaanse onderzoek is geconstateerd tussen 
1991 en 2000, in een meer positieve houding bij de meisjes tegenover de seksuele lust, 
kan dan als deel worden opgevat van de veel bredere ontwikkeling. Deze heeft overigens 

niet overal op dezelfde manier plaatsgevonden en wordt zelfs ook niet overal op 
dezelfde manier en in dezelfde mate geambieerd.  

 
7.9.3    Manieren van vrijheidsverwerving 

 

In de Arubaanse samenleving hebben niet alleen de ouders, maar ook de jongeren zelf  
-  en de meisjes sterker dan de jongens - belang bij het behoud van een goede reputatie.   

Dit leidt tot de techniek van het verheimelijken van de feitelijke seksuele contacten, 
wanneer die verder gaan dan flirten en oppervlakkig vrijen. Wanneer moeders 
vermoedens krijgen en hun dochter vragen stellen, zal deze een heel ander beeld van de 

situatie geven. En als de moeder een soortgelijk vermoeden heeft ten aanzien van haar 
zoon, zal ze proberen de vader over te halen om met de zoon te praten, vooral om te 

waarschuwen voor de risico’s. 
Deze situaties geven zeker spanningen, ook voor de jongeren zelf, omdat er geen 
duidelijke sociale situaties zijn voor de zich opbouwende seksuele contacten in de 

periode tussen de eerste intimiteiten en de vaste en als definitief beoogde relatie enkele 
jaren later. Voor een belangrijk deel wordt de spanning verminderd door een volstrekt 

extern soort van regulering die geen innerlijke schuldgevoelens bij de betrokkenen 
teweegbrengt. Een en ander door de plaats die seksualiteit in de samenleving inneemt. 
 

7.9.4    De vroege eerste coïtus en de maatschappelijke context 

 

De eerste coïtus vindt gemiddeld op de leeftijd van 14 jaar plaats. En dit gegeven blijft 
constant, niet alleen over het tijdsverloop tussen de twee onderzoeken 1991 en 2000, 
maar ook daarna, zoals gebleken is in het anno 2005 in opdracht van de Arubaanse 

overheid opgedragen onderzoek. 
Vanuit de sociaal culturele invalshoek valt op dat de ouders, bij het waarschuwen van 

hun kinderen voor sekscontacten, in het geheel geen morele argumenten blijken aan te 
voeren, hoe traditioneel ze op verschillend gebied ook mogen denken en doen. Het 
steeds weer terugkerend argument is het waarschuwen voor het, via het sekscontact, 

terechtkomen in een situatie van verplichtingen, waar de jongeren nog niet toe in staat 
zijn. Zoals de consequenties van een zwangerschap en zorg voor het kind (en wellicht, 

spoedig meer kinderen) als de jongere nog niet in staat is om zelfstandig een huishouden 
te managen en te betalen. De verwijzingen naar het eerst afmaken van een goede 
opleiding komen steeds weer terug. En dit lijkt wel precies ook de reden aan te geven 

waar het allemaal om draait. 
In een tradionele samenleving is seksualiteit verbonden met voortplanting en de zorg 

voor het nakomelingschap en weinig met moraal in de kerkelijke zin. In de oude tijden 
was het vanzelfsprekend dat een jongen en een meisje tot geslachtsverkeer overgingen 
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als ze er lichamelijk aan toe waren, en lichamelijk groot, dat wil zeggen sterk genoeg 
waren om, binnen hun eigen rol, mee te doen aan het productieproces. Van Ussel (1968) 

heeft dit in een uitvoerige historische studie laten zien, inclusief de opkomst van het 
uitgesproken moraliteitsdenken met de verburgelijking van de westerse samenleving.  
Moraliteit met zijn typisch westerse nadruk op sterke schuldgevoelens als iets heel 

persoonlijks en dit met name vastgehaakt aan het meest persoonlijke: het eigen lichaam 
en de binding aan een andere persoon konden zo sterk opgeld gaan doen omdat de 

opkomende burgerij ervoor koos om hier haar voortreffelijkheid mee te demonstreren. 
Enerzijds tegenover de adellijke bovenlaag met haar ongrijpbare moraal, en anderzijds 
tegenover het zeer eenvoudige volk met heel weinig ontwikkeling, waarop werd 

neergekeken, omdat ze onder andere het niet zo nauw namen met de hygiëne.  
De schakels tussen de mentale instelling van de opkomende burgerij en de 

middeleeuwse christelijke seksuele moraal, zoals Van Ussel laat zien, zijn tweeërlei.  
Door de theologen werden seksuele verlangens bijna uitsluitend gezien als (zeer) 
moeilijk beheersbare hartstochten die een welgeordend sociaal en persoonlijk leven 

voortdurend bedreigden. Seksuele onthouding werd daarom door de theologen als 
kenmerk van deugdzaamheid aanbevolen. Voor de kleine en grotere ondernemers sloot 

deze instelling goed aan op op hun streven naar beheersing en contrôle over hun 
economische en sociale activiteiten en het vestigen en bewaren van hun sociaal-
economisch zeer belangrijke aanzien.    

Ten tweede, sinds de Middeleeuwen werd, met name door gerenommeerde theologen, 
een verband gelegd tussen die hartstochten en lichamelijk onhygiënische verrichtingen, 

mede als uitlopers van de erfzonde waarmee iedereen geacht werd besmet te zijn. Wat 
de burgerij voor ogen stond waren, in aanvulling op de economische en sociale orde, 
goede manieren, netheid, lichamelijke reinheid en alles wat als ‘beschaving’ kon worden 

aangeduid. Seksuele beheersing, liefst onthouding, was als het ware de realisatie van die 
beschaving. 

Tegenover de schuldbeladen zonde-cultuur die de westerse jeugd eeuwenlang heeft 
gepijnigd - vaak ook lichamelijk en in elk geval emotioneel - heeft de meer op 
maatschappelijk goede situaties gerichte Arubaanse cultuur duidelijk zijn sterke kanten.  

Uiteraard zijn er in deze cultuur vragen en problemen, met name door de persoonlijke en 
relationele gevolgen van de grote sekse-ongelijkheid, die soms tot ontevredenheid en 

vaak tot ongelukkige gevoelens en verhoudingen blijkt te leiden.  
Gezien de bevindingen in dit onderzoek vormt dit kennelijk wel een opgave waar de 
komende generatie voor komt te staan.  

 
7.9.5    Enkele andere sociale reguleringen 

 

Over enige westerse samenlevingen zijn gegevens, kwantitatief en kwalitatief, 
voorhanden over de wijze waarop ouders en andere volwassenen omgaan met de 

seksuele ontwikkeling en hiermee samengaande exploraties in de jeugdtijd tussen het 
begin van de puberteit en het aangaan van als duurzaam bedoelde relaties. Dit zijn de 

Verenigde Staten, Nederland, Scandinavië (Denemarken en Zweden), de 
Bondsrepubliek Duitsland en het Nederlandstalige deel van België (Vlaanderen).  
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De bespreking beperkt zich hier tot enkele contrasterende vormen, die de voorafgaande 
beschouwing aanvullen (Robert T. Francoeur, 1998).    

In de Verenigde Staten gaat een zeer groot deel van de jeugd na de basisschool naar de 
junior low en de junior high school. Een aanmerkelijk deel gaat aansluitend naar een 
college, en een klein deel naar een universiteit. Voor veel jongeren dus een lange 

periode van studie. In de jaren 20, na de Eerste Wereldoorlog, heeft zich een systeem 
van jeugdseksualiteit ontwikkeld dat toen een grote stap vooruit, richting meer 

persoonlijke vrijheid, betekende: het zogenaamde ‘dating system’. De afspraakjes die de 
jongens met meisjes maakten, vormden niet alleen de voornaamste vulling van veel van 
hun vrije tijd, maar leverden een kanaal buiten de ouderlijke contrôle voor de sekse-

aandacht en in contacten te beleven sekse-spanning. In opeenvolgende uitjes (veelal in 
een auto) werden opeenvolgende gradaties van intiem contact en lichamelijke satisfactie 

ervaren. 
In dit verband is met name van belang dat bij deze toenemende intimiteiten de coïtus 
systematisch werd vermeden. De algemene opinie onder jongeren, ook studenten, was 

dat je geen seks had gehad wanneer er geen sprake was van penetratie. Hoe algemeen dit 
gold blijkt onder meer uit het verweer van de voormalige Amerikaanse president Clinton 

die zich verdedigde met de stelling dat hij geen seksuele relatie met de stagiaire had 
gehad. In diezelfde periode werd nogmaals een grootschalig onderzoek onder studenten 
gehouden, waarin een duidelijke meerderheid genoemde stelling huld igde: er is geen 

sprake van seks als er geen coïtus had plaats gevonden.  
In de algemene, voor een breder publiek bedoelde, literatuur werd de situatie van het 

meisje in de dating contacten wel spottend getypeerd als ‘a highly experienced, 
technically perfect virgin’ (Wouters, 2005). De bedoelde spot hield uiteraard ook kritiek 
in op het hypocriete systeem. Wouters merkt op dat het ‘dating system’ als sociale vorm 

zo gevestigd was geraakt dat het in de meer recente tijd grotendeels immuun bleek voor 
nieuwe vormen van sekse-verhoudingen en ermee verbonden jeugd-emancipatie elders. 

 
Ter aanvulling is het onderzoek relevant van de Nederlands-Amerikaanse onderzoekster 
Amy Schalet, die uitvoerige interviews afnam bij ouders in een Amerikaanse 

oostkustregio (Boston) en een Nederlandse middenregio (Amersfoort) over de wijze 
waarop zij omgingen met de seksualiteit van hun opgroeiende jongeren.  

Van belang is hier het grote contrast. De Amerikaanse ouders waren overwegend van 
mening dat jongeren zich seksueel dienden te onthouden totdat zij in een vaste relatie 
met intentie tot duurzaamheid verkeerden. Tegelijkertijd beseften zij dat ze geen greep 

hadden op wat hun jongeren deden en wensten daar ook buiten te blijven. En zonder 
uitzondering wezen ze elke seksuele activiteit van hun zoon of dochter, zonder een 

duidelijke aanloop naar een huwelijk, radicaal af. Als betrokkenen geprobeerd zouden 
hebben een dergelijke activiteit in het ouderlijk huis te doen plaats vinden, was de 
algemene en zeer stellige uitspraak van de ouders ‘not under my roof’.  

Hiertegenover vond in de Nederlandse gezinnen een beperkte maar wel heel duidelijke 
informatie uitwisseling plaats over wat de jongere wel en niet wilde en wel en niet deed. 

De ouders voerden open gesprekken hierover met hun zoon of dochter, maar zonder in te 
gaan op details en dus zonder inbreuk te maken op hun intimiteit. Wel met een 
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duidelijke steun en het verlenen van onderdak als hun jongeren aan een serieuze relatie 
en seks toe waren. De ouders zeiden dat dit geen probleem was en handelden er 

kennelijk ook naar. 
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Hoofdstuk 8 

 

 
Kennis en opvattingen omtrent seksualiteit  
 

 
Inleiding 

 
In de steekproeven van zowel 1991 als die van 2000 zijn enige vragen gesteld over de  
kennis aangaande de menselijke reproductie waarbij ook nagegaan is uit welke bronnen 

de respondenten hun informatie verkrijgen.  
Omdat pas na 1991 de heersende pandemie hiv/aids steeds meer in de belangstelling is  

gekomen is niet in de steekproef van 1991 maar wel in die van 2000 nagegaan wat de  
respondenten afweten van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. 
Voorts is in beide steekproeven nagegaan welke opvattingen de jongeren erop nahouden 

met betrekking tot enige onderwerpen die aan seksualiteit gerelateerd zijn. In aansluiting 
hierop komen ook de ter zake doende kwalitatieve gegevens vanaf 1990 aan de orde.     

 
Achtereenvolgens worden de volgende deelthema’s behandeld:  
 

1. Kennis over zwangerschap en risico’s  
2. Kennis van infectie risico’s 

3. Samenhang kennis en gedrag 
4. Aanvullend en bevestigend onderzoek van elders 
5. Kwalitatieve bevindingen en hoofdlijnen 

6. Opvattingen over seksualiteit 
7. Nieuwere opvattingen bij hoger opgeleide ouders 

8. Nabeschouwing. 
 
8.1      Kennis over zwangerschap en kans op ongewenste situaties 

 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken wel duidelijk zal zijn geworden, krijgen jongeren 

thuis wel tal van raadgevingen, vooral ook waarschuwingen, maar geen parate kennis 
waar zij iets mee zouden kunnen doen.  
Kennis over de biologische kanten van seksuele contacten en over de risico’s als je nog 

niet aan kinderen krijgen toe bent, krijgen jongeren voornamelijk in het voortgezet 
onderwijs. Daar wordt ook een en ander verteld over de relationele aspecten, alsmede 

over de ontwikkeling die jongens en meisjes doormaken. 
Op welke wijze en voor welk doel de jongeren deze kennis gebruiken komt verderop aan 
de orde, waar een evaluatie wordt gegeven gebaseerd op kwalitatief verkregen 

informatie. 
Hoe jongeren met een lagere opleiding aan de hier bedoelde kennis komen blijft 

onvoldoende belicht. De onderzoeken van 1991 en 2000 betroffen immers scholieren in 
het voortgezet onderwijs. 
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De gestelde vragen en hetgeen de jongeren blijkens de onderzoeken afweten van 
genoemde onderwerpen leveren het volgende beeld op. 

 

De periode waarin een meisje zwanger zou kunnen raken.  
In 1991 vermelden 55 % van de meisjes en om en nabij 66 % van de jongens dat het 

zwanger raken afhankelijk is van een bepaalde periode waarin het meisje seksuele 
gemeenschap heeft gehad.  

In 2000 is dit bij 55 % van de meisjes en bij om en nabij 50 % van de jongens het geval. 
 
Op de vraag om de periode aan te geven, te weten halverwege de cyclus/tijdens de  

ovulatie, blijkt dat: 
In 1991 van desbetreffende groep respondenten 40 % van de meisjes en om en nabij  

30 % van de jongens deze periode vermelden. 
In 2000 vermelden 50 % van de meisjes en 40 % van de jongens deze periode.  
 

Kennis van voorbehoedmiddelen en methoden 
Zowel in 1991 als in 2000 is de vraag gesteld of de respondenten bekend zijn met: 

 
- de anticonceptiepil   

In 1991  vermelden om en nabij 96 % van beide seksen hiervan op de hoogte te zijn.  

In 2000 is dit bij bijna 100 % van zowel de jongens als de meisjes het geval. 
  

- het mannencondoom 
In 1991 geven om en nabij 96 % van de jongens en de meisjes aan dat ze hiervan 
afweten en ook waarvoor het condoom dient. 

In 2000 is dat bij bijna 100 % van de jongens en de meisjes het geval. 
  

- het vrouwencondoom 
In 1991 komt dit voorbehoedmiddel nog niet voor. In 2000 is dit wel het geval.  
In 2000 vermelden 75 % van de meisjes en 60 % van de jongens hiervan op de hoogte te 

zijn en te weten waarvoor het dient.  
 

- De periodieke onthouding 
In 1991 geven 60 % van de meisjes en 70 % van de jongens aan op de hoogte te zijn van 
periodieke onthouding en van het doel ter zake.  

In 2000 is dit bij 40 % van de jongens en van de meisjes het geval.  
 

Aan de respondenten is ook de vraag gesteld of ze op hoogte zijn van de  coïtus 
interruptus. 
In 1991 vermelden ruim 50 % van de meisjes en 80 % van de jongens hiervan op de 

hoogte te zijn,  
In 2000 is dit bij om en nabij 50% van de meisjes en ruim 50% van de jongens het geval.  
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Hoe veilig acht men die middelen en methoden 
 

De resultaten zijn als volgt.   
 

- de anticonceptiepil 

In 1991 vindt ruim 40% van zowel de jongens als de meisjes, de anticonceptie pil niet  
veilig.  

In 2000 vinden 7,8% van de jongens en 5,6% van de meisjes de anticonceptiepil 
onveilig. 
 

-  het mannencondoom 
In 1991 vindt driekwart van de jongens en ruim de helft van de meisjes het condoom 

voor mannen veilig.  
In 2000 vinden 92,2 %  van de jongens en 84,4 % van de meisjes het gebruik van dit 
voorbehoedmiddel veilig. 

 
- het vrouwencondoom 

In 2000  vinden 87,2 % van de jongens en 72,9 % van de meisjes het gebruik daarvan 
‘veilig’. 
 

- de periodieke onthouding 
In 1991 vindt 33 % van de jongens en 15 % van de meisjes het toepassen van de 

periodieke onthouding veilig. 
In 2000 is dit bij om en nabij 50 % van de jongens en 42 % van de meisjes het geval.  
 

- de coïtus interruptus 
Van de respondenten die aangegeven hebben dat ze op de hoogte zijn van de coïtus 

interruptus vinden in 1991 25 % van de jongens en 10 % van de meisjes het toepassen 
hiervan veilig. 
In 2000 is dit bij 27,5 % van de jongens en 22,6 % van de meisjes het geval.  

  
8.2      Kennis van seksueel overdraagbare aandoeningen en bescherming daartegen 

 
De Hiv-besmetting in samenhang met overige seksueel overdraagbare aandoeningen 
werd na 1991 steeds meer onder de aandacht gebracht in de lessen op school en in de 

media. In 2000 is nagegaan wat de jongeren afweten van seksueel overdraagbare 
aandoeningen.  

Aan de respondenten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van een aantal bekende ziektes 
en of ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden om infectie te voorkomen en een 
aandoening eventueel te genezen. De resultaten in het onderzoek 2000 zijn als volgt: 

 
- hiv- infectie 

Alle jongens en meisjes vermelden dat ze op  de hoogte zijn van de Hiv- infectie.  
Is deze infectie te genezen?  
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1 % van de jongens en 4 % van de meisjes geven aan dat deze te genezen is. 
(Ten tijde van het onderzoek anno 2000 was hiv/aids dodelijk). 

Kan de infectie voorkomen worden? 
 98 % van zowel de jongens als de meisjes geven aan dat de infectie te voorkomen is.  
 

- chlamidia 
10 % van de jongens en 11 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van 

chlamidia. 
Is  chlamidia te genezen? 
Van deze jongens en meisjes geven 67 % van de jongens en 65% van de meisjes aan dat 

chlamidia te genezen is.  
Kan chlamidia worden voorkomen? 

93 % van de jongens en 78 % van de meisjes vermelden dat chlamidia te voorkomen is. 
 

- herpes 

19 % van de jongens en 15 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van herpes.  
Is herpes te genezen? 

63 % van de jongens en 70 % van de meisjes vermelden dat herpes te genezen is.  
Kan herpes voorkomen worden? 
73 % van de jongens en 78 % van de meisjes geven aan dat herpes te voorkomen is.  

 
- syfilis 

14 % van de jongens en 13 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van syfilis.  
Is syfilis te genezen? 
60 % van de jongens en 69 % van de meisjes vermelden dat syfilis te genezen is. 

Kan syfilis worden voorkomen? 
73 % van de jongens en 84 % van de meisjes geven aan dat syfilis te voorkomen is.  

 
- gonorroe 

25 % van de jongens en 22 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van 

gonorroe. 
Is gonorroe te genezen? 

Van deze jongens en meisjes geeft 79 % van de jongens en 81 % van de meisjes aan dat 
gonorroe te genezen is. 
Kan gonorroe voorkomen worden? 

83 % van de jongens en 82 % van de meisjes geven aan dat gonorroe te voorkomen is.  
 

- genitale wratten 
18 % van de jongens en 21 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van 
genitale wratten. 

Zijn genitale wratten te genezen? 
88 % van de jongens en 71 % van de meisjes vermelden dat genitale wratten te genezen 

zijn. 
Kunnen genitale wratten voorkomen worden?  
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74 % van de jongens en 67 % van de meisjes geven aan dat genitale wratten te 
voorkomen zijn. 

 
- hepatitis-B 

13 % van de jongens en 16 % van de meisjes vermelden op de hoogte te zijn van 

hepatitis-B. 
Is hypatitis-B te genezen? 

53 % van de jongens en 59% van de meisjes vermelden dat hepatitis-B te genezen is. 
Kan hepatitis-B worden voorkomen? 
89 % van de jongens en 72 % van de meisjes geven aan dat hepatistis-B te voorkomen 

is.   
 

8.3      Samenhang seksueel gedrag en veilig gedrag  
 

In 1991 vermelden 69 % van de jongens en 27 % van de meisjes coïtaal contact te 

hebben gehad. 
In 2000 is dit bij 54 % van de jongens en 40 % van de meisjes het geval.  

 
In beide onderzoeken is gevraagd of zij bepaalde methoden of hulpmiddelen hebben 
gebruikt om het contact veilig te houden. De vraagformulering was: maak je gebruik van 

een condoom? Gebruik je als meisje daarbij ook de anticonceptiepil?  
 

Het blijkt dat de antwoorden voornamelijk betrekking hebben op het gebruik van 
voorbehoedmiddelen en andere methoden, maar uitsluitend in het licht van het 
voorkomen van zwangerschap. 

Veilig vrijen om infectie-risico’s te voorkomen lijkt nauwelijks een rol te hebben 
gespeeld. 

 
Gebruik van voorbehoedmiddelen 

In 1991 

De resultaten in 1991 met betrekking tot gebruik van een voorbehoedmiddel bij de 
coïtus, zijn als volgt. 

Bij de eerste coïtus: 

 24 % van de jongens en 12 % van de meisjes vermelden gebruik gemaakt te 

hebben van een condoom bij de eerst ondernomen coïtus  

 5 % van de  meisjes geven aan dat ze de anticonceptiepil innemen  

 2 % van de jongens en de meisjes geven aan coïtus interruptus te hebben 
toegepast 

 de overige respondenten hebben geen maatregelen genomen.  

 
Bij de laatst ondernomen coïtus: 

 27 % van de jongens en 1 % van de meisjes vermelden van het condoom gebruik 
te hebben gemaakt   
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 8 % van de meisjes nemen de  anticonceptiepil in 

 4 % van de jongens en de meisjes hebben coïtus interruptus toegepast. 

In 2000:   

 45 % van de jongens en 60 % van de meisjes vermelden dat ze gebruik hebben 

gemaakt van een condoom bij de eerste coïtus  

 2 % van de meisjes nemen de anticonceptiepil in  

 23 % van de jongens en 11 % van de meisjes hebben coïtus interruptus toegepast  

 de overige respondenten hebben geen maatregelen genomen. 

 
Bij de laatst ondernomen coïtus: 

 47 % van de jongens en 53 % van de meisjes vermelden geen voorbehoedmiddel 
te  hebben gebruikt  

 27 % van de jongens en 11 % van de meisjes hebben coïtus interruptus toegepast   

 24 %  van de jongens en 36 % van de meisjes vermelden het condoom gebruikt 

te hebben. 
In beide steekproeven komt naar voren dat de meisjes die de anticonceptiepil innemen, 

deze bij hun huisarts betrekken. Het condoom wordt bij zowel de jongens als de meisjes 
verkregen via vrienden en kennissen.  
 

8.4      Aanvullende informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen uit het     

      onderzoek van de Directie Volksgezondheid Aruba in 2005  

 
Uit eerder vernoemd onderzoek, uitgevoerd door de Directie Volksgezondheid, blijkt dat 
90 % van de respondenten aangeven op de hoogte te zijn van hiv/aids, gonorroe, syfilis 

en herpes. De respondenten, vooral die tussen 12 en 14 jaar, zijn in mindere mate 
bekend met chlamidia, hepatitis-B, schaamluis en genitale wratten.  

Het onderzoeksverslag vermeldt dat 4,3 % van de respondenten over de correcte kennis 
van de hiv/aids transmissie blijken te beschikken. In hoeverre het bekend zijn met de 
andere seksueel overdraagbare aandoeningen ook overeenkomt met de correcte kennis 

ter zake, wordt niet vermeld.   
Dit onderzoek werd primair uitgevoerd om een overzicht te krijgen van de algemene 

kennis van het condoom onder de jongeren. Het onderzoeksverslag stelt het volgende 
hierover (p.21): “Een condoom wordt nog steeds maatschappelijk gezien als een 
anticonceptiemiddel. De preventieve functie tegen seksueel overdraagbare aandoeningen 

wordt hierbij niet in beschouwing genomen. Dit blijkt uit het feit dat zowel de jongens 
als meisjes geen condoom gebruiken wanneer de vrouwelijke partner ‘de pil’ gebruikt 

(Double Dutch). Een andere factor die naar voren is gekomen is dat de jongeren het 
gebruik van een condoom koppelen aan het vertrouwen in de partner. Sommige jongeren 
zijn van mening dat het niet van vertouwen in de partner getuigt om een condoom te 

gebruiken bij het vrijen.”  
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8.5      Kwalitatieve bevindingen met betrekking tot parate kennis inzake    

      seksualiteit en de toepassing hiervan 

 

In verband met het beschikken over parate kennis over het voorkomen van 
zwangerschap, het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en 

voorbehoedmiddelen laten de kwalitatieve gegevens twee groepen zien: 
1. Een beperkte groep van jongens en meisjes tussen 12/13 en 14 jaar die hetzij 

bezig zijn met zoeken naar fysiek contact of al fysiek contact hebben 
onderhouden en die noch thuis, noch middels het onderwijs ter zake doende 
informatie over seksuele en relationele aangelegenheden hebben verkregen 

2. Een omvangrijke groep  jongens en meisjes van 14/15 jaar en ouder die verhalen 
dat ze na de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs op school te 

maken hebben gehad met leerstof over, onder andere,  persoonsvorming, 
seksuele en relationele aangelegenheden. Deze jongens en meisjes brengen naar 
voren dat zij de leerstof met goede cijfers hebben afgerond. Het gaat hen erom 

goed te presteren voor het betrokken vak om daarmee goede rapportcijfers te 
krijgen om aan het eind van het schooljaar te worden bevorderd. De essentie van 

dergelijke vakken is dan inmiddels vervaagd. De kennis is mechanisch 
opgenomen en heeft als zodanig niet de mogelijkheid verkregen om geïntegreerd 
te worden in het denken en handelen. Uit de levensverhalen van de jongens en de 

meisjes die seksueel actief zijn (of zijn geweest), of daarnaar verlangen, blijkt dat 
ze als het ware verstrikt zijn geraakt tussen de ouderlijke regelgeving - die als 

richtlijn dient voor hun gedrag - en het volgen van hun verlangen ter zake. Van 
de ene kant willen ze hun ouders niet afvallen met betrekking tot de vigerende 
regelgeving die gericht is op volstrekte onthouding, in elk geval waar het de 

coïtus betreft. Van de andere kant is er de neiging om deze regelgeving buiten 
medeweten van de ouders te omzeilen, de ouders niet te kwetsen, geen 

verantwoording aan hen af te leggen, sancties te voorkomen en toch achter hun 
verlangen aan te kunnen gaan.  

          

8.6      Normatieve opvattingen over seksualiteit 

 

In de twee veldonderzoeken is ingegaan op een aantal  opvattingen van jongeren met  
met betrekking tot seksualiteit en relaties. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld:  

a. welke opvattingen houden de jongeren eropna over bepaalde seksuele en 

relationele onderwerpen, hoe bezien zij dat?  
b. wat vinden ze van de “Premarital permissiveness scales” van Ira Reiss?  

c. wie heeft meer vrijheid op seksueel terrein, de jongens of de meisjes? 
d. wie heeft meer behoeftes op seksueel terrein? 
e. wat vinden de respondenten van de maagdelijkheid? 

f. welke meningen hebben zij over homoseksualiteit?  
 

De kwantitaieve resultaten zijn als volgt: 
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a. De wijze waarop de jongeren seksualiteit bezien 

           

In beide steekproeven is de vraag gesteld hoe de respondenten seksualiteit in het  
algemeen bezien: als  iets moois, gewoon of als iets minderwaardigs.  
 

In 1991 vermelden 30 % van de meisjes en 50 % jongens dat ze seksualiteit ‘gewoon’ 
vinden, terwijl 25 % van de meisjes en 20 % van de  jongens seksualiteit als ‘mooi’ 

bezien.  
In 2000 vermelden 25 % van de meisjes en om en nabij 66 % van de jongens dat ze 
seksualiteit als ‘gewoon’ bezien, terwijl 63 % van de meisjes en om en nabij 33 % van 

de jongens seksualiteit als ‘mooi’ bezien. 
 

In 2000 is ook de vraag gesteld hoe de respondenten seksualiteit inhoudelijk bezien: als 
emotie, als biologisch of als een verschijnsel dat niet in woorden is uit te drukken. 
Hierop vermelden 71 % van de meisjes en 66 % van de jongens dat ze seksualiteit als 

‘emotie’ bezien, terwijl 13 % van de meisjes en 18 % van de jongens aangeven dat ze 
seksualiteit als ‘biologisch’ bezien. 

             
b. Reacties naar aanleiding van de “Premarital permissiveness scales” 

van Ira Reiss 

 
Om een beeld te krijgen van wat de desbetreffende repondenten vinden van fysieke  

intimiteiten is zowel in 1991 als in 2000 uitgegaan van de door Ira Reiss ontworpen  
“Premarital sexual permissiveness scales”, waarbij de respondenten aangeven in welke  
mate ze de verschillende fysieke intimiteiten gepast of ongepast vinden uitgaande van in  

sterkte variërende relaties. (Het betreft intimiteiten van heteroseksuele aard.) 
Uitgaande van de respectievelijke uitspraken “ik vind dat een jongen/meisje een  

meisje/jongen mag zoenen/intiem mag aanraken/ geslachtsgemeenschap hebben” geven  
de respondenten aan of ze hiermee accoord of niet accoord gaan of niets hierover 
kunnen zeggen.  

Bij de beoordeling van de resultaten is uitgegaan van de hoogst aangegeven scores  
gekoppeld aan de hierbij corresponderende emotionele band. De resulta ten zien er   

als volgt uit: 
 

- zoenen 

In beide steekproeven zijn de hoogste scores te vinden bij de koppeling van verliefdheid  
en zoenen.  

In 1991 geven 76 % van de jongens en 83 % van de meisjes dit aan. 
In 2000  is dit bij 87 % van de jongens en 89 % van de meisjes het geval. 

 

- intieme aanrakingen 
Het merendeel van de respondenten in beide steekproeven geeft aan dat een sterke 

affectieve band intieme aanrakingen legitimeert.  
In 1991 geven 68 % van de jongens en 59 % van de meisjes dit aan.  
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In 2000 is dit bij 74 % van de jongens en 64 % van de meisjes het geval. 
 

- coïtaal gedrag 
De sterkte van de affectie speelt een doorslaggevende rol bij het accoord gaan  
met coïtaal gedrag.  

In beide steekproeven vindt het merendeel van de respondenten dat een sterke  
emotionele band coïtaal gedrag legitimeert, het is legitiem indien men veel voor elkaar 

voelt.  
In 1991 gaat dit voor 74 % van de jongens en 54 % van de meisjes op.  
In 2000 gaan 74 %  van de jongens en 61 % van de meisjes hiermee accoord. 

 
Kort samengevat komt in beide steekproeven bij de meeste respondenten naar voren dat: 

 de sterkte van de  affectieve band een voorwaarde is om accoord te gaan met 
intiem gedrag 

 het intiem gedrag ook wordt beoordeeld op de mate van intimiteit 

 trouwplannen niet noodzakelijk zijn als legitimatie voor coïtaal gedrag.  

  
Indien beide steekproeven met elkaar worden vergeleken blijkt dat:  

  in 2000, vergeleken met 1991,  het aantal jongens en meisjes dat  zich 

permissiever opstelt is relatief toegenomen 

 indien wordt uitgegaan van de  twee seksen, blijkt dat de jongens zich beduidend 

permissiever opstellen dan de meisjes. Dit met uitzondering van het zoengedrag 
bij de jongens, in zowel 1991 als 2000. 

 
c. Vrijheid op seksueel terrein 

 
Met betrekking tot vrijheid op seksueel vlak is de vraag gesteld of jongens meer vrijheid  
mogen hebben dan meisjes, of geldt juist het omgekeerde, of mogen beide seksen 

evenveel vrijheid hebben?  
In 1991 geeft: 

 21 % van de jongens en 15 % van de meisjes aan dat de jongens meer vrijheid 
mogen hebben 

 3,5 % van de jongens en 0,5 % van de meisjes aan dat de meisjes meer vrijheid  
mogen hebben 

 57 % van de jongens en 66 % van de meisjes aan dat beide seksen  

            evenveel vrijheid mogen hebben. 
 

In 2000 geeft: 

 15 % van de jongens en 3,4 % van de meisjes aan dat de jongens meer vrijheid 

mogen hebben 

 4,2 % van de jongens en 3,4 % van de meisjes aan dat de meisjes meer vrijheid 

mogen hebben 
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 64 % van de jongens en 80% van de meisjes aan dat beide seksen evenveel 
mogen. 

Opvallend is dat in 2000, vergeleken met 1991, de mening van de meisjes over hun 
vrijheid sterk is toegenomen. 

  
d. Seksuele behoefte 

 

Met betrekking tot de seksuele behoefte is de vraag gesteld: hebben  jongens meer 
behoefte aan seks of is dit bij meisjes het geval, of bestaat hierover geen verschil tussen 

beiden?  
 In 1991 geeft: 

 27 % van de jongens en 30 % van de meisjes aan dat jongens meer behoefte 

hebben aan seks 

 6% van de jongens en 3 % van de meisjes aan dat  meisjes meer behoefte aan 

seks hebben 

 50 % van de jongens en 30 % van de meisjes aan dat beiden evenveel behoefte  

hebben. 
In 2000 geeft: 

 30 % van de jongens en 23 % van de meisjes aan dat jongens meer behoefte 
hebben aan seks  

 10 % van de jongens en 6 % van de meisjes aan dat meisjes meer behoefte aan 
seks hebben 

 39 % van de jongens en 46 % van de meisjes aan dat beiden evenveel behoefte  
hebben. 

Naar voren komt dat in de loop van een decennium, relatief bezien, meer meisjes 

dezelfde mening hebben gekregen als de jongens. 
 

e. Maagdelijkheid 

 
Op de vraag naar de mening van de respondent of een meisje maagd moet zijn op het  

moment dat ze een jongen leert kennen met wie ze wil trouwen, zijn de resultaten als 
volgt: 

 in 1991 geven 73 % van de jongens en 68 % van de meisjes aan het hiermee eens 
te zijn,  

 in 2000 gaan 57 % van de jongens en 68 % van de meisjes hiermee accoord. 
Daarbij komt naar voren dat: 

 relatief bezien voor een overgroot deel van de meisjes de maagdelijkheid door de 
jaren heen haar essentie behoudt 

 alhoewel in de loop der jaren, relatief bezien, minder jongens  de maagdelijkheid 

van de meisjes essentiëel vinden, blijft het merendeel van de jongens de essentie 
van de maagdelijkheid handhaven. 
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f. Homoseksualiteit 
 

In beide steekproeven is de vraag gesteld hoe de respondenten tegenover  
homoseksualiteit staan. Vinden ze dit wel of niet aanvaardbaar? Wat vinden ze van het 
leven van die mensen?  

In 2000 is hierop aansluitend ook gevraagd of homoseksuelen het recht zouden moeten  
hebben om te trouwen.  

 
In 1991 vindt 9 % van de jongens en 18 % van de meisjes homoseksualiteit  
aanvaardbaar.   

Van deze groep vinden 20 % van de jongens en 26 % van de meisjes dat homoseksuelen 
zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden.  

In 2000 vinden 11 % van de jongens en 22 % van de meisjes dit aanvaardbaar.  
Van deze groep vinden  34 % van de jongens en 47 % van de meisjes dat homoseksuelen 
zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden.  

Van deze respondenten vinden 34 % van de jongens en 45 % van de meisjes dat 
homoseksuelen het recht zouden moeten hebben om te mogen trouwen. 

 
8.7      Nieuw opkomend patroon bij ouders 

 

In de voorafgaande hoofdstukken is aangegeven hoe ouders zich in het algemeen 
opstellen tegenover de erotische verlangens en contactpogingen van hun jongeren. 

Direct en indirect proberen zij de jongeren te richten op hun sociale verplichtingen en 
het bewaren van de nodige afstand: alleen speelse (‘onschuldige’) vormen van 
toenadering tussen de seksen. Hierbij hoort dat er door de ouders weinig aandacht wordt 

gegeven aan de persoonlijke behoeften van de jongeren. Ouders lijken zich weinig te 
verdiepen in de ontwikkeling van hun jongeren tenzij in algemene schematische zin. Er 

niet over denken en niet over praten gaan dan ook samen. 
Opvallend is dat zich in een klein aantal gezinnen een nieuw patroon begint af te 
tekenen. Een beperkt aantal jongens en meisjes tussen 17 en 18 jaar begint, voornamelijk 

op aandringen van hun ouders, met hen te praten over over hun seksueel en relationeel 
leven in samenhang met hun vervolg-studie. Naar voren komt dat de ouders niet langer 

greep hebben op de vaste relatie van hun zoon/dochter en in het kader hiervan willen 
streven naar versteviging van de relatie, met het oog op behoud van de familiereputatie 
en het consolideren van de vigerende bevredigende studieprestaties. Participatie in deze 

gesprekken bevestigt van de ene kant het navolgen van het ouderlijk gezag en biedt van 
de andere kant de mogelijkheid om de partners een meer omvattende en duidelijke 

manier van uitwisseling aan te leren en standpunten te leren vormen die de mate van 
onderlinge empathie en rekening houden met elkaar bevorderen. 
Ook bij een deel van de jongens en meisjes die nog in de overgang van basis naar  

voortgezet onderwijs zitten, ontstaan zulke tendenties om meer over zichzelf te vertellen. 
Dit gebeurt op initiatief van de ouders, die niet alleen met hun kinderen willen praten 

over een gerichte studie maar ook over seksuele en relationele aangelegenheden 
waarmee ze te maken zullen krijgen. Vooraf hebben de hierbij betrokken ouders 
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aangegeven dat het geheel binnen een kader van passend en fatsoenlijk gedrag moet 
plaats vinden.  

In een dergelijke situatie leren deze  jongeren niet alleen om te gaan met tijd en 
schoolwerk, maar ook hun behoeften te onderkennen en na te denken over de wijze 
waarop ze hiermee zouden kunnen omgaan. Dit alles in relatie tot de gegeven ouderlijke 

regelgeving. Daarbij wordt ook geleerd gebruik te maken van bronnen die ter zake 
doende kennis bieden.   

 
Deze gegevens zijn uiteraard, alleen afkomstig uit de kwalitatieve delen van het 
onderzoek. Van belang hierbij is zeker dat het om ouders met een hogere opleiding gaat, 

iets waarop in de hierop volgende nabeschouwing nog nader zal worden ingegaan. 
 

8.8      Nabeschouwing. 
 

De kwantitatieve resultaten laten zien dat de jongeren de door het onderwijs 

aangedragen kennis inzake seksuele en relationele aangelegenheden niet omzetten in 
algemene vaardigheden. De jongeren gaan ook niet over tot het vormen van algemene 

gezichtspunten die mogelijk sturing aan het gedrag kunnen bieden. 
In verband hiermee blijkt uit de kwalitatieve gegevens dat de wijze waarop de jongeren 
omgaan met kennis overeenkomst vertoont met de wijze waarop de ouders hiermee 

omgaan. Het  volgen van onderwijs wordt door de ouders verbonden met het behalen 
van een diploma of certificaat waarmee de arbeidsmarkt kan worden betreden zodat de 

jongere zichzelf en het gezin en indien nodig (leden van) de familie kan onderhouden.    
De verworven kennis in het onderwijs dient voor de meeste jongeren niet als stimulans 
tot het verder zoeken naar de samenhang van verschijnselen en problematieken die naar 

voren zijn gekomen om van hieruit tot gedragskeuzes te komen. De kennis wordt 
mechanisch opgenomen en bij een toets desgevraagd gereproduceerd.  

 
Een eerste vraag die hier dan bij rijst is: hoe wordt de kennis dan aangeboden? Een 
systematisch en vooral ook kwalitatief onderzoek zou hier opheldering kunnen (en 

moeten) verschaffen.  
Bij wijze van veronderstelling het volgende.  

Jongeren, of zij nog in de beginfase van de sekse-spanning en sekse-toenadering 
verkeren, of al contacten en ook lichamelijke intimiteiten met elkaar hebben, zullen in 
het algemeen met geheel andere preocupaties en vooral ook actie-tendenties bezig zijn, 

dan de onderwerpen die een aantal lesuren seksualiteit plegen in te houden. Dit laatste is 
vooral gericht op de gevaren en risico’s, terwijl de jongere gespannen staat door zijn en 

haar verlangens, de complicaties van goed contact, de onzekerheden over de reactie van 
de beoogde of inmiddels reële contact-partner, enzovoorts. Lessen die niet op een 
ontspannen maar tegelijkertijd zeer betrokken en ook concrete manier kunnen ingaan op 

de leefwereld, en daarbinnen op allerlei soorten moeilijkheden, inclusief de risico’s, 
kunnen bijna net zo goed achterwege gelaten worden. Er wordt toch bijna niets bereikt.  
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Jongeren die opgroeien in de Arubaanse cultuur, willen daar ook bij horen. Dat is eigen 
aan elke cultuur met een eigen karakter: men neemt de harde kanten met de warme 

bindende, en men gebruikt de traditionele aanwijzingen voor een goed-geordend leven 
om tot een ‘goed leven’ in het algemeen te komen.  
Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens geven aan dat het merendeel van de 

jongeren het gedrag van hun vader respectievelijk hun moeder wensen over te nemen. 
En zoals eerder in deze studie werd geschreven geldt ook voor jongeren die na een 

studie in het buitenland weer terugkeren, dat ze weer op de vertrouwde manier gaan 
leven. 
Dit houdt dus, onder meer, in dat men het eigen gedrag en de daarbij horende mentale 

houdingen afstemt op de overgeleverde praktijken, met zijn geboden en verboden. De 
praktijken geven immers duidelijk, op non-verbale wijze, aan wat het inhoudt om deel 

van deze gemeenschap uit te maken.  
Uit de kwalitatieve gegevens in dit onderzoek blijkt dat jongeren, vooral in de eindfase 
van hun adolescentie, zeggen te merken dat veel van hun gedragspatronen en 

opvattingen overeenkomen met die van hun ouders.  
 

Zoals eerder aangegeven bleek uit de praktijkgegevens dat in een klein aantal gezinnen, 
bijna allemaal van hoger opgeleide ouders, er gesprekken ontstaan van de ouders met 
hun jongeren over de persoonlijke en seksuele relaties, vooral in het kader van het hele 

verloop naar een goede toekomst toe. Dit is zeker een verruiming van de mogelijkheden 
die geboden worden binnen de bestaande cultuur, waartoe zowel ouders als jongeren 

(zoals blijkt) wel willen blijven behoren.  
De tendens tot persoonlijk gesprek legt een grondslag voor zelf nadenken, zoals dat in 
elke cultuur blijkt te werken. Dat geeft een basis voor zelfreflectie op de eigen (en 

andermans) situatie, tot vergelijken en gaan kiezen, kortom tot zelfsturing op basis van 
een persoonlijke overtuiging binnen een relatie, respectievelijk van een gezamenlijke 

persoonlijke overtuiging binnen een relatie.  
Cruciaal in hetgeen hier aan de orde komt, is de hoge of hogere opleiding van de ouders, 
van wie ook het initiatief tot gesprek uitgaat, waardoor de opening naar persoonlijke 

reflectie ontstaat. Over dergelijke situaties is meer sociologisch onderzoek beschikbaar 
dat ook voor dit onderzoek van belang lijkt. Met name het verschil in hoge en lage 

opleiding voor de wijze waarop mensen hun leven inrichten. Waarvoor, zo blijkt het, 
men van een verschil in subculturen binnen een cultuur kan spreken. 
 

Aan het slot van hoofdstuk 4 geeft het betoog over Straver e.a. (1994) aan wat aan laag 
opgeleiden geboden kan worden.    

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de publikatie te r zake maar dan toegespitst 
op hetgeen in dit hoofdstuk naar voren is gekomen.  
In een analyse van het groot opgezet onderzoek (Straver e.a. 1994)  hebben drie 

Nederlandse onderzoekers - zoals zij zeggen, tot hun verbazing - ontdekt dat het tot 
stand komen van een relatie en de inrichting van het daarop volgende huwelijk, bij de 

laag opgeleiden (driekwart van de onderzoeksgroep) op een geheel andere manier 
verloopt. Deze laatsten worden geleid door heel andere voorstellingen van waarden en 
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doelen dan bij de meeste midden en hoog opgeleiden (eenkwart van de 
onderzoeksgroep). Het centrale verschil was, kort gezegd, dat de hoger en hoog 

opgeleiden primair gericht zijn op elkaar, waarbij zij vanuit hun onderlinge uitwisseling 
tot afstemming over een vorm van samenleven komen, zoals wel of niet  kinderen, 
hoeveel en wanneer, taakverdeling in en buitenshuis. Tevredenheid met de relatie hangt 

voornamelijk af van de mate van afstemming in de persoonlijke uitwisseling, vooral in 
de emotionele binding. Hiertegenover kunnen de laag opgeleiden en hun relatievorm, 

kort gezegd, gekenmerkt worden door het samen een doel hebben. Samen kijken zij naar 
het inrichten van het samenzijn, met name het krijgen van en zorgen voor kinderen. De 
gezamenlijkheid in die zorg bindt hen, en geeft gevoelens van tevredenheid als die 

slaagt, en als gezamenlijkheid gevoeld wordt. De zorgen die het leven onvermijdelijk in 
petto heeft, worden gedragen als datgene waar je samen voor staat. Het patroon van de 

laag opgeleide gezinnen heeft zeker veel traditionele kanten. Men is zich ervan bewust 
dat men het probeert te doen zoals generaties vóór hen het gedaan hebben, en zoals de 
omgeving ook op dit moment van hen verwacht. Dit sluit allerlei veranderingen niet uit, 

er is zeker geen sprake van een duidelijke sekse-ongelijkheid respectievelijk dominantie 
van de ene over de andere partner (man-vrouw). Interessant is zeker ook hoe in dit 

geheel beide partners - vaak na een tijd - proberen tot een seksuele afstemming te 
komen. Dit alles voert hier te ver, hier wordt verder verwezen naar “De huwelijkse 
logica, huwelijksmodel en inrichting van het samenleven bij arbeiders en anderen”, door 

Straver, Van der Heiden en Van der Vliet (1994).  
Deze studie wordt hier aangevoerd enerzijds om te laten zien dat er subculturen binnen 

een cultuur kunnen functioneren, en anderzijds vooral ook om te laten zien dat het 
denken van mensen heel verschillend georganiseerd kan zijn. De lager opgeleiden 
denken niet alleen in een langlopend vervolg op wat eerder als goed is gebleken, ze 

denken ook zeer concreet en praktisch. Afstemming onderling vindt hier zeker plaats, 
maar niet door zich eerst te verdiepen in algemene principes en om van daaruit 

zelfstandig denkend tot gevolgtrekkingen te komen voor gedrag. Het gedrag staat 
voorop en daarvoor heb je praktische procedures en andere regelvormen. En als die 
tekortschieten, moet je in dat vlak van praktische regels en aanwijsbare handelings-

procedures naar betere aangepaste manieren zoeken.  
 

Een en ander lijkt zeer relevant voor de hier voorliggende studie. Ouders en hun 
jongeren gaan uit van praktische doelen, daarbij geleid door praktijken en regels.  
In het kader hiervan vragen ouders naar ondersteuning van hulpverleners en voorlichters 

die hun leefsituatie en daarin opduikende dilemma’s blijken aan te voelen en tot 
suggesties voor enige praktisch hanteerbare handelingsstrategieën komen.    
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Hoofdstuk   9      
 

 
Conclusie  

De cultuur van de vanzelfsprekendheid 

 

 

Inleiding 
 
De kwalitatieve bevindingen wezen op steeds terugkerende gedragspatronen bij zowel 

de jongeren als de volwassen met daarbij een structuur van basisbeginselen die 
traditioneel bepaald zijn. Om beter inzicht te krijgen in de omvang en de verspreiding in 

de populatie van deze basisstructuur en een mogelijke verklaring hiervoor te vinden zijn 
in respectievelijk 1991 en 2000 twee kwantitatieve onderzoeken ondernomen onder 
jongeren. De richtlijn binnen deze onderzoeken was de beleving van de jongeren met 

betrekking tot hun ouders en tot de verkregen opvoeding, met name de opvoeding op het 
gebied van seksualiteit en relaties. Aansluitend is gebruik gemaakt van literatuurstudie 

om uiteindelijk te komen tot een mogelijk theoretisch kader.   
De literatuurstudie geeft aan dat alhoewel het oude agrarische Aruba praktisch 
verdwenen is, er sprake is van een zekere continuïteit tussen het oude agrarische Aruba 

en het huidige moderne. Dit duidt op een innerlijke tegenstrijdigheid die zich op 
verscheidene terreinen uit. Het komt dan voor alsof oude gewoonten of gedragscodes als 

substituut dienen voor het denken en een voortgaand proces discontinueren. Dit uit zich 
op het gebied van de omgang tussen de seksen, met name op seksueel en relationeel 
vlak, en binnen de interactie tussen de ouders en hun kinderen.  

Uit de verkregen bevindingen blijkt dat er sprake is van een voortgaand proces waarbij 
de ouders, als deel van het traditionele samenlevings-collectief, de  traditionele 

gewoonten en gedragscodes overdragen en als zodanig hun kinderen vormen.  
Dit hoofdstuk gaat nader hierop in.     
 

Die terugkerende gedragspatronen spelen zich - wat deze studie betreft - af op vijf 
terreinen, die hierna aanluitend worden besproken.  

1. De rol van autoriteit in het familie- en gezinsverband 
2. De psycho-sociale omgang en de onderlinge band 
3. Eenzijdigheden en polariseringen in de sekse-opvoeding 

4. Conflictsituaties rond seksueel gedrag en het strategisch handelen 
5. De eigen manieren van denken.  

 
9.1        De rol van autoriteit in het familie- en gezinsverband 

 

De kwalitatieve en kwantitatieve  bevindingen verwijzen naar de belangrijke rol die 
autoriteit speelt binnen het familie- en gezinsverband. 
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9.1.1        Autoriteit in materieel verband  
 

De autoriteit in materieel verband duidt op het behoud van de bestaanszekerheid in 
materiële zin. Er is sprake van een streven naar materiële zekerheid. Dit uit zich in het 
stimuleren van de kinderen om onderwijs te volgen zodat hiermee later aan het 

arbeidsproces kan worden deelgenomen. 
Bestaanszekerheid houdt in dat de verkregen arbeid grondbezit en huisvesting moet 

garanderen om zichzelf en het te vormen gezin zekerheid en geborgenheid te bieden. De 
materiële zekerheid brengt met zich mee dat in eerste instantie de man binnen het 
huwelijk of duurzame samenleving, middels arbeid en hiermee gepaardgaand inkomen, 

garant moet staan voor de bestaanszekerheid van het gezin, en indien nodig voor de 
familie van herkomst. De vrouw kan hierbij steun geven. Alhoewel voornamelijk de 

vrouw de opvoeding van de kinderen en het verzorgen van de huishouding op zich 
neemt, neemt de vader vanuit zijn marginale rol hierbij een dominante positie in. Hij 
grijpt in wanneer er sprake is van conflictsituaties in het gezin, wanneer de moeder die 

niet langer aankan. Hij neemt dan de uiteindelijke beslissingen. Dat brengt met zich mee 
dat de man, als vader en echtgenoot, een bijzondere positie inneemt, hij oefent gezag en 

macht uit. 
 
Binnen het al dan niet formele samenlevingsverband is de voortplanting van belang: 

kinderen staan garant voor steun en hulp. Het materiële verwijst ook naar het bieden van 
bescherming aan elkaar en het behoeden van de familie-eer om de bestaanszekerheid te 

waarborgen. Aantasten van de familiereputatie brengt de bestaanszekerheid in gevaar, 
daarnaast kan een bepaald verlies aan inkomen de status en daarmee de reputatie 
aantasten. 

Gezien de beperkte sociale voorzieningen (met name op het vlak van financiële bijstand, 
de kinderopvang, de pensioenregelingen en de ouderenzorg) is men binnen de familie op 

elkaar aangewezen. 
Bescherming en het streven naar de onderlinge samenhang uit zich in de hiërarchische 
opbouw van het gezin, waarbij de oudere kinderen bescherming moeten bieden aan de 

jongere en de jongeren onderhorig zijn aan de oudere kinderen. Jongens hebben een 
bijzondere positie en de zusters zijn aan hen onderhorig, hun taken binnen 

huishoudelijke aangelegenheden verschillen van die van de meisjes.  
 
9.1.2      Autoriteit in immaterieel verband   

  
De autoriteit in immaterieel verband uit zich op het gebied van de voortplanting: 

 het hebben van kinderen bevestigt niet alleen de vruchtbaarheid van beide 
partners, maar met name ook de manbaarheid van de man (uitgedrukt binnen het 

vermogen tot procreatie) 

 het grootbrengen van de kinderen als voortzetting van hun bestaan.  
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De ouders vertegenwoordigen het gezag. De kinderen zijn aan hen ondergeschikt en 
geven gehoor aan hetgeen de ouders zeggen, vragen en bepalen.  

Als gezagsdragers dragen de ouders de ‘overgeërfde’ normen en waarden over aan hun 
kinderen. Deze normen en waarden zijn gericht op het vormen van het kind tot een  
zelfstandige en verantwoordelijke volwassene die voldoet aan de vigerende regels en 

gewoonten binnen het gegeven collectief.  
De autoriteit van de ouder fungeert in gezinsverband als: 

 richtlijn, richting geven aan wenselijk gedrag en het handhaven hiervan 

 het bieden van bescherming 

 het controleren van gedrag  

 het disciplineren van niet passend gedrag. 

Voorts dient het gedrag van de ouders - en ook dat van de volwassen familieleden - als 
model voor de kinderen. 

 
9.1.3      Consolideren van het gezag 

 

De kwalitatieve en kwantitatieve resultaten laten zien dat de jongeren hun ouders van de 
ene kant bezien als degenen die het gezag uitdragen en van de andere kant als degenen 

die het gezag personifiëren. De beeldvorming hierbij onstaat geleidelijk: de ouders of 
anders de hierbij relevante gezagdragende volwassenen zeggen wat niet moet of niet 
hoort, of anders niet correct is. Zij staan model voor het passend gedrag. Geen gehoor 

geven aan het gezag heeft sancties tot gevolg.  
Het proces van de beeldvorming en consolidatie hiervan staat niet los van de wijze 

waarop de hechting tussen ouders en kind ontstaat en verder in stand wordt gehoude n. 
Kenmerkend hierbij is dat de hechting die plaats vindt niet uitsluitend te verklaren is 
vanuit een psycho-sociaal ontwikkelingskader. Voormelde bevindingen laten zien dat er 

tegelijkertijd een belangrijk cultureel-sociaal proces plaatsvindt. 
 

9.2        De psycho-sociale omgang en de onderlinge band 

 

9.2.1     Emotionele hechting en binding  

 
Vanuit het psycho-sociale ontwikkelingskader verwijst de ‘band’ naar een sterke en 

emotionele hechting die zich ontwikkelt gedurende het eerste levensjaar tussen het kind 
en degenen die hem/haar verzorgen en opvoeden.  
Deze relatie wordt bij beide partijen gekenmerkt door het ontvangen en geven van  

affectie en een wederzijdse wens om de fysieke nabijheid te handhaven (Seifert &  
Hoffnung, 1997). 

Indien de interactie tussen het kind en de voor hem/haar belangrijke verzorg(st)ers  
voortduurt en als ‘prettig’ wordt ervaren treedt er versterking op binnen de betrokken  
hechting. De zich ontwikkelende band schept gevoelens van veiligheid en vertrouwen 

bij het kind. Dit brengt met zich mee dat het zich naar de ouders richt en bereid is mee te 
werken aan het vertonen van gedrag dat van hem/haar wordt verlangd. Hoe sterker de 
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band, hoe eerder de peuter of kleuter naar zijn/haar ouders toestapt voor hulp wanneer er 
iets scheelt of wanneer hij/zij iets niet kan oplossen. Binnen de psycho-sociale 

benadering staat de behoefte van het kind naar affectie en geborgenheid centraal.   
De kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen verwijzen naar een sterke en emotionele 
hechting tussen de jongeren en hun ouders en vice versa.  

De kwalitatieve bevindingen verstrekken informatie over de ontwikkeling van deze 
ouders-kind hechting vanaf de babyperiode, waarbij tevens sprake is van een  culturele 

connotatie. Hierbij staat niet de behoefte van het kind centraal, maar de steeds 
terugkerende zorg, aandacht en bescherming voor het kind die inherent is aan het 
ouderschap en een wederkerige binding moet bewerkstelligen. De door de ouders 

bewerkstelligde binding staat centraal.      
De hechting wordt op twee manieren gevormd:  

 van de ene kant moeten de ouders de verzorging en bescherming van het kind 
vanaf de geboorte garanderen. De vader is voornamelijk belast met de materiële 

kant van de verzorging, terwijl de moeder zich voornamelijk bezig houdt met de 
immateriële zorg. De in hoge mate op zorg en protectie gerichte afhankelijke 
relatie moet erop toezien dat het kind niets te kort komt. De fysieke en non-

verbale benadering van de baby en peuter (te weten, veelvuldig knuffelen, 
flemerig praten) die op affectie duidt, maakt deel uit van de zorg. Dit alles schept 

op den duur  een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen het kind en de ouders   

 van de andere kant vervult de band tussen ouder en kind de functie om het 

ouderlijk gezag en de aan regels gebonden gedrag, te faciliteren en te handhaven. 
Bij constante overtreding van de regels, wordt het kind schuld aangepraat. Om de 
band met de ouders te behouden zal het kind zoveel mogelijk tegemoet komen 

aan de aan hem/haar gestelde regels.  
De kwantitatieve bevindingen geven aan dat de jongeren loyaal zijn aan hun ouders en 

zich aan hen conformeren omdat hun ouders het goede met ze voor hebben. De kinderen 
doen wat van hen verwacht wordt.  
Wat opvalt in de kwalitatieve gegevens is het ontbreken van iets wat in de literatuur over 

ontwikkelingspsychologie duidelijk naar voren komt. Daar wordt verwezen naar de 
veiligheid die door het kind wordt ervaren en als basis wordt gebruikt voor naar buiten 

gerichte exploraties. Deze zijn aanvankelijk uiterst bescheiden maar nemen vrij spoedig 
in actieradius toe. In de literatuur wordt in dit verband ook steeds verwezen naar de 
steun en aanmoedigingen van de ouders bij de kleine uitingen van het streven naar 

zelfstandigheid, welke geleidelijk in complexiteit en competentie toenemen. 
 

Hierna volgen de verhandelingen over het vervolg hierop in de adolescentieleeftijd. We 
volstaan hier met het aanduiden van een kennelijk andere manier van opvoedingswerk 
dan in deze studie wordt beschreven. 
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9.2.2      Een functioneelgerichte opvoeding 

 

De kwalitatieve bevindingen laten zien dat de ouders van vroeg-af-aan uitgaan van de 
regelgeving en niet of zeer onvoldoende van de exploratie drang van het kind.  
Kenmerkend voor de  peuter- en kleuterperiode en eerste jaren basisschool is:  

 het opdoen van gehoorzaamheid aan de ouders: het kind moet doen of laten wat 
de ouders  zeggen. Dit betekent dat van de kant van de ouders opdrachten 

worden gegeven,  in korte bewoordingen en gepaard gaande met non-verbaal 
gedrag, waarbij zij van hun kind  luister- en ter zake doend handelend gedrag 

verwachten. Het kind wordt geconfronteerd met wat het niet mag en wat het wel 
moet. Wat het kind wellicht graag had gewild doet niet ter zake en maakt geen 
deel uit van de intentie van de ouderlijke interventie omdat die uitgaat van 

hetgeen altijd gedaan wordt of zo geweest is 

 het aanvaarden van de ouders als degenen die niet alleen richting geven aan het 

gedrag en als zodanig aangeven wat ‘niet klopt’ of ‘niet toelaatbaar is’. 
Daarnaast ook  bescherming bieden door voor de kinderen op te komen, 

moeilijkheden op te lossen of deze zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Het 
kind leert dus niet zichzelf te sturen, maar wordt bestuurd door de ouders omdat 
die weten hoe het moet. Zo wordt het kind door een beschermende houding en 

regelgeving naar het gepaste gedrag geleid 

 het aanleren van de juiste sekse-specifieke gedragswijzen, zoals in de kleding, bij 

spel en speelgoed, in de sport en bij de bewegings-autonomie. 
 
Kenmerkend voor de periode in de tweede helft van de basisschool, de puberteit en 

beginnende adolescentie is: 

 het zich houden aan de gebiedende regels die betrekking hebben op de dagelijkse 

gang van zaken en de taken en opdrachten binnen de huishouding. Daarnaast 
vooral ook het zich houden aan de verplichtingen van de school om zo goed 

mogelijk te kunnen presteren. Binnen de huishoudelijke taken is sprake van een 
aan sekse gebonden verdeling van taken 

 het volgen van de gebiedende fatsoensregels die betrekking hebben op de 

omgang binnen het gezin, maar ook op de omgang met de familie en met 
vreemden 

 het zich houden aan de nu meer uitgebreide sekse-specifieke regels waarbij aan 
de jongens, vergeleken met de meisjes, meer bewegingsruimte wordt toegestaan. 

Meisjes worden veel meer dan jongens gecontroleerd bij hun bezigheden. 
Jongens krijgen ook vaak meer speelruimte voor activiteiten buitenshuis, zij 
mogen bijvoorbeeld de straat op om te spelen. Meisjes moeten binnen of hoog uit 

in de tuin spelen. 
 

Niet alleen voor de kinderlijke periode maar ook, en misschien nog opvallender, is de 
andere wijze van opvoeden, zoals uit de verhalen telkens weer blijkt. Deze verschillen 
dan van wat de handboeken over ontwikkelings-psychologie als kenmerkend voor de 
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beginnende jeugdperiode aangeven. Speciaal kenmerkend voor de overgangsperiode 
(pre-puberteit) en de beginnende adolescentie is de geleidelijke ontwikkeling van het 

formele denken. Het leren redeneren komt op gang, waarbij het kind gebruik gaat maken 
van veronderstellingen. Dit is een begin van het abstracte denken. Het kijken naar 
anderen als iemand anders, met eigen manieren van praten, kleden, en zich gedragen, en 

daarmee het begin van een kritische houding tegenover leeftijdgenoten, ouderen en 
ouders, en dan ook zichzelf (zelftwijfel). 

Ouders, leraren op school, en anderen proberen hier rekening mee te houden, eventuele 
uitbarstingen te relativeren en door uitleg en geruststelling in goede banen te leiden. 
Uiteraard beseffen de ouders uit dit onderzoek wel dat er lastige momenten zijn, maar 

blijkens de verhalen lijken de ouders er zoveel mogelijk omheen te gaan: minder 
aandacht maakt minder erg. 

 
De toepassing van de regelgeving bevordert de gerichtheid van het kind op de ouders en 
hun gezag en de bescherming die zij bieden. Het gaat voorbij aan het stimuleren van de 

exploratiedrang en de zelfstandighed van het kind. De ontwikkelingsruimte wordt 
bepaald door de vigerende culturele normen en waarden. 

 

9.2.3      Instructie met weinig of geen uitleg 

 

In de verhalen valt steeds weer op dat de aanwijzingen die de ouders geven over wat het 
kind moet doen in bepaalde situaties, niet gepaard gaan met het waarom van wat goed of 

beter is dan iets anders. Van het kind wordt aangenomen dat het de aanwijzingen 
opvolgt en genoegen neemt met een heel summiere aanduiding waarom het nu zo of zo 
moet doen. Dit geldt niet alleen voor het verrichten van een deel van de huishoudelijke 

taken, waar de vanzelfsprekendheid makkelijker te erkennen valt. Maar ook betreft dit 
scherper in de toewijzing van bijvoorbeeld taken of manieren inzake sekse-specifieke 

verschillen. De reacties van ouders bij vragen of opmerkingen hierover komen dan over 
het algemeen neer op: ‘dat begrijp je toch zelf wel, meisjes zijn toch heel anders dan 
jongens’. 

 
De minimale uitleg waarbij de jongere zelf maar iets moet bedenken, als hij of zij dat 

wil,  past in een cultuur waarin wordt aangenomen dat duidelijk is dat iets nu eenmaal zo 
is. Dat het denken hiermee tegelijkertijd wordt vastgelegd, en beperkt tot aloude 
‘waarheden’, wordt dan mogelijk als een voordeel gezien en ervaren.  

 
9.3         Eenzijdigheden en polariseringen in de sekse-opvoeding 

 
9.3.1      De biologische veranderingen en het optreden van de ouders  

 

Kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen geven aan dat de biologische veranderingen 
in de puberteit gemiddeld vanaf het negende of tiende levensjaar op gang komen. Uit 

deze gegevens blijkt dat het niet de gewoonte is dat de ouders hierop ingaan. De (pre-) 
adolescenten merken zelf hun groei op, mede doordat de ouders dit op indirecte wijze 
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bevestigen door commentaar te leveren op hun toegenomen eetlust, de kleren waar ze 
snel uitgroeien en dergelijke.  

Uit de bevindingen blijkt dat praten over seksualiteit door de ouders alleen voorkomt 
wanneer er sprake is van een bepaalde dringende of ook dwingende aangelegenheid, 
zoals: 

 de eerste menstruatie van de dochter 

 de ‘natte droom’ van de zoon 

 het zich voordoen van een acute situatie met betrekking tot niet acceptabel 
gedrag, zoals een tienerzwangerschap in de directe omgeving. 

In het kader hiervan wordt verwezen naar: 

 het respectvol omgaan met het eigen lichaam 

 het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen toekomst, waarbij met name 
het behalen van een diploma belangrijk wordt gevonden 

 het naleven van de fatsoensnormen en hooghouden van de reputatie.  
De bevindingen geven aan dat met name de moeder haar dochter na de eerste 

menstruatie instrueert over dit gebeuren, dat nu elke maand zal plaats vinden en 
waarmee de nodige verboden en geboden gepaard moeten gaan. Deze verboden moeten 

onacceptabel gedrag voorkomen, zoals bijvoorbeeld dat “meisjes zich niet door jongens 
moeten laten aanraken”.  
De geboden gaan verder gepaard met adviezen, zoals bijvoorbeeld waar het ondergoed 

dat met de menstruatie te maken heeft, moet worden gedeponeerd. 
Het komt bij om en nabij 5 % van de jongens voor dat de moeder en bij minder dan 1 % 

van de jongens de vader, nadat zich bij betrokkenen een ‘natte droom’ heeft voorgedaan, 
in het kort aangeeft dat dit te maken heeft met hun ‘mannelijkheid’. 
Zodra de ouders merken dat hun zoon veel aandacht besteedt aan het vrouwelijk 

geslacht, zullen ze, met name de moeder, hem gebieden zich te houden aan de 
fatsoensnormen. De geboden moeten hierbij het acceptabele gedrag bewerkstelligen, 

zoals bijvoorbeeld dat de jongens de meisjes net als hun zus respectvol moeten 
behandelen. Hierbij zijn de vigerende fatsoensnormen het meest van belang en in 
mindere mate de reputatie van de jongen.  

De kwalitatieve bevindingen geven aan dat seksuele en relationele aangelegenheden, 
conform de traditionele opvoeding van de ouders, slechts voorbehouden zijn aan de 

wereld van de volwassenen. Van de volwassene mag worden aangenomen dat die in 
staat is om zichzelf en zijn/haar gezin van materiële zekerheid te voorzien en - omdat zij 
het proces van ‘groot worden’ hebben doorgemaakt - ook in staat zijn om kinderen groot 

te brengen. Als zodanig markeert voortplanting en ouder-zijn de grens tussen de wereld 
van volwassenen en die van de opgroeiende jeugd. Seksualiteit is in deze visie duidelijk 
gericht op de voortplanting en uitsluitend daarvoor gereserveerd, al houdt men zich daar 

in de praktijk dan vaak niet aan. 
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9.3.2     De sekse-specifieke opvoeding  
 

Wat de sekse-specifieke opvoeding betreft laten de kwantitatieve en kwalitatieve 
bevindingen zien dat van de meisjes andersoortig gedrag wordt verwacht en verlangd 
dan van de jongens, en omgekeerd. De kwalitatieve gegevens verstrekken hierover meer 

informatie. Het verschil begint vanaf de geboorte met bijvoorbeeld aparte k leuren voor 
kleding en beddegoed en apart speelgoed. De jongen en het meisje meten zich op den 

duur dezelfde sekse-gebonden gedragingen aan van de ouders en overige familieleden. 
Zo voeren de meisjes op huishoudelijk gebied taken uit die overeenkomen met die van 
hun moeder, terwijl de jongens taken toegewezen krijgen die lijken op die van de vader. 

De kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen verwijzen naar enkele kenmerkende 
verschillen tussen de seksen gedurende de adolescentie periode, zoals  

 het gunnen van meer gedragsautonomie aan de jongens dan aan de meisjes  

 het gedogen van seksuele vrijheden bij de jongens en niet bij de meisjes  

 het benadrukken van de nadelige gevolgen van seksueel actief gedrag van 
meisjes, deze tasten hun reputatie en die van de familie aan en belemmeren 

hierdoor toekomstmogelijkheden. 
De kwalitatieve gegevens geven aan dat de meisjes, in vergelijking met hun broers, veel 
meer rekenschap moeten afleggen als ze ergens naar toe willen, met iemand contact 

maken en onderhouden.  
Deze verschillen duren voort gedurende de volwassenheid.  

 
De kwalitatieve bevindingen geven ook aan dat jongens die het liefst thuis willen zijn, 
door hun ouders worden gestimuleerd om uit te gaan met hun vrienden. Voortdurend  

thuis blijven zou, volgens hun opvatting, de vorming van de manbaarheid verstoren. Een 
aan huis gebonden jongen wordt niet als wenselijk respectievelijk als ‘niet gezond’ 

beschouwd. Conform het mannenbestaan moet hij op de hoogte zijn van het leven op 
straat, en ook meisjes het hof kunnen maken. 
Voorts maken de kwalitatieve bevindingen duidelijk dat wanneer de jongeren de regels 

overtreden, de ouders ingrijpen en sancties toepassen. In het uiterste geval is het de 
vader die straffend optreedt, dit vaak in fysieke vorm. Verder blijkt dat straffende 

verbale uitingen van de ouders vaak zuiver betrekking hebben op de persoon die niet 
passend gedrag vertoont. Het komt neer op: je bent wat je doet.  
 

9.4      Conflictsituaties rond seksueel gedrag en het strategisch handelen 

 

Twee vormen van conflict komen kort aan de orde. Kort, niet omdat zij niet zo 
belangrijk zouden zijn, maar omdat ze gezien het voorafgaande nogal voor de hand 
liggen. De ene vorm van conflict is die tussen de behoeften en verlangens van de 

jongens en de meisjes. De tweede betreft de spanning tussen wat in feite door de 
jongeren gedaan wordt en wat de ouders hiervan te weten komen.  
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9.4.1    Verlangens en gedrag van jongens en meisjes 

 

Seksueel gedrag is voor jongens in eerste instantie een vorm van ontlading, een 
intensieve beleving die sterk gerelateerd is aan de emotionele spanning die het 
sekseverschil in lichamelijke en psychische zin oproept. Soms roept deze beleving het 

verlangen op naar persoonlijke betrokkenheid en het proberen van een langerdurend 
contact. Bij het perspectief van een meer permanente gedachte en nagestreefde relatie is 

de sociale norm en verwachting wel aanwezig, maar gaat vaak in deze levensfase 
voorlopig nog te ver. 
Wat de meisjes betreft, blijkt uit de kwalitatieve gegevens dat het seksueel gedrag 

voornamelijk dient om een jongen als partner te krijgen en om als partner te houden. Het 
blijkt dan ook dat:  

 het veelvuldig voorkomt dat de meisjes een relatie intensiever beleven dan de 
jongens en dat de verwachtingen van de meisjes verschillen van die van de 

jongens. De meisjes zijn ingesteld op romantiek, uitwisseling en knuffels. De 
jongens zijn coïtaal gericht en niet zoals de meisjes romantisch ingesteld, maar 
wel zoet gevooisd om de vriendin ter zake te kunnen binden 

 de meisjes die hun maagdelijkheid verliezen aan hun hartsvriend hem dan 
beschouwen als hun levenspartner. De duurzaamheid van een dergelijke relatie 

betekent voor de meisjes dat ze hun reputatie niet hebben bedoezeld. Het komt 
echter veelvuldig voor dat deze verwachtingen door de betrokken vriend op de 

langere termijn niet worden gedeeld 

 de jongens zich kenmerken door het zoveel mogelijk willen behouden van hun 
gedragsautonomie, zij willen zich niet binden aan deze ene vriendin, al delen ze 

intimiteiten met haar 

 deze verschillen in gedrags- en belevingswijzen in belangrijke mate een 

weerspiegeling zijn van wat de jongeren over de volwassenen weten of menen te 
weten, in het algemeen. 

 

9.4.2     De verhouding tussen jongeren en hun ouders over de seksuele contacten 

 

Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat: 

 de jongeren op de hoogte zijn van de ouderlijke regelgeving, maar niet in 

overeenstemming hiermee handelen 

 de jongeren in intieme situaties uitgaan van hun verlangen en niet handelen 

conform de regelgeving 

 de jongeren hiermee niet communiceren met hun ouders, om de situatie waarin 

ze zich bevinden te kunnen laten voortduren 

 de jongeren als de ouders iets vermoeden en ter zake doende vragen stellen, op 

die vragen ontwijkend antwoorden. 
 
De jongeren willen niet alleen de situatie veilig stellen, dat wil zeggen kunnen doorgaan 

met het contact. Maar tegelijkertijd willen ze niet de indruk geven dat zij handelen in 
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strijd met wat de ouders van ze verlangen. Er ontstaat aldus een wat moeizame ‘dans om 
elkaar heen’.  

De kwantitatieve bevindingen geven aan dat het merendeel van de jongeren zich op het 
gebied van seksualiteit en relatievorming niet houden aan het ouderlijk gezag en de 
regelgeving die hieruit voortvloeit, en dat zij hierover niet met hun ouders 

communiceren. Maar - kennelijk ter eigen geruststelling - zegt 30 % van de seksueel 
actieve jongens, zowel in 1991 als in 2000, dat hun ouders hun seksuele gedrag zouden 

goedkeuren als ze hiervan op de hoogte zouden zijn. De strategie om de ouders ‘er 
buiten te houden’ wordt, blijkens de kwalitatieve gegevens, vooral ook gehanteerd om 
de ouders niet te kwetsen. Zij moeten niet het gevoel krijgen dat zij als gezagdragers 

zouden hebben gefaald. 
 

9.4.3      Convergentie-tendenties  
 
De gecombineerde gegevens van kwalitatieve en kwantitatieve aard laten zien dat de 

ouders voor de jongeren het gezag belichamen. Zij dragen de normen en waarden over 
en bieden verzorging en geborgenheid. De tendens tot zich conformeren aan de autoriteit 

en de regelgeving van de ouders is dan ook groot. De jongeren voelen loyaliteit ten 
opzichte van de ouders, zij geven herhaaldelijk aan dat de ouders het beste met hen voor 
hebben. En dat de ouders niet anders kunnen, want het hoort nu eenmaal zo.  

Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat het merendeel van de jongens en de meisjes 
later als ouder het gedrag van hun vader en moeder in grote lijnen zouden overnemen.  

Uit de kwalitatieve bevindingen blijkt verder dat jongeren, op volwassen leeftijd, met 
name wanneer sprake is van een serieuze verkering, zich meer en meer bewust worden 
van de traditionele praktijken en zich deze eigen maken. Het is dan vanzelfsprekend dat 

ze ook uitgaan van de gegeven traditionele waarden welke vigeren binnen het hen 
bekende samenlevings collectief.  

Opvallend is verder het gegeven dat jongvolwassenen die na een studie in het buitenland 
(meestal Nederland of de USA) terugkeren en de traditionele leef- en denkpatronen weer 
op zich nemen. 

 
9.5         De eigen manieren van denken 

 
Het in de praktijk ‘uitvoeren’ van een traditioneel samenlevingspatroon gaat samen met 
een eigen vorm van denken. Of beter gezegd: een eigen, specifieke vorm van kennis 

wordt gebruikt voor het aansturen van het handelen en het beoordelen van eigen en 
andermans handelen. 

In een van haar, onlangs in Nederlandse vertaling gepubliceerde essay, maakt Hannah 
Ahrendt het interessante (en hier zeer nuttige) onderscheid tussen kennen en denken. 
Kennen is een van de vormen van het menselijke cognitieve bezig zijn, welke duidelijk 

verschilt van het denken. Bij kennen gebruikt men praktisch hanteerbare aanwijzingen 
voor het tot stand brengen van het een en ander. Bij denken neemt men afstand, en 

genereert men algemene principes of uitgangspunten, waaruit men - al naar gelang - de 
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eisen van een situatie, een taak, een doel, een nadere vormgeving in uitvoeringsregels 
maakt en deze vervolgens in werking stelt.  

Een traditioneel cultuurpatroon, zoals in het voorafgaande werd beschreven, gebruikt 
voor de organisatie van het leven en samenleven, een aantal concreet bedoelde 
handelingsregels. Gezien het belang hiervan voor het zonder teveel fricties verlopen van 

het dagelijks leven, krijgen deze concrete handelings-aanwijzingen de status van met 
gezag en sancties verzwaarde ‘normen’. Door het contenu beroep op deze normen 

krijgen zij het karakter van een inmiddels sinds lange tijd bestaande ‘structuur’ van het 
samenleven zoals men dat kent.  
Naast de gezinsopvoeding is het onderwijs een zeer belangrijke vorm van een cultuur-

patroon- in-actie. 
De kwalitatieve bevindingen geven aan dat het volgen van onderwijs door de ouders en 

door de jongeren een belangrijke waarde vertegenwoordigt die verbonden wordt met het 
behalen van een diploma of certificaat waarmee de arbeidsmarkt kan worden betreden 
om als zodanig zichzelf, het gezin en indien nodig (leden van) de familie te 

onderhouden. 
Het volgen van onderwijs betreft niet of nauwelijks het verwerven van kennis in de zin 

van de zoektocht naar de samenhang van verschijnselen en van de problematieken die 
zich hierbij voordoen. Als zodanig ontbreekt bij nagenoeg de meeste ouders de 
vaardigheid om van vroeg af aan de kinderen te stimuleren tot het opdoen van kennis. In 

plaats daarvan dient de - overgeleverde - praktijk als fundament van waaruit verbanden 
worden gelegd en van waaruit de common sense kennis voortvloeit. 

In de praktijk werkt dat veelal heel effectief. Bij bijzondere of moeilijke respectievelijk 
onverwacht ingewikkelde situaties loopt men eerder vast. Dan wendt men zich tot een 
‘deskundige’, of men blijft bij het bestaande gedrags-repertoire, en komt dan vaak in een 

risicovolle situatie terecht.  
De kwalitatieve bevindingen geven aan dat de ouders die vanuit de hulpverlening 

disciplinaire maatregelen aangereikt krijgen om op vormende wijze bezig te zijn met 
hun kinderen, hiermee anders omgaan dan bedoeld. Terwijl de hulpverlening uitgaat van 
een psycho-sociaal referentiekader, handelen de ouders conform het cultureel-sociaal 

kader waarmee zij zijn groot gebracht. De ouders gaan niet uit van de mogelijke 
drijfveren van het gedrag dat het kind vertoont om hierop in te spelen, maar van de 

onacceptabele gevolgen van het gedrag. De regelgeving blijft altijd centraal staan bij de 
ouders. De hulpverlening bereikt wel dat het patroon van interactie bij dergelijke ouders 
wordt verbreed. Zo hanteert men bijvoorbeeld niet langer uitsluitend lijfelijke straffen, 

maar toch verhindert dit niet de ouderlijke beoordeling van de overtreding zodat deze 
gebaseerd blijft op overlevering en traditie. Gedragscorrectie moet de dagelijkse omgang 

garanderen. 
Het lijkt een bijzondere opgave om een goed systeem van hulpverlening en voorlichting 
te ontwerpen, of voorzover aanwezig nader te systematiseren, met het doel mensen in 

een traditionele cultuur te voorzien van verantwoorde praktisch bruikbare adviezen en 
aanwijzingen. Wellicht ligt hier een taak in vervolg op het in dit boek behandelde 

onderzoek. Het belang van een dergelijke onderneming lijkt erg groot. Ook in de 
westerse culturen blijft een groot deel van de bevolking buiten de daar opererende 
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hulpverlening en voorlichting: het beroep op zelfstandig reflecteren (‘denken’) dat die 
hulpverlening in hoge mate kenmerkt sluit eenvoudig niet aan, en wordt daarom door 

een deel van de bevolking gemeden.  
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Summary 

 

 
Aruban adolescents and their parents and sexuality.  

 

 

In my work in Aruba, starting with sex instruction to adolescents and then giving 

psycho-social help to individuals and couples, I could make good use of the knowledge 
and experience I achieved during my education and work in Holland and Curaçao. As 
time went by it struck me that the recurrent reactions of my clients that referred to 

traditional customs such as separate sex role patterns, collective norms and values did 
not result in any more social interactions being achieved. 

This raised the question: ‘What is going on here?’  
The responses of the adolescents in connection with the sex instruction raised questions, 
such as: 

- how come the adolescents do not respond to the knowledge they acquire on the 
subject of biology and social matters? 

- how come the adolescents do not behave in accordance with the information 
received even when they grow older? 
 

Apparently it is quite beyond them. They hear what is said and they put it aside.    
 

What about the private sessions when meeting with adolescents and adults individually? 
There I met with exactly the same situation. The adolescents did not take on the 
knowledge provided. It seemed to me that the essence of the matter was that they did not 

connect the information with their own situation. In other words, the introspection 
seemed to be lacking. 

Then I really started to think in a systematic way about my contacts with my adult 
clients. There the same thing occurred. I tried to convince them that they should think 
about their situation and then come to the conclusion that they have to do what is 

required. This also did not work out. They have a different way of thinking.  
I discovered that there is a quite different pattern of thinking (and living) that in short 

could be summarized as thinking in terms of concrete daily tasks and obligations and 
talking about these matters among each other. In other words: one lives up to a way of 
thinking of practical and necessary things without much wider concepts and ideas. 

Further analysis showed that this was organized by a coherent pattern of thinking. 
Namely, the rules that are carried out by everyone as a collective and as a way of 

interaction are part of a given culture. Those practical rules are part of this culture and 
preserves this by forms of custom. In a more structural way you can put it like this: a 
coherent way of living and thinking pattern that is based on thrust in the established 

order. Those are continually protected and maintained by incitements and also sanctions 
to follow the rules and customs. If one fails to follow the rules and customs this will 

result in the penalty of loss of the socially indispensable good reputation. And in case of 
serious deviations this will result in social exclusion.  
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Here I met with a quite different culture that I had to consider when rendering help. 
Among many things this led to the question to what extent adolescents still continue to 

follow these patterns or do they live according to a more reflective way of life?  
By means of empirical studies I verified to what extent the adolescents follow the 
socially prevailing pattern or else rebel in a secretive or open way.  

In general there certainly is a positive relationship between the adolescents and their 
parents. The adolescents accept their parents’authority and their rules and regulations to 

regulate their conduct. The youths think it is important that the children comply with the 
set of rules and the authority. They look upon it as the way of protection of the children 
and the adolescents. The girls think that, compared to the boys, they are submitted to 

constraint, subjected to social control and to a high degree must comply with norms 
concerning decency and reputation. They see and accept that fulfilling the parental rules 

and regulations is important and not learning to deal with the urge to explore and with 
the autonomy as an adolescent. The studies also show that a significant number of 
adolescents take their chance in doing what they want without the knowledge of their 

parents and against the parental rules and regulations. As such they hold double 
standards. When looking for relevant knowledge with regard to sexuality as for the 

adolescents the fieldwork data show that a significant part of the boys and girls that are 
sexually active risk their health or else take the risk of unplanned parenthood by not 
taking the necessary measures.  

Knowledge about issues concerning sexuality and relationship are not converted into 
general abilities. Mentioned results also show that as for the knowledge they get at 

school the adolescents take the same view as their parents. There is the assumption that 
educational achievements correspond to opportunities in the labour market and as such 
securing a good material existence. The knowledge achieved is not meant as a stimulus 

to continue to look for the coherence of phenomena and problems that emerge.  
This data correspond to the way of living and thinking of the locals. The contribution 

from the outside with a possible new western way of thinking seems to be limited to 
foreign groups that live and think accordingly and to a small group of highly educated 
Aruban parents.        
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Gesprek met de heer en mevrouw Van de Brug  

 

 
Dr.Mr. Cees J. Straver – Interviewer 

Info t.b.v. Dissertatie Drs. W.R. Piternella       
 
        Amsterdam 07 juli 2006     

 
 

Gesprek met dhr Van de Brug, arts, en zijn echtgenote, te Leeuwarden. 

 
 

Na een bezoek aan Leeuwarden op 20 april 2006 volgde nog tweemaal telefonische 
informatie. 

 
1. Achtergrond 
 

Dhr van de Brug werkte na zijn afstuderen in Utrecht gedurende twee jaar als 
arts-assistent bij dokter Van Dussenbroek op Aruba in San Nicolas (1961-1963). 
Laatstgenoemde was in 1928 begonnen als arts op de olieraffinaderij Lago, en 

had zich in 1963 als zelfstandig arts gevestigd in San Nicolas. Van de Brug had 
zelf graag naar de Oost gewild (Nieuw Guinea), omdat zijn familie allerlei 

wortels had in Nederlands Oost-Indië. Ging niet door, door onlusten. Werd 
daarom de West, in casu Aruba wegens de vraag van dokter Van Dussenbroek. 
Van de Brug is protestants opgevoed in de behoudende richting. Hij is nog steeds 

lid van de Hervormde Kerk en gaat regelmatig zondags ter kerke.  
 

2. Bevolking 
 

De Arubaanse bevolking had een eigen samenstelling. Het waren voor het 

overgrote deel mestiezen, door menging van Spaanse kolonisten en inheemse 
Indianen. Zij ontleenden een zekere trots aan hun Spaanse achtergrond. 

Er heerste wel een sterke rassen-discriminatie dat aanhaakte bij wel-niet kroes 
haar hebben. Dit is overal zo in Zuid Amerika. De hoogste stand zijn de blanken, 
dwz de afstammelingen van Spaanse en Portugese kolonisten. Tweede in rang 

zijn de mestiezen. Derde zijn de echte Indianen. Vierde zijn de Afro’s. Het werk, 
de jobs, waren ook aldus verdeeld. 

Soms traden wel inconsequenties op, met name door de import van andere 
categorieën die men niet zo goed kon plaatsen (met name Chinezen).  
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Dorpse armoe trof je aan bij de zwarte vrouwen met kind of kinderen wier vader 
vertrokken was. Deze kwam alleen af en toe langs om zijn kinderen te 

verwennen (en daarmee onhandelbaar te maken voor hun moeder).  
Er waren op Aruba heel weinig nazaten van slaven. De Afro’s waren 
voornamelijk enkele achtergebleven gastarbeiders afkomstig van andere 

eilanden. En vooral de zoëven genoemde alleenstaande moeders en hun kinderen.  
 

3. Mentaliteit 
 
Het arbeidsethos onder de Arubanen was over het algemeen goed. Ze waren 

zeker niet lui, integendeel. Ze doen hun werk met de nodige inzet, maar in een 
rustig tempo. Doen de dingen het liefst op en voor zichzelf.  

Als Arubaan van het platteland gaan werken in de olie-raffinaderij was zoiets als 
gaan werken in een fabriek: jezelf echt verlagen. 

 

4. Criminaliteit 
 

In die jaren kon je gewoon overal zonder vrees lopen, ook ’s avonds, zelfs als 
vrouw alleen. Thans zijn verschillende gebieden niet meer helemaal veilig.  
Probleemjongeren uit de Antillen (zie berichten in Nederland) komen vooral van 

Curaçao, zelden van Aruba. 
 

5. Scholing en werk 
 
Iedereen naar school, dat was de algemene praktijk. Daarna liefst werkzaam bij 

de overheid. Anders in een winkel. Arubanen werken het liefst onder leiding van 
een ander: niet zelf het initiatief hoeven nemen.  

Arubanen zijn in het algemeen weinig creatief. Ze verzinnen geen mooie dingen 
die ze goed aan de toeristen zouden kunnen verkopen. Iets technisch niet 
uitdenken resp. in elkaar zetten, doen ze ook heel weinig.  

 
6. Entertainment 

 
Dit was er in die tijd nog heel weinig. Een gewone bioscoop, bijvoorbeeld, was 
er nog niet. Op een openluchtterrein werd af en toe een (Amerikaanse? Spaanse) 

film vertoond. Daarnaast had je enkele verenigingen voor Nederlanders en beter 
opgeleide Arubanen, waar af en toe een film uit Nederland werd vertoond. 

Er was wel radio. Vooral die in Venezuela en Colombia werden beluisterd. Die 
uit Curaçao kwam akoestisch vaak slecht door. Nederlanders luisterden naar de 
wereldzender. 

 
 

 
 



 198 

7. Winkelbedrijven 
 

Je had in die tijd winkelstraten in San Nicolas en Oranjestad. In Oranjestad zijn 
dat op dit moment nog grotendeels dezelfde als toen.  
Supermarkten waren er nog amper of niet. Er waren gespecialiseerde winkels die 

grotendeels gedreven werden door de import-bevolking: Chinezen en anderen. 
Slechts een enkele Arubaan dreef een winkel, maar bleek dan vaak een soort 

pachter te zijn van een uitheemse man.  
 

8. Toegang tot de “colony” 

 
Het Amerikaanse settlement (ten Oosten van San Nicolas, bij de haven) had wel 

een Amerikaanse supermarkt, winkels, verenigingen, hospitaal. Alleen 
toegankelijk voor wie er werkte (en zijn gezin), maar dan ook van hoog tot laag.  
Dokter Van Dussenbroek was eerst (1928-1935) werkzaam als arts voor Lago en 

werkte toen samen met het Lago-hospitaal. Maar nadat hij zich (1935) gevestigd 
had als zelfstandig arts in San Nicolas, werkte hij samen met het hospitaal in 

Oranjestad. 
 

9. Politiek 

 
De politiek werd beheerst door twee grotere partijen. Als na een verkiezing de 

andere partij aan het bewind kwam, moest iedereen die tot dan toe in 
overheidsdienst gewerkt had eruit en vervangen worden door een aanhanger van 
de nieuwe regeringspartij.  

 
10. Seksuele moraal 

 
Het was zeker in die tijd nog zo dat Arubaanse meisjes als maagd het huwelijk in 
moesten, terwijl daarentegen Arubaanse mannen “alles” mochten.  

Anticonceptie was niet beschikbaar, althans officiëel niet. Alleen periodieke 
onthouding was, in de katholieke setting, toegestaan. Vandaar veel grote 

gezinnen toen. 
Dkt Van de Brug heeft in die tijd niet alleen gesprekken gevoerd met de 
protestantse geestelijke / predikant) maar ook met de pastoor. Het katholieke 

standpunt was dat niet alleen de bijbel en de kerkelijke traditie onfeilbaar waren, 
maar ook de natuurwetten, waarin God zich openbaarde.  

Als de discussie hierover vastliep, zei de pastoor eenvoudig “ik houd me aan de 
richtlijnen van Rome”. Dat periodieke onthouding was toegestaan (dat wil 
zeggen seks in de onvruchtbare maandelijkse perioden) was te danken aan een 

theologische spitsvondigheid onder theologen: “De natuurwetten openbaren 
Gods wil, maar de natuur blijkt nu eenmaal zo geregeld te zijn dat er vruchtbare 

en onvruchtbare perioden zijn; jezelf onthouden in de vruchtbare perioden is niet 
in strijd met de natuur”.  
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Niet alleen gelovige katholieken maar ook strenge protestanten waren de 
opvatting toegedaan dat je niet mocht  ingrijpen in het natuurgebeuren. De 

protestanten gingen soms zover dat ze gezondheid en ziekte als van God gegeven 
beschouwden. Van de Brug, van huis uit behoudend protestant, had tijdens zijn 
medische studie in Utrecht colleges gehad van de protestante maar verlichte 

psychiater prof Rümke. Juist omdat die zo serieus christelijk was maar 
tegelijkertijd openstaand, had dit bij Van de Brug een verandering in meer open 

richting bewerkstelligd. 
Praten over problemen inzake gezins-regulering gebeurde met de Arubaanse 
patiënten zeker wel. Met name  na het bekend worden van de nieuwe methode 

met behulp van de pil. Maar Dkt van de Brug herinnert zich wel dat zulke 
gesprekken vaak toch wel erg beladen waren.  

 
11. Seksuele praktijk 
 

De Arubanen hadden in die tijd eigen methoden van anticonceptie. Dat waren ten 
eerste eigengemaakte condooms van schapen- of geitendarm. Ten tweede, het 

inbrengen van een in azijn gedrenkte sponsje. Dit bleek inderdaad effectief om 
een bevruchting te verhinderen. Deze techniek werd vaak gecombineerd met zeer 
lang borstvoeding geven. 

Vanaf 1961 kwam nieuwe anticonceptie beschikbaar: de pil. Deze werd 
gepresenteerd als middel om de menstruatie te reguleren. Als een vrouw deze 

langere tijd innam had de pil als bijwerking dat ze de conceptie verhinderde.  
Er waren apothekers die weigerden om de pil op recept te verstrekken. Dkt Van 
de Brug moest het soms eisen als medisch noodzakelijk.  

De pil had in die tijd echter grote nadelen. Doordat het gehalte aan estrogenen 
vijf keer zo zwaar was als thans, traden allerlei ongewenste bijwerkingen op: erg 

dik worden, volstrekt frigide worden. Dus niet zo in trek. Dan toch liever de 
eigen methoden. 
De artsen hadden ook hun methoden ontwikkeld om een ongewenste 

zwangerschap te beëindigen. Ook dkt Van de Brug gaf wel zo’n advies als hij 
een nieuwe zwangerschap bij een bepaalde vrouw volstrekt onverantwoord vond. 

De techniek bestond dan hierin: je schreef een pil voor met een zeer hoge dosis 
estrogenen; zodra er dan een beetje bloed komt, meteen de dokter roepen en naar 
het ziekenhuis voor opname, de dokter komt dan om de miscarriage te curetteren. 

Dus abortus via een omweg. Dit vooral bij de hoger opgeleiden die de weg 
wisten. 

Een andere techniek die artsen toepasten was om tijdens een inwendig onderzoek 
ongemerkt een IUD bij de vrouw te plaatsen. Dit gebeurde vooral bij zwarte 
vrouwen in de armoewijk. 

Bij de prostituees plaatsten de artsen consequent een ring om conceptie te 
verhinderen. Verder wekelijks onderzoek: de ene week een uitstrijkje, de 

volgende week een penicilineshot if necessary.  
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12.  Nabeschouwing 
 

Het is interessant om te zien hoe de Arubaanse samenleving er tien jaar na het 
afsluiten van de studie van Hartog uitzag. Het gesprek met Van de Brug geeft de 
indruk dat de zogenaamde bedrijvigheid door handel nog erg gering was. En dat 

de mentaliteit nog erg agrarisch was. En de invloed van de godsdienst was nog 
sterk, zij het meer op het vlak van de “waarden en normen” dan op het vlak van 

de dagelijkse praktijk. En dat het politieke paternalisme volop in bloei was.  
Het zou de moeite waard zijn als - ook voor de decennia erna - zulke berichten 
van ooggetuigen gevonden zouden kunnen worden.  
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CURRICULUM VITAE 
 

 
William Richard Piternella is in 1950 op Aruba geboren. Samen met zijn 

ouders, broers en zussen groeide hij op in Oranjestad. Op zijn vijftiende 
verhuisde hij naar Nederland. Daar behaalde hij zijn atheneum diploma.  

Na aanvankelijk met de studie Psychologie te zijn begonnen veranderde hij 
van studierichting en haalde hij aan de Universiteit van Amsterdam zijn 

doctoraal in Pedagogische Wetenschappen met een specialisatie in 
Gezinsleer. 

Na zijn doctoraalstage bij het Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden 
op Curaçao heeft hij daar nog twee jaar praktijkervaring opgedaan. Met 
name op het gebied van opvoedingsondersteuning aan (jonge) ongehuwde 

moeders en op het gebied van therapeutische hulp bij relatieproblemen. 
Vervolgens heeft hij nog twee jaar als jeugdbeleidsmedewerker gewerkt. 

Nadien opende hij zijn eigen pedagogisch adviesbureau.  
Naast het geven van zelf opgezette oudercursussen en het verlenen van hulp 

bij relatie- en gezinsproblemen, begeleidde hij ook vrijwilligers van een 
particuliere stichting die zowel materiële als immateriële hulp bood aan 

minder gepriviligieerde groepen binnen de Curaçaosche samenleving. 
In 1986 heeft hij zich op Aruba gevestigd. Na twee jaar in overheidsdienst 

als beleidsmedewerker en vervolgens vier jaar in de particuliere sector (in 
groot hotel) als trainingmanager te hebben gewerkt begon hij zijn eigen 

bedrijf. Sindsdien houdt hij zich bezig met vragen en moeilijkheden binnen 
gezinnen en relaties. En in verband hiermee geeft hij ook adviezen aan 
gouvernementele en non-gouvernementele instanties. In combinatie met dit 

alles schreef hij, onder meer, ook twee jeugdromans, een aantal 
opvoedingsondersteunende boekjes en script voor twee reeksen televisie 

programma’s over seksualiteit ten behoeve van jongeren en hun ouders. Een 
van de jeugdboeken heeft tienerzwangerschap als thema.   
 
 

 
 
 

 
 


