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HOOFDSTUK 1 
DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

 
1.0 Inleiding 
In hetzelfde jaar dat het Morbidity and Mortality Weekly Report (05-06-1981:250) 
melding maakte van opmerkelijke ziekteverschijnselen onder homomannen in Los 
Angeles, een ontdekking die de aankondiging bleek te zijn van een epidemie - of 
beter gezegd, van meerdere epidemieën (Gagnon, 1992) - die, zo bleek enkele jaren 
later, veroorzaakt werd door het Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Fauci, 1988) 
en die zich met name via seksueel contact (AIDS in Nederland tot 2000, 1992:3) 
geleidelijk over de gehele wereld verspreidde, bracht Jack Morin zijn boek Anal 
Pleasure & Health (1981/86) uit.1 Deze publicatie was bedoeld als een cursus aan de 
hand waarvan de lezer/es zich de techniek - en daarmee de geneugten - van het 
kontneuken kon eigen maken. Kon Morin nog tamelijk onbekommerd zijn gedachten 
laten gaan over anale pleziertjes, sindsdien wordt kontneuken in het openbare 
vertoog eerder geassocieerd met ziekte en dood en is het te boek komen te staan als 
de belangrijkste transmissie-weg van HIV onder homo's (Van Griensven et al, 1987). 
In dit spanningsveld tussen genot en gevaar is de vraagstelling van dit onderzoek 
ontstaan, dat in mei 1993 onder de titel 'De betekenis van anale seks voor homosek-
suele mannen en hun perceptie van het preventiebeleid' van start ging en waarvan 
het onderhavige werkstuk de afsluiting vormt.2 Wat maakt kontneuken zo aantrekke-
lijk, vroeg ik me al geruime tijd af, dat homomannen gedachtig de risico's die eraan 
verbonden zijn, er niet radicaal een punt achter zetten? 
Deze vraag behelsde allereerst een reflectie op het eigenaardige en niet van mora-
lisme gespeende preventiebeleid (Davies et al, 1993:50; Callen, 1989) dat in Neder-
land met betrekking tot anale seks werd gevoerd. Op dat moment vigeerde nog de 
zogeheten dubbele boodschap die homomannen adviseerde om niet te neuken; en 
wie het niet kon laten, werd een speciaal condoom aangeraden. Daarenboven 
vloeide mijn interesse voor anale seks voort uit de verwerking van het interview-
materiaal dat de basis vormde van het boek Als je het nou van hard werken kreeg! 
(Van Kerkhof et al, 1991). Daarin kwam niet alleen naar voren dat neuken voor 
homomannen grote waarde had en dat men positieve betekenissen hechtte aan 
risico-dragende seks, maar ook dat deze dubbele boodschap vanuit homokring aan 
groeiende kritiek onderhevig was. 
Een derde motief om dit onderzoek op poten te zetten vond zijn oorsprong in het 
debat dat in het begin van de jaren negentig in kringen van onderzoekers woedde 
over het nut en de zeggingskracht van de in het sociaal-wetenschappelijke aidson-
derzoek gehanteerde (sociaal-psychologische) modellen en theorieën. Deze discus-
sie, die ik toentertijd voornamelijk in de hoedanigheid van journalist volgde, deed me 
eens te meer beseffen dat onderzoek naar wat gemeenlijk "risicogedrag" wordt 
genoemd niet kan volstaan met een begrippenapparaat dat vrijwel uitsluitend in het 
teken staat van de onvermijdelijke gezondheidsproblematiek en dat seksuele om-
gang in eerste instantie als een medisch probleem definieert (Levine, 1992:194).3 De 
                                                      
1 In 1986 verscheen een tweede editie van Anal Pleasure & Health, met daarin richtlijnen om het risico 
op een HIV-infectie te beperken. 
2 Eerder is voor een breder publiek verslag gedaan van dit onderzoek in Van Kerkhof et al, 1995. 
3 Daarmee onderscheidt dit onderzoek zich van een andere kwalitatieve studie die eerder door 
Homostudies Utrecht was opgezet en die zich ten doel stelde “het verkrijgen van inzicht in de 
achtergronden van veilig en onveilig gedrag” (Teunis et al, 1993;  De Wit et al, 1994b). 
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seksuele ervaring heeft mijns inziens immers ook te maken met genot en plezier, met 
verlangens naar lichamelijke en emotionele bevrediging, met extase en niet in de 
laatste plaats met grensoverschrijding (Van Kerkhof, 1990). In deze optiek heeft aids 
niet zozeer de beleving van neuken op zijn kop gezet als wel er een nieuwe, met 
gezondheid, ziekte en dood verweven dimensie aan toegevoegd, waardoor - dat 
moet gezegd worden - de seksuele interactie er bepaald niet eenvoudiger op is 
geworden (Davies et al, 1993:146; Van Zessen, 1995). 
 
1.1 Taboe versus geleefde werkelijkheid 
Vanouds heeft anale seks, en in het bijzonder kontneuken onder mannen, in de 
westerse cultuur in een kwade reuk gestaan (Davies et al, 1993:127). Voor Middel-
eeuwers zoals Dante Alighieri leed het geen twijfel dat degenen die zich aan een 
dergelijk gedrag bezondigden na hun dood voor eeuwig in de hel moesten branden. 
Wie zich aan dit crimen nefandum, of in Dantes eigen woorden in Canto XV, aan de 
zonde van onreinheid4, schuldig maakte, was onherroepelijk verdoemd. En in Neder-
land vormde enkele eeuwen later de onthulling van de Utrechtse koster Wilts, dat hij 
in een kapel twee mannen met elkaar had zien neuken, de aanleiding tot de groot-
scheepse sodomietenvervolgingen in 1730 (Van der Meer, 1995:14). 
Een van de redenen van Morin om zijn boek het licht te doen zien was dan ook om 
een tegenwicht te bieden tegen het taboe dat op anale seks rustte. Onbedoeld kreeg 
hij in zoverre zijn zin dat anale seks de laatste vijftien jaar in het middelpunt van veler 
belangstelling heeft gestaan en onderwerp is geworden van voortdurende onderzoe-
ken en debatten. Het is echter de vraag of het taboe ook daadwerkelijk doorbroken 
is. Dannecker (1990:104) meent dat er tegenwoordig in vergelijking met de jaren 
zeventig sprake is van een “Tendenz, die als eine durch Aids induzierte Retabuisie-
rung des Analverkehrs bezeichnet werden muss”. Volgens Bersani (1987) heeft die 
tendens  te maken met de (veelal onbewuste) angstbeelden die anale seks als 
“criminal, fatal, and irresistibly repeated act” (1987:211) sinds aids in met name de 
heteroseksuele publieke opinie oproept en die verwijzen naar “the terrifying appeal of 
a loss of the ego, of a self-debasement” (1987:220). En Odets (1997:129) meent dat 
“the conflict, shame, humiliation, guilt (and often, the unmitigated self-hatred) that so 
many gay men feel about being homosexual and about this fundamental human need 
for anal sex are all feelings that have become seamlessly woven into too many gay 
men’s feelings about the epidemic”. 
De Nederlandse reactie op de onheilstijding dat anale seks de belangrijkste risico 
factor was voor de transmissie van HIV onder homo's, lijkt ook gekleurd door de 
aloude smet die aan kontneuken kleeft. Beleidsmakers gingen er vanuit dat maar 
weinig Nederlandse homomannen echt belang hechtten aan anale seks. Vandaar dat 
men meende dat afzien van anale seks een realistisch advies was dat niet alleen 
medisch gezien de enige logische optie was om de transmissie van HIV te voorko-
men (Kok en Blans, 1987:8), maar dat ook zo min mogelijk de seksuele gebruiken in 
homoland zou verstoren (Van Wijngaarden, 1992:261). In 1990 onderbouwde de 
Nationale Commissie AIDS-Bestrijding haar politiek met betrekking tot (het afraden 
van) anale seks nog met de uitspraak dat "condooms bij anale sex onvoldoende 
bescherming [bieden]. Het stimuleren van condoomgebruik zou er toe kunnen leiden 
dat men doorgaat met anale sex of er alsnog toe overgaat kontneuken toe te voegen 
aan het sexuele 'menu'" (NCAB, 1990). Zoals De Zwart et al. (1998) laten zien, sloot 
de dubbele boodschap naadloos aan bij de door de homobeweging sinds jaar en dag 
                                                      
4 Met dank aan de vertaling van Frans van Dooren (Dante, 1987). 
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voorgestane strategie om respectabiliteit te verwerven. In een dergelijk streven paste 
het al niet om het seksuele aspect van homoseksualiteit uit te dragen - niet voor niets 
introduceerde het COC in de jaren vijftig de term homofilie -, laat staan om zoiets 
infaams als kontneuken over het voetlicht te brengen. "The choice for the 'double 
message' can be seen as the crown on a tradition of down playing the role of anal 
sex in the lives of gay men" (1998:142). 
Op het eerste gezicht leek de dubbele boodschap ook aan te slaan onder homoman-
nen. Uit rapportages in de Amsterdamse Cohort Studie kwam naar voren dat, in ieder 
geval tot 1987, steeds minder mannen anale seks praktiseerden met steeds minder 
partners, met de nadruk evenwel op de laatste optie (Van Griensven et al, 1989; Van 
Griensven, 1997).5 Dat de gerapporteerde cijfers enigszins bedrieglijk zijn, blijkt al uit 
het commentaar dat Van Griensven in zijn dissertatie (1989:83-4) daarop geeft: "By 
comparing the decreases in the number of partners per sexual technique while taking 
into account the total number of partners of an individual, it was shown that the men 
in this study were more likely to reduce their number of sexual partners than they 
were to change their specific sexual habits. Probably the reduction of the number of 
sexual partners was a more achievable goal than refraining from anogenital inter-
course. Surprisingly, it appeared that if sexual habits were changed, men were more 
likely to terminate orogenital sexual contact than anogenital intercourse". 
Rond 1990 kwamen er steeds meer signalen dat de dubbele boodschap contrapro-
ductief aan het worden was en dat de wal (van de homoseksuele praktijk) het schip 
(van het gepropageerde beleid) keerde (Duyvendak, 1995:206; Van Kerkhof, 1992). 
Uit onderzoek viel af te leiden dat anale seks onder homomannen langzaam maar 
zeker weer aan populariteit won, getuige onder meer de stijging van het aantal 
respondenten dat in de Amsterdamse Cohort Studie meldde kontneuken te praktise-
ren: lag dit percentage in 1988 op 51,4%, in 1992 was het gestegen tot 59,5% 
(persoonlijke mededeling E. de Vroome). Daarenboven merkten preventiewerkers in 
hun praktijk dat de belangstelling in de doelgroep groeiende was om op een verant-
woorde manier met condooms te leren omgaan (Van Kerkhof, 1993), hetgeen niet 
verbazingwekkend is gezien het gegeven dat rond 1987 het condoomgebruik bij 
homomannen, ondanks het officiële advies, al tot rond 40% was gestegen (Van 
Griensven, 1997:11).6

                                                      
5 In de Amsterdamse cohort-studie krijgen de respondenten ieder half jaar een vragenlijst voorgelegd 
en wordt tevens bloed afgenomen voor virologisch onderzoek. In de tabel is duidelijk de afname van 
anale seks in deze onderzoekspopulatie af te lezen. De tweede kolom geeft het percentage mannen 
aan dat in die periode geen seks met een man had, en in de laatste kolom staat het aantal mannen 
vermeld dat in dat halfjaar aan het onderzoek participeerde. (Persoonlijke mededeling E. de Vroome.) 
 
  geen partner geen anaal wel anaal N= 
1984/2  0%  13,5%  86,5%  741 
1985/1  1,7%  27,1%  71,2%  785 
1985/2  2,7%  34,0%  63,3%  788 
1986/1  1,8%  40,1%  58,1%  738 
1986/2  1,8%  41,3%  56,9%  766 
1987/1  2,8%  40,1%  57,1%  708 
1987/2  2,3%  43,6%  54,0%  692 
1988/1  2,6%  46,0%  51,4%  648 
6 Van Griensven (1997:13) merkt hierbij op dat men zich moet bedenken dat het condoom "in het 
begin van de jaren tachtig vooral werd geassocieerd met heteroseksualiteit en voortplanting (..). 
Eigenlijk hebben we hier dus te maken met een soort particulier initiatief van homoseksuele mannen. 
Gezien tegen deze achtergrond [van de boodschap waarin anale seks werd afgeraden, MvK] is de 
snelle introductie en acceptatie van condoomgebruik door homoseksuele mannen in het begin van de 
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Twee hoofdargumenten deden de beleidsmakers uiteindelijk in 1992 besluiten om de 
door een aanzwellende groep critici gewraakte dubbele boodschap te wijzigen (De 
Zwart et al, 1998). In de eerste plaats bleek het faalpercentage van condooms als 
gevolg van betere voorlichting en de inmiddels opgedane ervaring aanmerkelijk lager 
te liggen dan voorheen (Wigersma & Oud, 1987) was vastgesteld; bovendien werd 
duidelijk dat het falen eerder aan een onjuist gebruik van condooms en de afwijzing 
ervan lag dan aan technische tekortkomingen van de rubbertjes (De Wit et al, 
1993b). Ten tweede onderkende men dat de wijze waarop de boodschap gesteld 
was - pas in tweede instantie werd condoomgebruik als mogelijkheid genoemd -, de 
voorlichting over correct condoomgebruik bemoeilijkte. De gedragslijn die grote 
groepen homomannen al lang voor zichzelf hadden vastgesteld, werd vanaf toen 
officieel beleid: "Gebruik een condoom of neuk niet" (De Zwart & Sandfort, 1993). 
 
1.2 Individuele intentie versus seksuele interactie 
Nadat in epidemiologische studies, die conform de wetenschappelijke traditie natura-
listisch getoonzet waren (Parker, 1995), HIV was geïdentificeerd als causale agens 
van aids en bovendien de belangrijkste transmissiewegen van het virus waren 
vastgesteld (zie Van Wijngaarden, 1987), kon de preventie van start gaan. In eerste 
instantie lag de nadruk daarbij op informatieverstrekking, maar al snel werd duidelijk 
dat voor gedragsverandering (en later ook voor het behoud van de verandering) 
meer specifieke interventies en kennis nodig waren; informatie bleek immers niet 
voldoende om gedragsverandering te bewerkstelligen (Cohen, 1991). Deels vanwege 
de verdiensten die ze in het verleden ten aanzien van andere gezondheidsproblema-
tieken bewezen hadden en deels vanuit een groeiende behoefte aan theoretisch 
gestuurd onderzoek ten behoeve van de aidspreventie (Fisher & Fisher, 1992), 
gingen onderzoekers (en voorlichters) te rade bij sociaal-psychologische theorieën 
(Moatti et al, 1997:100; Rose, 1997)7 als het Health Belief Model (HBM) van Janz & 
Becker en het daarvan afgeleide AIDS Risk Reduction Model (Catania et al, 1990), 
de protectie-motivatietheorie van Rogers, en bovenal de Theory of Reasoned Action 
(TRA) van Fishbein & Ajzen (1975) en zijn met de notie van "perceived behavioral 
control” aangevulde variant: de Theory of Planned Behavior (TPB) van Ajzen (1991). 
Hoewel de onderscheiden modellen qua design van elkaar verschillen en met uiteen-
lopende variabelen werken (zie voor een overzicht, Bakker, 1995), hebben ze met 
elkaar de aanname gemeen dat "mensen bij de beslissing om bepaald gedrag al dan 
niet te vertonen rationeel te werk gaan, en systematisch gebruik maken van de 
informatie die voorhanden is" (Bakker, 1995:9). Of in de woorden van Fishbein & 
Ajzen (1975:14): “Our approach thus views man as an essentially rational organism, 
who uses the information at his disposal to make judgments, form evaluations, and 
arrive at decisions”. Hetgeen erop neerkomt dat het oogmerk van de preventie, het 

                                                                                                                                                                      
jaren tachtig misschien wel de meest opzienbare prestatie geweest van de gedragsverandering. Hoe 
het ook zij, homoseksuele mannen zagen condoomgebruik als een goede praktische oplossing om 
anale seks te kunnen voortzetten en trokken zich van de officiële preventierichtlijnen weinig aan". 
7 Volgens Rose (1997) wordt de 20ste eeuw op een voorheen ongekende wijze gekenmerkt door wat 
hij "psy praktijken, technieken en taal" noemt: "the relation to ourselves which we can have today has 
been profoundly shaped by the rise of psy disciplines, their languages, types of explanation and 
judgement, their techniques and their expertise" (1997:226). In een dergelijk perspectief is het niet 
verbazingwekkend dat (sociaal-)psychologische theorieën de boventoon voeren in de verklaring en 
voorspelling van aidspreventieve gedragsveranderingen. 
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veranderen van gedrag, "is viewed primarily as a matter of changing the cognitive 
structure underlying the behavior in question" (Fishbein & Middlestadt, 1989:94). 
Ontegenzeglijk heeft het theoretisch gestuurd onderzoek op basis van deze modellen 
de kennis over HIV-gerelateerd gedrag en de daaraan ten grondslag liggende deter-
minanten aanzienlijk vergroot (Hospers & Kok, 1995). Ook heeft het uiterst zinvolle 
adviezen voor de preventie opgeleverd. Te beginnen met de aanbeveling om niet 
lukraak of op basis van intuïtie interventies op te zetten maar deze gedegen te 
onderbouwen: een van de vereisten is daarbij dat het doel, de boodschap, de context 
en de tijdsdimensie van de preventie-activiteit gespecificeerd wordt; ook dient eerst 
middels onderzoek duidelijk te zijn op welke specifieke problematiek een interventie 
gericht moet worden (Fishbein & Middlestadt, 1989). Zo bleek uit onderzoek dat 
afhankelijk van de structuur van een lokale homo-gemeenschap interventies in de 
ene stad de nadruk dienden te leggen op attitude verandering, terwijl in een andere 
stad normatieve factoren eerder beklemtoond moesten worden om het gewenste 
effect te bereiken (Fishbein et al, 1992). 
Tegelijkertijd kennen deze modellen onvermijdelijk hun beperkingen, waardoor lang 
niet alle vragen die voor de aidspreventie van belang zijn adequaat beantwoord 
kunnen worden. Globaal is er de afgelopen jaren vanuit twee kampen kritiek op het 
gebruik van deze theorieën uitgeoefend. Aan de ene kant hebben methodologen (en 
gebruikers) de aspiraties van de modellen gewikt en gewogen, en is hun oordeel 
over de waarde ervan op zijn best gematigd positief. Zo concludeert Swanborn 
(1996) in zijn bespreking van de TRA en de TPB dat "de theorie van Fishbein/Ajzen 
nuttig kan zijn bij het voorspellen van concrete gedragingen in toegepast onderzoek, 
maar dat de wetenschappelijke status ervan niet veel meer is dan een pas op de 
plaats in de lange rij van pogingen om gedrag adequaat te beschrijven en te verkla-
ren" (1996:35).85. de diepte van de door onderzoekers gezochte verklaring voor gedrag laat over 
het algemeen te wensen over (1996:39/40). 
Belangrijker voor de ontstaansgeschiedenis van dit onderzoek is evenwel de kritiek 
geweest die rond 1990 door meer sociologisch georiënteerde aidsonderzoekers 

                                                      
8 Swanborn (1996) plaatst vijf kanttekeningen bij de TRA en de TPB: 
1. de overeenstemming tussen het model en de empirie is te gering (1996:37); Bakker (1995) 
illustreert dit probleem met zijn eigen onderzoek, op basis waarvan hij concludeert dat "geen van de 
modellen [hij vergeleek het HBM, het protectie-motivatie model en de TPB met elkaar, MvK] een 
bijzonder goede beschrijving gaf van de beslissing om condooms te gebruiken" (1995:114). Relatief 
was het TPB dan wel de beste voorspeller van de intentie tot condoomgebruik, maar uiteindelijk bleek 
de intentie tot condoomgebruik slechts “matig positief” samen te hangen met het feitelijke gedrag 
(1995: 116): voor (hetero)mannen werd 37% van de variantie in daadwerkelijk condoomgebruik 
verklaard (1995:52). 
2. hij twijfelt aan de wetenschappelijke waarde van, omwille van de vergroting van de 
verklaringskracht, toegevoegde variabelen als de "self-efficacy": "bij veel specifieke gedragingen [is] 
de tussenschakeling van al dan niet reële percepties (en via deze, van andere elementen van het 
mentale systeem) überhaupt niet relevant" (1996:37). 
3. zijns inziens leidt het door Fishbein en Ajzen voorgestane correspondentieprincipe, waardoor alle 
items in termen van een en hetzelfde niveau van specificteit geformuleerd moeten worden, "tot 
semantisch grotendeels identieke items die voor een doorsnee respondent moeilijk onderscheidbaar 
zijn". Met als gevolg: "kunstmatig hoge correlaties" (1996:38). Een variatie op deze kritiek is het 
commentaar van Bolton (1995:292) dat "[I'm not impressed] when I see large amounts of money being 
spent to prove that those who like condoms are more likely to use them, (...) Or, take still another 
profound finding: those who report that they intend to use condoms are more likely to use them than 
those who say they do not intend to use them". 
4. de procedure van vermenigvuldiging van de determinanten van houding (attitude) en van de 
ervaren sociale druk (subjective norm) staat op gespannen voet met empirische toetsing (1996:38/9); 
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geleverd werd op het onderzoek dat op basis van deze modellen tot stand kwam 
(Bochow, 1992; Van Campenhoudt et al, 1997; Davies et al, 1993; Levine, 1992). De 
aanleiding voor het debat vormde de "relapse"-discussie die eind jaren tachtig door 
voornamelijk Amerikaanse onderzoekers was aangezwengeld (Adib et al, 1991; Stall 
et al, 1990). Geconfronteerd met gegevens dat na voortdurend dalende percentages 
het aantal homomannen dat (onbeschermd) neukte weer toenam, haalden onder-
zoekers het uit het verslavingsonderzoek afkomstige begrip relapse uit de kast om 
een en ander te verklaren (Hospers et al, 1991:15-16; Kelly et al, 1991b). Hoewel 
studies significante verschillen boven tafel brachten tussen bij voorbeeld “relapsers” 
(in onveilige seks) en “maintainers” (van veilige seks) (De Wit et al, 1993c) en tussen 
“frequent ‘relapsers’” en “infrequent ‘relapsers’” (Ekstrand et al, 1992), bleek het 
relapse-concept niet die vruchten af te werpen die men gehoopt had. Niet voor niets 
constateerden Stall & Ekstrand (1994:621) dat “at present, we have little in the way of 
theory or data to guide intervention efforts to support the maintenance of safe sex 
among gay men over long periods of time”. 
De belangrijkste kritiek van de sociologisch georiënteerde onderzoekers op het 
relapse-begrip, en daarmee op theorieën als de TRA en TPB, gold het individualisti-
sche perspectief dat aan deze sociaal-psychologische modellen ten grondslag ligt. 
Hoewel in de formulering van de TRA wordt onderkend dat gedrag een sociale 
activiteit is, wordt het hart van de theorie verwoord in termen van de karakteristieken 
van een individu, getuige uitdrukkingen als “a procedure which locates the subject on 
a bipolar affective or evaluative dimension”, “a person’s favorable or unfavorable 
evaluation of an object”, “the person’s subjective probability” of  “the totality of a 
person’s beliefs” (Fishbein & Ajzen, 1975:11-16). Deze benadering moge dan wel 
vruchtbaar zijn ten aanzien van uiteenlopende facetten van de “individual’s world” 
(1975:12) als stemgedrag, het zoeken van een baan, vrijetijdsbesteding, winkeldief-
stal, het geven van een cadeau (Ajzen, 1991:187) of individuele gezondheidsproble-
matieken als roken, drinken of het gebruik van veiligheidsgordels in auto's (Levine, 
1992:195; Seydel & Taal, 1987), in het geval van onderzoek naar de seksuele 
omgang lijken de TRA en de TPB minder geschikt. Seksueel verkeer is - als we voor 
het moment afzien van auto-erotiek - te zeer een interpersoonlijke activiteit om 
afdoend vanuit een dergelijke op het individu gerichte onderzoeksoptiek bestudeerd 
te kunnen worden. In de woorden van Bochow (1992:9), “entering into sexual interac-
tion with a partner is simply not the same as getting into a car and putting on the 
safety belt".9 In hun commentaar op het relapse-debat concluderen Stall & Ekstrand 
(1994:622) dan ook dat “it is increasingly understood among AIDS behavioural 
researchers that variables that only measure characteristics of individuals are insuffi-
cient to explain long term behavioural risk reduction: we also need to study interper-
sonal issues and the context under which sex occurs” (zie ook Bloor, 1995, 1996; 
Davies et al, 1993; Pollak & Moatti, 1990; Sacco & Rickman, 1996). Waarvan akte. 

                                                      
9 Een soortgelijke kritiek valt ook de aan de TRA en TPB verwante (Swanborn, 1996:36) en onder 
sociologen populaire Rational Choice Theory (RCT) ten deel. Ten aanzien van het individualistische 
perspectief merkt Goudsblom (1996) op dat "de 'rational choice' optiek [uitgaat] van de individuele 
persoon, de 'actor', als homo rationalis - tijdloos en enkelvoudig. Dit levert een casino-beeld van de 
samenleving op: afzonderlijke spelers die elk voor zich in de waan verkeren te kunnen berekenen wat 
hun te doen staat" (1996:626). 
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HOOFDSTUK 2 
SCRIPTS, (ONDER)HANDELEN EN BESLISSINGEN 

 
2.0 Inleiding 
In dit onderzoek staat een specifieke vorm van seksueel handelen van (Nederlandse) 
homo- en biseksuele mannen1De geschiedenis leert dat het concept homoseksualiteit, zoals wij 
dat kennen, in de specifieke historische context van de westerse cultuur gestalte heeft gekregen 
(Foucault, 1984) - en als zodanig, in de woorden van Weeks (1995:48), tegenwoordig gemeengoed is 
geworden. Met het ontstaan van een aparte categorie voor gelijkgeslachtelijke betrekkingen ging een 
constructieproces gepaard van specifieke identiteiten voor degenen die - al dan niet exclusief - 
seksueel en/of relationeel met geslachtsgenoten verkeerden dan wel zich tot hen aangetrokken 
voelden. Deze twee sociaal-historische processen zijn echter allerminst identiek, met als gevolg dat 
het begrip homoseksualiteit een veelheid aan verschijnselen in zich bergt, variërend van het seksuele 
gedrag tussen seksegenoten, de zelfbenoeming als homoseksueel, de seksuele aantrekkingskracht 
ten opzichte van geslachtsgenoten tot het idee van homoseksuele leefwijzen (Bech, 1997:153; 
Segdwick, 1992). Deze begripsverwarring heeft ook repercussies voor onderzoek naar homoseksuali-
teit, waardoor per onderzoek de operationalisatie van de betreffende begrippen kan variëren. In het 
onderhavige onderzoek gaat het om het seksueel handelen tussen mannen, ongeacht de identiteit die 
de betrokkenen zichzelf aanmeten. centraal, namelijk anale seks, in de zin van kontneu-
ken. De uitgangsstelling is dat aan dit handelen duidingsschema's ten grondslag 
liggen die we seksuele scripts noemen (2.1). Want, schrijven Simon & Gagnon 
(1986:98), “scripts are essentially a metaphor for conceptualizing the production of 
behavior within social live”.2 De tweede aanname is dat dit handelen zich voltrekt in 
een interactionele setting, oftewel een seksuele ontmoeting, die - door de bank 
genomen - gereguleerd wordt door onderhandelingen tussen de deelnemers (2.2). 
Ten derde wordt aangenomen dat de deelnemers aan de ontmoetingen waarin dit 
handelen plaatsheeft, zich gesteld zien voor de opgave een zeker evenwicht te 
vinden tussen twee divergerende verlangens, te weten aan de ene kant het verlan-
gen zich over te geven aan de situatie en de wens controle te houden over de situa-
tie aan de andere kant (2.3). In de vierde plaats wordt voorondersteld dat de aard en 
hoedanigheid van een seksuele ontmoeting - in hoge mate - een functie is van de 
relatiestatus van de deelnemers (2.4). 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de formulering van de onderzoeksvragen (2.5). 
 
2.1 De script benadering 
In een van hun eerste publikaties definiëren Gagnon & Simon (1973:9) seksueel 
handelen "as the outcome of a complex psychosocial process of development, and it 
is only because they are embedded in social scripts that the physical acts themselves 
become possible". Zij nemen hiermee afstand van een naturalistische invulling van 
de seksuologie, zoals eerder onder meer door Freud en Kinsey voorgestaan (Van 
Kerkhof, 1997). De kritiek van Gagnon & Simon komt er vooral op neer dat de natu-
                                                      
1 De aanduiding homo- en biseksuele mannen is zeker niet onproblematisch, getuige bijvoorbeeld de 
termen die de laatste jaren in het sociaal-wetenschappelijk aidsonderzoek en de aidspreventie zijn 
opgedoken; werd eerst alleen over homomannen gesproken, later werd deze groepsaanduiding 
uitgebreid tot “mannen met homoseksuele contacten” en sinds enige tijd heten deze mannen: 
“mannen die seks hebben met mannen”. 
 
2 In de decennia dat Simon & Gagnon hun scripttheorie formuleerden, maakten overigens meerdere 
theorieën onder deze naam opgang. Tomkins (1978) ontwikkelde bijvoorbeeld binnen de 
persoonlijkheidstheorie een scripttheorie waarin de "magnification" van aangeboren "affects" centraal 
stond. Zie ook: Abelson (1981), Berne (1962) en Laws & Schwartz (1977). 
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ralistische conceptie geen oog heeft voor de betekenissen die de betrokkenen zelf 
aan hun handelen hechten noch voor de diversiteit aan betekenissen die er op 
maatschappelijk niveau aan gegeven worden. In hun visie, zo stelt Gagnon in 1990, 
ligt aan seksueel handelen een "organized cognitive schema" ten grondslag "needed 
by actors to recognize that this [is] potentially a sexual situation, (b) such a recogniti-
on [involves] a complex interaction between person and context rather than a simple 
response to universal sexual signs, and (c) sexual conduct is elicited by context 
rather than driven by internal states" (1990a:6).3 In deze onderbouwing van seksueel 
handelen is af te lezen dat de script benadering voortbouwt op de traditie van het 
symbolisch interactionisme met zijn beklemtoning van zowel het intentionele4 als het 
interactionele karakter van sociaal - en zodoende ook van seksueel - handelen 
(Stryker, 1980:2; Abramson, 1992:119; Strauss, 1993:24). 
In eerste instantie onderscheidden Gagnon & Simon (1973) slechts twee dimensies 
aan een script. De ene had van doen met de buitenwereld en de interpersonlijke 
betrekkingen, "the script as the organization of mutually shared conventions". De 
tweede dimensie had betrekking op "the internal, the intrapsychic, the motivational 
elements that produce arousal" (1973:20 ). Later hebben ze deze indeling gepreci-
seerd en viel de eerste dimensie uiteen in twee delen: een cultureel script en een 
interpersoonlijk script (Gagnon, 1990a:7). 
Analytisch valt er op twee manieren naar de verschillende scriptniveau's te kijken. In 
de statische conceptie kunnen ze beschreven worden als drie relatief los van elkaar 
functionerende entiteiten. In de praktijk des levens leiden de scripts echter niet ieder 
voor zich een eigen leven, maar beïnvloeden ze elkaar. Ze zijn, zoals Gagnon 
(1990a:10) stelt, “dynamically interactive”. Mensen oriënteren zich op wat hun cultuur 
seksueel toelaatbaar acht, maar tegelijkertijd zullen ze trachten hun fantasieën en 
voorliefdes te verwezenlijken, ook al stroken deze minder met de collectieve voor-
schriften. Volgens Gagnon (1990) worden we in eerste instantie opgevoed om de 
culturele richtlijnen braaf uit te voeren. Op het moment dat we ons op het seksuele 
pad begeven, blijkt echter dat we de aangeleerde scripts dienen aan te passen aan 
de eisen die de situatie en de partner stelt. “We move in these circumstances,” zo 
schrijft hij, “from being pure actors reading our lines, to an improvisational actor with 
elements of being a playwright” (1990a:11). Wel merkt Gagnon nog op dat er geen 
rechtstreekse verbinding is tussen het culturele en het interpersoonlijke scriptniveau: 
"these effects are entirely mediated by mental life (or the intrapsychic)" (1990a:10). 
 
2.1.1 Het culturele script 
In het algemeen kunnen we zeggen dat de culturele context op collectief niveau 
richtlijnen, voorschriften, verboden en geboden verschaft hoe men zich seksueel 
dient te gedragen. Culturele scripts kunnen beschouwd worden "as configurations of 
meaning that are part of the external milieu that provides the individual with models 
[or roadmaps] of sexual conduct" (Simon & Gagnon, 1987:365). Ze schrijven, met 
                                                      
3 De kritiek op de naturalistische conceptie van seksualiteit komt ook tot uiting in de definitie van 
Simon & Gagnon (1986) van verlangen. In hun visie is verlangen niet zozeer "desire for something or 
somebody, (..), but rather what we expect to experience from something or somebody". Verlangen is 
niet terug te voeren op "an appetite, a drive, an instinct", zoals (voor een deel) aangenomen wordt in 
de seksuele motivatie theorieën van Hardy (1964) en Whalen (1966), maar het vereist een mentale 
representatie en als zodanig is het "part of the process of the creation of the self" (1986:100). 
4 Deze symbolisch interactionistische notie is het meest eloquent verwoord door Thomas & Thomas: 
"If men define situations as real, they are real in their consequences" (1928:572). 
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andere woorden, "the narrative requirements of specific roles" voor (Simon, 1996:40). 
Aangezien culturele scripts voor collectief gebruik bedoeld zijn, zijn ze dermate 
abstract en vaag geformuleerd dat ze zelden in staat zijn in alle omstandigheden te 
voldoen. Zelfs in de meest traditionele samenlevingen zijn er geen uniforme voor-
schriften voor alle rolgedrag. In dit kader maken Simon & Gagnon (1986:102) een 
onderscheid tussen twee soorten maatschappijen: de “paradigmatische” en de “post-
paradigmatische”. In het eerste type is er sprake van in hoge mate door iedereen 
gedeelde betekenissen, die ervaren worden "as being consistent both within and 
across distinct spheres of life". In post-paradigmatische samenlevingen bestaan 
daarentegen niet alleen veel minder overeenkomsten op het punt van maatschappe-
lijke gedeelde betekenissen, maar is er bovenal sprake van "potentially profound 
disjunctures of meaning between distinct spheres of life". Dit laatste kenmerk heeft 
met name gevolgen voor de verschijningsvorm en de organisatie van het Zelf. 
In onze maatschappij met zijn groeiende nadruk op individualisering enerzijds en een 
verscheidenheid aan groepsidentiteiten anderzijds wordt een uniforme toepasbaar-
heid van culturele scripts steeds problematischer. Op alle gebieden kunnen we een 
diversiteit aan stijlen waarnemen, waarmee rollen vervuld worden. Een culturele 
script wordt in zulke omstandigheden louter "a legitimating reference" (1986:103) in 
plaats van een blauwdruk voor verwacht en gewenst handelen. De toegenomen 
sociale differentiatie die zich vertaalt in uiteenlopende ervaringen en betekenissen - 
"including the inevitability of different meanings for otherwise identical experiences 
and identical meanings for significantly different experiences" (1986:11 4) - maakt 
maatschappelijke consensus met betrekking tot de inhoud en de vorm van culturele 
scripts almaar onwaarschijnlijker. Vanzelfsprekendheden hebben grotendeels afge-
daan, met als gevolg dat zowel op interpersoonlijk als op intrapsychisch niveau 
onderhandelen het sleutelbegrip is geworden (Simon & Gagnon, 1986:114; zie ook 
Van der Avort, 1987; Gagnon & Simon, 1987:369; Schmidt, 1996; De Swaan, 
1982:98). 
 
2.1.2 Het intrapsychische script 
Het intrapsychische script vormt de schakel tussen de sociale betekenissen die in het 
culturele script gegenereerd worden en het handelen dat door het interpersoonlijke 
script aangestuurd wordt. Dit script kan dan ook gedefinieerd worden als een cogni-
tief schema, "which facilitates the emergence and persistence of individual motivation 
to act in a sexually significant way" (Simon & Gagnon, 1987:366). De individuele 
voorliefdes en aversies, motieven, fantasieën en emoties - seksuele en niet-seksuele 
wel te verstaan (Sommeling, 1996) - maken er deel van uit en functioneren op het 
niveau van de mentale structuur. Tevens omvat dit script de uit de culturele context 
afkomstige normen en waarden die het individu verinnerlijkt heeft. 
In een “paradigmatische” sociale omgeving waar het individu nagenoeg samenvalt 
met de rollen die hij geacht wordt te vervullen, is de relevantie van het intrapsychi-
sche script beperkt. Wanneer ambiguïteiten en conflicten echter endemisch worden 
op het niveau van het culturele script, zoals het geval is een “post-paradigmatische” 
samenleving, neemt het belang van de intrapsychische verwerking van zowel het 
eigen als andermans handelen navenant toe. "The need to script one's behavior, as 
well as the implicit assumption of the scripted nature of the behavior of others, is 
what endengers a meaningful 'internal rehearsal in the first place', an internal rehear-
sal that can become significantly only where alternative outcomes are available" 
(Simon & Gagnon, 1986:99). De opties die er voor het handelen ontstaan, creëren 
een vruchtbare voedingsbodem voor fantasieën in de volste betekenis van het 
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woord, dat wil zeggen, "the symbolic reorganization of reality in ways that make it 
complicit in realizing more fully the actor's many-layered and sometimes multivoiced 
wishes" (1986:99). 
 
 
 
 
2.1.3 Het interpersoonlijke script 
Het interpersoonlijke script tenslotte opereert op het niveau van de sociale interactie 
en het reguleert de wijze waarop mensen in seksuele ontmoetingen met elkaar 
omgaan. "It is at this level that the actors must work out their strategies for embody-
ing their own sexual wishes and plans in terms of the experienced and anticipated 
responses of specific others" (Simon & Gagnon, 1987:365). Dit script is het meest 
rechtstreeks met de sociale werkelijkheid verbonden en heeft het grootste aandeel in 
de structuur van de waarneembare seksuele handelingen. In die zin kan het interper-
soonlijke script beschouwd worden als de "primary text" van het seksueel handelen, 
al was het maar omdat het door anderen te ‘lezen’ is (1987:374). 
Simon & Gagnon wijzen op het principieel communicatieve karakter van het interper-
soonlijke script, dat bij voorbeeld in het initiatief dat iemand neemt naar voren komt, 
waardoor een mogelijke seksuele ontmoeting plotsklaps werkelijkheid wordt: "'ma-
king the first move' that significant gesture that moves a potentially sexual encounter 
towards an explicitly sexual exchange" (1987:366). Voor de hand ligt het dan ook om, 
gezien de eerdere verwijzing naar de complexiteit van de postparadigmatische 
maatschappij en de daaruit resulterende afnemende consensus ten aanzien van de 
culturele scripts, dit karakteristieke "communicative aspect" (1987:366) van het 
interpersoonlijke script te beschouwen als een uitdrukking van de almaar toenemen-
de noodzaak tot onderhandelen in het sociale en seksuele leven. 
 
2.2 Seksuele interactie als onderhandelingsproces 
Een seksuele ontmoeting kunnen we ons nu voorstellen als een knooppunt van de 
drie, dynamisch interactieve scripts. Elk van de deelnemers brengt zijn voorliefdes en 
aversies mee, laat zich in meer of mindere mate door de (sub)culturele geboden en 
verboden leiden en richt zich in zijn handelen op het te verwachten gedrag van de 
ander5 (Bolton, 1992; Strauss, 1993; Stryker, 1980). De kans bestaat dat de seksuele 
scripts van Zelf en Ander overeenkomsten vertonen maar het is allerminst uitgesloten 
dat er onderlinge verschillen naar boven komen. Wil de seksuele ontmoeting derhal-
ve van de grond komen - oftewel in de woorden van Strauss (1978:235): "to getting 
things done" - dan moeten beide partijen - om ons vanwege de overzichtelijkheid tot 
een ontmoeting tussen twee personen te beperken - “trachten het met elkaar eens te 
worden”, zoals de Grote Koenen (1986) het begrip onderhandelen omschrijft, en 
daartoe is het onontkoombaar dan men met elkaar inter acteert en communiceert 
(Davies & Weatherburn, 1991). 
In de regel zal dit interactieproces (Rademakers et al, 1992) of "dynamic decision 
making process" (Kerstholt, 1996) middels onderhandelingen verlopen - Strauss gaat 
ervan uit dat "social orders are, in some sense, always negotiated orders" (1978:235; 

                                                      
5 Zoals Simon & Gagnon beklemtonen, speelt hier het vermogen tot empathie een grote rol 
(1987:370). In symbolisch interactionistische termen gaat het hierbij om "role-taking", dat wil zeggen 
"the process of anticipating the responses of others with whom one is involved in social interaction" 
(Stryker, 1980:62). 

 
12



zie ook Bartos, 1974)6 -, maar evenzeer kan de ene partner de ander via dwang, 
manipulatie of overreding zijn wil opleggen. Of er in een specifieke situatie voor 
onderhandelingen of een andere handelwijze wordt gekozen, is volgens Strauss 
(1978) deels afhankelijk van de bredere sociale setting waar de ontmoeting deel van 
uitmaakt. Te denken valt aan de door meerdere auteurs geconstateerde opmars van 
een onderhandelingsmoraal in het relationele en seksuele leven  (Van der Avort, 
1988; Schmidt, 1996; De Swaan, 1982; De Vries, 1994). Maar ook spelen factoren 
als leeftijd, de sociaal-economische positie, de fysieke aantrekkelijkheid, de emotio-
nele afhankelijkheid, kortom de machtsverhouding tussen de partners een rol. 
Hoe het onderhandelingsproces verloopt, is volgens Strauss met name afhankelijk 
van de eigenschappen van wat hij de "negotiation context" noemt (1978:237). Van de 
door Strauss geformuleerde eigenschappen zijn de volgende relevant voor dit onder-
zoek: 
* het aantal deelnemers en hun relatieve ervaring in onderhandelingen; 
* of de onderhandelingen eenmalig, herhaald, meervoudig of aan elkaar gerelateerd 
zijn; 
* het relatieve machtsevenwicht van de respectievelijke deelnemers tijdens de 
onderhandelingen; 
* de aard van het respectievelijke belang dat ze in de onderhandelingen hebben; 
* de zichtbaarheid van het onderhandelingsproces voor anderen; 
* de opties om onderhandelingen te vermijden of stop te zetten en een andere 
handelwijze te kiezen (1978:238). 
Gesteld zou kunnen worden dat afhankelijk van de inhoud en reikwijdte van de 
culturele scripts en de specifieke hoedanigheden van het intrapsychisch script, het 
interpersoonlijke script de deelnemers aan een seksuele ontmoeting meer of minder 
ruimte biedt om te onderhandelen over de aard van de seksuele handelingen die 
plaats kunnen vinden: wie doet wat, op welke plaats, wanneer en waarom. 
 
2.3 Overgave en controle 
Wil een seksuele ontmoeting bevredigend zijn voor de deelnemers, dan zullen ze 
een balans moeten vinden tussen twee divergerende behoeften: het verlangen om 
zich over te geven aan en de wens om controle te houden over de situatie. 
Aan de ene kant schuilt de magie en betovering van seks en erotiek er in dat men 
zich als het ware laat voortdrijven op de golven van geilheid en genot dan wel intimi-
teit en tederheid7 - Reiss spreekt in dit verband van de “‘altered state’ quality of 
human sexuality” (1986:34-35) -, en men ondergedompeld wordt in de "immediate 
reality" (Goffman, 1961:81) van elkaars fysieke en emotionele aanwezigheid.8 Een 

                                                      
6 Volgens Bartos (1974) komt het uiteindelijke resultaat tot stand doordat de betrokken partijen 
concessies aan elkaar doen en er sprake is van een compromis. 
7 Dannecker (1990:79) meent dat homomannen in hun seksuele beleving tegenwoordig het meeste 
waarde hechten aan tederheid. Hij schrijft dat "die empirischen Befunde eindeutig sind. Der Wunsch 
nach Zärtlichkeit, entweder als isolierter und mit einer explizit oder implizit damit verknüpften 
antisexuellen Tendenz oder verbunden mit sinnlichen bis grobsinnlichen Strebungen oder 
sadomasochistischen Tendenzen oder auch nur im Verein mit sexuellen Praktiken, wird mit Abstand 
am häufigsten artikuliert. Demnach ist die Zärtlichkeit der zentrale Wert der Sexualität von 
Homosexuellen. Sie und nicht etwa die sinnlichen Strebungen muss den Antworten zufolge als der 
Primat der Sexualität homosexueller Männer bezeichnet werden". 
8 Het begrip overgave wordt in dit onderzoek in twee, in elkaar overlopende betekenissen gebruikt. 
Hier staat het voor de capaciteit om in een seksuele ontmoeting op te gaan. Er is dan sprake van 
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treffen van twee (of meer) mensen is volgens Goffman (1961) pas een ontmoeting in 
de ware zin des woord als de betrokkenen het idee hebben dat ze zich samen 
ergens aan wijden en er een wij-gevoel ontstaat. Op dat moment trekken ze bij wijze 
van spreken een membraan rond zichzelf op (1961:79; zie ook Humphreys, 
1979:54). Een onzichtbaar vlies, met andere woorden, dat enerzijds een grote mate 
aan verbondenheid tussen hen bewerkstelligt en anderzijds hun eigenhandig ge-
schapen wereldje afgrenst van de omliggende realiteit. 
Met opzet gebruikt Goffman de metafoor van het membraan, omdat dit beeld uitdrukt 
dat de eigenmachtig gecreëerde afscheiding flinterdun en poreus is. De werkelijkheid 
verdwijnt niet echt uit het zicht, maar hij wordt tijdelijk op afstand gehouden en tussen 
haakjes gezet. De culturele context die in het script perspectief zo'n belangrijke rol 
speelt, blijft weliswaar van kracht maar zijn invloed op de deelnemers aan een 
ontmoeting wordt gefilterd door dit overdrachtelijke vliesje. Bovendien krijgen bepaal-
de eigenschappen en hoedanigheden - wat Goffman "transformation rules" noemt 
(1961:29) - uit de 'gewone' realiteit een speciale kleuring in de context van een 
seksuele ontmoeting. Met name allerlei lichamelijke kenmerken - fraai gewelfde 
borstpartijen, een rond kontje, een geprononceerd geslachtsorgaan - die er in de 
wereld van alledag vaak minder toe doen, worden in een seksuele ontmoeting juist 
uitvergroot. Er is bij de betrokkenen, kortom, sprake van "selectieve aandacht" voor 
datgene wat "de meeste aandacht opeist: opwinding", zoals Everaerd & Laan opmer-
ken (1996:61; zie ook Reiss, 1986:34). 
De crux van een ontmoeting is, aldus Goffman, gelegen in “the participants' mainte-
nance of continuous engrossment in the official focus of activity” (1961:11). Naarmate 
het de partners, zo zouden we zijn woorden kunnen vertalen, beter lukt op te gaan in 
hun seksuele handelen, en daarmee te voldoen aan de "rules for the management of 
the engrossment" (1961:80), blijft het beschuttende membraan langer intact en 
voelen zij zich meer op hun gemak in de situatie. Omgekeerd steekt het gevoel niet 
op zijn plaats te zijn gemakkelijk de kop op als men niet gegrepen wordt door het hier 
en nu karakter van de ontmoeting (1961:81). 
Aan de andere kant hebben mensen een fundamentele behoefte om controle uit te 
oefenen op de situaties waar ze deel van uitmaken (Skinner, 1992).9 Men wil het 
gevoel hebben in staat te zijn een gewenst verloop ervan te bewerkstelligen en 
omgekeerd een ongewenst verloop te vermijden. Een van de redenen daarvoor is, 
stelt Skinner, dat "humans have a basic psychological need to be effective in their 
interactions with the world" (1992:91). De mate waarin een dergelijke controle wordt 
toegeschreven aan externe instanties of omstandigheden dan wel aan het eigen 
handelen van individuen is evenwel afhankelijk van de specifieke maatschappelijke 
context. Wouters (1990) betoogt dan ook, in navolging van Elias (1982), dat er in de 
loop van deze eeuw onder invloed van een proces van "informalisering" van de 
omgangsregels tussen mensen steeds "hogere eisen aan de zelfregulering en 
zelfbeheersing" worden gesteld (1990:14 ). Om het sociale karakter van dit proces tot 
uiting te laten komen bedient Wouters zich daarbij van het door Goudsblom uitge-

                                                                                                                                                                      
toewijding. In het andere geval staat het voor een specifieke houding die men ten opzichte van zijn 
partner inneemt: iemand vertrouwt zich aan een ander toe. 
9 Deze fundamentele behoefte om controle te hebben op de omringende wereld wordt ook wel 
"effectance motivation" genoemd: het betreft een "aangeboren (of niet-geleerde) energiebron die in 
beginsel altijd actief is, die inherent is aan de werking van de cortex, en die gericht is op het globale 
doel een competent lid van de samenleving te zijn" (Metaal, 1997:48). 
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werkte begrip "wederzijds verwachte zelfbeheersing".10 Hij stelt dat als gevolg van dit 
informaliseringsproces "het gevergde patroon van zelfregulering op een hoger niveau 
van wederzijds verwachte zelfbeheersing wijst" (1990:15) en dat bovendien "de 
wederzijds verwachte zelfbeheersing ervaren wordt en tot uiting [komt] als vertrou-
wen in elkaar" (1990:106). 
Dat op het vlak van de seksualiteit de wederzijds verwachte zelfbeheersing aan 
belang heeft gewonnen, komt onder meer tot uiting in de term "gecontroleerd ple-
zier"11, die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is gaan gebruiken om seksue-
le gezondheid te definiëren (Schmidt, 1988). Volgens Schmidt wijst deze formulering 
erop dat in het hedendaagse denken over seksualiteit de regulering ervan een 
grotere prioriteit heeft dan de passionele aspecten van de seks (zie ook Schorsch, 
1993:125; Turner, 1992).12  Waar de definitie van de WHO, aldus Schmidt, namelijk 
op neerkomt is "plezier in plaats van lust, controle in plaats van overgave, sociale 
integratie in plaats van doorbroken taboes" (1988; 1996:82).13 Bovendien lijkt er zich 
onder invloed van de onderhandelingsmoraal een verplaatsing te voltrekken van het 
(potentiële) psychodynamisch conflict tussen controle en overgave naar het interper-
soonlijke script en daarmee naar de seksuele interactie. Zo poneren Everaerd & 
Laan de stelling dat "met de toenemende ingewikkeldheid van toestemmingsproce-
dures de seksuele passie evenredig zal verminderen" (1996:60). En Wouters meent 
dat tegenwoordig "de spanningsbalans tussen 'inner- en otherdirectedness' is geïn-
tensiveerd" (1990:174). 
 
2.4 De relationele inbedding 
Bij een seksuele ontmoeting zijn twee of meer personen betrokken die, afhankelijk 
van de definitie van de betrokkenen van hun relatie, een vaste(re) dan wel losse(re) 
band met elkaar hebben. Zoals Blumstein & Schwartz (1990) laten zien, is (de vorm 
die) seksualiteit (aanneemt) in hoge mate een functie van een niet-erotisch motief, 
namelijk het type relatie. Zij gaan er van uit dat in onze cultuur "intimate relationships 
shape sexuality" (1990:315) en dat "sexual behavior is created by relationships 
expectations and traditions rather than by sexual essences" (1990:318). 
In vergelijking met voorheen komt de zogeheten vaste relatie niet alleen meer voor 
onder homomannen, maar is ook de waardering ervan toegenomen (De Cecco, 

                                                      
10 Volgens Goudsblom geeft het begrip wederzijds verwachte zelfbeheersing precies aan waar het in 
elke moraal om te doen is. "Mensen houden zich in, in de verwachting dat anderen dat ook zullen 
doen. De eigen zelfbeheersing en die van anderen vullen elkaar aan" (1986b:173). 
11 Dit begrip is vergelijkbaar met de door Elias gemunte term "controlled decontrolling of emotional 
controls" (Wouters, 1990:46). 
12 Schorsch (1993:125) spreekt in dit verband over de opkomst van de "Sexualmedizin". Seksualiteit 
staat volgens hem tegenwoordig niet meer onder toezicht van de moraal, maar zij is in het teken 
komen te staan van het denken in termen van gezondheid en (psycho)hygiene. Turner plaatst deze 
ontwikkeling in het kader van de “somatic society” (1992:12), waarmee hij tot uitdrukking wil brengen 
dat het heden ten dage niet zozeer meer gaat om de disciplinering van het lichaam (Foucault, 1984) 
als wel om de regulering ervan en niet te vergeten de zelf-regulering (1992:47). De door de overheid 
gepropageerde preventiestrategieën ten aanzien van gezondheidsproblematieken zijn een goed 
voorbeeld van deze maatschappelijke tendens. 
13 Het denken in termen van seksuele gezondheid is volgens Schmidt (1988) overigens al van oudere 
datum. In de ideeën van de seksueel hervormer Van der Velde uit de jaren twintig ziet hij eenzelfde 
tendens om een "juiste" seksuele omgang vast te leggen. 
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1987:2; Sandfort, 1997; Sandfort & de Vroome, 1996).14 Deels lijkt de toegenomen 
frequentie een gevolg van de algemene appreciatie van de partnerrelatie, die de 
hedendaagse mens welhaast als een synoniem voor geluk voorkomt (Van Kerkhof, 
1997:92). Deels lijkt ook de HIV-epidemie bijgedragen te hebben aan de populariteit 
van de homo-relatie: menigeen beschouwt de vaste relatie, al dan niet terecht, als 
een veilige haven die het risico op een besmetting met het virus minimaliseert (Bosga 
et al, 1994; Hays et al, 1997; McLean et al, 1994; Osmond et al, 1994). 
De toegenomen frequentie van de vaste relatie laat onverlet dat een aanzienlijk deel 
van de seksuele ontmoetingen van homomannen, met inbegrip van de in een relatie 
levende mannen (Hickson et al, 1992; Van Zessen, 1991:81), zich buiten de vaste 
relatie afspeelt. Trouw wordt door homo- en biseksuele mannen dan ook niet per se 
in termen van seksuele exclusiviteit gedefinieerd (Blumstein & Schwartz, 1990:319; 
Van Kerkhof, 1997:103; McWhirter & Mattison, 1984; Pingel & Trautvetter, 1987; 
Peplau & Cochran, 1987). Bovendien is promiscue gedrag in de homowereld (tame-
lijk) gangbaar (Van Zessen, 1991:81) en stellen (nogal wat) homomannen prijs op 
een variëteit aan sekspartners (Humphreys, 1979:152).15 De definities van deze 
"losse(re) contacten" lopen uiteen van contacten met minnaars via (regelmatige) 
contacten met seksmaatjes tot (eenmalige) anonieme contacten. 
 
2.5 De probleemstelling 
Op basis van deze theoretische noties kunnen de volgende drie onderzoeksvragen 
geformuleerd worden: 
1. Welke - al dan niet bewuste - afwegingen in hun seksuele script doen (Nederland-
se) homomannen besluiten om in een seksuele ontmoeting met een losse of vas-
te(re) partner (beschermde dan wel onbeschermde) anale seks te praktiseren? 
2.Op welke wijze kunnen de uiteenlopende seksuele ontmoetingen geordend wor-
den, waarin door homomannen (beschermd dan wel onbeschermd) geneukt wordt, 
en welke betekenissen hebben zij voor de deelnemers? 
3. Hoe verlopen de onderhandelings- dan wel overredingsprocessen die leiden tot de 
beslissing om (beschermd dan wel onbeschermd) te neuken en die de interactie van 
de deelnemers tijdens een seksuele ontmoeting op elkaar afstemmen? 
In de rapportage worden deze hoofdvragen uiteengelegd in een aantal subvragen. In 
de eerste plaats wordt een analytisch onderscheid gemaakt tussen de diverse 
aspecten van de beslissing om (beschermd dan wel onbeschermd) te neuken: 
* hoe verloopt de afweging om al dan niet te neuken (hoofdstuk 5); 
* hoe wordt de rolverdeling tussen de deelnemers ingevuld (hoofdstuk 6); 
* hoe wordt het risico om met HIV besmet te raken ingeschat; welke strategieën 
hanteren homomannen om zich tegen een besmetting met HIV te beschermen; hoe 
staat men tegenover het gebruik van condooms, en hoe beleven homo’s beschermde 
en onbeschermde seks (hoofdstuk 7). 
In de tweede plaats worden de scenario’s geanalyseerd die voor anale seks voor-
handen zijn (hoofdstuk 4). 
                                                      
14 Uit recent onderzoek onder 1385 homoseksuele mannen en vrouwen komt naar voren dat 45% van 
zowel de mannen als vrouwen meldt voornemens te zijn met een seksegenoot te trouwen, indien de 
wet dat zou toestaan (Sandfort, 1997). 
15 Humphreys (1979:153) haalt ter ondersteuning van de idee dat een variëteit aan sekspartners beter 
in termen van een seksuele stimulans opgevat kan worden dan als "verslaving aan promiscuiteit", een 
uitspraak aan van Liebow (1967:123): "Variety is not only the spice of sex life, it is an aphrodisiac 
which elevates the man's sexual performances". 

 
16



Ten derde worden twee procesmatige elementen aan de verschillende aspecten van 
de besluitvorming en de interactie onderscheiden: 
* wie opent de onderhandelingen over de besluitvorming en neemt het initiatief tot 
een bepaalde wending in een seksuele ontmoeting; 
* hoe verloopt de communicatie tussen de deelnemers over de besluitvorming en de 
interactie. 
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  HOOFDSTUK 3 
ONDERZOEKSOPZET EN UITVOERING 

 
3.0 Inleiding 
In dit onderzoek staat het handelingsperspectief centraal van homomannen die - al 
dan niet - anale seks praktiseren. De wijze waarop zij de situatie, dat wil zeggen een 
seksuele ontmoeting waarin ze deelnemer zijn definiëren, hoe zij vervolgens hande-
len en de betekenissen die zij aan hun handelen toekennen, vormen het richtpunt 
van deze studie. Vandaar dat de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethodiek 
het meest logisch is. Deze methodiek beoogt immers de belevingswereld van de 
betrokkenen in hun eigen termen te reconstrueren en in kaart te brengen. Het doel 
daarvan is om op basis van een dergelijke beschrijving via een proces van abstrahe-
ring en objectivering een theorie te ontwikkelen die, zoals Wester (1991) stelt, past bij 
het empirische veld. 
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de gekozen onderzoeksproce-
dure (3.1), het onderzoeksinstrument (3.2), de onderzoeksgroep en de werving (3.3), 
en de drie fasen van dataverzameling en analyse die in het onderzoek doorlopen zijn 
(3.4 - 3.6). 
 
3.1 De grounded theory-benadering 
In de sociale wetenschappen zijn diverse kwalitatieve onderzoeksprocedures voor-
handen (Hutjes & Van Buuren, 1992; Maso, 1987; Wester, 1991). Om meerdere 
redenen is er in dit onderzoek gekozen voor de procedure die door Glaser & Strauss 
(1967) ontwikkeld is en die als de grounded theory-benadering door het leven gaat: 
* de grounded theory-benadering is gericht op theorievorming; 
* zij is gericht op interactionele (verandering-)processen; 
* in de analyse maakt zij gebruik van een constant vergelijkende methode; 
* er vindt een voortdurende "interplay between proposing and checking" (Strauss & 
Corbin, 1990:111) plaats, een systematische afwisseling van dataverzameling, 
analyse en reflectie.16

De inzet van deze benadering is een theorie te ontwikkelen die aansluit bij de te 
onderzoeken werkelijkheid, de kernproblemen ervan in kaart brengt en in termen van 
duidingen tot verklaringen voor de problematiek komt. Een dergelijke theorie staat 
niet toe dat er uitspraken over het vóórkomen en de spreiding van een bepaald 
verschijnsel worden gedaan. Zij is er daarentegen op gericht te beschrijven onder 
welke voorwaarden bepaalde uitkomsten zich met een grotere mate van waarschijn-
lijkheid voordoen, en andere juist minder waarschijnlijk zijn (Strauss & Corbin, 1990; 
Van Zessen, 1995:23). 
Het cyclische karakter van de gefundeerde theorie-benadering heeft een belangrijk 
voordeel. Op basis van een eerste analyse van het materiaal kunnen nieuwe, aanvul-
lende vragen ontwikkeld worden die in een volgende ronde van de dataverzameling 
aan de orde komen. Daardoor is het mogelijk begrippen - we zouden ze ook tref-
woorden kunnen noemen - die in eerste instantie functioneren in de leefwereld van 
de betrokkenen en als zodanig aanduidingen zijn van meer of minder concrete 
handelingen, gevoelens en gedachten, werkende weg een plaats te geven in meer 
omvattende en abstracter geformuleerde constructen. 

                                                      
16 Sommige van deze redenen, met name de eerste en de vierde, gaan overigens ook op voor andere 
kwalitatieve onderzoeksprocedures (Maso & Smaling, 1990:14). 
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In de regel kent de grounded theory-benadering vier fasen, die elk een eigen karakter 
hebben: de exploratie-, de specificatie-, de reductie- en de integratiefase. In dit 
onderzoek zijn de exploratie- en specificatiefase omwille van de tijd aan elkaar 
gekoppeld. Doel van deze eerste twee fasen is, allereerst, het zo breed mogelijk in 
kaart brengen - met behulp van de eerder gememoreerde alledaagse taal - van het 
onderzoeksthema en, vervolgens, het ontwikkelen - construeren - en specificeren op 
basis daarvan van een eerste serie voorlopige begrippen, de zogeheten begrippen in 
ontwikkeling. De reductiefase is bedoeld om structuur aan te brengen in de tijdens de 
vorige fase geconstrueerde begrippen. De integratiefase dient tenslotte om de 
bevindingen uit de eerdere fasen te onderbouwen en te toetsen op hun geldigheid. 
 
3.2 Het onderzoeksinstrument 
In kwalitatief onderzoek zijn meerdere methoden om materiaal te verzamelen gang-
baar (Henriksson, 1995; Parker & Carballo, 1990). De keuze om via interviews 
materiaal te verzamelen ligt in kwalitatief onderzoek voor de hand. Het handelings-
perspectief en de beleving van de betrokkenen kan in een gesprek immers goed uit 
de verf komen. Daarnaast wordt met name in etnografisch onderzoek gebruik ge-
maakt van participerende observatie. Of deze laatste methode in op seksueel hande-
len gericht onderzoek een deugdelijk onderzoeksinstrument oplevert, is onderwerp 
van discussie. Mead (1961) ging ervan uit dat participerende observatie ten aanzien 
van seksualiteit een weinig geschikte methode was, omdat er haars inziens nauwe-
lijks gelegenheid is om seksueel gedrag te observeren. Een gedachte die door 
recente etnografische onderzoeken minstens gedeeltelijk gelogenstraft is (Bolton, 
1992; Henriksson, 1995; Henriksson & Mansson, 1995). 
Hoewel participerende observatie het onmiskenbare voordeel heeft dat het handelen 
direct, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een retrospectieve rapportage van de 
respondenten, geobserveerd kan worden, waardoor - zoals ook Coxon ten aanzien 
van de dagboekmethode aangeeft17 - de kans op ‘vertekeningen’ van de werkelijk-
heid kleiner wordt, is het onderzoeksinstrument in dit onderzoek beperkt gebleven tot 
het diepte-interview.18 De belangrijkste reden dat er afgezien is van participerende 
observatie, is het door Mead (1961; zie ook Lear, 1995:131 5) naar voren gebrachte 
argument: de beperkte toegankelijkheid van plaatsen - met name de slaapkamer en 
andere privé vertrekken van de respondenten - waar (een deel van de) seksuele 
ontmoetingen plaats vinden.19

                                                      
17 Volgens Coxon (1996) blijkt uit de vergelijking tussen de dagboekmethode en het gebruik van 
vragenlijsten dat de grootste discrepantie in de rapportages zich voordoet op het punt van neuken 
zonder condoom; uit de dagboeken die een tijdsbestek van een maand kennen zou een veel grotere 
frequentie van onbeschermd neuken af te lezen zijn. Hij leidt hieruit af dat de geldigheid van de 
dagboekrapportage hoger is dan die van de uitkomsten van op het afnemen van vragenlijsten 
gebaseerd onderzoek. 
18 Oorspronkelijk was het de bedoeling om als onderzoeksinstrument naast het diepte-interview 
gebruik te maken van dagboeken van homomannen. Middels enkele oproepen en advertenties zijn er 
pogingen ondernomen om - zoals in een eerdere studie gelukt was (Van Kerkhof et al, 1991) - in het 
bezit te komen van dagboeken van homomannen. Deze pogingen zijn echter op niets uitgelopen. 
19 Een bijkomend maar niet minder belangrijk probleem is de mate van participatie tijdens de 
participerende observatie. Zowel in de studie van Bolton (1992) als in die van Henriksson (1995) 
namen de onderzoekers zelf ook deel aan (sommige van) de gerapporteerde seksuele ontmoetingen. 
Het blijft de vraag of en in welke mate deze vorm van participerende observatie de 
onderzoeksresultaten vertekent. 
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Het interview is als onderzoeksinstrument echter evenmin onproblematisch. Omdat 
het een interactie is tussen twee personen - de interviewer en de respondent -, is het 
onvermijdelijk dat het 'resultaat' gekleurd wordt door factoren die met de specifieke 
individuen te maken hebben. Om de uitwerking daarvan te verkleinen en de intersub-
jectieve overeenstemming (Maso & Smaling, 1990:20) te verhogen, hebben de twee 
interviewers - de auteur en zijn collega drs. Onno de Zwart - op verschillende mo-
menten tijdens de interviewfases  hun gespreksmethoden op elkaar afgestemd. 
Tevens is het eerste stadium van de analyse van de interviews steeds uitgevoerd 
door de onderzoeker die het betreffende interview niet had afgenomen - deze proce-
dures worden ook wel benoemd als onderzoekers-triangulatie (Teunissen, 1985). 
Tijdens de achtereenvolgende fasen van het onderzoek is voortgebouwd op een half-
gestructureerd interviewschema dat in de eerste fase is ontwikkeld. Omdat het 
onderzoek niet gericht is op het vergaren van meningen en opvattingen van de 
respondenten over anale seks maar veeleer de ervaringen van homomannen met 
anale seks wil registreren, lag het zwaartepunt van het interview - met name in de 
reductie- en integratiefase - op een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van een 
aantal concrete seksuele ontmoetingen van de geïnterviewden (zie ook Chase, 1995; 
Van Zessen, 1995:25).20

Het zou evenwel van een naïef soort positivisme getuigen als de beschrijvingen van 
de seksuele ontmoetingen opgevat worden als een strikte weergave van de (voor-
bije) realiteit. In plaats daarvan ligt het meer voor de hand deze verslagen, in de 
eerste plaats, te beschouwen als reconstructies van de beleefde werkelijkheid 
(Wester, 1991:17) en, ten tweede, als verhalen die verwijzen naar meer of minder 
gangbare meta-narratieven (Rose, 1997). Plummer (1989) wijst in dit verband op de 
"deep interconnection between the production of stories and the consumption of 
them" (1989:20). Ook het geheugenonderzoek heeft geleerd dat mensen voortdu-
rend in de weer zijn om informatie te evalueren en te herinterpreteren in het licht van 
zowel oude als nieuwe informatie (Linton, 1982). Hoewel de status van het aldus van 
de respondenten verkregen materiaal vanuit dat oogpunt onzeker is, zijn er aanwij-
zingen dat bepaalde ervaringen minder vertekend onthouden worden dan andere. 
Vooral ervaringen die op een saillant punt in de tijd plaatsvinden - bijvoorbeeld de 
eerste keer - of exceptioneel zijn, hebben een grotere kans onthouden te worden 
(Abramson, 1992:117; McLaws, 1990:215, Wellings, 1990:277). 
Om de kans op sociaal wenselijke antwoorden en common sense-legitimaties van 
het eigen gedrag te verkleinen was aan de interviewers de instructie gegeven zo 
gericht en concreet mogelijk door te vragen over alle aspecten die relevant zijn voor 
het nauwkeurig en gedetailleerd in kaart brengen van een seksuele ontmoeting 
(Holstein & Gubrium, 1997; Van Zessen, 1995:37). Een voorbeeld van een dergelijke 
vraagstelling is te vinden in BIJLAGE 1. Voorafgaand aan die beschrijvingen stelden 
we de respondenten een aantal achtergrondvragen over hun beroep, opleiding, 
coming out, eerste seksuele ervaringen, relaties en het aantal keren dat ze zich op 
HIV hadden laten testen. Om het ijs te breken en een zodanige open atmosfeer te 
creëren dat de respondenten niet zouden schromen over hun seksuele ervaringen te 

                                                      
20 Ook in de algemene vragen rond anale seks is steeds gepoogd aansluiting te krijgen bij de 
ervaringen van de respondenten. Er werd dan ook niet gevraagd: “Hoe sta je tegenover anale seks?”, 
maar de formulering luidde: “Zou je kunnen vertellen waarom je neukt of je laat neuken? Wat boeit je 
in neuken, je laten neuken, hoe leuk en belangrijk vindt je het, en wellicht zijn er ook dingen die je erin 
tegenstaan?” (uit het vragenschema van de eerste fase). 
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spreken (Bolton, 1992; Parker & Carballo, 1990),21 werd er vervolgens een kort 
associatie-spel met seksuele termen gespeeld.22 Bovendien kon via dit spel het 
taalgebruik van de interviewers op dat van de respondenten afgestemd worden. De 
tijdsduur van de interviews varieerde van anderhalf tot een kleine drie uur. Alle 
interviews zijn op band opgenomen en letterlijk getranscribeerd. 
 
3.3 De onderzoeksgroep 
In dit onderzoek staat het seksueel handelen tussen mannen centraal, ongeacht de 
identiteit die de betrokkenen zichzelf aanmeten of die hen door anderen toegewezen 
wordt. In totaal bestaat de onderzoeksgroep uit 71 mannen die seks hebben met 
mannen. Zoals uit BIJLAGE 2 blijkt, benoemt het merendeel van hen zich als homo, 
enkelen beschouwen zich als biseksueel en een respondent is een transseksuele 
homoman. Gemakshalve worden mannen die seks hebben met mannen in dit boek 
aangeduid als homomannen. 
Bij onderzoek op basis van de grounded theory-benadering staat voorop dat de 
onderzoekspopulatie omwille van het streven naar voortdurende vergelijking zo 
divers mogelijk samengesteld moet zijn; Strauss en Corbin (1990:176) noemen dit 
"relational and variational sampling". Bovendien speelt een tweede uitgangspunt een 
grote rol: respondenten worden geselecteerd op basis van de concepten die relevant 
lijken te zijn voor de zich ontwikkelende theorie, de "theoretical sampling" (Strauss & 
Corbin, 1990:176; Wester, 1991:86). Statistische representativiteit is in dit onderzoek 
niet aan de orde, omdat de selectie van de onderzoeksgroep gebaseerd is op een 
"beredeneerde steekproef" (Hutjes & Van Buuren, 1992:62). Bovendien is represen-
tativiteit bij een onderzoek als het onderhavige, waarin het seksueel handelen van 
mannen die seks hebben met mannen centraal staat, een tamelijk moeizaam begrip. 
Hoe valt immers de omvang van de totale populatie te bepalen? 
In het onderzoek zijn bij de selectie van respondenten - met name bij de selectie in 
de exploratie- en specificatiefase - een aantal criteria gehanteerd. De twee belang-
rijkste waren leeftijd en geografische herkomst. De ratio van het criterium leeftijd is 
tweeërlei. In de eerste plaats wordt zo voldaan aan een zekere spreiding over meer-
dere leeftijdscategorieën; ten tweede wordt op die manier rekenschap gegeven van 
de mogelijkheid dat aids een veranderde beleving van anale seks heeft bewerkstel-
ligd. Vandaar dat er niet alleen gekeken is naar variëteit in kalenderleeftijd, maar er 
bovenal rekening mee gehouden is of mannen vóór of na de komst van aids - de 
grenslijn is daarvoor rond 1981-82 gelegd23 - hun eerste ervaring met neuken hadden 
opgedaan. Omdat HIV en aids in de diverse regio's van Nederland een verschillende 
impact hebben, zijn de deelnemers zowel in Amsterdam en de grote steden (in de 
Randstad) als in de rest van het land geworven. Om een volledig beeld te krijgen van 
de betekenissen van anale seks onder homo's zijn ook mannen benaderd die er 
(nog) geen ervaring mee hadden of die ermee gestopt zijn. Naast de twee hoofdcrite-

                                                      
21 Een succesvolle afloop van het interview wordt volgens Parker & Carballo (1990:519) deels bepaald 
door de sfeer van vertrouwen tussen de onderzoeker en de respondent. Daarnaast kan de 
overeenkomst in sekse en seksuele oriëntatie een rol spelen (Bolton, 1992:138). 
22 De termen die de onderzoekers de respondenten voorlegden waren achtereenvolgens: seks - 
intimiteit - neuken - vaste vriendschap - aids - mannenlichaam - je laten neuken - condoom - liefde - 
kont - pijpen - vrijen - lul/pik. 
23 De eerste berichten over aids bereikten Nederland in 1981; de eerste Nederlandse patiënt diende 
zich in het voorjaar van 1982 aan (Van  Kerkhof et al, 1991:12). 
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ria is er ook nog op een aantal andere criteria gelet: zowel mannen met een verschil-
lend opleidingsniveau dienden vertegenwoordigd te zijn als mannen met vaste 
relaties en met losse of regelmatige contacten. Vanwege het veronderstelde belang 
dat in de leerscène aan neuken wordt toegekend, zijn mannen uit deze groep speci-
fiek aangezocht. Verder zijn een aantal seropositieve mannen geworven. In BIJLAGE 
2 wordt de verdeling van de respondenten over een aantal criteria uiteengezet. 
 
3.3.1 De werving 
Gelet op het streven een zo breed mogelijke onderzoeksgroep samen te stellen heeft 
de werving via diverse media plaatsgevonden. Voor de eerste, exploratie- en specifi-
catiefase zijn oproepen tot medewerking geplaatst in landelijke bladen gericht op 
homoseksuele mannen: De Gay Krant, Homologie, XL en Trash in the streets; 
daarnaast in een groot aantal lokale en regionale periodieken, die veelal worden 
uitgegeven door een plaatselijk of regionaal COC. Om deelname van specifieke 
groepen te verzekeren zijn verder oproepen geplaatst in Expreszo, een tijdschrift 
voor homoseksuele jongeren, en in HIV-Nieuws, een uitgave van de HIV Vereniging 
Nederland. Tevens is via het radioprogramma Homonos en MVS-radio geworven. 
Om ook de groep homoseksuele mannen te bereiken die geen kennis nemen van 
deze specifieke media, zijn advertenties geplaatst in zowel de Volkskrant, Het Parool 
en Trouw als het Algemeen Dagblad en het Rotterdams Dagblad. 
In de tekst van de oproepen en de advertenties werden deelnemers gevraagd voor 
een onderzoek naar de betekenis van seks voor homo- en biseksuele mannen in 
deze tijd.24 Op deze wijze hoopten de onderzoekers dat ook mannen die geen erva-
ring hadden met anale seks of ermee gestopt waren zouden reageren. In totaal 
leverden de oproepen en advertenties ruim 80 reacties op, waarvan een deel zijn 
geselecteerd voor een interview. De selectie vond plaats middels een (summier) 
vragenlijstje dat degenen die zich telefonisch aanmeldden voorgelegd kregen.25 
Omdat al snel duidelijk werd dat met name seropositieve mannen zich op deze wijze 
niet aanmeldden, zijn deze via persoonlijke netwerken geworven. 
Voor de tweede fase van het onderzoek zijn uit (de overblijvende mannen uit) deze 
groep van 80 homomannen in het kader van de "theoretical sampling" vervolgens 
tien mannen geselecteerd voor wie neuken een hoge affectieve waarde had. Omdat 
we ook meer inzicht wilden krijgen in de specifieke betekenis van de passieve erva-
ring, hebben we erop gelet dat zich onder hen meerdere mannen bevonden die de 
voorkeur gaven aan de passieve rol. Hiertoe hebben we de reflectanten eerst een 
vragenformulier toegezonden.26

In de derde fase hebben we opnieuw middels advertenties in De Gay Krant, de 
Volkskrant, Het Parool en Trouw, en via het netwerk van de onderzoekers een 
veertigtal mannen geworven, van wie er 20 voor een interview zijn geselecteerd. 
Daarbij is om inhoudelijke redenen ("theoretical sampling") expliciet gezocht naar 
mannen die positieve ervaringen hadden met condoomgebruik tijdens het neuken. 

                                                      
24 Een van de oproepen luidde als volgt: “GEZOCHT voor onderzoek: jongens en mannen die willen 
praten over wat SEKS MET MANNEN voor hen betekent. Discretie gewaarborgd. Homostudies 
Utrecht..” 
25 Gevraagd werd naar leeftijd, woonplaats, opleiding en de ervaring met neuken. 
26 Gevraagd werd naar leeftijd, woonplaats, opleiding, de ervaring met neuken, de frequentie van 
anale seks, de voorkeur voor een bepaalde rol en de relatiestatus. 
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De selectie verliep wederom op basis van de beantwoording van een schriftelijke 
vragenlijst.27

De werving- en selectieprocedure is, evenals het interviewschema, goedgekeurd 
door de ethische commissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Univer-
siteit Utrecht. 
3.4 Fase 1: de exploratie- en specificatiefase 
Het doel van deze eerste fase was onder meer om een globaal beeld te krijgen van 
het onderzoeksthema. Op basis van een groot aantal trefwoorden die de responden-
ten zelf hanteren in hun beschrijving van hun ervaring met anale seks, kwamen de 
onderzoekers tot een eerste, voorlopige formulering van de relevante begrippen-in-
ontwikkeling - dit coderingsproces wordt ook wel "open" en "axial coding" (Strauss & 
Corbin, 1990; zie ook Wester, 1991) genoemd,. 
 
3.4.1 De dataverzameling 
In deze eerste fase werden interviews gehouden met 41 mannen, onder wie 5 
mannen die (nog) geen ervaring met anale seks hadden en 5 die ermee gestopt 
waren.28 Om recht te doen aan de verschillende posities die homomannen innemen 
ten aanzien van anale seks hebben de onderzoekers een vragenschema of topiclijst 
(Wester, 1991:88) ontworpen met een vijftal armen. Het gaat om de volgende vijf 
opties: 
1. Homomannen die met anale seks begonnen zijn vóór aids; 
2. Homomannen die met anale seks begonnen zijn na aids - inclusief de mogelijkheid 
dat men vóór aids niet en daarna wel met anale seks begonnen is (2a); 
3. Homomannen die vóór aids wel en daarna geen anale seks praktiseerden; 
4. Homomannen die na aids met anale seks begonnen zijn en er na aids mee ge-
stopt zijn; 
5. Homomannen die (nog) nooit anale seks gepraktiseerd hebben. 
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het onderzoeksthema werden in deze 
fase in het interviewschema ook vragen opgenomen over de seksuele praktijk in zijn 
totaliteit (frequentie en tevredenheid) van de respondenten.29 De afwisseling van 
algemene vragen over anale seks, relaties en de invloed van HIV op het seksleven 
en vragen waarin om beschrijvingen van enkele concrete seksuele ontmoetingen 
werd gevraagd, moest er voor zorg dragen dat de interviews data zouden opleveren 
over de daadwerkelijke ervaringen van de respondenten met anale seks. De situaties 
die in de interviews aan de orde kwamen waren, deels om redenen van reproduceer-
baarheid (zie 3.2), de volgende: 
* de laatste keer dat men geneukt had; 
* de eerste keer in het algemeen, en facultatief met de huidige vaste vriend in het 
bijzonder; 
* de neuk-ervaring die het meeste indruk had gemaakt. 

                                                      
27 In aanvulling op het vragenformulier uit de tweede fase werd er ook gevraagd naar de frequentie 
van en de tevredenheid met condoomgebruik. 
28 Dit zijn de respondenten uit de 0-reeks: 001 - 080. 
29 In alle drie fasen is bij de data-verzameling ook ruimte ingeruimd voor vragen over seksuele 
fantasieën van de respondenten. Gezien de vraagstelling van het onderzoek is er in de analyse weinig 
met dit materiaal gebeurd. 
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Op grond van de ervaringen met de eerste tien interviews hebben de onderzoekers 
het vragenschema in de loop van de data-verzameling op een aantal kleine punten 
bijgesteld. 
 
3.4.2 De analyse 
De eerste stap in de analyse behelst het toekennen van (merendeels) door de 
respondenten zelf gebezigde trefwoorden aan het in zogeheten scènes opgedeelde 
interviewmateriaal - de "open coding" (Strauss & Corbin, 1990:61; Wester, 1991:56). 
Bij de analyse van het materiaal is gebruik gemaakt van het computerprogramma 
KWALITAN (Peters, 1991).30 Deze trefwoorden vormen het begin van de begrippen-
in-ontwikkeling. 
De tweede stap bestaat eruit dat op basis van profielschetsen van de respondenten, 
waarin de voor het onderzoek relevante kenmerken van de respondenten worden 
beschreven, de grote hoeveelheid trefwoorden is ingedikt tot een honderdtal (voorlo-
pige) begrippen-in-ontwikkeling, de “axial coding”. (Voor een overzicht van de be-
grippen-in-ontwikkeling zie BIJLAGE 4-A en BIJLAGE 4-B; vanwege de oorspronke-
lijke dubbele vraagstelling viel het materiaal in deze fase van het onderzoek nog in 
twee delen uiteen31.) Ter illustratie wordt in BIJLAGE 3 een schets gegeven van de 
bewerking van het interviewprotocol van [010, Arthur] (24)32. 
De derde stap houdt in dat de begrippen-in-ontwikkeling geclusterd zijn in door de 
onderzoekers geconstrueerde begrippen, waarbij de internationale literatuur een niet 
onbelangrijk richtsnoer vormde.33Eenzelfde procedure leidde tot de constructie van het begrip 

                                                      
30 Dit programma is een hulpmiddel bij de ordening van de grote hoeveelheid materiaal die een 
kwalitatief onderzoek veelal met zich meebrengt. In het onderhavige onderzoek gaat het om enkele 
duizenden pagina's interviewprotocollen. De idee achter KWALITAN is dat het omwille van het 
overzicht zinvol is het materiaal in logisch samenhangende scènes uiteen te laten vallen. Aan deze 
scènes worden trefwoorden toegekend die het beginpunt vormen van de begrippen-in-ontwikkeling. 
Deze begrippen worden vervolgens, eerst per interview en daarna gezamenlijk, in alle in het materiaal 
voorkomende aspecten beschreven op zogeheten begrippenkaarten. Naast deze begrippenkaarten 
kent KWALITAN ook nog profielkaarten, waarop de kenmerken van de afzonderlijke respondenten 
worden vastgelegd. 
31 De oorspronkelijke vraagstelling van het onderzoek bevatte een tweetal subvragen: 
1a. Wat zijn de motieven van homomannen om, al dan niet de richtlijnen indachtig, neuken alsnog op 
hun seksuele repertoire te zetten of te continueren en welke betekenissen geven homoseksuele 
mannen die anale seks bedrijven eraan? 
1b. Wat zijn de motieven van homomannen om af te zien van anale seks dan wel er mee te stoppen 
en wat betekent dat voor hun seksuele leven? 
2. Hoe wordt de mede door het preventiebeleid geïnitieerde seksuele reglementering inzake anale 
seks - en met name het in Nederland gevoerde beleid - door homomannen gepercipieerd en beleefd, 
en welke invloed is er van deze reglementering uit gegaan op hun gedrag? 
 
32 De respondenten worden in dit verslag als volgt aangeduid: tussen vierkante haken staat het 
respondentnummer, dat tevens verwijst naar de onderzoeksfase waarin de desbetreffende respondent 
geïnterviewd is, en het in de handelseditie (Van Kerkhof et al, 1995) gebruikte pseudoniem; tussen de 
ronde haakjes staat de leeftijd van de respondent op het moment van het interview. 
33 Zo gaven de respondenten aan dat ze anale seks onder meer beleefden in termen van intimiteit, 
liefde dan wel de symboliek van zaad geven of krijgen. In navolging van het onderscheid dat Connell 
& Kippax (1990) maakten tussen "emotional and fysical satisfaction" werden de bovenvermelde 
trefwoorden vervolgens onder het begrip "emotionele bevrediging" geschaard. In de bewoordingen 
van Strauss & Corbin (1990) is er zodoende de "category" emotionele bevrediging tot stand gekomen, 
met als "dimensions": intimiteit, liefde etc. 
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"lichamelijke sensaties". Als formele criteria zijn de volgende vier vereisten voor een 
begrip geformuleerd: 
* de begrippen dienen betrekking te hebben op anale seks; 
* ze moeten wortelen in het materiaal en liefst alle relevante uitspraken van de 
respondenten dekken; 
* elk begrip heeft één thema dat uiteen kan vallen in kenmerken en dimensies; 
* intern dient een begrip zo consistent mogelijk te zijn. 
De eerste fase van de exploratie- en specificatiefase is afgesloten met een uitvoerig 
memorandum (MEMO 41), waarin middels 29 begrippen een eerste poging werd 
gedaan om de bevindingen in het kader van de scripttheorie te presenteren. (Zie 
BIJLAGE 5). 
 
3.5 Fase 2: de reductiefase 
Naar aanleiding van de bevindingen uit de eerste fase constateren de onderzoekers 
dat ze wel een "globaal beeld" hebben van de richting waarin de beantwoording van 
de vraagstelling van het onderzoek gezocht moet worden, maar dat "dit beeld diverse 
manco's vertoond". Rond deze manco’s worden in MEMO 39 een aantal nieuwe 
vragen geformuleerd, en op basis daarvan wordt het interviewschema aangepast. 
Het gaat om de volgende onderwerpen en vragen: 
* de beslissing om al dan niet te neuken; 

-1. welk gewicht legt Ander in een concrete situatie in de weegschaal, 
en hoe verloopt dat? 
-2. welke afwegingen maakt men in een concrete situatie ten aanzien 
van het eigen en andermans genot? 
-3. welke overwegingen hanteert men om in een concrete situatie  de 
eigen rol-voorkeur te laten prevaleren of juist ondergeschikt te maken 
aan die van de partner? 

* de onderhandelingen die tijdens de ontmoeting plaatsvinden; 
-4. op welk moment wordt duidelijk of er al dan niet geneukt wordt, hoe 
wordt dat duidelijk en welke afwegingen spelen daarbij een rol? 
-5. welke afweging maakt men in een concrete situatie om de norm van 
wederkerigheid te verzoenen met de last van de pijn? 
-6. hoe wordt het machtsspel tijdens een concrete situatie ingevuld; 
welke rol speelt het moment van penetratie daarbij, en in hoeverre 
hangt het spelen met macht met neuken samen? 
-7. hoe gaat men in een concrete situatie met de spanning tussen het 
verlangen zich over te geven en de wens controle te hebben om? 

* de betekenissen die men aan anale seks hecht; 
-8. welke betekenissen hecht men aan neuken en welke symbolische 
functie vervult neuken? 
-9. in hoeverre is de symbolische waarde van neuken, en met name 
van onbeschermd neuken, verhoogd door het risico dat men loopt? 

* de beslissing om al dan niet beschermd te neuken; 
-10. op welke momenten en op welke manier wordt in een concrete si-
tuatie de beslissing genomen om het veilig te houden? 
-11. wat zijn in een concrete situatie de motieven en/of de omstandig-
heden zijn om niet beschermd te vrijen? 
-12. op welke momenten en op welke manier wordt in een concrete si-
tuatie de beslissing genomen om het niet veilig te houden? 
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-13. in welke situaties en op welke manier houdt men rekening met het 
risico om besmet te worden? 

* de betekenissen van onbeschermde seks. 
-14. welke betekenis gaf men er tijdens een concrete situatie aan? 

 
 
3.5.1 De dataverzameling 
Het eerste, meer algemene gedeelte van het vragenschema blijft in grote lijnen 
gehandhaafd, met uitzondering van de vragen over de seksuele praktijk in zijn 
totaliteit. Wel wordt vanwege de geconstateerde manco’s de vraagstelling rond de 
concrete seksuele situaties aangepast. Aan de respondenten worden beschrijvingen 
gevraagd van een viertal situaties: 
1. de laatste keer dat hij actief neukte; 
2. de laatste keer dat hij passief neukte; 
3. de laatste keer dat de respondent zich niet aan zijn richtlijnen ten aanzien van 
beschermde seks hield; 
4. een situatie waarbij de respondent er vooraf (enigszins) van uit ging dat er geneukt 
zou worden, maar het uiteindelijk niet gebeurde. 
Situatie 1 en 2 waren met name bedoeld ter beantwoording van de vragen rond de 
beslissing om al dan niet te neuken en de betekenissen die de respondenten aan 
anale seks geven. Hoe de onderhandelingen verlopen is af te leiden uit beschrijvin-
gen van ontmoetingen waarin de verwachtingen en het verloop niet met elkaar 
corresponderen, vandaar situatie 4. Situatie 3 was vooral bedoeld ter beantwoording 
van de vragen rond de beslissing om al dan niet beschermd te neuken en de beteke-
nis die de respondenten geven aan ontmoetingen waarin onbeschermd geneukt 
wordt. 
Gezien de ervaringen uit de eerste fase wordt bij de introductie van de situatie-
beschrijvingen door de onderzoeker nadrukkelijk ingegaan op de gêne die bij de 
respondenten kan leven om heel gedetailleerd uit te weiden over hun ervaringen. Dit 
in de hoop dat men hierdoor eerder zijn schroom zou afleggen.34

De tien respondenten35 die in deze fase geïnterviewd worden, zijn geselecteerd op 
het gegeven dat ze meer dan gemiddeld belang hechten aan anale seks en dit ook in 
praktijk brengen.36 De gedachte achter deze keuze was dat door de variabele "affec-

                                                      
34 De onderzoekers waren geïnstrueerd om als inleiding op de vraagstelling rond de beschrijving van 
concrete situaties het volgende onder de aandacht van de respondenten te brengen: “Tot nu toe 
hebben we algemeen over seks en neuken gesproken. We gaan nu praten over een aantal concrete 
situaties die je hebt meegemaakt. Ik wil graag zo gedetailleerd mogelijk jouw verhaal horen. Je moet 
er maar van uitgaan dat ik van niks weet. Ik zal dat ook doen en je dus regelmatig om 
verduidelijkingen vragen. Dat kan soms onzinnig lijken en wellicht ook vervelend overkomen, maar dat 
is nodig om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen over wat neuken voor homoseksuele mannen 
betekent. In de eerste interviewronde is ons gebleken dat de mannen met wie we gesproken hebben, 
een zekere schroom hebben om in details uit te wijden over datgene wat ze beleefd hebben. Ik ben 
me ervan bewust dat het moeilijk kan zijn om te praten over intieme dingen. Toch zou ik je willen 
vragen om je ervaringen zo concreet en volledig mogelijk te vertellen.” 
35 Dit zijn de respondenten uit de 1-reeks: 100 - 109. 
36Acht van de tien respondenten vinden anale seks belangrijk en de twee overigen beoordelen neuken 
als “belangrijk noch onbelangrijk”; allemaal brengen ze anale seks ten tijde van het interview in de 
praktijk. Ten aanzien van de andere achtergrondvariabelen is er sprake van een redelijke spreiding 
over de verschillende criteria. 
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tieve waarde" (nagenoeg) gelijk te houden duidelijker - dan voorheen gebleken was - 
uit de verf zou komen: 
* waarom men bij de ene seksuele ontmoeting wel tot anale seks overgaat en bij een 
andere niet; en  
* hoe de onderhandelingen bij deze of gene seksuele ontmoeting verlopen. 
 
 
3.5.2 De analyse 
Na transcriptie van de interviews zijn wederom trefwoorden aan de te onderscheiden 
scènes toegekend. De trefwoorden komen ditmaal echter niet voort uit de uitspraken 
en het alledaagse taalgebruik van de respondenten, maar zijn direct gerelateerd aan 
de vragen die bij het begin van de reductiefase geformuleerd zijn.37Bovendien werden bij 
de beschrijving van de seksuele ontmoeting twee trefwoorden ter aanduiding van de relatievorm 
toegekend: relatie (voor vaste of regelmatige relatie) en los contact. Een procedure die verge-
lijkbaar is met "selective coding" (Strauss & Corbin, 1990:116). 
In de analyse komt de nadruk te liggen op de uitspraken die de respondenten gaven 
bij de beschrijving van de concrete situaties; de analyse concentreert zich, met 
andere woorden, meer en meer op de hoedanigheden van de seksuele ontmoeting. 
(Voor een overzicht van het aantal en de hoedanigheid van de door de respondenten 
beschreven ontmoetingen, zie BIJLAGE 6.) Alle uitspraken met betrekking tot een 
bepaald trefwoord worden bijeengebracht met de bedoeling om via dichotomisering 
tot een formulering van de voorwaarden te komen, waaronder een bepaald begrip 
geldig is.38* ANDER ook een grote rol in de interactie speelt, als hij het initiatief niet neemt. Want als 
ANDER iets per se niet wil, gaat het niet door. 
In het afsluitende memo (MEMO 57) zijn de aldus geformuleerde (nieuwe) begrippen 
geïntegreerd in het slotmemo van de eerste fase, hetgeen tot een bijstelling en 
herziening van de eerdere bevindingen leidt.39

                                                      
37 De codering kende de volgende trefwoorden: 
1.ander - 2. genot - 3. voorkeur - 4. interactie - 5. wederkerig - 6. macht - 7a. controle - 7b. overgave - 
8. betekenis - 9. gevaar - 10. veilig - 11. motief (voor onbeschermde ontmoeting) - 12. onveilig - 13. 
risico - 14. beleving (van onbeschermde ontmoeting) - de cijfers corresponderen met de in het begin 
van de reductiefase geformuleerde vragen. 
 
38 Als voorbeeld dient het trefwoord ANDER. De in het begin van de reductiefase geformuleerde vraag 
luidde: "Gebleken is dat de ander op meerdere manieren bij deze beslissingen een grote rol speelt. 
Zowel ten aanzien van de beslissing of er geneukt wordt als bij de wijze waarop. De vraag is nu welk 
gewicht de ander in een concrete situatie in de schaal legt, en hoe dat dan verloopt?" (Uit: MEMO 
39C). 
In de analyse komt naar voren dat: 
* er een onderscheid gemaakt kan worden tussen situaties waarin ANDER het initiatief neemt en die 
waarin ZELF tot initiatief komt. Wanneer ANDER bijvoorbeeld met zoveel woorden voorstelt om een 
bepaalde rol te vervullen, wordt het lastig voor ZELF om daar neen tegen te zeggen; 
* indien ANDER initiatief neemt, is dat niet per se strijdig met de wensen van ZELF. ZELF stemt 
bijvoorbeeld toe in datgene wat ANDER "voorstelt" in de hoop dat daarna zijn eigen wens gerealiseerd 
kan worden; 
 
39 Als voorbeeld van een dergelijke bijstelling moge het wedervaren van het begrip "eigen en 
andermans genot" dienen: “In MEMO 41 [het afsluitende memo van de eerste fase, MvK] 
constateerden een tendens dat men op de ander gericht is, dwz dat men zich door de wens van de 
ander om te neuken laat leiden, hoewel deze tendens geenszins betekent ‘dat men zichzelf wegcijfert 
(de pure vorm van altruïsme) en ze sluit zeker niet uit dat men zelf wil genieten en door een ander 
begeerd wil worden’ (pg.5). Daarnaast stelden we dat ‘het eigen genot niet los staat van dat van de 
ander’ (pg.7). Mede door fase 2 is ons inzicht op dit punt enigszins verdiept. Hoewel de gerichtheid op 
het genot van de ander, met name in relaties, niet te veronachtzamen is, staat over het algemeen bij 
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3.6 Fase 3: de integratiefase 
Naar aanleiding van de bevindingen uit de tweede fase constateren de onderzoekers 
dat er nog altijd een aantal manco's zijn ten aanzien van de beantwoording van de 
vraagstelling. Het gaat daarbij om een zestal onderwerpen, ten aanzien waarvan in 
MEMO 59 een aantal vragen zijn geformuleerd: 
* het bijzondere van de "passieve ervaring"; 

- is de passieve ervaring in de ogen en beleving van de respondenten 
een bijzondere? 
- wat maakt de passieve ervaring tot een bijzondere? 
- wat is de relatie tussen de passieve ervaring en homoseksualiteit? 
- wat is de relatie tussen de passieve ervaring en het man-zijn? 

* de onderhandelingen omtrent de rolverdeling; 
- wat gebeurt er in een situatie waarin de wensen ten aanzien van de 
voorkeur duidelijk tegenstrijdig zijn, bij voorbeeld wanneer beiden ac-
tief/passief willen zijn? 

* de (mogelijke) samenhang tussen ontmoetingen waarin met macht gespeeld wordt 
en veilige seks; 

- de vraag die we beantwoord willen zien is of de respondenten zich 
bewust zijn van deze samenhang? 

* het condoomgebruik; 
- valt er iets te zeggen over de aard van de situaties waarin men con-
doomgebruik makkelijk dan wel moeilijk vindt? 

* de afweging tussen gezondheidsoverwegingen en bevredigende seks; 
- in welke onbeschermde situaties speelt dit dilemma? 
- speelt dit dilemma ook en zo ja, in welke mate in seksuele ontmoetin-
gen waarin men veilig neukt? 

* de afweging tussen eigen en andermans genot 
- op welke wijze verloopt dit proces? 

Bovendien wordt in deze fase "ter toetsing" gekeken, in de eerste plaats, "hoe de vier 
besluitvormingsprocessen404. de besluitvorming over het verloop van de seksuele ontmoeting; dit 
besluitvormingsproces is in de loop van de integratiefase omgedoopt in de besluitvorming rond de 
scenario’s (zie hoofdstuk 4). in de concrete situaties verlopen" en, ten tweede, welke 
betekenissen de respondenten aan de seksuele ontmoetingen hechten. 
 
3.6.1 De dataverzameling 
In vergelijking met de tweede fase wordt het interviewschema op een aantal plaatsen 
aangepast. In het eerste, algemene deel worden een aantal vragen toegevoegd, 

                                                                                                                                                                      
de beslissing om te neuken het eigen (geanticipeerde) genot voorop. Dwz. het initiatief om te neuken 
kan dan wel van de ander afkomstig zijn, zoals bij ‘onbelangrijk’, geneukt wordt er pas dan als ‘zelf’ er 
ook plezier aan denkt te kunnen ontlenen. (..) COMMENTAAR: Ik vermoed dat we in het begin va het 
onderzoek twee zaken door elkaar hebben gehaald. Het gegeven dat men met de ander een 
interactie aangaat, hebben we geïnterpreteerd als zou men ten behoeve van de ander seks hebben" 
(Uit: MEMO 57I). 
40 Bedoeld zijn: 
1. de besluitvorming om wel of niet te neuken; 
2. de besluitvorming om actief dan wel passief te neuken; 
3. de besluitvorming om beschermd dan wel onbeschermd te neuken; 
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zodat er weer een dynamiek ontstaat tussen de antwoorden van de respondenten op 
de globale vragen en hun beschrijvingen van concrete situaties. Ten aanzien van 
deze concrete situaties stellen de onderzoekers een lijstje van 9 mogelijkheden op, 
waarbij het de bedoeling is dat de respondenten er facultatief vijf gedetailleerd 
beschrijven. De opties zijn: 
* de laatste keer dat respondent geneukt is; 
* de laatste keer dat respondent met macht speelde (actief/passief); 
* de laatste keer dat condoomgebruik van een leien dakje ging (a/p); 
* de laatste keer dat er onbeschermd geneukt (a/p) is; 
* een situatie waarin er onverhoopt niet geneukt is (a/p); 
* een situatie waarin de rol-voorkeur botste; 
* de laatste keer dat condoomgebruik problematisch verliep (a/p); 
* een situatie waarin onverwachts toch geneukt is (a/p); 
* de laatste keer dat respondent zelf neukte.41

Een punt van aandacht vormt de relatiestatus bij deze concrete situaties; de vragen 
dienen zo geformuleerd te worden dat de verschillende, mogelijke relatietypen waar 
de betreffende respondent ervaring mee heeft, aan de orde komen. 
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het condoomgebruik beleefd wordt zijn 
de twintig in deze fase geïnterviewde respondenten42 geselecteerd op het gegeven 
dat zij op het vragenformulier vermeldden dat condoomgebruik - in termen van 
frequentie en moeilijkheidsgraad - hen relatief gemakkelijk afging. Zij maten zichzelf 
derhalve in de woorden van Bandura (1989) een hoge mate van “self-efficacy” ten 
aanzien van condoomgebruik aan. De gedachte achter deze keuze was dat we 
zodoende een (relatief hoog) ijkpunt zouden hebben om de moeilijkheden en obsta-
kels te inventariseren die homomannen op het punt van condoomgebruik ondervin-
den. Naast dit criterium is een spreiding nagestreefd op de variabelen: relatiestatus, 
rol-voorkeur, leeftijd, affectieve waarde en woonplaats. (Zie BIJLAGE 7) 
 
3.6.2 De analyse 
Na de transcriptie van de interviews zijn wederom trefwoorden aan de te onderschei-
den scènes toegekend. De “selective” codering (Strauss & Corbin, 1990:116) is net 
als in de tweede fase gerelateerd aan de aan het begin van de integratiefase gefor-
muleerde vragen en aan de vier besluitvormingsprocessen.434. Scenario - standjes - 
vakmanschap - macht - controle - overgave - wederkerigheid - genot - betekenis: fysiek, emotioneel. 
Ook in de analyse in deze fase komt de nadruk te liggen op de beschrijvingen van de 
concrete situaties. In totaal hebben de respondenten 99 seksuele ontmoetingen 
beschreven.  
                                                      
41 In een en dezelfde seksuele ontmoeting kunnen overigens meerdere aspecten gecombineerd 
worden, bijvoorbeeld een situatie waarin de rol-voorkeur in eerste instantie conflicteert, kan uitpakken 
als een ontmoeting waarin de respondent zowel neukt als zich laat neuken, en het condoomgebruik 
gemakkelijk verloopt. 
42 Dit zijn de respondenten uit de 2-reeks: 200 - 241. 
43 De codering kende op basis van de vier besluitvormingsprocessen de volgende trefwoorden: 
1. Belang - belemmering - stimulans - communicatie - initiatief - genot - relatievorm - seksuele 
ontwikkeling - macht - HIV - drank/drugs. 
2. Voorkeur - interactie - belemmering - stimulans - genot - communicatie - initiatief - identiteit - 
passieve ervaring - macht - ontwikkeling voorkeur - HIV. 
3. Preventiestrategie - risico - condooms: houding, omgang, beleving - gevaar - communicatie - 
initiatief - overgave - controle - macht - drank/drugs. 
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In het memo (MEMO 70) ter afsluiting van de integratiefase wordt voortgebouwd op 
de twee eerdere afsluitende memo's. Tevens vormde dit memo de basis voor het 
onderzoeksverslag - en de handelseditie - van dit onderzoeksproject (Van Kerkhof et 
al, 1995). 
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HOOFDSTUK 4 
VIER SCENARIO'S 

 
4.0 Inleiding 
Wie wel eens een porno-film bekijkt, weet uit ervaring dat de handelingen van de 
acteurs in hoge mate volgens een vast en voorspelbaar patroon verlopen. Intuïtief 
voelt de kijker aan dat een bepaald gebaar van een van de spelers een reactie van 
een medespeler zal oproepen die daar logisch uit voort lijkt te vloeien. Het door de 
regisseur geschreven draaiboek, waarop de bewuste rolprent of video is gebaseerd, 
zorgt ervoor dat de acteurs niet in het wilde weg handelen, maar dat zij in hun spel 
een lijn volgen die, als de toeschouwer een juiste keuze uit het beschikbare assorti-
ment gemaakt heeft, aansluit bij diens erotische wensen. 
Pornografie, het is al vaak opgemerkt, heeft weinig van doen met het echte leven 
(Schmidt, 1996:86). Zij is simpelweg te veel een product van de fantasie en een 
opeenstapeling van clichés om een afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. Toch 
valt er een voor dit onderzoek bruikbare analogie aan te ontlenen. Net zoals de 
spelers op het scherm de aanwijzingen van de scriptschrijver volgen, zo hanteren 
homomannen in het dagelijkse leven bepaalde scriptmatige handelingsschema's 
(Pruitt, 1995:44) die het verloop van hun seksuele ontmoetingen structureren en er 
niet te vergeten betekenis aan geven.44 Deze schema's die in dit onderzoek scenari-
o's genoemd worden, worden niet elke keer dat twee mannen vrijen ter plekke 
bedacht, maar behoren in principe tot de (sub)culturele bagage van iedereen die zich 
de gewoonten en regels van de homo-wereld in de ruimste zin van het woord eigen 
maakt (Gagnon, 1990a:10; Ruefli, 1985:190; Simon & Gagnon, 1986:99). Daarmee is 
tevens gezegd dat kennis van deze scenario’s niet bij voorbaat gegeven is, maar 
aangeleerd dient te worden (zie Middelthon, 1997). 
Dat de seksuele omgang volgens bepaalde scenario’s verloopt betekent niet dat een 
seksuele ontmoeting een voortdurende herhaling van voorgeprogrammeerde zetten 
is. Zeker in een "postparadigmatische" maatschappij als de onze (Simon & Gagnon, 
1986:102) zijn mensen voortdurend genoodzaakt de aangeleerde scripts aan te 
passen aan de eisen die de situatie en de partner stelt en bij wijze van spreken het 
spelen van een voorgeschreven rol af te wisselen met improvisatie (Gagnon, 
1990a:11; zie ook Ruefli, 1985). 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de kenmerken en grondstenen van een 
scenario (4.1), en vervolgens komen de verschillende scenario's aan bod: het fysieke 
en intieme scenario (4.2), het wederkerige scenario (4.3), en het machtscenario (4.4). 
 
4.1 De grondstenen van een scenario 
In het hier gehanteerde scenario-concept komen meerdere elementen samen die in 
dit onderzoek een rol spelen: 

                                                      
44 Het concept van scenario’s vertoont een zekere gelijkenis met dat van scripts in het onderzoek naar 
kunstmatige intelligentie en in de sociale en cognitieve psychologie, zoals beschreven door Abelson 
(1981). In beide gevallen betreft het cognitieve schema’s, zoals blijkt uit de formulering van Abelson 
die een script definieert als “a hypothesized cognitive structure that when activated organizes 
comprehension of event-based situations” (1981:717). Het hier gebruikte concept onderscheidt zich 
van het door Abelson voorgestane script-begrip, doordat een scenario niet alleen een 
handelingsschema is maar ook een duidingsschema, dat uiteenlopende betekenissen verleent aan 
ogenschijnlijk identieke handelingen. 
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* een scenario structureert de verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van het 
handelingsverloop van een seksuele ontmoeting. Daarvoor is afstemming tussen de 
deelnemers middels - al dan niet verbale - onderhandelingsprocessen noodzakelijk; 
* een scenario vormt de context van de besluitvormingsprocessen - die successieve-
lijk in de drie volgende hoofdstukken centraal staan - omtrent al dan niet neuken, de 
rolverdeling en de veiligheidsgraad van de seks; 
* een scenario genereert de betekenissen die een seksuele ontmoeting voor de 
deelnemers heeft. 
Samenvattend is een scenario te beschouwen als een handleiding die richting en 
betekenis geeft aan de handelingen van de deelnemers tijdens een seksuele ont-
moeting. Het omvat richtlijnen en regels die niet alleen het eigen gedrag sturen, maar 
waardoor bovenal de intenties en het handelen van de ander begrijpelijk worden. Het 
stelt twee (of meer) mannen die met elkaar gaan vrijen in staat om hun gedragingen 
op elkaar af te stemmen en beoogt te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan 
over elkaars bedoelingen. Daarmee is overigens niet gezegd dat misverstanden 
uitgesloten zijn. Indien de deelnemers aan een seksuele ontmoeting hun verwachtin-
gen niet goed op elkaar afstemmen, kan het gebeuren dat beide (of meer) deelne-
mers een eigen, van de partner verschillend scenario (gaan) hanteren (Cupach & 
Metts, 1991:106; Strauss, 1993:39). Met name het fysieke en intieme scenario lijken 
een uiteenlopende interpretatie van een seksuele ontmoeting te kunnen oproepen 
(zie Maxwell, 1997; Middelthon, 1997).45

Op basis van deze algemene uitgangspunten - met name de eerste en de derde -  
zijn in het materiaal vier typen scenario's onderscheiden. Een essentieel criterium bij 
de formulering van de scenario's is dat ze voort komen uit en aansluiten bij de bele-
ving van de respondenten, wat Schutz (1962:44) het "postulate of adequacy" noemt 
en Glaser & Strauss (1967) de "werking" van een theorie. Daarnaast staat voorop dat 
het model eenvoudig van opzet dient te zijn. De onderzoekers hebben er bewust van 
afgezien een wijdvertakt systeem te ontwerpen waarin elke mogelijke variant be-
noemd wordt.46 Dit model bevat slechts enkele grondpatronen waarbinnen een grote 
diversiteit aan concrete seksuele ontmoetingen op hun plaats vallen: 
* in het "fysieke" scenario neukt Zelf de Ander - of laat, omgekeerd, de ene partner 
zich door de andere nemen - en staat voor beiden de fysieke bevrediging centraal; 
* in het "intieme" scenario wordt Zelf eveneens door Ander geneukt, maar gaat het 
de deelnemers eerder om de emotionele en symbolische betekenis van de seks dan 
louter om de lustervaring; 
* het "wederkerige" scenario kenmerkt zich doordat Zelf en Ander elkaar beurtelings 
in één ontmoeting neuken; gezien zijn relationele karakter genereert dit scenario 
eerder emotionele en symbolische betekenissen dan een puur fysieke bevrediging; 
* in het "machtscenario" wordt anale seks als een machtspel vormgegeven, waarin 
Zelf de onderdanige partij speelt en Ander de dominante rol op zich neemt - of 
omgekeerd; fysieke en symbolische betekenissen staan in dit scenario voorop. 
                                                      
45 Middelthon (1997:116) laat zien dat de verwachtingen van met name jonge homomannen 
gedurende hun eerste (homo)seksuele ervaringen op het punt van de vereenzelviging van seks met 
liefde gemakkelijk kunnen botsen met die van hun oudere en meer ervaren partners, die eerder 
geneigd zijn liefde en seks als twee afzonderlijke entiteiten te beschouwen. Maxwell (1997:186) schrijft 
dit verwachtingspatroon van jonge homomannen deels toe aan culturele invloeden “which idealize and 
romanticize the notion of (heterosexual) monogamy”. 
46 Onder meer is een scenario-type afgevallen, waarin de veiligheid van de seks centraal staat. De 
reden daarvoor is dat beslissingen hieromtrent in elk scenario aan de orde zijn. 
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De aldus geconstrueerde typologie heeft een tweetal kenmerken: 
* de scenario's zijn niet persoonsgebonden. Een en dezelfde persoon kan in verschil-
lende seksuele ontmoetingen verschillende scenario's hanteren; 
* de scenario's zijn daarentegen in hoge mate situatie-afhankelijk, hetgeen wil zeg-
gen dat het vóórkomen van een scenario in hoge mate samenhangt met de relatie-
status van de deelnemers (zie Hickson, 1992:417). (Voor een overzicht van de door 
de respondenten uit de integratiefase gebezigde scenario's, zie BIJLAGE 8.) 
In navolging van Van Gelder (1993:28) worden in het handelingsverloop van een 
seksuele ontmoeting drie opeenvolgende momenten onderscheiden: 
* de contactlegging tussen de deelnemers en de initiëring van de seksuele ontmoe-
ting. 
Tijdens de initiële fase van een seksuele ontmoeting wordt wat eerder het membraan 
genoemd is (zie 2.3) gecreëerd. In dit onderzoek gaat het wat deze fase betreft 
vooral om de relatiestatus van de deelnemers; dit punt wordt bij elk scenario nader 
beschouwd. 
* de daadwerkelijke seksuele interactie. 
Een onderscheid valt te maken tussen instrumentele (technische) aspecten en 
expressieve (rituele, symbolische, communicatieve) aspecten van de seksuele 
interactie (Blok, 1994:32). Als instrumentele aspecten van het neuken zijn te be-
schouwen: de penetratie (4.1.1), de standjes (4.1.2) het “stootpatroon” (Masters & 
Johnson, 1980:100) (4.1.3) en wat doorgaans als de climax van een sekscontact 
wordt gezien, het klaarkomen (4.1.4). Als expressieve aspecten worden opgevat: het 
genot dat men aan neuken beleeft (4.1.5), het vermogen om zich over te geven aan 
de situatie en de partner in verhouding tot de wederzijds verwachte zelfbeheersing 
(4.1.6), en de functies die communicatie tijdens een seksuele ontmoeting heeft en de 
wijze waarop de deelnemers met elkaar communiceren (4.1.7). Blok plaatst bij deze 
indeling overigens de kanttekening dat de aspecten nauw met elkaar verweven zijn 
en dat alle instrumentele handelingen "iets te zeggen hebben" en dus - meer of 
minder - expressieve kwaliteiten hebben (1994:32). 
* de afronding van de seksuele ontmoeting en de overgang naar de alledaagse 
realiteit. 
Een onderscheid valt te maken tussen effecten op korte en langere termijn. Als korte 
termijn effect gaat het om de betekenis van de seksuele ontmoeting in termen van de 
fysieke, emotionele dan wel symbolische bevrediging (4.1.8). Bij de effecten op 
langere termijn valt te denken aan de emotionele doorwerking van de seks op het 
dagelijkse leven (Zeegers, 1994), zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de herinnering 
aan de partner middels zaadoverdracht (zie hoofdstuk 7.1.3), maar ook aan effecten 
met een sociaal karakter, zoals de ontwikkeling van een (vaste) relatie. Daarnaast 
kan er op langere termijn sprake zijn van effecten van fysiologische aard: bijvoor-
beeld een infectie met HIV of een andere SOA. 
 
4.1.1 De penetratie 
Het moment van de penetratie is letterlijk én figuurlijk een grensoverschrijding. De 
actieve partner dringt het lichaam van de ander binnen en markeert met die hande-
ling het begin van de gemeenschap. Van beide kanten, zowel van de penetrerende 
als de ontvangende partij, is naast enige kennis van wat Tripp noemt "bepaalde 
neurologische knoppen" (1987:99) sturing noodzakelijk, en in die zin vereist ook de 
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openingszet van anale seks een gecoördineerd samenspel der deelnemers (Morin, 
1986:161).47

Afhankelijk van de wijze waarop de penetratie verloopt, wordt de anale sessie door 
de respondenten gecontinueerd dan wel afgebroken. "Van het moment dat ik gepe-
netreerd word," zegt [214, Roel] (34), "hangt af of ik ermee door ga. Het moet wel 
prettig aanvoelen, want als het pijn doet laat ik de ander niet verder gaan. Het moet 
goed gebeuren, en dat geldt ook voor mijzelf als ik mijn vriend penetreer, want 
anders kunnen we het neuken wel vergeten." Afgezien van fysiologische aspecten 
als de omvang van de penis en de flexibiliteit van de kringspier lijken drie factoren het 
verloop van de penetratie bij de respondenten te bepalen. In de eerste plaats hangt 
het verloop af van de kundigheid, waarmee de penetrerende partner te werk gaat. 
Een zekere ervaring met anale seks lijkt daarvoor een vereiste, zoals [006, Aloys] 
(39) zich nog weet te herinneren. “De eerste keren ging het heel moeizaam als ik 
hem neukte. Achteraf gezien denk ik dat het een gebrek aan ervaring was.” In de 
tweede plaats speelt de mate van omzichtigheid die de penetrerende partner be-
toont, een rol bij het verloop van de penetratie. Zo zette een partner van [227, Ruben] 
(36) de penetratie dermate onbehouwen in dat [227, Ruben] de anale sessie terstond 
afblies. "Als mensen geen respect voor me hebben of niet lief met me omgaan, hoeft 
het voor mij niet. Zoals die jongen die me in de sauna wilde neuken. Een bloedmooie 
jongen, maar hij deed het veel te ruw. Hij duwde 'm er zo in en dat deed me werkelijk 
zeer. Ik zei au, ik werd kwaad en ik ben weggelopen. Ik was geschokt. Het moet bij 
mij heel zachtjes opgebouwd worden." Ten derde hangt het verloop van de penetra-
tie af van de mate waarin de gepenetreerde partij zich kan ontspannen en zich 
openstelt voor de penetratie (zie 5.1.3). 
Wanneer de penetratie goed verloopt, is er voor de respondenten, zoals ook Masters 
& Johnson observeerden, "geen sprake van verder ongemak van de kant van de 
gepenetreerde partner" (1980:100). Vanuit de onderliggende positie kan [232, Mel-
chior] (48) dit beamen. "Ik kan me niet herinneren dat het geen lekker gevoel was," 
merkt hij op. "En van mij mogen ze dan achter elkaar zo doorgaan." Ook voor de 
actieve partij is de penetratie een bijzonder moment. "Je hebt een condoom omge-
daan en glijmiddel gesmeerd, en de ander is klaar gaan liggen om jou te ontvangen. 
Vooral het binnendringen, dat zijn kontje zich om jou pik sluit, dat vind ik zo span-
nend dat ik echt op moet passen om niet meteen klaar te komen," aldus [027, 
Casper] (39). 
In figuurlijke zin symboliseert de penetratie voor menige respondent de overgang van 
een zijnstoestand als autonoom individu naar een ervaring waarin men versmelt met 
of zich onderwerpt aan een ander. "Je overschrijdt de grens waarin je controle over 
jezelf hebt," zegt [010, Arthur] (24). "Het moment dat iemand je binnendringt voelt als 
een soort knal en dan begint de kermis. Je schiet over een grens en je verliest meer 
en meer de controle over wat je doet. Ik heb het idee dat ik dan allemaal vuurballen 
en sterretjes zie. Ik weet niet zo goed hoe ik het onder woorden moet brengen, maar 
ik denk altijd dat dit gevoel bedoeld wordt als men het over extase heeft." De zelfcon-
trole die in onze cultuur middels de zindelijkheidstraining in hoge mate met de be-
heersing van de anus geassocieerd wordt (Freud, 1985a:117, 1985b:74; Spock, 
1979:237), maakt plaats voor het gevoel dat men afstand doet van zijn eigen ik en 
zowel een wordt met als zich overgeeft aan de partner (Davies & Weatherburn, 

                                                      
47 Voor een beschrijving van de fysiologische aspecten van de penetratie, zie Masters & Johnson 
(1980:99). 
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1991:121).48Daarnaast wijst Stoller (1979:8) op het (anatomische en lustvolle) verband tussen de 
erotische en "excretory systems". 
4.1.2 De standjes 
Aan de positie waarin men neukt en geneukt wordt, de standjes, wordt, in tegenstel-
ling tot wat Masters & Johnson (1980:99) in hun laboratorium met name bij mannelij-
ke homoseksuele proefpersonen waarnamen49, door de respondenten veel belang 
toegekend. Individuele voorkeuren lijken hierbij een doorslaggevende rol te spelen.50 
Een standje dat de een zeer waardeert, wordt door een ander juist een afknapper 
gevonden. Prefereren sommigen op hun rug met de benen omhoog genomen te 
worden, [226, Manfred] (35) wordt bij voorkeur omgekeerd, dat wil zeggen op zijn 
buik liggend geneukt, in de missionaris-positie. Want zegt hij, "dan geef je je eigen 
helemaal over". [224, Lieven] (32) zit daarentegen het liefst op de ander. "Ik vind het 
heerlijk om op een pik te gaan zitten. Ik kan dan zelf bepalen om erop en eraf te 
gaan." 
Niet ongebruikelijk is het dat de respondenten meerdere standjes praktiseren en dat 
men, zoals [058, Everhard] (37) regelmatig doet, tijdens een ontmoeting van houdin-
gen wisselt. "Ik vind ieder standje lekker. Bij sommige vriendjes weet ik dat ze het 
liefst zus of zo geneukt worden en dan doen we dat gewoon. Maar het is ook leuk om 
het af te wisselen, dan maken ze ook eens wat anders mee." 
Ook stelt menigeen er prijs op dat het oogcontact onder het neuken met de partner 
gegarandeerd is (zie 4.1.7). Omdat je niet in je eentje maar met z'n tweeën vrijt, vindt 
[011, Barry] (22) het heel belangrijk dat hij de ander kan aankijken als hij geneukt 
wordt. "Als ik de ander niet kan zien, krijg ik het gevoel dat hij veel meer met zichzelf 
bezig is dan met mij en dat vind ik niet leuk." Ook [209, Julian] (30) wiens voorkeur 
uitgaat naar actief neuken, hecht eraan de ander onderwijl in de ogen te kijken. "Ik 
vind het prettiger dat de ander op zijn rug ligt, zodat we visueel contact hebben, dan 
dat ik achter iemand zit en niet zie wat hem beweegt." Niet in alle scenario's krijgt 
oogcontact dezelfde waardering. De beleving van het machtsspel door de respon-
denten wordt in de regel juist geïntensiveerd door het ontbreken ervan. 
 
4.1.3 Het stootpatroon 
                                                      
48 Hocquenghem (1974:79) memoreert in dit kader aan de semantisch betekenisvolle tegenstelling 
tussen de uitdrukking "zich inhouden" aan de ene kant - letterlijk betekent dit dat men in staat is de 
ontlasting tot het geschikte moment op te houden - en "zich laten gaan" - dat refereert aan een 
vrijelijke circulatie van ontlasting - aan de andere kant. Drukt de eerste zegswijze een maatschappelijk 
noodzakelijk geachte voorwaarde uit om een volwassen persoonlijkheid te ontwikkelen - Spock 
(1979:237) noemt als eigenschappen die door de zindelijkheidstraining worden aangeleerd onder 
meer "het gevoel voor wat een juiste en wat een foutieve manier is om dingen te doen", "het zich 
bewust worden van verplichtingen en dingen systematisch af te werken" en "het vormen van het 
karakter van de kinderen" -, de laatste uitdrukking staat daarentegen voor een houding die zich weinig 
gelegen laat liggen aan maatschappelijke conventies. 
 
49 Masters & Johnson observeerden in de houdingen die de gepenetreerde partners aannamen, 
duidelijke sekse-verschillen. Brachten de (heteroseksuele) vrouwen "welbewust variaties aan in de 
knie-borstposities", (homoseksuele) mannen deden dat zelden en gingen meestal "eenvoudig volledig 
uitgestrekt op hun buik liggen" (1980:99). 
50 Coxon (1996:75) meldt dat in de SIGMA onderzoeksgroep de drie meest voorkomende standjes 
zijn: 1. de missionaris-positie (passieve partner ligt op zijn buik en actieve partner ligt op hem); 2. de 
zittende-positie (actieve partner ligt op zijn rug en passieve partner zit op de penis van actieve 
partner); 3. benen-omhoog-positie (passieve partner ligt op zijn rug met zijn benen over de schouders 
van actieve partner, beiden kijken naar elkaar). 
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Een technisch aspect dat eveneens de aandacht van de respondenten opeist, is de 
kwaliteit van het neuken. Met name de passieve partij is er veel aan gelegen dat het 
goed en vakkundig gebeurt. Weinig plezier beleefde [233, Joost] (22) dan ook aan de 
keer dat hij door een in neuken onervaren jongen werd genomen. "Hij ging er makke-
lijk in, maar het was qua beleving niet zo prettig als met iemand die wat ervaren is. 
Oké, er zat wat in, maar ik had net zo goed op een bezemsteel kunnen gaan zitten. 
Het ging echt met horten en stoten. En hij was ontzettend bang dat hij me pijn zou 
doen. Ik heb hem nog wel gezegd dat hij gerust mocht doorrammen, maar dat had 
helemaal geen nut." 
Het vereiste vakmanschap wordt door de respondenten bovenal op twee criteria 
beoordeeld. Ze hechten er in de eerste plaats aan dat het neuken rustig opgebouwd 
wordt en dat er in ieder geval in het begin enige omzichtigheid betracht wordt. Van 
pijn heeft [237, Olaf] (48) niet zoveel last als zijn partner kalm te werk gaat. "De 
ander moet het een beetje leuk doen en 'm er niet in tampen. Kijk, het zijn geen 
eelterige gebieden, dus hij moet er kalmpjes mee omgaan." Als de actieve partij die 
omzichtigheid niet kan opbrengen, bestaat de kans dat de gepenetreerde partner er 
meteen het bijltje bij neergooit, zoals in het eerder beschreven geval van [227, 
Ruben] (zie 4.1.1). 
Het wordt vervolgens door de respondenten wel op prijs gesteld als men na een 
rustige aanloop gezamenlijk in een neukcadans geraakt.51 Hierbij dient aangetekend 
te worden dat er niet zo iets als een voor iedereen geldende ideale cadans bestaat. 
De waardering van een sekscontact hangt voor [061, Felix] (36) erg af van de mate 
waarin de ander de kunst van het neuken beheerst. "Ik vond het met die jongen erg 
opwindend, omdat hij lekker neukte. Hoewel ie behoorlijk groot geschapen was, deed 
hij het voor mijn gevoel erg lekker. Niet te wild, maar precies in het juiste tempo, op 
de juiste manier en in de juiste stand." 
Niet voor niets tillen de respondenten aan een goede praktische beheersing van het 
neuken. Wil anale seks bevrediging schenken, dan dient in ieder geval het eventuele 
lichamelijk ongemak zoveel mogelijk gereduceerd te worden. En daarvoor is vereist 
dat de uitvoering door de penetrerende partij in technisch opzicht zo weinig mogelijk 
te wensen overlaat. 
 
4.1.4 De climax 
Als de climax van de seksuele ontmoeting wordt doorgaans klaarkomen beschouwd. 
Onmiskenbaar is er in seksualiteit, en zeker in de in onze cultuur gangbare penetra-
tieve seks, een streven naar ontlading te bespeuren, zoals ook Masters & Johnson 
(1966) in de opbouw van de seksuele respons cyclus tot uiting hebben laten 
komen.52Meerdere auteurs hebben deze cyclische opvatting van seksualiteit in de afgelopen 
decennia bekritiseerd. Met name richt de kritiek zich op de analogie met voortplantingsgedrag, 
waardoor het orgasme - in ieder geval dat van de man (Everaerd, 1995:22) - zo’n belangrijke plaats 
krijgt toegewezen (Béjin, 1986:282),. Ook in de beleving van de meeste respondenten 
functioneert de ejaculatie als hoogtepunt. Niet voor niets vergelijkt [027, Casper] (3
klaarkomen met het gevoel van de wereld te zijn. "Na het klaarkomen heb ik het 

9) 

gevoel dat ik van de wereld geslingerd ben. Het duurt dan ook even voordat ik weer                                                       
51 Ook op dit punt observeerden Masters & Johnson bij hun proefpersonen een sekse-verschil. 
Hadden (heteroseksuele) vrouwen over het algemeen een actief aandeel in het stootpatroon, 
(homoseksuele) mannen bedienden zich eerder van een "passieve, dienende rol" (1980:100). 
52 Masters & Johnson (1966:4) onderscheiden vier fases in de "human sexual response" cyclus: 
"Progressively, the four phases are: 1. the excitement phase; 2. the plateau phase; 3. the orgasmic 
phase; and 4. the resolution phase". 
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de wereld geslingerd ben. Het duurt dan ook even voordat ik weer bij mijn positieven 
ben. Al de spanning die je bewust en onbewust heb opgebouwd ontlaadt zich met 
het wegspuiten van je zaad." 
Seks is voor menigeen niet af, voordat er een ejaculatie heeft plaatsgevonden.53 
Zolang [103, Howard] (44) niet klaargekomen is, ook al heeft hij in de darkroom met 
een paar mannen gevrijd, blijft hij onrustig en zoekende. En [202, Jonathan] (44) 
houdt nauwgezet in de gaten of zijn vriend ejaculeert, sinds hij bij hem enig onge-
noegen meende te bespeuren toen hij een keer niet klaargekomen was. Ejaculatie 
lijkt met name voor de penetrerende partij een noodzakelijke afronding van een anale 
sessie in te houden. Zoals ook Masters & Johnson (1980) observeerden, lijkt de 
passieve partner daar minder gewicht aan te geven.54 Voor [232, Melchior] (48) geldt 
dat als hij geneukt is, hij vaak helemaal geen behoefte heeft om klaar te komen. 
De timing van het klaarkomen is een apart verhaal. Sommige respondenten proberen 
het zo uit te mikken, dat ze klaarkomen als de partner hen nog aan het neuken is. 
"Als ik geneukt word,” aldus [074, Glenn] (30), “heb ik de neiging om snel klaar te 
komen. Ik houd het dan een tijdje op, totdat ik merk dat de ander bijna klaarkomt. 
Terwijl ie me nog neukt, trek ik me af en kom ik klaar. Hij moet zich dan terugtrekken 
en komt dan snel klaar. Ik let er wel op dat het zo ongeveer verloopt." Anderen 
streven er juist naar om gelijktijdig met hun partner klaar te komen. [061, Felix] (36) 
vindt dat het geilst, maar hij heeft wel moeten leren om zich enigszins te beheersen. 
"Ik kan me nog de eerste keer herinneren dat ik met mijn vriend naar bed ging. 
Binnen vijf seconden, voordat er goed en wel wat gebeurd was kwam ik al klaar, zo 
opgewonden was ik. Sindsdien heb ik wat technieken geleerd om dat in de hand te 
houden en nu kan ik het zo sturen dat we tegelijkertijd ons hoogtepunt hebben." 
Deze tactieken lukken echter niet altijd, en soms gebeurt het dan dat iemand, door 
wat [074, Glenn] "overstimulans" noemt, vanzelf klaarkomt. Af en toe overkomt [233, 
Joost] (22) dat. Voor hem is dat een teken dat de seks heel opwindend was. "Ik 
voelde dat hij in mij aan het klaarkomen was en toen begon het bij mij ook. Ik vond 
dat wel een bijzondere ervaring, omdat het niet zo gek vaak voorkomt dat ik geneukt 
word en spontaan spuit. Ik had het gevoel alsof het bij wijze van spreken uit mijn 
tenen kwam. Zo krachtig spoot ik."  
Wanneer men klaargekomen is, hoeft dat niet het einde van de seks te betekenen. 
De seksuele ontmoeting waaraan [211, Kent] (35) refereert, was voor hem zo span-
nend dat het geen moeite kostte om almaar door te gaan. "Uren zijn we in de weer 
geweest. Hij neukte me, hij fistte me en het hield maar niet op. Op een gegeven 
moment kwam hij klaar en ik kwam ook, maar het vreemde was dat ik ogenblikkelijk 
weer geil was. Normaliter kan ik als ik klaargekomen ben, niet verder geneukt wor-
den of het moet heel kort zijn. Het lichaam is dan niet meer zo tintelend, zal ik maar 
zeggen. Maar met hem lag dat anders. We zijn gewoon weer verder gegaan. En het 
was zelfs zo erg dat ik die nacht helemaal niet kon slapen. De volgende ochtend liep 
ik als een zombie op mijn werk rond." In paragraaf 4.3 zal blijken, dat het in het 
wederkerige scenario gebruikelijk is om na de climax de seks te continueren. 
Over de plaats - in of buiten het lichaam - waar de actieve partij ejaculeert, lopen de 
meningen sterk uiteen. Enerzijds hechten sommige respondenten eraan om in het 
                                                      
53 Coxon (1996:98) meldt dat in de SIGMA onderzoeksgroep 70% van de gerapporteerde neuk-
sessies met ejaculatie eindigt, vergeleken met 23% van de pijp-sessies. 
54 Ook op dit punt namen Masters & Johnson een sekse-verschil waar. In tegenstelling tot hun 
(heteroseksuele) vrouwelijke proefpersonen, kwam slecht een enkeling onder de (homoseksuele) 
mannelijke (gepenetreerde) proefpersonen tot een orgasme (1980:100). 
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lichaam van de ander klaar te komen (zie ook Coxon, 1996)55 en dichten zij, zoals in 
hoofdstuk 7.1.3 zal blijken, daar een grote symbolische waarde aan toe. Zowel 
fysieke opwinding als noties rond intimiteit spelen bij dit gevoel een rol.  Sinds aids is 
het vrijelijk geven en ontvangen van zaad problematisch geworden, maar zoals [079, 
Guido] zegt kan die fantasie ook met een condoom verwezenlijkt worden. "Je komt 
toch in iemand klaar, ook al is het met een condoom. De emotionele daad wordt door 
het condoom niet anders." Deze fantasie wordt ook uitgedragen door respondenten 
die de passieve rol vervullen. "Het voelde heel lekker toen hij in me klaarkwam. Het 
was heel opwindend en ik werd er heel geil van. Hij was op dat moment heel dichtbij 
mij. Ja, intiem vind ik het," aldus [228, Max] (28). 
Anderzijds wil men graag dat er buiten het lichaam van de gepenetreerde partij 
klaargekomen wordt en stelt men er prijs op de ander te zien ejaculeren. [224, 
Lieven] (32) is een van degenen die zowel aan het ene als het andere hecht. Hij is er 
erg op gespitst dat een van zijn neukmaatjes in hem klaarkomt. "Je voelt die straal 
wel niet, maar doordat hij heel groot geschapen is voel je die explosie, en dat is heel 
prettig." Maar over de hele linie prefereert hij om het te zien gebeuren. "Ik vind het 
heel erg lekker om het te zien en het op mijn lijf gespoten te krijgen. En ook om het 
bij een ander op zijn lijf te spuiten." 
Deels is deze voorliefde van de respondenten om buiten het lichaam klaar te komen 
terug te voeren op de angst om met HIV besmet te raken. [224, Lieven] laat om die 
reden alleen iemand in hem klaarkomen die hij helemaal vertrouwt en van wie hij 
weet dat hij alle voorzorgen in acht neemt. Bij anderen lijkt de tegenzin om in het 
lichaam klaar te komen eerder gemotiveerd door fysiologische factoren. [209, Julian] 
(30) zegt er als passieve partij darmklachten van te krijgen. En een van de belang-
rijkste redenen waarom [078, Sander] (49) niets in (actief) neuken ziet, is dat hij op 
die manier zo moeilijk klaarkomt. Naar eigen zeggen voelt hij dan weinig. "De laatste 
maal, en dat is ongeveer ook de enige keer geweest dat ik met neuken klaarkwam, 
was met een jongen in Indonesië. En dat is ook al weer een jaar of wat terug. Maar 
als ik neuk, heb ik er meestal geen gevoel bij. Je stopt dat ding in een groot gat, 
maar na de sluitspier heb ik geen gevoel meer." 
 
4.1.5 Het genot 
In paragraaf 4.2 zal blijken dat in het fysieke scenario de nadruk meer ligt op de 
eigen lustbevrediging van de respondenten, terwijl in het intieme scenario juist de 
gezamenlijke beleving wordt beklemtoond. Staat in het fysieke scenario met andere 
woorden in de regel het eigen genot voorop, in het intieme scenario draait het vooral 
om het plezier van beide partners (Masters & Johnson, 1980).56Het heeft er alle schijn 

                                                      
55 Coxon (1996:99) meldt dat in de SIGMA onderzoeksgroep - bij neuk-sessies - klaarkomen in de 
partner het meest frequent voorkomt. Het hoogste scoort onbeschermd in de partner klaarkomen: 
37%, en op de tweede plaats klaarkomen met het condoom om in de partner: 17%. Klaarkomen op de 
partner komt tamelijk weinig voor: 4%. Op een andere plek dan op de partner klaarkomen scoort 
hoger: 12%. 
56 Masters & Johnson (1980) maken in dit kader een onderscheid tussen "mijn-beurt-jouw-beurt"-
interacties die kenmerkend zouden zijn voor niet-coïtale handelingen als fellatio, cunnilingus en 
partnermanipulatie, en "onze-beurt"-interacties die de vaginale - en mutatis mutandis evenzeer de 
anale - gemeenschap kenschetsen. 
In hun visie komen er - in vergelijking met de "mijn-beurt-jouw-beurt"-interacties waarbij hoogstens 
twee bronnen van genot aangeboord worden - bij de gemeenschap idealiter drie bronnen van genot in 
het spel. In de eerste plaats ervaart Zelf genot door het lichaam van de partner te benaderen. Als 
Ander vervolgens het lichaam van Zelf stimuleert, is er voor Zelf een tweede bron van genot ontstaan. 
Wanneer Ander ten slotte tijdens de wederzijdse interactie "hoge niveaus van seksuele spanning 
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van dat vooral het intieme scenario, waarin de gezamenlijke beleving vooropstaat, beantwoordt aan dit 
door Masters & Johnson verwoorde ideaal. Daarmee is echter niet laatste woord gezegd 
over de wijze waarop genot in een seksuele ontmoeting functioneert.57* Zelf is volledig 
gericht op genot van Ander. 
In de eerste plaats impliceert de formulering dat beiden plezier hebben, geenszins 
dat men zijn eigen genoegen aan de kant schuift. De gebruikelijke gang van zaken 
lijkt in dezen eerder te zijn dat de respondenten hun partner ter wille zijn zonder 
zichzelf tekort te doen, een houding die Béjin (1986:294) - ironiserend - in het para-
doxale begrip "egoïstisch altruïsme" samenvat. Zo streeft [104, Sid] (29) er in zijn 
relatie naar dat als ze neuken, beiden er lol van hebben. "Ik vind het belangrijk dat 
we alle twee genieten. Maar ik zorg er wel voor dat ik altijd aan mijn trekken kom. 
Daar ben ik heel eerlijk in. Als ik het gevoel krijg dat ik iets mis, vraag ik of hij het 
zachter of harder doet of dat hij me nog eens bijt. Als het aan mij ligt, kom ik ook niet 
als eerste klaar. Want dan is de lol eraf." Evenmin voelt hij ervoor om zich "op te 
offeren" door zich tegen zijn zin te laten neuken. Op die manier zou alleen zijn 
vriendje er genoegen aan beleven. 
Ten tweede werkt genot niet lineair. Plezier functioneert voor de respondenten in een 
seksuele ontmoeting eerder als een spiraal dan als een rechte lijn. Beide partners 
gaan voor hun genot en stuwen 'werkende weg' in hun onderlinge interactie elkaars 
opwinding op. Voor [108, Jelle] (43) begint dat al op het moment dat hij zijn vriendje 
penetreert. "Ik probeer dan altijd zijn gezicht goed in de gaten te houden. Ik vind dat 
prachtig om dat gezicht te zien glunderen en natuurlijk zie je het ook vertrekken. Dat 
windt mij zo op dat ik ogenblikkelijk zou kunnen klaarkomen." Ook [074, Glenn] (30) 
haalt een deel van zijn plezier uit het genot dat de ander aan hem beleeft. Voor hem 
is het vooral belangrijk dat hij zich begeerd weet door zijn partner. "Ik vind het heel 
geil als ik me laat neuken om te zien dat de ander het geil vindt om mij te neuken. Als 
ik daarentegen een afwezige blik op zijn gezicht zie, alsof het er niet toe doet dat ik 
het ben die geneukt wordt, dan vind ik er meteen ook niks meer aan." 
In de derde plaats ligt de genotsbalans bij de respondenten niet voor een hele sessie 
vast. In de loop van een ontmoeting kan de gerichtheid op het eigen genot omslaan 
in aandacht voor dat van de ander. Een goed tijdstip voor die omslag is het moment 
dat een van de twee partners klaarkomt. [105, Ivo] (30) was tijdens een ontmoeting 
dermate opgewonden dat hij vrij snel tot een ejaculatie kwam. "Met stevige halen had 
ik hem geneukt en daardoor kwam ik ook vrij snel. Te snel wellicht naar zijn smaak 
bedacht ik me onderwijl. Bovendien wilde ik hem ook graag plezieren, dus ben ik nog 
een tijdje met neukbewegingen doorgegaan." Vooral in het wederkerige scenario lijkt 
een dergelijke verschuiving in het plezier dat men aan neuken beleeft gebruikelijk. 
                                                                                                                                                                      
bereikt en deze mate van seksuele betrokkenheid verbaal of non-verbaal aan [Zelf] meedeelt, dan is 
er een derde bron die de sex-spanning doet toenemen en deze wordt door [Zelf] subjectief 
waargenomen. [Zelf] raakt seksueel steeds meer betrokken door zich subjectief met de hoge niveaus 
van seksuele betrokkenheid van [Ander] te identificeren" (1980:223). 
 
57 In de analyse van de genotsbeleving, die in de reductiefase gedaan is, bleek dat het weinig zinvol 
was om van een dichotomie - eigen versus andermans genot - uit te gaan. Meer op zijn plaats is het 
om te spreken van graduele overgangen tussen deze twee polen. Zes verschillende houdingen ten 
aanzien van genot zijn er onderscheiden: 
* Zelf stelt zijn eigen genot voorop en dat van Ander is diens zaak; 
* het genot van Zelf wordt versterkt door dat van Ander; 
* het gaat om beider genot, met dien verstande dat het genot van Zelf een streepje voor heeft; 
* het gaat om beider genot en bovendien krijgt dat van Ander nadruk; 
* genot van Ander leidt tot dan wel versterkt dat van Zelf; 
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4.1.6 Controle en overgave 
In hoofdstuk 2.4 is gesteld dat de seksuele ervaring lichamelijk en emotioneel aan 
kracht wint als men in staat is er in op te gaan en zich over te geven aan de partner. 
Zo zou seks zonder overgave, dat hij omschrijft in termen als loslaten en zich laten 
gaan, voor [208, Joram] (29) niet bevredigend zijn. "Neuken houdt voor mij in dat ik 
m'n gevoelens de vrije loop laat. Het is net alsof een ander me dan bestuurt. Of beter 
gezegd, mijn gevoel bestuurt me en mijn verstand doet niet meer mee. Op mijn 
gevoel wissel ik van positie en vind ik het ene moment dit standje lekker en een 
ander moment doe ik weer wat anders. Als ik nog aan het nadenken ben of met m'n 
hoofd ergens anders zou zijn, vind ik het niet fijn." 
Willen de respondenten zich kunnen overgeven, dan zal er een balans gevonden 
moeten worden met de evenzeer gekoesterde wens om controle te houden over de 
situatie en zal er dientengevolge aan enkele voorwaarden voldaan moeten worden 
die tezamen de wederzijds verwachte zelfbeheersing gestalte geven.58De - in totaal vier 
- voorwaarden zijn in relatieve termen geformuleerd om recht te doen aan de verwachtingen van de 
deelnemers die immers individueel en situationeel variëren. De verhouding met de partner 
staat centraal in de eerste voorwaarde. Deze luidt dat naarmate men de ander 
vertrouwt en zich bij hem thuis voelt, de kans groter is dat men zich overgeeft. De 
invulling die de respondenten aan deze voorwaarde geven vertoont een grote varia-
tie. Zo had [237, Olaf] (46) het volste vertrouwen in de man die hem neukte. Het was 
de tweede keer dat ze met elkaar vrijden en het klikte prima tussen hen. Overgave 
roept bij hem echter andere connotaties op dan in de bovengenoemde definitie van 
[208, Joram] naar voren kwamen. In de beleving van [237, Olaf] impliceert overgave 
heel nadrukkelijk dat hij grip op de situatie houdt. "Ik laat me nooit zover gaan dat ik 
niet weet wat er gebeurt. Ik ben heel nuchter en het past bij mij om controle te hou-
den. Daarom kan ik beter zeggen dat er tijdens de seks met hem sprake was van 
bewuste overgave van mijn kant." En hoewel vertrouwen niet zonder meer inhoudt, 
zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, dat men elkaar langere tijd kent, is voor [106, Sjaak] 
(28) de eenmaligheid van zijn meeste contacten de belangrijkste reden om zich 
gevoelsmatig op de vlakte te houden. "Seks zoals ik dat meestal beleef, met jongens 
voor een keer, is een technische aangelegenheid waar geen intimiteit aan te pas 
komt. Ik weet wel dat wil ik zonder pijn genomen worden, ik me gedeeltelijk moet 
overgeven. Maar met mannen die ik zo kort ken ga ik niet verder, want dat klopt niet 
voor mijn gevoel. Ik heb geen zin emotioneel beschadigd te worden en dat risico zit 
er altijd in." Omdat hij zijn sekspartners nooit helemaal vertrouwt, en dat is in deze 
optiek de basisvoorwaarde, laat hij zich nooit echt gaan. 
Als tweede voorwaarde om zich over te geven komt in het materiaal naar voren dat 
het seksuele handelen ieders instemming behoeft. De deelnemers moeten er, met 
                                                      
58 De verhouding tussen controle en overgave die in de wederzijds verwachte zelfbeheersing tot uiting 
komt, is nader geanalyseerd in de reductiefase. In de eerste onderzoeksfase was geconstateerd dat 
er sprake lijkt "van een zeker conflict tussen het verlangen zich over te geven aan de ander en de 
situatie en de wens controle te hebben over de situatie, niet in de laatste plaats vanwege het risico 
met HIV geïnfecteerd te raken". De vraag die de onderzoekers in de reductiefase beantwoord wilden 
zien was dan ook "hoe men in een concrete situatie met deze spanning omgaat en welke 
overwegingen op dat moment een rol spelen?" 
Daartoe zijn de door de respondenten beschreven seksuele ontmoetingen gedichotomiseerd in 
situaties waarin er geen sprake was van spanning tussen beide verlangens en die waarin dat wel het 
geval was. Het selectiecriterium voor de ene of andere positie was elke aanwijzing van de kant van de 
respondenten, die verwees naar spanning(en) tussen de deelnemers op het vlak van deze twee 
verlangens. 
 

 
40



andere woorden, van op aan kunnen dat er tijdens de seksuele ontmoeting niets 
gebeurt wat men niet wil. Conform de formulering in relatieve termen pakt de invulling 
van deze voorwaarde voor elke respondent anders uit. Waar de een zijn grens legt, 
wordt het voor een ander pas spannend. Terwijl [001, Abel] (26), om een voorbeeld 
te noemen, het gevoel onverdraaglijk vindt dat hij gebruikt wordt, kan [065, Gabriel] 
(43) zich niets plezierigers voorstellen dan als voetveeg behandeld te worden. 
De ondergrens van deze voorwaarde is dat men de zekerheid heeft op elk gewenst 
moment met een bepaalde seksuele activiteit te kunnen stoppen. Op die basis is het 
voor [227, Ruben] (36) mogelijk zich over te geven als hij geneukt wordt. "Als ik me 
niet laat gaan, wordt het geen succes. Dan ga ik denken, schiet eens op, kom eens 
klaar, kreng! Maar met hem speelde dat niet. Ik ben lekker met m'n eigen spelletje 
doorgegaan en ik heb het allemaal over me heen laten komen. Want het is altijd nog 
zo dat ik controle heb. Als ik er echt genoeg van krijg, dan kan ik er een punt achter 
zetten." 
De twee andere voorwaarden voor de wederzijds verwachte zelfbeheersing betreffen 
de veiligheidsgraad van de seks en de rol verwachtingen tijdens een seksuele 
ontmoeting. Deze komen respectievelijk in hoofdstuk 7.1.2 en in paragraaf 4.4 aan 
de orde. 
Als voorlopige conclusie kan gesteld worden dat de respondenten er op zich aan 
hechten in de seksuele ontmoeting op te gaan en zich aan hun partner over te 
geven. Als dat er om welke reden ook niet inzit, vermindert de intensiteit van het 
contact met hun partner zienderogen en tevens hun plezier in de seks. Tegelijkertijd 
voelen zij er niets voor zich blindelings in het diepe te storten en zich onvoorwaarde-
lijk te laten gaan. Ieder bouwt daarom veiligheidskleppen in de interactie in, die hen 
ervoor moeten behoeden dat ze van een koude kermis thuiskomen. Het belangrijkste 
controle-mechanisme is het vertrouwen dat men in de partner heeft, maar daarnaast 
speelt ook assertiviteit en het vermogen om zijn grenzen aan te geven een niet 
geringe rol. 
 
4.1.7 Communicatie 
Sociale interactie en de communicatie die dat vereist, vooronderstelt dat Zelf in staat 
is zich in de positie van Ander te verplaatsen (Stryker, 1980:62). Als Zelf met een 
gebaar een boodschap wil overbrengen, dan moet hij weten hoe Ander dat gebaar 
opvat. Uit de reactie van Ander kan Zelf vervolgens aflezen of en op welke wijze zijn 
oorspronkelijke boodschap is overgekomen. In het sociale en al evenzeer in het 
seksuele leven wisselen mensen in woord en gebaar voortdurend tekens uit om 
voeling te houden met wat anderen beweegt en zodoende zelf adequaat op hen te 
kunnen reageren (Watzlawick, 1972:42). Constant zijn Zelf en Ander in de weer om 
af te tasten of ze nog op dezelfde golflengte zitten als de ander en zenden ze signa-
len uit om indien nodig een en ander bij te stellen. Zelfs in een gesprek converseren 
mensen niet alleen met woorden, maar uiten ze zich ook met onwillekeurige gesticu-
laties, veelbetekenende gezichtsuitdrukkingen en een karakteristieke lichaamshou-
ding.59 Want, in de woorden van Noller (1984:1), "communication is going on whene-
ver we are in the presence of someone else, even if we are only communicating that 
we want nothing to do with them" (zie ook Poyatos, 1983:56). Non-verbale uitingen 
gaan hand in hand - of contrasteren ongewild juist - met 's mensen woordenstroom 
                                                      
59 Noller (1984:2) definieert nonverbale communicatie als "that part of a message, which is not words, 
but which may accompany words or occur separately from words - and includes facial expressions, 
gestures, posture, spacing, tone of voice, pitch, volume, speed of talking, etc". 
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en tezamen vormen ze het voertuig van wat Zelf en Ander wensen over te brengen 
(Knapp, 1980:11; Weitz, 1976). 
Op het terrein van de seksualiteit is dat al niet anders. Wil een seksuele ontmoeting 
bevredigend verlopen, dan zal er een sensibele afstemming tussen de partners tot 
stand moeten komen. "Erotic time must be synchronized more closely than everyday 
time (..) otherwise accelerating dysrhythmia will soon shatter the entire experience", 
aldus Davis (1983:15; zie ook Ahlemeyer & Ludwig, 1997:35). En dit geldt temeer 
voor anale seks, omdat zoals dit onderzoek duidelijk maakt er een veelheid aan 
scenario’s voorhanden zijn en de eisen die de respondenten aan de kwaliteit van 
anale seks stellen allesbehalve eenduidig gespecificeerd worden.  
Uit het materiaal valt op te maken dat het niet ongebruikelijk is dat (één van) de 
deelnemers aan elkaar (de ander) tijdens de ontmoeting verbale aanwijzingen geven 
(geeft) - [214, Roel] noemt het "steekwoorden" die "nog net verbaal" geuit worden - 
over hoe beide partijen te werk dienen te gaan;  in het geval een en ander met 
(teveel) pijn gepaard gaat geeft men verbaal aan dat er gestopt moet worden. Een 
van de spaarzame keren dat [235, Niels] zich liet neuken moest hij de ander daad-
werkelijk bijsturen. "Ik zei tegen hem dat hij niet in m'n anus maar ernaast zat. Hij 
moest daar erg om lachen, dat ik dat zo zei". 
Even gebruikelijk lijkt het dat de seks zich nagenoeg zonder verbale uitingen voltrekt 
en dat men met non-verbale uitingen (lichaamstaal, blikken en gesticulaties) een en 
ander (bij)stuurt (Humphreys, 1970:73; Masters & Johnson, 1975:182).60 In de woor-
den van [237, Olaf] (46): "Ik kan me niet meer herinneren of en hoe dat gezegd en 
gevraagd werd. Het ontwikkelde zich zo logisch en vloeiend dat ik niets anders voor 
de geest kan halen dan dat hij waarschijnlijk anale interesse toonde en daar verder in 
ging". 
In een relatie met een vaste vriend of een regelmatig contact lijken de respondenten 
de gelegenheid te baat te nemen om seksueel aan elkaar te wennen en elkaar de 
kneepjes van de anale seks te leren (zie ook Masters & Johnson, 1980).61 [222, 
Jeroen] (27) weet zich nog te herinneren dat het neuken in het begin met een hoop 
gestuntel gepaard ging. "Ook toen we net onze relatie hadden, stelde het als presta-
tie niet veel voor. We hadden allebei wel ietwat ervaring opgedaan, maar dat liep 
allemaal nog niet zo. We hebben echt aan elkaar moeten wennen." Met zijn vriendje 
heeft hij een leerproces doorlopen. "We gaven elkaar aanwijzingen in de trant van 
doe het eens zus of wacht nog maar even. Of dat je elkaar juist aanspoort. Zodoende 

                                                      
60 De prominente rol die in de seksuele communicatie voor gebarentaal is weggelegd -   waardoor 
volgens Lear (1995:1313) "ambiguity is deliberately maintained in case one of the partners decides 
not to proceed" - lijkt hand in hand te gaan met de idee dat seks een "natuurlijk" proces is dat, zoals 
ook in hoofdstuk 7.1.3 zal blijken, bij voorkeur als een vloeiende beweging verloopt (zie ook Cremer, 
1995; Hekma, 1994a). Cremer (1995) interpreteert de opvatting die onder (de door hem 
geïnterviewde) tienerjongens leeft dat vrijen idealiter vanzelf gaat, waarbij "men elkaar aanvoelt en 
woorden niet nodig zijn", overigens nogal eenduidig als "bescherming tegen de angst gevoelens of 
wensen te moeten uitspreken" (1995:182). 
61 Masters & Johnson constateerden bij hun homoseksuele proefpersonen die een vast stel vormden, 
in tegenstelling tot gehuwde stellen, een sterke "geneigdheid tot vrijelijk zowel verbaal als non-verbaal 
communiceren" (1980:221). Voor een deel schrijven zij dit verschil toe aan de orgasme-gerichtheid die 
het heteroseksuele gedragspatroon kenmerkt en de opwindings- en pleziergerichtheid die 
homoseksuele paren (m/v) karakteriseert (1980:79). Dit onderscheid viel grotendeels weg als ze 
gelegenheidsstellen - homo- én heteroseksueel - onder de loep namen. Deze richten zich "op de 
prestatie en [lieten] weinig zien van de 'zorg' voor de partner waarvan de homoseksuele paren met 
een vaste relatie blijk gaven" (1980:92). 
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zijn we daar ingegroeid. En nu loopt het min of meer vanzelf, omdat je ervaring krijgt 
in die handelingen." Een dergelijke gewenning aan elkaar hoeft overigens niet te 
betekenen dat men elkaar altijd goed aanvoelt, zoals bij voorbeeld blijkt uit een 
ervaring van [202, Jonathan] (44) met zijn sinds jaren vaste vriend. “De laatste keer 
dat hij mij neukte leek het allemaal prima te verlopen. Maar op een gegeven moment 
wilde hij dat ik met mijn billen wat omhoog ging, zodat hij onder een andere hoek kon 
neuken. Dat ging echter vrij snel pijn doen, maar hij had dat niet in de gaten. Omdat 
ik ervan uit ging dat hij wel zo klaar zou komen, heb ik het maar zonder wat te zeg-
gen volgehouden.” 
Het afstemmen van de handelingen op elkaar is evenwel niet de enige functie van 
communicatie tijdens een seksuele ontmoeting. Naast een "regulatory" functie heeft 
communicatie ook "expressive" functies (Siegman, 1985:xv; zie ook Argyle, 1975:51). 
Door woord en gebaar kunnen de deelnemers elkaars opwinding opzwepen en/of 
uitdrukking geven aan de betrokkenheid op elkaar. Menig respondent - en/of zijn 
partner - bezigt omwille van het opvoeren van de opwinding tijdens een seksuele 
ontmoeting "dirty talk".62 Zo heeft [232, Melchior] het onder de seks nooit over zijn 
kont, maar duidt hij dit lichaamsdeel met een seksueel veel explicietere term aan. 
"Als ze me aan het neuken zijn, dan heb ik het nooit over mijn kont of wat dan ook, 
maar dan heb ik het altijd over mijn kut."63

Om uiting te geven aan het gevoel dat de deelnemers de seks nadrukkelijk samen 
beleven, kunnen - in plaats van of naast dirty talk - "lieve woordjes", zoals [239, 
Serge] (43) zegt, of andere affectieve uitingen dienst doen (zie ook Hopper, 1981). 
Verder werd in paragraaf 4.1.2 al aangegeven dat oogcontact voor sommige respon-
denten een belangrijke functie in dezen vervult (zie ook Andersen, 1985:2; Argyle, 
1975:232; Patterson, 1983).64 [235, Niels] (32) vond het ontbreken van oogcontact 
dan ook afbreuk doen aan zijn beleving, toen hij zijn vriend een keer "op z'n hondjes" 
neukte. "Aan de ene kant was het heel geil, maar aan de andere kant vond ik het een 
beetje onpersoonlijk. In die zin dat hij voor je zit en je ziet van hem alleen zijn rug. 
Wat ik toen miste, was het oogcontact met elkaar." Voor een respondent, [075, Roy] 
(33) is deze betekenis van oogcontact dan ook de reden dat hij door een anoniem 
contact nooit zo geneukt wil worden dat er oogcontact mogelijk is. 
 
4.1.8 De bevrediging 
In het algemeen kan op basis van het materiaal gesteld worden dat de kans op een 
fysiek, emotioneel of symbolisch bevredigende afloop van een seksuele ontmoeting 
toeneemt, naarmate het verloop van een ontmoeting beter aansluit bij het intrapsy-
chische script van de deelnemers en er zich minder problemen en strubbelingen 

                                                      
62 Erotisch taalgebruik is volgens Wells (1990) onder homomannen (en lesbiennes) gangbaarder dan 
onder heteroseksuelen. Voor een verklaring van dit verschijnsel gaat hij te rade bij de sociobioloog 
Symons (1979) die meent dat de gelijkgeslachtelijke achtergrond daarvoor verantwoordelijk is. Wells 
concludeert daaruit dat "gay males and lesbians can sexually relate to a same-sex partner in a 
stereotypically pure form of male and female socialization" (1990:146). 
63 Dat Melchior de aanduiding “kut” voor zijn kont nooit buiten de seksuele context gebruikt, 
ondersteunt de suggestie van Adelman "that a critical function of erotic sex talk is to transcend the 
mundane" (1992a:484; zie ook Spear, 1981). 
64 Patterson (1983:92) vond een samenhang tussen wederzijds oogcontact en de mate van 
liefdesgevoelens bij (heteroseksuele) stellen. 
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voordoen in de interactie tussen de deelnemers.65Uitgegaan is van de evaluaties van de (20) 
respondenten uit de integratiefase. Van 82 door hen beschreven ontmoetingen viel - meer of minder 
expliciet - de evaluatie te achterhalen, die in de meerderheid der gevallen positief uitviel. Omge-
keerd wordt de kans dat een ontmoeting als onbevredigend ervaren wordt groter 
wanneer deze niet aansluit bij het intrapsychische script van de deelnemers en/of de 
interactie niet vlekkeloos verloopt. 
Opvallend is in de eerste plaats de opeenstapeling en verwevenheid van intrapsychi-
sche en interactionele factoren in de evaluatie van de respondenten. Zo was [209, 
Julian] (30) om diverse redenen niet te spreken over een ontmoeting met een los 
contact. Allereerst vond hij het lichaam van zijn partner en bovenal diens kont niet 
echt opwindend. Ten tweede wilde de ander sneller dan hem lief was geneukt wor-
den. In de derde plaats drong zijn partner wel op anale seks aan, maar stelde deze 
weinig in het werk om het hem naar de zin te maken. En zijn laatste aanmerking was 
dat hij vanwege het condoom geen erectie kon houden. 
Ten tweede komt naar voren dat de respondenten zich niet altijd eenduidig uitspre-
ken over de bevrediging die ze uit een seksuele ontmoeting putten. Vooral met het 
oog op de veiligheidsgraad van de seks zijn de respondenten geneigd een voorbe-
houd te maken ten aanzien van het welslagen van een ontmoeting. Zo vond [224, 
Lieven] (32) een ontmoeting met een los contact erg opwindend en leuk, niet in de 
laatste plaats omdat hij zijn partner "bloedmooi" vond. Achteraf hield hij er toch een 
"rotgevoel" aan over, omdat onderwijl het condoom gescheurd was, en daarmee het 
risico vergroot was op een niet gewenst effect op langere termijn: een infectie met 
HIV of een SOA. 
 
4.2 Het fysieke en het intieme scenario 
Uit het materiaal komt naar voren dat het basisschema van seksuele ontmoetingen 
waarin geneukt wordt, vervat ligt in het intieme en het fysieke scenario: beide verlo-
pen in grote lijnen volgens dezelfde handelingspatronen. Op één punt verschillen het 
intieme en het fysieke scenario echter fundamenteel van elkaar. De beleving ervan 
loopt dermate uiteen dat de ontmoetingen voor de betrokken partners in een heel 
ander licht komen te staan. Terwijl in het fysieke scenario de lichamelijke lustbeleving 
domineert en elke partner in eerste instantie voor zijn eigen genot gaat - inclusief de 
optie dat het genot van Ander tot dat van Zelf leidt dan wel versterkt -, staat het 
intieme scenario vooral in het teken van emotionaliteit en verbondenheid tussen de 
partners. 
Hoe het fysieke scenario voor de respondenten kan verlopen, valt te distilleren uit 
een ervaring van [027, Casper] (39). Naast zijn relatie waarin tot zijn spijt zelden 
geneukt wordt, heeft hij sinds enige tijd een neukmaatje. Als ze bij elkaar langs gaan, 
is het vaste prik dat er geneukt wordt. "Als we mekaar zien," zegt hij, "draait het daar 
op uit. Dat is de onuitgesproken regel geworden tussen ons. Hij vindt het lekker om 
zich door mij te laten nemen en ik geniet ervan hem te neuken." De laatste keer dat 
het gebeurde was in een weekend dat zijn vriend voor een paar dagen in het buiten-
land vertoefde. 
                                                      
65 In tegenstelling tot Kinsey (1948) en Masters en Johnson (1966; 1980) wordt in dit onderzoek niet 
als criterium voor een "succesvolle" seksuele ontmoeting aangehouden of een dan wel beide 
deelnemers klaargekomen zijn. In de evaluatie door de respondenten van de door hen beschreven 
seksuele ontmoetingen is af te lezen dat klaarkomen een belangrijke maar veelal niet de 
doorslaggevende factor is voor de voldoening die ze aan een ontmoeting ontlenen. Met andere 
woorden, een ontmoeting kan bevredigend geweest zijn zonder dat Zelf klaargekomen is, en 
omgekeerd kan een ontmoeting als onbevredigend ervaren zijn, terwijl Zelf wel klaargekomen is.  
 

 
44



Het initiatief tot de lichamelijke toenadering ging na de maaltijd van hem uit. "Zoals 
gebruikelijk gaf ik het signaal. Ik trok hem naar me toe en dan begint het met tong-
zoenen en strelen over het hoofd en het haar en dan daal je langzaam af. Ik pak 'm 
dan eens in zijn kruis om te voelen of ie al een stijve pik heeft. En geleidelijk kleden 
we elkaar dan uit, eerst de trui en de knoopjes van de blouse los, de schoenen uit en 
dan maak je de gulp open. Langzaam bouw je dat zo op." 
Op de bank hebben ze in hun blootje nog wat zitten vrijen, maar voor het 'echte' werk 
doken ze het bed in. "Eerst mekaar pijpen en toen ben ik 'm gaan vingeren tot z'n 
kontje lekker open aanvoelde. En dan komt het moment dat ik aangeef dat ik hem ga 
nemen. Een condoom werd erbij gepakt en hij deed dat bij mij om. Hij is daar heel 
handig in. Hij maakt mijn pik echt keihard en in een flits zit 't er om." 
Het neuken kon beginnen. "Zelf wil ik het liefst van houding wisselen, maar met hem 
doe ik dat niet. Hij vindt één standje maar lekker en dat is met zijn benen omhoog. 
Wat ik met hem erg leuk vind, en dat is een van de redenen dat ik dat contact aan-
houd, is dat hij er helemaal in opgaat. Dat windt mij dan nog meer op, en in feite 
maak je mekaar zo gek als een deur. Die avond liep het neuken eigenlijk precies 
zoals ik het wilde, behalve dat ik wat te snel naar mijn zin klaarkwam. Ik was zo geil 
en hij zat ook nog aan mijn tepels, dat ik helemaal door het lint ging en het niet meer 
uit kon stellen. Omdat ik niet zo vaak neuk, wil ik er het liefst zo lang mogelijk van 
genieten. Gelukkig hebben we het de volgende ochtend nog eens dunnetjes overge-
daan. Hij is overigens toen niet klaargekomen, 's avonds was hij te moe en 's och-
tends had ie te weinig geslapen. Maar anders heeft hij daar geen problemen mee." 
Het lijdt geen twijfel dat tijdens dit weekend de fysieke bevrediging voor [027, Casper] 
prevaleerde. Uit zijn woorden valt op te maken dat de ontmoeting helemaal om 
lichamelijke opwinding en genot draaide. Op dat punt onderscheidt zijn relaas zich 
dan ook van het voorbeeld dat past in het intieme scenario en waarin [235, Niels[ 
(32) met zijn voormalige vriend de hoofdrol vertolkt. Naast het lichamelijke genoegen 
schonk de anale seks hen ook grote emotionele voldoening. Samen waren ze naar 
een voorstelling van de Safe-Sex-Video-Show geweest en zonder een woord daar-
over gewisseld te hebben voorvoelden ze naar zijn zeggen dat er die nacht geneukt 
zou worden. "In bed beland pijpten en vingerden we elkaar. De condooms lagen op 
het nachtkastje. En terwijl we aan het vrijen waren, hield hij plotsklaps een condoom 
voor mijn neus. Ogenblikkelijk wist ik dat hij daarmee bedoelde dat ik het om zijn pik 
moest doen. Ik wist gewoon dat hij me wilde neuken. Ik zag dat aan de blik in zijn 
ogen." 
Het condoom ging makkelijk om, maar het neuken wilde niet meteen vlotten. "Ik ging 
plat op mijn buik liggen, maar omdat ik heel nauw geschapen ben zat hij er in eerste 
instantie naast. Ik zei tegen hem dat hij tussen mijn benen zat, je zit ernaast. En daar 
moest ie erg om lachen. Ik ben daarna op m'n knieën gaan zitten, met m'n kont een 
beetje naar achteren, hij trok mijn billen wat uiteen en toen ging het wel." 
Een paar alcoholische versnaperingen zorgden er mede voor dat hij zich beter 
ontspannen kon, maar vooral speelde mee dat hij zijn vriendje volkomen vertrouwde. 
"Ik voelde me voor 200% op mijn gemak bij hem. Ik voelde me zo vertrouwd en veilig 
bij hem, met zijn lichaam, met zijn pik. Daardoor kon ik me makkelijker ontspannen 
en wist ik dat er niks kon gebeuren. Terwijl hij me neukte, dacht ik, wat voor mij heel 
uitzonderlijk is, laat het maar komen, neem me maar. En waar ik me achteraf hele-
maal over verbaasd heb is dat ik op een gegeven moment mee ben gaan rijden. Dat 
ik met mijn bekken met hem ben mee gaan bewegen, in zijn ritme. Dat is een duide-
lijk teken dat ik het lekker vond. Het is eigenlijk de enigste keer geweest dat ik er echt 
van genoten heb." 
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Laat hij zich bij andere gelegenheden wel eens neuken om de ander een plezier te 
doen, ditmaal deed hij het omdat hij het zelf ook wilde. "Ik wilde door hem op dat 
moment geneukt  worden, ik wilde zijn pik in mijn anus voelen. Ik was hartstikke geil 
op die jongen en ik hield ontzettend van hem. Samen met hem wilde ik die hoogste 
vorm van intimiteit die neuken is beleven. Het gaf me het gevoel alsof ik één was met 
hem." 
Ook het klaarkomen stond in het teken van deze op de relatie gerichte betekenis van 
neuken. "Onder het neuken heeft hij me met zijn linkerhand afgetrokken en zelf 
kwam hij in mij, in het condoom klaar. Ik wilde ook graag dat hij klaarkwam, dat je 
samen dat gevoel deelt. Tegen het moment dat hij kwam, riep hij, ik ga spuiten, ik ga 
spuiten. En dat vond ik heel prettig om te horen. Want dat was voor mij een bevesti-
ging dat het voor ons allebei erg lekker ging." 
Wat in deze twee voorbeelden bovenal opvalt, is de verschillende emotionele kleu-
ring die de ontmoetingen hebben en die ze elk een heel eigen karakter geeft. Als 
alleen de handelingen die er plaatsvonden in ogenschouw genomen worden, zou de 
conclusie kunnen luiden dat beide ontmoetingen in hoge mate op elkaar lijken.66 De 
opbouw verloopt via een voorspel waarin men zoent, pijpt en vingert, en vervolgens 
komt er een moment - in beide gevallen gemarkeerd door het te voorschijn halen van 
het condoom - dat de voorbereidingen omgezet worden in de daadwerkelijke pene-
tratie. Men neukt in deze of gene houding en uiteindelijk bereikt de ontmoeting haar 
hoogtepunt in het orgasme. Ook qua interactie tussen de partners doen de ontmoe-
tingen niet voor elkaar onder. Men voelt elkaar goed aan, stemt het eigen gedrag af 
op dat van de ander en neemt - weliswaar zonder er veel woorden aan vuil te maken 
- gezamenlijk de voor het neuken noodzakelijke beslissingen. De ontmoetingen 
krijgen echter een geheel ander aanzien door de betekenis die door de respondenten 
aan deze ogenschijnlijk identieke handelingenspatronen worden toegekend. 
 
4.2.1 Seks om de seks 
In het fysieke scenario staat, zo blijkt uit het materiaal, de lustbevrediging van elk der 
partners voorop. Men geniet van elkaars lichaam en heeft samen plezier, maar de 
beleving ervan wordt in eerste instantie in individuele, op het eigen genot gerichte 
termen onder woorden gebracht. De partner is bij wijze van spreken meer een 
instrument waarmee men vrijt en fysieke voldoening bewerkstelligt dan een minnaar 
met wie de liefde wordt bedreven. Voor beiden is seksueel genot het doel waar het in 
de ontmoeting om draait.67

Dit scenario weerspiegelt een significant kenmerk van de homo(sub)cultuur: de 
tendens om seksueel verkeer als een waarde op zich te beschouwen (Van Lieshout, 
1992:4) en dit niet te beperken tot de omgang met één vaste partner. De geneigdheid 
bij homomannen tot een niet-monogame levensstijl laat zich niet alleen aflezen uit 
                                                      
66 Coxon (1996:114) meldt dat twee seksuele handelingenspatronen dominant zijn. Het actieve neuk-
patroon gaat als volgt: als Zelf neukt, is de kans groot dat Zelf eerst door Ander gepijpt is. Bovendien 
is kans groot dat Zelf voorafgaande aan het neuken Ander gerimd (kontgelikt) heeft. Het passieve 
neuk-patroon spiegelt het eerste patroon: Als Zelf geneukt wordt, is de kans groot dat Zelf eerst Ander 
gepijpt heeft. Bovendien is de kans groot dat Zelf voorafgaande aan het neuken door Ander gerimd is. 
67 In navolging van de utilistische filosoof Bentham, in wiens visie alle mensen erop gericht zijn pijn te 
vermijden en plezier na te streven (zie ook Vos, 1996), benadrukt Reiss (1986:36) de op eigen genot 
gerichte kant van seksualiteit. In zijn ogen gaat het daarbij om een universeel principe. In dit 
onderzoek komt naar voren dat de gerichtheid op eigen genot weliswaar een belangrijk aspect is van 
de seksualiteit en als zodanig centraal staat in het fysieke scenario, maar dat ook op Ander gerichte 
aspecten een rol spelen. 
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studies van oudere datum (Kinsey et al, 1948), maar wordt ook in recente surveys 
gerapporteerd (Dannecker, 1990; Laumann et al, 1994; Van Zessen & Sandfort, 
1991). Voor een deel lijkt deze hedonistische inslag van de homo(sub)cultuur terug te 
voeren op de sekse-specifieke, dat wil zeggen mannelijke socialisatie in onze cultuur 
(Blumstein & Schwartz, 1990). 
Daarmee is niet gezegd dat het fysieke scenario voor de respondenten alleen aan 
ontmoetingen met losse, al dan niet anonieme contacten is voorbehouden; ook in 
relaties of met seksmaatjes - getuige het relaas van [027, Casper] - wordt dit scena-
rio gehanteerd en vrijt men (soms) puur om de lust (zie BIJLAGE 8). De geijkte 
uitdrukking hiervoor onder de respondenten is dan ook dat neuken lekker of geil 
gevonden wordt en men zich voldaan voelt. Deze in dit scenario algemeen gedeelde 
connotatie kan vergezeld gaan van meer idiosyncratische betekenissen. Zo associ-
eert [005, Alfons] (38) neuken, of in zijn geval geneukt worden, met de idee dat hij 
door de ander begeerd wordt. "Seks heeft allereerst met geilheid te maken, maar in 
tweede instantie speelt voor mij dat iemand mij leuk vindt. Ik wil niet zeggen als 
mens, maar in ieder geval vindt hij me knap of aardig of wat dan ook. Dat ik door die 
persoon begeerd wordt, dat vind ik een heel opwindende gedachte." 
 
4.2.2 Intieme seks 
Het intieme scenario is daarentegen een typisch relationeel scenario. Bedoeld wordt 
daarmee dat in dit scenario de fysieke bevrediging hand in hand gaat met de emotio-
nele voldoening die het neuken met een specifieke partner schenkt (zie ook Deenen 
et al, 1994).68 Hoewel het niet uitgesloten is dat een seksuele ontmoeting met een los 
contact deze emoties kan oproepen, blijkt in het onderzoek dat dit scenario in de 
praktijk vooral gerealiseerd wordt in ontmoetingen met vaste relaties en regelmatige 
contacten (zie BIJLAGE 8). 
In de betekenisgeving van de respondenten komt het relationele karakter van het 
intieme scenario nadrukkelijk tot uiting. In diverse toonaarden wordt het gevoel 
verwoord dat men gezamenlijk iets beleefd heeft. Dat de lichamelijke nabijheid en 
verstrengeling de vriendschap of liefde die men voor elkaar voelt symboliseert. 
Eerder bleek al dat [235, Niels] neuken in termen van eenwording met zijn vriendje 
duidt. Ook [208, Joram] (29) beklemtoont het gevoel van samen-zijn. "Neuken is iets 
van ons tweeën, iets wat we met niemand anders hebben. Op die momenten nader 
je elkaar heel erg en dan gebeurt het echt dat wij van twee personen één worden. 
Neuken is voor ons meer dan het fysieke gevoel, het drukt uit dat we iets speciaals 
met zijn tweeën hebben." 
Voor [214, Roel] (34) drukt neuken met zijn vriend uit dat ze elkaar door en door 
vertrouwen. "Het is een vorm van elkaar helemaal vertrouwen. Je werkt samen aan 
elkaars orgasme. Het geeft aan dat je bij elkaar hoort." En [104, Sid] (29) noemt het 
de "vervolmaking" van en de "kroon" op zijn relatie. "Neuken voelt warm aan, het 
staat voor genegenheid en geborgenheid. Je beleeft het samen en er zit alles in. 
Emotionele warmte, bij elkaar zijn en liggen, genieten van elkaar, en daarin de rust 
vinden dat je dat met elkaar hebt." 
Het intieme scenario reflecteert een aspect van de homo(sub)cultuur dat de laatste 
decennia aan kracht en betekenis heeft gewonnen. Meer dan voorheen (Van Kerk-
hof, 1987) zijn homomannen geneigd zich - voor kortere of langere tijd - te binden 
                                                      
68 Deenen et al. (1994:425) concluderen op basis van hun onderzoek naar relaties onder Nederlandse 
homomannen dat "relationship satisfaction, sexual satisfaction, emotionally intimate experiences and 
sexually intimate experiences are positively related". 
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aan een partner en met deze partner lief en leed te delen (Sandfort & De Vroome, 
1996). Frenken & Kwant (1981:169) noemen een seksuele ontmoeting intiem "wan-
neer de twee mensen daarbij helemaal zijn betrokken, met lijf, hersenen, hart en 
gevoel, (...) wanneer zij helemaal, met heel hun hebben en houden, aanwezig zijn bij 
en in die lijfelijke activiteit". Deze definitie die in eerste instantie ontleend is aan de 
(heteroseksuele) huwelijksrelatie, lijkt ook zeer wel van toepassing op de responden-
ten die in een relatie volgens dit scenario neuken. 
 
4.3 Het wederkerige scenario 
Seks tussen mannen draagt, gezien de fysieke toerusting van beide partners, de 
mogelijkheid in zich dat men elkaar tijdens een en dezelfde ontmoeting over en weer 
neukt (Coxon, 1996:62).69Coxon meldt enerzijds dat dit scenario in de SIGMA onderzoeksgroep 
tamelijk onwaarschijnlijk is: "if fucking occurs, it is unlikely to be reciprocated in the same session, 
making it a classic asymmetric or 'gendered' act" (1996:112); anderzijds meldt hij dat wederkerige 
sessies in 17,6% van alle sessies plaatsvonden (1996:116) In hoofdstuk 6 zal blijken dat er 
sprake is van een tendens tot rol-flexibiliteit onder de respondenten, waardoor in het 
begin van een seksuele ontmoeting niet zonder meer vaststaat hoe de rollen inge-
vuld worden. Gedemonstreerd wordt dat de feitelijke rolverdeling in de interactie 
tussen de partners tot stand komt. Het wederkerige scenario kan nu opgevat worden 
als een verbijzondering van deze algemene regel. Rol-flexibiliteit is in dit scenario 
niet zozeer een optie die eventueel door de respondenten gerealiseerd wordt als wel 
een gegeven. 
In zijn relatie praktiseert [225, Malcolm] (30) dit scenario met een zekere regelmaat 
en aan zijn ervaringen wordt het volgende voorbeeld ontleend. Hij nam zelf die 
bewuste keer het initiatief tot neuken. "Dat ging wel grappig. Ik zei hem dat ik zin had 
om te neuken en hij antwoordde, ik ook. Dus eerst moesten we uitmaken wie het 
eerste mocht. Allebei gunden we elkaar die lol, en uiteindelijk heb ik hem eerst 
geneukt. Een van ons tweeën, ik weet niet meer wie, heeft onder het bed de KY 
gepakt en vervolgens heb ik hem gepenetreerd. Ik kan me nog herinneren dat hij op 
het moment dat ik naar binnen ging, vroeg om heel even te wachten. Hij moest er 
even aan wennen. Onder het neuken heb ik hem afgetrokken, hij zat op z'n knieën 
en ik zat achter hem. Omdat ie bijna klaarkwam, wilde hij dat ik stopte met rukken. Hij 
is daarna plat gaan liggen en in een mum van tijd kwam ik toen in hem klaar." 
Snel werd er van rol gewisseld en neukte zijn vriend hem. "Omdat ik net zelf klaarge-
komen was, voelde ik me ontspannen en lichamelijk een beetje moe. Als je dan 
geneukt wordt, dan laat je het meer over je heen komen. Tenminste dat gevoel heb ik 
dan. Ik ben dan ook wat minder actief en de concentratie is ook deels weg, maar ik 
word er wel weer opgewonden van. Ik lag op mijn buik en ik liet het allemaal over me 
heen komen. Hij kwam ook in mij klaar en daarna zijn we lekker tegen elkaar aan 
gaan liggen, voorkant tegen voorkant." 
Over en weer waren beide partners erop gespitst de ander te neuken. Nadat ze tot 
overeenstemming waren gekomen over de volgorde van de rolverdeling, wisten ze 
hoe de ontmoeting zich zou ontwikkelen. Voor beiden was het duidelijk wat er op een 
bepaald moment van hen verwacht werd. Misverstanden over de rolverdeling en het 
verloop van de sessie waren vrijwel uitgesloten. Dat bij ontstentenis van (expliciete) 
onderhandelingen misverstanden echter allerminst uitgesloten zijn, blijkt uit een 
ervaring van [214, Roel] (34). Jaren terug raakte hij in een situatie verzeild, waarin 

                                                      
69 Van de 30 respondenten uit de reductie en integratie-fase bleken 11 ervaring te hebben met het 
wederkerige scenario. 
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zijn partner er sterk op aandrong dat hij zich ook zou laten neuken. "Dat was een 
korte verkering die ik weer eens tegenkwam en die ik toen heb geneukt. Daarna 
wilde hij mij ook nemen, maar dat zag ik niet zitten. Hij vond dat niet eerlijk, omdat ik 
hem al wel geneukt had. Tja zei ik, dat is dan jammer, maar dat hebben we niet 
afgesproken." 
Het is geen toeval dat het in het bovenvermelde voorbeeld om een vriendenstel gaat. 
Evenals het intieme scenario valt het wederkerig neuken als een relationeel scenario 
te typeren dat met name (zie BIJLAGE 8) in vaste en regelmatige relaties ten uitvoer 
wordt gebracht (zie ook Davies et al, 1993:109).70 Een bijkomend argument voor 
deze relationele typering van het wederkerige scenario is het gegeven dat ook 
respondenten die zelf nog nooit om en om geneukt hebben, dit scenario het meest 
geëigend voor relaties vinden. Zo houdt [213, Koen] (40) die naar eigen zeggen een 
broertje dood heeft aan de passieve rol, het niet voor onmogelijk dat hij in een even-
tuele relatie de idee van gelijk oversteken in de praktijk zou brengen. "Het zou waan-
zinnig zijn om bij elkaar precies hetzelfde te kunnen doen. Dat ik hetzelfde ervaar als 
mijn vriend. Dat ik ook eens een jongen in mij zou kunnen laten spelen. Ik vind ook 
dat er in een relatie gelijkheid moet zijn. Dat je in het huishouden de kosten samen 
deelt. Maar ook dat in het seksspel niet alles van een kant komt." 
De veronderstelling is aannemelijk dat veel homomannen wederkerig neuken als de 
hoogste vorm van gelijkwaardigheid beschouwen die zij in een relatie nastreven. 
Anders dan heteroseksuele stellen lijken homomannen in een relatie immers niet 
zozeer een complementaire rolverdeling na te streven (Straver et al, 1994), maar 
voeren zij eerder een delicaat spel van geven en nemen op (McWhirter & Mattison, 
1984:31), dat op het seksuele vlak gereflecteerd wordt in het wederkerig scenario. 
Het wederkerige scenario mag dan wel in hoog aanzien staan als relationeel ideaal, 
in de alledaagse praktijk ziet menige respondent echter om uiteenlopende redenen 
van realisering af. In de eerste plaats is de kans dat er zowel actief als passief 
geneukt wordt gering als een van beide partners een uitgesproken voorkeur heeft 
voor een specifieke rol. [238, Pepijn] (52) is alleen geporteerd voor de actieve positie. 
"Om en om neuken dat gebeurt niet. Een keer is het me bijna overkomen en dat leek 
meer op een verkrachting, hoewel dat een groot woord is voor wat er gebeurde. Ik 
vind het niet lekker om geneukt te worden en ik wil het gewoon niet." Omgekeerd 
geeft [241,Raoul] (28) er de voorkeur aan om geneukt te worden. "Ik heb het wel 
eens meegemaakt," zegt hij, "dat er beide kanten op geneukt werd en het lukte ook 
wel, maar ik laat me liever neuken. Het is voor mij ook niet iets dat ik zou willen 
nastreven." 
Een tweede sta-in-de-weg om het wederkerige scenario te praktiseren zijn de rol 
verwachtingen die vooral in een s/m-spel gelden. [226, Manfred] (35) is daar zeer 
strikt in. Om en om neuken is voor hem op zich geen onbekend gebied, maar in zijn 
rol als meester is dat uitgesloten. "In een s/m-spel laat ik me nooit neuken. Dan zou 
je je overleveren aan een slaaf en dat kan niet door de beugel. Kijk, wat wel eens 
gebeurt als je met twee slaven bezig bent, is dat je de ene slaaf de opdracht geeft 
om de ander te neuken. Maar om mezelf door een slaaf te laten neuken, dat is tot nu 
toe niet gebeurd." 

                                                      
70 De uitkomst van Coxon (1996:96) dat in de SIGMA onderzoeksgroep de beide-modaliteit (zowel 
actief als passief neuken) het vaakste voorkomt in de groep homomannen met een exclusieve relatie, 
geeft een indicatie van het relationele karakter van het wederkerige scenario. 
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In de derde plaats wil menigeen niet meer geneukt worden, als hij klaargekomen is.71 
Zodoende wordt niet meer aan een noodzakelijke voorwaarde van dit scenario 
voldaan. [225, Malcolm] had er, zo bleek hierboven, geen noemenswaardig probleem 
mee om zich alsnog te laten neuken  maar voor [214, Roel] (34) is dit een echt 
beletsel. "Ik heb in het algemeen al niet zo'n sterke behoefte om geneukt te worden, 
maar als ik klaargekomen ben wil ik het helemaal niet meer." 
 
4.4 Het machtscenario 
Het heeft er alle schijn van dat seksuele machtsspelletjes zich tegenwoordig in een 
grote populariteit mogen verheugen (Hekma, 1994b:87; Weinberg & Kamel, 
1983:23). In het uitgaanscircuit floreren 'kinky' en andere 'perverse' party's, s/m-
accesoires gaan als warme broodjes over de toonbank, en ook bleek een substanti-
eel deel van de respondenten72 gefascineerd door dit soort uitingen en fantasie-
en.73Aan de onderzoeksopzet van Keating & Over kleven echter twee problemen die mogelijk 
verantwoordelijk zijn voor de discrepantie tussen hun resultaten en de observatie in het onderhavige 
onderzoek. In de eerste plaats hebben zij gewerkt met "structured fantasy", dwz hun respondenten 
werden geacht (schriftelijk) te reageren op door hen voorgelegde fantasie voorstellen. Zelf geven de 
auteurs ook aan dat de validiteit hierdoor mogelijk in de knel is gekomen. Ten tweede hebben zij geen 
rekening gehouden met de dimensie actief-passief. Hun werkwijze was om zowel aan hun hetero- als 
homo-respondenten dezelfde soort fantasieën voor te leggen, dat wil zeggen waar in het geval van 
heteromannen een vrouw werd ingevuld, stond voor homomannen een man vermeld. Op die manier 
wordt echter geen recht gedaan aan de principiële tweezijdigheid van de homoseksuele fantasie en 
ervaring. Het gebruik van de term spel is indicatief voor de aard van de hier bedoelde 
activiteiten. Weinberg & Kamel benadrukken dat s/m vanuit het perspectief van de 
betrokkenen in hoge mate het karakter heeft van een theatrale performance en meer 
met fantasie van doen heeft dan met wat een buitenstaander als (rauwe) werkelijk-

                                                      
71 In termen van de seksuele respons cyclus lijkt dit beletsel het gevolg van het gangbare patroon. 
Fysiologisch gezien dient zich na de climax bij de man een "refractory period" aan die afgerond moet 
zijn vooraleer "effective restimulation to higher levels of sexual tension is possible" (Masters & 
Johnson, 1966:7; zie ook Whalen, 1966:157). De vraag is dan ook of het wederkerige scenario wel 
past binnen de gebruikelijke formulering van de seksuele respons cyclus, zoals het eveneens de 
vraag is of de seksuele respons cyclus recht doet aan het seksueel receptieve vermogen van mannen. 
72 Van de 30 respondenten uit de reductie en integratie-fase bleken er 12 ervaring te hebben met het 
machtscenario. 
73 Hoewel de vragen naar seksuele fantasieën geen rol in de analyse hebben gespeeld (zie hoofdstuk 
3.4.1), is er wel wat over dit materiaal te zeggen. Evenals Coxon (1996:133) viel het de onderzoekers 
op dat menig respondent - ook mannen die in hun seksuele praktijk niets in anale seks zien - in zijn 
gedachten met beelden speelt, waarin hij overgeleverd is aan andermans grillen en de partner alle 
touwtjes in handen heeft. In de fantasiewereld gaat men echter aanmerkelijk verder dan in de geleefde 
werkelijkheid. Aan gelijkwaardigheid en instemming van de partners heeft men dan geen boodschap. 
Met name viert de wens hoogtij om - niet zelden door meerdere mannen - genomen te worden. En 
hun apotheose bereiken deze fantasieën in een welhaast collectief verlangen om onder dwang en 
tegen de wil te worden verkracht. 
Deze observatie is conform die van Masters & Johnson (1980:187) met betrekking tot de fantasieën 
van homomannen. Hij lijkt echter op gespannen voet te staan met zowel de uitkomst van de studie 
van Keating & Over (1990) als met de studie van Lehne (1978) die slechts bij 4% van zijn 
respondenten (N=47) fantasieën met een machtsthema aantrof. Keating & Over (1990) concluderen 
namelijk dat "within each group [homo- en heteromannen, MvK], sensual and genital same-orientation 
fantasies were more arousing than either public-sex or dominance-submission fantasies, which in turn 
were more arousing than aggressive-sex fantasies", 
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heid zou kunnen beschouwen (1983:105; zie ook Coxon, 1996:130).74 Dat deze spel-
opvatting een voorwaarde is voor dit scenario, blijkt ook uit een ervaring van een 
respondent. [202, Jonathan] (44) voelde zich genoodzaakt een punt te zetten achter 
een naar zijn zeggen "verrukkelijk" s/m-contact, omdat de grenzen tussen spel en 
werkelijkheid dreigden te vervagen. "Ik hou van s/m, maar het moet wel een spel 
blijven. Ik vond het heel spannend met hem, maar ik vond het te ver gaan toen mij 
werd gevraagd mijn hersens uit te schakelen. Ik snapte op dat moment niet meer 
waar de werkelijkheid ophield en zijn spel begon. Ik heb toen gedacht, dat wordt me 
te ingewikkeld, dit is het me niet waard." 
Het concept machtscenario dient als een verzamelnaam voor een groot scala aan 
spelletjes. De een stelt zich in zijn gedachten voor dat hij vernederd wordt, zonder 
dat zijn  partner daar sjoege van hoeft te hebben. Een ander maakt gebruik van een 
complete enscenering en zet allerlei attributen in om een door beide partners pijnlijk 
bewust beleefde machtsverhouding op te bouwen. En een derde hanteert louter 
psychologische middelen om het machtsverschil gestalte te geven en staat er als 
onderdeel van het ritueel bij voorbeeld op dat zijn partner hem smeekt om geneukt te 
worden. Al deze praktijken hebben met elkaar gemeen dat men zich verlustigt in een 
spel rond onderdanigheid en dominantie, rond vernederd worden en vernederen, 
rond onderwerping en overheersing, rond gebruikt worden en, om met [238, Pepijn] 
(52) te spreken, "sufneuken" (Gosselin & Wilson, 1986:93; Spengler, 1979:17; 
Visser, 1983:15; Weinberg & Kamel, 1983:20). 
In het materiaal komt naar voren dat het machtscenario, en zeker zijn s/m-varianten, 
te betitelen is als een spel dat beoefend wordt met losse contacten en s/m-maatjes 
(zie BIJLAGE 8; zie ook Davies et al, 1993:137; De leerscene, 1985:59). De beteke-
nissen die de respondenten aan het machtsspel hechten, zullen eerder op het 
fysieke en symbolische vlak liggen dan dat ze met intimiteit en relationele verbon-
denheid van doen hebben (zie De leerscene, 1985:63). In de ogen van [226, Manf-
red] (35) is dat logisch. "Ik ben al niet zo'n emotioneel typetje," zegt hij, "maar zeker 
met s/m komt er wat mij betreft weinig of geen emotie aan te pas. Kijk, als je een 
vaste s/m-partner hebt of een relatie, dan zal emotie eerder een rol spelen dan een 
eerste keer in een contact op een party. Als je daarna met die persoon verder gaat, 
kan er iets meer sprake zijn van emotie omdat je elkaar leuk vindt. Maar zo'n eerste 
keer op een party is het gewoon geil en leuk." 
Praktisering van dit scenario door de respondenten binnen een vaste relatie lijkt de 
uitzondering (zie ook Lee, 1983). De oorzaak daarvan is mede gelegen in het geri-
tualiseerde karakter van het machtsspel. In een relatie wringt het om de flexibele en 
gelijkwaardige verhouding die men gewend is in het onderlinge sociale verkeer 
tijdens de seks in te wisselen voor een strikte rolverdeling die het machtscenario 
vereist (Coxon, 1996:130; Kamel, 1983:172). [202, Jonathan] (44) kan alleen met 
losse contacten harde seks hebben. Met zijn vriend is dat niet aan de orde, omdat 
ze, zo meent hij, elkaar te goed kennen om dat spel te spelen. Ook [061, Felix] (36) 
lukt het amper om in de seks met zijn partner die switch te maken. Op sociaal vlak is 
hij eerder dominant, maar seksueel verkiest hij een onderdanige passieve rol. "Met 
m'n vriend vind ik het moeilijk om die knop om te schakelen. Buiten onze seksuele 

                                                      
74 Tegelijkertijd wijzen  Weinberg & Kamel (1983) erop dat fantasieën niet alleen persoonlijk en 
idiosyncratisch zijn, maar onderdeel zijn van de cultuur waarin de betrokkenen leven. Anderen zoals 
Gebhard (1969) gaan nog een stapje verder en vatten s/m als een spiegel van onze maatschappelijke 
verhoudingen op: "Sadomasochism is embedded in our culture since our culture operates on the basis 
of dominance-submission relationships" (zie Weinberg & Kamel, 1983:20). 
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relatie hebben we ook een normale relatie. Met hem schiet ik in een deuk als hij me 
iets zou opdragen. Schei uit, denk ik dan, dat hebben we niet afgesproken. Bij 
andere jongens kun je dieper in die onderdanige rol duiken en leg je je ook eerder 
neer bij je rol. Bij hen heb ik geen last van gêne, want zij verdwijnen weer uit je 
leven."75

In het machtscenario acteren weliswaar twee partijen, waarbij normaliter de dominan-
te positie samenvalt met de actieve neuk-rol en de onderdanige met de passieve, 
maar dat wil niet zeggen dat men zich voor eens en altijd op een bepaalde positie 
vastlegt (Spengler, 1979; Visser, 1983; Freud, 1985a:88).76 Menig respondent laat 
het, analoog aan de besluitvorming rond de rolverdeling (zie hoofdstuk 6), van de 
situatie en de partner afhangen of hij de dominante dan wel de onderdanige rol 
speelt. Zo vindt [058, Everhard] (37) het bij tijd en wijle leuk om iemands slaaf te zijn, 
maar geniet hij er met anderen evenzeer van om de "vent" te zijn "die hen neemt". 
Tegelijkertijd komt in het onderzoek als een derde voorwaarde voor overgave (zie 
4.1.5) naar voren dat een bevredigend verloop van het spel gebaat is bij een hande-
lingspatroon gedurende een seksuele ontmoeting dat zich conformeert aan de 
cultureel bepaalde rollen. Met andere woorden, naarmate de onderdanige77 zich 
meer het gedrag eigen maakt dat aan de rol van slaaf toegeschreven wordt en de 
dominant zich meer inleeft in de rol van meester, zijn beiden beter in staat zich aan 
het spel over te geven (zie ook Coxon, 1996; Kamel, 1983:171; Lee, 1983:183 ). 
Gedragingen die niet binnen de rol verwachtingen vallen, worden in het machtsspel 
door de respondenten doorgaans niet erg op prijs gesteld. Een meester houdt er bij 
voorbeeld niet van om, wat [109, Job] (36) overkwam, door de onderdanige in een 
passieve positie gemanoeuvreerd te worden. [109, Job]'s vriendje die in hun relatie 
de onderdanige partij is, zat die keer op hem. "Hij vindt dat een heerlijk standje, maar 
ik baal daarvan. Ik heb dan minder controle over alles. Het liefste zou ik hem op zijn 
buik neerleggen, de benen wijd en goed in hem stoten." 
 
4.4.1 Meester en slaaf 
Een ontmoeting vanuit het perspectief van de meester beschrijft [226, Manfred] (35), 
die regelmatig en met veel genoegen de rol van dominante speelt. De laatste keer 
kweet hij zich van zijn taak met een man die op een advertentie gereageerd had. Om 
in de stemming te komen werd de ander van onderen geschoren, werden hem 
tepelklemmetjes opgezet en gewichten aan zijn ballen gehangen, kreeg hij er met de 
zweep van langs en ook nog een behandeling met kaarsvet. Geblinddoekt werd hij 
vervolgens in de sling gedeponeerd en kon het neuken beginnen. "Ik wist van tevo-
ren wel," vertelt [226, Manfred], "dat hij geneukt wilde worden, maar de ander moet 
daar op dat moment ook zin in hebben. Ik heb hem gevingerd en uit zijn reactie 
                                                      
75 Volgens Simon & Gagnon (1987:372) ligt aan deze gêne mede de voor de westerse wereld typische 
kloof tussen het erotische universum en het dagelijkse leven ten grondslag: "The separation of an 
erotic identity from an everyday identity is reflected in the highly disjunctive experience that commonly 
occurs upon the entry into explicitly sexual acts. (..) This is clearly reflected in the traditional and 
persistent practice of putting out the lights before initiating sexual activity: Not to be seen, not to see, 
not to be seen seeing". 
76 Scoville (1985:43) wijst nog op een ander aspect van rol-flexibiliteit, waarbij de wisseling van rollen 
van sociaal-economische aard is: bijvoorbeeld een manager die in zijn vrije tijd de onderdanige speelt 
of omgekeerd een vakkenvuller die tijdens een seksuele ontmoeting de dominant is. 
77 De gebruikelijke aanduidingen voor de twee partijen in het machtsspel zijn dominant of meester en 
onderdanige of slaaf (Hoogeveen, 1987:79). 
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leidde ik af dat hij het oké vond. Daarna heb ik er een dildo bij gepakt en uiteindelijk 
ben ik hem gaan neuken. Met een condoom want zonder komt in mijn woordenboek 
niet voor." 
De penetratie was een moment van groot genot. "Zalig was dat. Dat binnendringen is 
iets wat echt bij een s/m-spel hoort. Je voelt dan dat de onderdanige zijn eigen 
helemaal overgeeft. Zeker als hij vastgebonden ligt, is hij helemaal weerloos. Op dat 
moment ben ik degene die beslist wat er gebeurt. Dat geeft mij een heel goed ge-
voel. Zelf laat ik me dan nooit zo gaan, want als ik me als dominante overgeef dan 
heb ik geen controle meer over wat ik doe en dat kan niet. Ik heb hem eerst in de 
sling geneukt, en na hem losgemaakt te hebben heb ik 'm op zijn buik op de grond 
gelegd en het daar afgemaakt," aldus [226, Manfred]. 
Het spel was daarmee geenszins beëindigd. Met de zweep en klemmen ging hij de 
ander opnieuw te lijf, en ook de dildo en een buttplug kwamen er nog aan te pas. "Hij 
was al een paar keer dusdanig geil geweest dat hij bijna klaarkwam, maar ik stopte 
er dan weer mee, ook om hem wat te plagen. Op een gegeven moment heb ik hem 
echter gezegd dat hij moest klaarkomen. En dat deed hij ook." Tot zover het relaas 
van een meester. 
Tegenover zijn optiek staat die van de onderliggende partij. [233, Joost] (22) houdt 
ervan om onderdanig te zijn in de seks. Met een jongen die hij al langer kent, voerde 
hij het machtsspel op. Als proloog werd ook hij opgewarmd met klappen en tepel-
klemmen, moest hij bevelen uitvoeren en werd hij vastgebonden. Plotsklaps werd hij 
omgedraaid en gepenetreerd. "Dat gebeurde tamelijk grof en ruw en hardhandig," 
weet hij zich nog al te goed te herinneren. "Ik vind dat het lekkerste, als iemand net 
binnenkomt, dat je die harde eikel in iets zachts voelt. Je voelt dan die wrijving van 
binnen en het stoten tegen de prostaat. Hoewel ik het niet kon zien, wist ik dat hij een 
condoom om had gedaan. Als de eikel bij je bilspleet komt, voel je dat er rubber 
omheen zit. Maar we hebben daar strikte afspraken over en we hebben een hele 
goede vertrouwensband. Hij is seropositief en voor hem is neuken met een condoom 
even vanzelfsprekend als wanneer je de kraan opendraait en er water uitkomt." 
Als zij vrijen, hoort neuken er automatisch bij. Hoe het gebeurt en wanneer het 
begint, wordt echter helemaal door de dominante partij bepaald. "Hij deed waar hij 
zin in had en ik heb daar maar in mee te gaan. Voor mij draait het in s/m erom dat ik 
me ter beschikking van de ander stel en dat geeft mij een kick. In werkelijkheid heb ik 
ook een deel van de touwtjes in handen, want ik kan altijd gebruik maken van een 
stopwoord. Als hij iets zou doen wat ik absoluut niet wil, hoef ik maar stop te zeggen 
en dan houdt hij ermee op. Bovendien is er die vertrouwensband. Als iemand je kent, 
weet hij ook hoe ver hij kan gaan. Lichaamstaal is in s/m heel erg belangrijk. Aan de 
reacties van het lichaam kan de ander aflezen of ik het wel of niet wil." 
Zelf genoot [233, Joost] er erg van. "Ik gaf me er helemaal aan over. Ik ontspande 
me zoveel mogelijk van achteren en ik ging in zijn bewegingen mee, zodat het voor 
alle twee erg opwindend is. Vooral toen hij tegen zijn top aanzat, gaf het neuken mij 
een heel groot genotsgevoel. Hij begon sneller te stoten, zijn lul voelde ik harder 
worden en toen hij klaarkwam voelde ik ondanks dat er een condoom omheen zat 
zo'n sproeiend gevoel van binnen. Waar de zaadleider zit, voel je dan echt een 
stuwende beweging. Die momenten vind ik heel erg prettig en heel erg opwindend." 
Duidelijk komt uit deze ervaringen naar voren dat het machtscenario een spel is met 
afspraken en regels. In termen van seksuele handelingen ligt, zo blijkt uit het materi-
aal, in de regel het patroon vast: de dominant neukt actief, wordt gepijpt en gerimd, 
terwijl de onderdanige geneukt wordt, actief pijpt en actief rimt (zie ook Coxon, 
1996:134). Voor de duur van het spel laten beide partners hun dagelijkse rollen 
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achter zich en zetten ze hun lichaam - en ziel - in als tegenvoeters in een sterk 
geritualiseerde machtsverhouding. Van buiten af gezien lijkt de meester volkomen 
soeverein in zijn handelen. Het heeft er alle schijn van dat hij zonder acht te slaan op 
de onderliggende partij bepaalt wat er gebeurt en zich laat leiden door zijn invallen 
(zie ook Lee, 1983:185).78 De slaaf van zijn kant doet het voorkomen alsof hij lijd-
zaam de wensen van de meester inwilligt en al zijn grillen passief ondergaat. Beiden 
zijn zich er echter terdege van bewust dat deze performance slechts tot stand komt 
bij de gratie van beider instemming en dat het genot dat ze eraan ontlenen alleen in 
hun onderlinge wisselwerking verwezenlijkt wordt. Zoals de meester voor zijn 
machtsgeilheid een slaaf nodig heeft, kan de slaaf niet zonder de bevelen van een 
meester. 
 
4.4.2 Macht en instemming 
Dat beide partijen dienen in te stemmen met het machtsspel is een basisvoorwaarde, 
waaraan de respondenten diverse dimensies toekennen (zie ook Van Gelder, 
1987:250; Gosselin & Wilson, 1986:93). Ten eerste staat voor hen buiten kijf dat een 
ondergrond van gelijkwaardige verhoudingen onontbeerlijk is voor het spel (zie ook 
Mains, 1984). [241, Raoul] (28) geniet ervan onderdanig te zijn, maar buiten de seks 
wil hij daar niets van weten. "Ik vind het wel mooi als ik met een man bezig ben die 
een beetje de baas is. Seksueel ben ik dan onderdanig. Maar als ik een relatie had, 
zou hij niet alleen de baas zijn. Dan zou ik net zoveel te vertellen willen hebben als 
hij." Het machtsspel dient, met andere woorden, beperkt te blijven tot de seksuele 
sfeer. Daarbuiten prefereert men op voet van gelijkheid met elkaar om te gaan. 
Een heel specifieke invulling van deze gelijkheidseis zien we bij [001, Abel] (26). 
Spelen met macht is voor hem, in tegenstelling tot andere respondenten en de 
eerder geformuleerde regel met betrekking tot de relatiestatus bij dit scenario, slechts 
mogelijk als hij een relatie heeft waarin beiden om elkaar geven. "Het moet voor mij 
een spelletje blijven," zegt hij. "Wanneer ik heel erg verliefd ben of veel van iemand 
houd en ik weet dat dat ook voor de ander geldt, kan ik met macht spelen. Ik kan me 
dan heel vernederd of gepakt voelen en dat vind ik dan prettig, maar ik weet dat het 
geen werkelijkheid is. Dat het machtsverschil niet echt zo ligt." 
Naast gelijkwaardigheid is de instemming met het machtsspel in de tweede plaats, 
zoals uit de woorden van [001, Abel] te proeven valt, afhankelijk van het vertrouwen 
dat men in de ander heeft. Want als je iemand vertrouwt, meent [224, Lieven] (32), 
dan hoef je niet bang te zijn als hij je neukt, ook niet als je in de boeien ligt. "Sinds 
kort heb ik met een kennis ontdekt hoe leuk bondage is. Dat je zodanig vastgebon-
den bent, dat je geen kant meer uit kunt. Dat je blij mag zijn dat je overeind blijft. En 
als ik dan geneukt wordt, weliswaar voorzichtig, dat je dan altijd stop kunt zeggen als 
het je niet meer zint. En dat stop ook werkelijk stop is." Voor [239, Serge] (43) is s/m 
een "leuke extra variant, een gewone vrijpartij is mij ook prima". Wil hij s/m leuk 
vinden, en in zijn geval betekent dat meestal de dominante rol, dan moet de ander 
                                                      
78 Weinberg & Kamel (1983:20) menen dat de onderdanige niet alleen de grenzen bepaalt, maar dat 
het ook zijn fantasieën zijn die uitgeleefd worden. Scoville (1985) plaatst met name bij de laatste 
uitspraak kanttekeningen. Zijn veronderstelling is dat een dergelijke conclusie vertekend is door het 
onevenredig grote aantal onderdanigen (70 tot 90%) in vergelijking met dominanten: "naturally their 
perceptions are going to dictate that they are in control" (1985:38). Daarenboven vraagt Scoville zich 
af waar een dominant nog toe dient, als hij ook al niet de leiding over de seksuele ontmoeting heeft. 
"Under the correct circumstances", schrijft hij dan ook afsluitend, "the situation appears more mutually 
rewarding where a true top takes control of the situation, as he is supposed to do, and succesfully 
sees it to its logical conclusion" (1985:42). 
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geen volstrekte onbekende voor hem zijn. "De enkele keer dat ik de onderdanige 
ben, moet ik de ander echt goed kennen. Maar dat geldt eigenlijk ook als ik de 
dominante partij ben. Ik zie het niet zitten dat iemand alleen voor de s/m komt en dat 
je elkaar voor de rest helemaal niet kent." Men moet het gevoel hebben op de ander 
aan te kunnen. 
In de derde plaats voeren de respondenten als onderdeel van de instemming aan dat 
de onderdanige in de regel de grenzen van het spel bepaalt; hij kan daartoe onder 
meer gebruik maken van een stopteken (zie ook Kamel, 1980:170).79 Volgens [106, 
Sjaak] (28) heeft de dominante partij de macht zolang de slaaf dat toestaat. "Het was 
met hem niet zo," merkt hij op naar aanleiding van een seksuele ontmoeting, "dat ik 
geen controle had. Ik heb het gevoel dat ik de macht had kunnen terugpakken als dat 
nodig was geweest. Als er iets gebeurd was dat ik niet lekker vond. Het is niet zo dat 
ik me volledig weggeef." 
Zonder toestemming van beide partijen komt het machtsspel niet van de grond, maar 
ook voor het genot zijn beiden, zo valt uit het materiaal op te maken, op elkaar 
aangewezen en kan de een niet zonder de ander (zie ook Brodsky, 1987).80 Het 
duidelijkst valt deze afhankelijkheid af te lezen aan de beleving van de onderdanige 
partij. Het is zijn lust en leven om zich ter beschikking van de meester te stellen en 
het hem naar zijn zin te maken. Als tegenprestatie dient de meester echter wel van 
wanten te weten en zich uit te leven tot op - en soms ook over - "de tolerantie-grens 
van de onderdanige", die "het 'speelterrein' van de dominant" is, zoals Hoogeveen et 
al. (1984:27) schrijven (zie ook Lee, 1983:187). Een echte meester, zegt [241, Raoul] 
(28), gaat met dwang te werk. "Het mooiste is als ie je dwingt, als hij zegt: Op de 
knieën en pijpen! Dat ie daarna alleen maar met zijn vinger of met zijn ogen naar de 
sling hoeft te wijzen en dat je er al in ligt. Dat is het mooiste." Gebruik me zoals je wilt 
maar laat het me vooral goed voelen, zo zou het parool van de slaaf samengevat 
kunnen worden. 
Volgens Blok (1994:32) gaan de instrumentele en expressieve aspecten van sociale 
handelingen vaak hand in hand. In het geval van het machtscenario blijkt uit het 
materiaal dat bepaalde (instrumentele) handelingen het (expressieve) plezier - en 
eventueel de pijn die er een onderdeel van uitmaakt - verhevigen, dat beiden aan het 
machtsverschil ontlenen. De beleving van macht en onderwerping wordt intenser 
door in standjes te neuken die bruut overkomen, een gevoel van vernedering uitdruk-
ken en het oogcontact tussen de partners beletten. A fortiori geldt dat voor de pene-
tratie, waarover eerder al opgemerkt werd dat ze als een grensoverschrijding ervaren 
wordt. Zeker in het machtsspel dat bij uitstek grensverleggingen celebreert, heeft de 
penetratie, zoals ook uit de ervaringen van [226, Manfred] en [233, Joost] bleek, een 
belangrijke symbolische functie. De specificiteit van de penetratie en de in het 
machtscenario gebruikelijke standjes zijn niet alleen functioneel voor het verloop van 
een seksuele ontmoeting waarin anale seks gepraktiseerd zijn, maar brengt bovenal 
een gevoel van “objectivering” en “depersonalisering” teweeg, dat in de visie van Van 
Gelder (1987:198) de essentie van het machtsspel vormt. 
                                                      
79 Stoller beschouwt dit controle-mechanisme van de masochistische partij als een spel met "the 
illusion of danger", dat ertoe dient "to maintain a sense of risk in the story - the delicious shudder - 
while at the same time minimizing the risk" (1979:19). 
80 In de analyse van de reductie en integratie-fase kwam naar voren dat het genot van de onderdanige 
er in eerste instantie uit bestaat om zich ter beschikking te stellen van de meester en het hem naar de 
zin te maken. Bij de dominanten lag het patroon minder eenduidig. Zij zagen het oftewel als hun zorg 
om het beiden leuk te hebben of zij gingen voor hun eigen genot. 
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Zo werd [224, Lieven] (32), op het moment dat zijn partner bij hem naar binnenging, 
als nooit tevoren door het gevoel gegrepen in andermans macht te zijn. "Ik vond dat 
heel lekker. Hij vroeg wel even of het goed was, maar het was duidelijk dat hij op dat 
moment de baas was. Hij pakte me op en legde me neer. Doordat ik vastgebonden 
was en in de foetushouding lag, kon ik geen kant op. Dat was puur machtsvertoon 
van zijn kant, en ik gaf me daar totaal aan over." De pijn die penetreren met zich mee 
kan brengen, is volgens [001, Abel] (26) op zo'n moment heel functioneel. "Het 
gevoel van kleinering wordt door die pijn versterkt. Ik ben altijd wel blij als die weer 
afneemt, maar dat herinnert me er wel aan wat er gebeurd is." En bij [109, Job] (36) 
roept de penetratie zowel geilheid als een machtsgevoel op. "Als ik in een kont ga, 
dan voelt het gelijk weer heerlijk aan mijn pik. Die wordt helemaal omsloten en hij 
wordt helemaal naar binnen gezogen. Dat vind ik heel geil, maar ik voel me dan ook 
machtig. Die ander wil zich laten neuken, nou dan zal ik het ook doen, dan zal ik het 
op mijn manier doen, stevig en hard. Ik voel me dan echt de dominant die lekker 
gebruik van de ander maakt." 
Heel nadrukkelijk komt de wens geobjectiveerd en tot een, zoals hij het noemt 
"niemendalletje" gedegradeerd te worden tot uiting in de ervaring van [075, Roy] (33) 
die tijdens een leerparty als een soort verbindingsbrug fungeerde tussen twee leer-
mannen. De een neukte hem terwijl hij de ander stond te pijpen. "Dat was heel 
vernederend. Ik werd geneukt en stond te pijpen, en zij stonden met elkaar te tong-
zoenen. In mijn ogen drukt zoenen uit dat je gelijkwaardig bent, dat je een relatie van 
gelijken hebt. Dus zij waren broertjes om het zo maar eens te zeggen. En ik was het 
voorwerp. Een hoertje of wat dan ook. En dat was  juist het aantrekkelijke aan die 
situatie voor mij." 
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HOOFDSTUK 5 
NEUKEN OF NIET NEUKEN 

 
5.0 Inleiding 
Seks is een verzamelwoord voor een grote variëteit aan erotische activiteiten. Ook 
onder hetero's, bij wie vaginale gemeenschap het meest voorkomende seksuele 
gedrag is (Van Zessen & Sandfort, 1991:65), wordt in volgorde van frequentie driftig 
gezoend, geknuffeld, gestreeld, gevingerd, afgetrokken, gelikt en gepijpt (Van Zes-
sen en Sandfort, 1991:67). Anaal verkeer, het onderwerp van dit onderzoek, wordt 
daarentegen slechts door een kleine minderheid der heteroseksuelen gepraktiseerd 
(Van Zessen & Sandfort, 1991:66). 
Het staat vast dat relatief meer homo's geïnteresseerd zijn in anale seks. Minder 
duidelijk is evenwel in welke aantallen en percentages er dan gedacht moet worden. 
In de volksmond heet het weliswaar dat geen enkele kont voor hen veilig is, de 
schaarse gegevens die voorhanden zijn schetsen een genuanceerder beeld. De 
onderzoeken die de laatste tien jaar in Nederland gehouden zijn, suggereren dat een 
ruime meerderheid van de homomannen ervaring met kontneuken heeft (De Vroome, 
1994; Dallas, 1990; Van Zessen & Sandfort, 1991; Keet et al, 1993; Wiessing, 1994). 
En de data uit de Amsterdamse Cohort Studie geven een aanwijzing dat de populari-
teit van anale seks sinds het einde van de jaren tachtig op een stabiel niveau is 
gebleven (Van Griensven, 1997:11).81

Daarmee is evenwel niet gezegd dat anaal verkeer een regulier onderdeel is van het 
seksuele script van homomannen en steevast op het seksuele menu staat (Connell & 
Kippax, 1990; Coxon, 1996:77; Dannecker, 1990).82Dannecker die door de opzet van zijn 
onderzoek in staat was om een vergelijking te maken tussen het seksuele gedrag van homomannen 
vóór het aidstijdperk (Dannecker & Reiche, 1974) en dat sinds de intrede van HIV, leidt uit het hoge 
aandeel van (auto)masturbatie in het totaal van de seksuele actviteiten af - 56% versus 71% (1990:33) 
- dat aids een niet onaanzienlijke verschuiving in de "Realitätserfarhung" van homomannen heeft 
teweeggebracht: "Verändert hat sich die Realität der homosexuellen Männer durch Aids, und zwar 
dadurch, daß sexuelle Interaktionen mit anderen zu einem gefährlichen, die körperliche Integrität und 
damit die Autonomie fundamental bedrohende Risiko wurden. Weil nun aber jedwede autoerotische 
Aktivität dazu dient, sich unabhängig vom anderen zu phantasieren und sich zu bestätigen, auf ihn zur 
Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse nicht angewiesen zu sein, muß gegenwärtig die Onanie der 
homosexuelen Männer immer auch als Versuch gedeutet werden, den Aids-Komplex zu bewältigen. 
Die hohen Onanieraten unserer Befragten sind Ausdruck einer akuten kollektiven Selbstwertkrise 
homosexueller Männer, in die sie durch eine Krankheit und deren politische Instrumentalisierung, die 
das einzig Auffällige an ihnen, nämlich ihre Sexualität als solche, zu einem Risiko erklärte, geraten 
sind" (1990:44). Zelfs mannen die zich niets geilers dan neuken kunnen voorstellen en 
bij de gedachte alleen al hun lippen aflikken, zien er wanneer de situatie of hun 

                                                      
81 Uit de gegevens van de Amsterdamse Cohort Studie blijkt dat sinds 1987 ongeveer 60% van de 
respondenten anale seks praktiseert (Van Griensven, 1997:11). 
82 In grote lijnen laat de frequentie-verdeling van de te onderscheiden seksuele handelingen van 
homomannen zich op basis van Australisch, Brits en Duits onderzoek (Connell & Kippax, 1990; 
Coxon, 1996; Dannecker, 1990) als volgt schetsen: het grootste aandeel in het totaal van de seksuele 
handelingen heeft masturbatie (als optelsom van masturbatie als solo-activiteit en als wederzijdse 
handeling); op de tweede plaats volgt oraal-genitale seks (pijpen), en op de derde plaats komt anale 
seks. Deze drie hoofdactiviteiten worden op (grote) afstand gevolgd door handelingen als s/m, 
vuistneuken en watersport. Coxon (1996:66) meldt bijvoorbeeld dat in de SIGMA onderzoeksgroep - 
afhankelijk van de site en het jaartal (1986-1993) van de meting - masturberen goed was voor 44 à 
62% van de totale seksuele activiteiten, pijpen voor 17 à 22%, en dat 4 tot 10% van de totale 
hoeveelheid seksuele handelingen anale seks betrof. 
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partner daarom vraagt van af om hun voorliefde in daden om te zetten.83 De twee 
vragen die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn dan ook: 
* waarom wordt er tijdens de ene seksuele ontmoeting wel en bij een andere ontmoe-
ting niet geneukt; met andere woorden, welke intrapsychische, culturele en interper-
soonlijke afwegingen hanteren de respondenten tijdens seksuele ontmoetingen, 
waardoor er de ene keer wel en een andere keer niet geneukt wordt (5.1); 
* hoe verlopen de onderhandelingen tussen de deelnemers bij de besluitvorming 
rond anale seks; met andere woorden, op welke wijze communiceren de responden-
ten om te bepalen of er al dan niet geneukt wordt tijdens een seksuele ontmoeting 
(5.2). 
 
5.1 Afwegingen pro en contra anale seks 
Diverse factoren spelen een rol in de - al dan niet bewuste - afwegingen van de 
respondenten om tijdens de ene seksuele ontmoeting wel en bij een andere niet te 
neuken. In eerste instantie hangt de beslissing af van de “affectieve waarde” van 
anale seks (De Vroome et al, 1995a:12), dat wil zeggen van de mate waarin men 
belang hecht aan anale seks (5.1.1). Vervolgens zijn er een aantal stimulansen en 
belemmeringen die de affectieve waarde beïnvloeden en als zodanig de kans dat er 
geneukt wordt doen toenemen dan wel verminderen. In de eerste plaats gaat het 
daarbij om de sociaal-psychologische variabele vertrouwen en haar antipode wan-
trouwen, welke laatste factor sinds het uitbreken van HIV aan gewicht heeft gewon-
nen (5.1.2). Ten tweede zijn er een aantal fysieke smaakmakers (bepaalde lichaams 
vormen) dan wel beletsels (pijn) in het geding (5.1.3). In de derde plaats spelen 
uiteenlopende culturele noties een rol, zoals de walging die anale seks oproept 
vanwege het contact met de rectale lichaamszone en de idee dat anale seks niet 
natuurlijk dan wel tegennatuurlijk zou zijn (5.1.4). De bespreking van de afwegingen 
om al dan niet te neuken wordt afgesloten met een analyse van de redenen die 
respondenten aanvoeren die (nog) nooit anale seks gepraktiseerd hebben of er 
(tijdelijk) mee gestopt zijn (5.1.5). 
 
5.1.1 De affectieve waarde 
Het begrip affectieve waarde van anale seks is te beschouwen als een dispositie tot 
een bepaalde voorkeur oftewel een belang (Frijda, 1993:350), en wordt geconcreti-
seerd in de hypothese van Stoller (1979) dat een ieder door een specifiek script 
seksueel opgewonden raakt. Dit dominante intrapsychische script wordt onder meer 
opgevoerd in dagdromen, maar is ook af te lezen aan iemands favoriete seksuele 
handelingen (1979:xi). Over de manier waarop dit "paradigmatische" (1979:xi) eroti-
sche script zich ontwikkelt, is empirisch weinig bekend. Stoller gaat er, in navolging 
van Freud (1985c:73), vanuit dat fysiologische mechanismen samen met de cultuur 
daarbij een rol spelen (1979:5). 
Ook Gagnon & Simon (1987) stellen dat de lust in seks, en in dit geval in kontneu-
ken, zeker niet alleen opgewekt wordt door lichamelijke stimulering. "What produces 
sexual response," schrijven ze, "is not merely the manipulation of a sequence of 
concentrated touch-sensitive nerve endings located on various parts of the body but 
                                                      
83 Volgens Tripp (1987:95) verklaart de bereidheid om te onderhandelen over het seksuele handelen 
ook waarom sommige homomannen denken dat praktijken als anale seks helemaal niet zo 
wijdverbreid zijn als wel beweerd wordt: "In most sexual contacts there is a tendency for the choice of 
activity to be determined (..) by the partner of least flexibility - so easily, in fact, that persons restricted 
to only a few techniques seldom do hear complaints. Those with greater flexibility are simply more 
accomodating". 
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rather the specific cultural historical situation of the individual" (1987:2). Met andere 
woorden, de affectieve waarde van anale seks wordt in hun visie in niet geringe mate 
bepaald door de specifieke culturele omgeving waarin het individu zich bevindt. 
Voortbouwend op deze vooronderstelling is het aannemelijk dat de affectieve waarde 
van anale seks voor homomannen - in meer of mindere mate - beïnvloed wordt door 
de norm die in onze cultuur voor (mannelijke) seksualiteit geldt en die bondig samen-
gevat kan worden in de stelling: seks is pas 'echte' seks als de ene partner de ander 
penetreert (Bersani, 1987:217; Connell & Kippax, 1990; Davies & Weatherburn, 
1991).84Davies & Weatherburn (1991:113) plaatsen, geïnspireerd door de psychoanalyse, het 
dominante beeld van seksualiteit als penetratie in een context van machtsverhoudingen én de 
ondermijning ervan. "Penetration in our culture," schrijven zij, "is paramount as an expression of 
power, the ultimate violation of self. (..) The act of anal intercourse imparts not only physical but 
symbolic pleasure: a pleasure that is essentially dangerous. It is dangerous because it blurs the 
boudaries of so many social categories. To add to the thrill of this ambiguity the danger of life-
threatening infection only increases the statement of trust that accepting a man into your body makes". 
Daarnaast is deze waarde op subcultureel niveau een afgeleide van de - vaak 
tegenstrijdige - normen in de homo-wereld ten aanzien van kontneuken.  
Als we vervolgens de onderzoekspopulatie in ogenschouw nemen, zien we dat de 
respondenten zeer verschillende waarden aan neuken toekennen. Aan de ene kant 
zijn er respondenten voor wie anale seks een hoge prioriteit heeft en wier favoriete 
script kontneuken behelst. Aan de andere kant zijn er mannen die niets in anale seks 
zien en voor wie het niet hoeft. Tussen deze twee polen zit een groep respondenten 
die niet zo uitgesproken zijn en die in meer of mindere mate belang hechten aan 
anale seks tijdens een seksuele ontmoeting. Gemakshalve hebben de onderzoekers 
de respondenten onderverdeeld in drie groepen: degenen die anale seks successie-
velijk "belangrijk", "belangrijk noch onbelangrijk" en "onbelangrijk" vinden (zie ook 
Kippax et al, 1997:195), maar in feite moet de affectieve waarde die men aan neuken 
toekent voorgesteld worden als een glijdende schaal met diverse “motiefsterkten” 
(Frijda, 1993:356). In BIJLAGE 2 is - onder meer - de verdeling van de drie onder-
scheiden groepen af te lezen. 
Om een indruk te geven van de variatie in de affectieve waarde wordt hieronder een 
beknopt portret geschetst van vijf respondenten. Twee van hen zijn afkomstig uit de 
groep die neuken “belangrijk” vindt, twee uit de groep “belangrijk noch onbelangrijk”, 
en de laatste uit de (kleine) groep “onbelangrijk”. Duidelijk zal worden dat de gebruik-
te indeling enigszins afbreuk doet aan de grote mate van verscheidenheid die de 
respondenten ten toon spreiden ten aanzien van de affectieve waarde. Daarnaast 
dienen deze schetsen om een eerste inzicht te bieden in de wijze waarop andere 
variabelen de affectieve waarde beïnvloeden bij de besluitvorming om de ene keer 
wel en een andere keer niet te neuken. 
De eerste twee respondenten die de revue passeren, zijn mannen die neuken erg 
appreciëren. Zij zullen er zelf zoveel mogelijk op aan sturen dat het er in een seksue-
le ontmoeting van komt. Daarmee is allerminst gezegd dat neuken altijd moet. Hoe 
graag men zelf ook wil, in de regel respecteert men het als de ander onverhoopt 
geen zin heeft. [222, Jeroen] (27) heeft sinds enige tijd een vaste relatie. Tot zijn 
eigen verbazing kwam het de eerste de beste keer dat ze vrijden al tot anale seks. In 

                                                      
84 Connell & Kippax (1990) interpreteren de hoge (fyieke en affectieve) waarde van anaal verkeer en 
pijpen voor homomannen  als een teken van "genital primacy" in het seksuele script van 
homomannen. "Our findings raises the possibility of some convergence between the sexual 
expression of gay and straight masculinities over the last generation, in the context of the social 
reconstitution of homosexuality" (1990:178). 
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zijn ogen is seks met zijn vriend pas compleet als er geneukt wordt. Ze neuken dan 
ook vaak, en als zijn vriend een keer niet zo'n zin heeft, wil hij wel eens doordram-
men. Wat hem betreft mag zijn vriend hem er midden in de nacht voor wakker ma-
ken. Vóór deze relatie heeft hij maar een enkele keer met losse contacten geneukt. 
De eerste keren dat hij genomen werd, gingen hem ook niet zonder pijn af. Hij ging 
er echter van uit dat wilde hij een echte homo worden, hij door die fase heen moest. 
Ook voor [211, Kent] (35) die geen vaste relatie heeft, is neuken ontegenzeglijk 
belangrijk. "Ik vind geneukt worden heel erg geil, om het te laten doen en om erover 
te fantaseren," zegt hij, "en vaak ga ik er ook van uit dat het er van kan komen." 
Maar, voegt hij er meteen aan toe, het is voor hem geen vast stramien. Het ligt er 
maar aan of hij iemand genoeg vertrouwt en natuurlijk ook of de ander er voor voelt. 
Zijn eerste neukervaringen deed hij rond zijn 18de op en in het begin vond hij het niet 
zo leuk als hij gedacht had. Volgens hem moet je leren ervan te genieten. Liet hij zich 
in die tijd regelmatig neuken zonder dat hij het zelf leuk vond, tegenwoordig staat zijn 
eigen genot voorop. 
Het tweede tweetal respondenten weet neuken op zich te waarderen. Bij hen is de 
feitelijke realisering echter veel meer dan in de eerste groep afhankelijk van de relatie 
met de ander en de interactie met de partner. Hoe leuk [208, Joram] (29) neuken ook 
vindt, in zijn relatie die strikt monogaam is, gebeurt het niet bijster vaak en dat wil hij 
ook zo houden. Hij schat dat ze een op de tien keer dat ze de liefde bedrijven neu-
ken. Op zo'n moment creëren ze samen een speciale sfeer, waarin anale seks, in 
zijn woorden, een "soort bijverschijnsel is. Als die sfeer er is, dan weet ik dat we zo 
intiem worden dat we met elkaar zover gaan." Met losse contacten heeft hij nooit 
geneukt. 
[237, Olaf] (46) vindt neuken eveneens lekker, maar omdat het meer gedoe is dan 
andere seksuele handelingen geeft het hem geen "ultiem" gevoel. Als de ander zijn 
type is en die wil graag neuken, zal hij het zeker toestaan. Maar het initiatief moet 
toch eerder van de ander uitgaan. Bovendien moet er niks met het condoom mis 
gaan, want dan blaast hij het gelijk af. Een voorwaarde is verder dat hij de ander 
eerst enigszins moet kennen, zodat anale seks bij het eerste contact wat hem betreft 
uitgesloten is. Neuken associeert hij dan ook eerder met verliefdheid. 
Het vijfde portret is van een representant van de groep respondenten die anale seks 
onbelangrijk vinden. Voor [235, Niels] (32) hoeft neuken niet zo nodig en de laatste 
keer dat het gebeurde, is dan ook al een tijdje geleden. Een belangrijk beletsel is de 
pijn die geneukt worden hem doet, mede omdat hij naar eigen zeggen anaal nogal 
nauw geschapen is. Daarnaast speelt het risico dat hij besmet raakt met HIV een niet 
onbelangrijke rol in zijn overwegingen. Enkele jaren terug was hij bovendien de 
mening toegedaan dat kontneuken onnatuurlijk was. Dat hij zelden neukt, ervaart hij 
niet als een gemis. Maar dat wil evenmin zeggen dat hij het af en toe niet lekker zou 
vinden - zoals we in hoofdstuk 4.2 gezien hebben. Een absoluut vereiste is dat hij de 
ander vertrouwt. "Als ik zou neuken," zo vat hij zijn voorwaarden samen, "dan moet ik 
met iemand een relatie hebben en hem echt wel een maand of vier kennen. En dan 
nog zal het initiatief in eerste instantie van de ander dienen uit te gaan." 
Elk van de hier gepresenteerde vijf respondenten vertegenwoordigt een positie op 
het continuüm van de affectieve waarde. Aan de ene kant is [222, Jeroen] gepositio-
neerd voor wie een seksuele ontmoeting pas die naam mag hebben als er geneukt 
wordt en aan de andere zijde [235, Niels] die nauwelijks behoefte heeft aan anale 
seks. De andere drie mannen bezetten posities tussen deze twee uitersten. In de 
schetsen van de mannen komt tot uiting dat de affectieve waarde van anale seks de 
interactie tussen de partners stuurt en het uitgangspunt vormt van het besluitvor-
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mingsproces tijdens een seksuele ontmoeting. Verder blijkt dat de condities waaraan 
de partner dient te voldoen wil er geneukt worden, in belang toenemen naarmate 
men minder waarde hecht aan anale seks. 
 
5.1.2 Vertrouwen en relaties 
In de vijf portretten kwam al naar voren dat een aantal variabelen van invloed zijn op 
de affectieve waarde die de respondenten aan neuken toekennen en de sturende 
werking ervan bekrachtigen of juist neutraliseren.85 De vereiste die het meest in het 
oog springt en die door respondenten uit alle drie groepen wordt verwoord is ver-
trouwen - met als antipode wantrouwen. Met andere woorden, de kans dat er in een 
seksuele ontmoeting geneukt wordt, neemt toe als men de partner vertrouwt - en 
omgekeerd wordt de kans kleiner als de partner niet vertrouwd dan wel  gewan-
trouwd wordt. 
In het algemeen gesproken gaat het bij vertrouwen om een speciaal soort verwach-
tingen die de betrokkenen in een ontmoeting ten opzichte van elkaar koesteren. 
Iemand vertrouwen betekent dat Zelf ervan overtuigd is dat Ander, hoewel hij daartoe 
in de gelegenheid is, geen actie zal ondernemen die hem schade berokkent (Eisen-
stadt & Roniger, 1984; Gambetta, 1998:219; Hart, 1988:192; Short, 1984). Vertrou-
wen impliceert dat er een bepaald risico gelopen wordt, dat er, met andere woorden, 
sprake is van een zekere mate van onzekerheid over de uitkomst (zie hoofdstuk 
7.1.1). Zelf kan nog zo'n goed gevoel over de afloop hebben en vol vertrouwen zijn 
dat Ander zijn woord gestand doet - en naarmate men elkaar langer kent, zal het 
gevoel van zekerheid alleen maar toenemen -, een teleurstelling valt nooit helemaal 
uit te sluiten. Tegelijkertijd veronderstelt vertrouwen dat de ontmoeting voor beiden 
een aantrekkelijke optie is. Want anders zou het niet de moeite lonen risico te lopen 
en zich op de ander te verlaten. 
Vertrouwen belichaamt in die zin de hoop dat Zelf op Ander kan rekenen, in de 
wetenschap dat het kan mislopen: "Trust refers to the degree to which someone is 
willing to risk him- or herself to the partner because the partner is seen as honest and 
dependable (Canary & Stafford, 1994:6). Deze formulering sluit aan bij de manier 
waarop de respondenten daarover spreken. Afhankelijk van de affectieve waarde die 
ze aan anale seks toekennen, hechten ze eraan met een partner te neuken. Hun 
angst is evenwel dat er handelingen kunnen plaatsvinden die hen pijn doen, angst 
aanjagen of anderszins onwelgevallig zijn (zie 5.1.3). Om de kloof tussen hun wen-
sen en vrees te overbruggen en het risico te bezweren dat de seksuele ontmoeting 
een afknapper wordt, verlangen ze enige zekerheid dat de ander hen welgezind is en 
dat ze hun lot met een gerust hart in zijn handen kunnen leggen. Vandaar dat ze hun 
partners als het ware op het gouden schaaltje wegen dat vertrouwen heet. Dat een 
dergelijke inschatting van de partner een hachelijke aangelegenheid blijft, lijken ze 
evenzeer te beseffen. Met name geldt dat voor degenen die zich laten neuken. De 
passieve partij stelt immers "zijn kont open" en dat veronderstelt, aldus [004, Alain] 

                                                      
85 Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat de drie groepen zich met name onderscheiden op het 
punt van het genoegen dat de respondenten aan anale seks verwachten te beleven. Respondenten 
die een hoge affectieve waarde aan neuken toekennen, zouden in deze gedachtegang neuken omdat 
zij het zelf lekker vinden. En omgekeerd zouden respondenten die neuken onbelangrijk vinden, het 
alleen maar doen om hun partner ter wille te zijn. Dat is echter doorgaans niet het geval (zie 4.1.5). 
Hoe altruïstisch sommige respondenten ook mogen zijn - of zich als zodanig voordoen - in de regel 
blijkt een ieder zijn eigen genot voorop te stellen en te neuken omdat hij er zelf plezier aan denkt te 
beleven. 
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(24), "dat je de ander vertrouwt. Als dat vertrouwen er niet is of als het beschaamd 
wordt, kan dat heel vernederend zijn." 
Op welke grond mensen vertrouwen in elkaar stellen en hoe dit ogenschijnlijke 
wondermiddel tot stand komt, is een vraag die minder gemakkelijk te beantwoorden 
is. Vertrouwen heeft namelijk de merkwaardige eigenschap dat het eerder gewekt 
wordt doordat niets tegen de ander spreekt dan door tekenen die "bewijzen" dat de 
ander betrouwbaar is. Het gaat hierbij, aldus Gambetta (1988), om het probleem dat 
onze eigen instelling het bewijs kleurt dat iemand te vertrouwen is. Terwijl het zelden 
moeite kost om de vinger te leggen op gedragingen waaruit iemands vermeende 
onbetrouwbaarheid blijkt, is het nagenoeg onmogelijk het omgekeerde aan te tonen. 
Dit eigenaardige mechanisme maakt het mogelijk dat de respondenten zulke uiteen-
lopende definities hanteren, op grond waarvan ze vaststellen of een partner te 
vertrouwen is. Aan de ene kant is het niet ongebruikelijk dat de respondenten, zoals 
in het geval van [235, Niels], dit voorbehoud koppelen aan een relatie. Neuken 
tijdens een seksuele ontmoeting vooronderstelt dan niet alleen dat men de partner 
vertrouwt, maar bovenal dat men elkaar langer kent en een duidelijke band met 
elkaar heeft. Ook onder mannen voor wie neuken een grotere affectieve waarde 
representeert, speelt deze gedachtegang. Zo sluit [067, George] (33) - voor wie anale 
seks “belangrijk noch onbelangrijk” is - uit dat hij in een eenmalige ontmoeting neukt, 
want zegt hij, "dan wordt niet aan mijn voorwaarden voldaan waarbinnen ik dat 
prettig vind. Een logisch gevolg daarvan is, dat ik neuken bewaar voor degene bij wie 
ik me echt heel goed thuis voel". 
Aan de andere kant behoeft vertrouwen niet altijd in tijdsduur uitgedrukt te worden en 
geven sommige respondenten te kennen dat een enkele blik voldoende is om erach-
ter te komen of de ander in orde is. "Je kunt binnen een minuut weten wat voor vlees 
je in de kuip hebt," aldus [059, Ewoud] (26). Bij neuken is vertrouwen voor hem heel 
belangrijk, omdat hij zich dan beter kan ontspannen. Dat wil echter niet zeggen dat je 
iemand daar lang voor hoeft te kennen. "Bij sommigen voel je meteen vertrouwen en 
bij anderen ontbreekt dat.” 
De laatsten lijken geheel en al intuïtief te werk gaan bij hun partnerselectie en ver-
trouwen hun partner zolang het tegendeel niet is bewezen. De eerste groep respon-
denten die vertrouwen aan een relatie koppelt, zoekt daarentegen naarstig naar 
tekenen waaruit de betrouwbaarheid van de partner af te leiden valt en hoopt metter-
tijd een solide vertrouwensbasis opgebouwd te hebben. Gesteld kan worden dat de 
ene groep ‘goed van vertrouwen’ is, terwijl de anderen zich eerder door een dosis 
‘achterdocht’ laten leiden. Dit verschil in de beoordeling en appreciatie van vertrou-
wen wordt door Luhmann (1988) gekoppeld aan de uitermate subjectieve wijze 
waarop risico ingeschat wordt. Zijns inziens duidt dit onderscheid erop dat er op dit 
punt twee karaktertypen in het spel zijn: enerzijds degenen die risico's aangaan en er 
niet voor terug deinzen deze ook op te zoeken en anderzijds mensen die risico's 
schuwen en liefst uit de weg gaan. 
In het algemeen gesproken, en de uitspraken van de respondenten bevestigen dat, 
is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de respondenten neuken aan een 
specifieke relatievorm verbinden.86 Sommigen reserveren anale seks expliciet voor 
een vaste relatie, maar anderen maken in dit opzicht nauwelijks onderscheid tussen 
neuken met een los contact, een neukmaatje of een vaste partner. Menigeen die een 
vaste vriend heeft, neukt daarnaast met eenmalige en/of regelmatige contacten. 
                                                      
86 Uit kwantitatief onderzoek blijkt overigens wel dat er in vaste relaties meer geneukt wordt dan met 
losse contacten (Wiessing, 1994; Sandfort & De Vroome, 1994; Davies et al, 1993; Bochow et al, 
1994; Coxon, 1996:78). 
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Op één essentieel punt maken de respondenten wel een verschil tussen neuken bij 
losse contacten en met mannen die men al langer kent. In het laatste geval is het 
goed mogelijk dat men de seks in termen van intimiteit, eenwording en verbonden-
heid waardeert, terwijl dat met eenmalige partners in de regel uitgesloten is. Dan 
gaat het eerder om geilheid en lust, kortom om de fysieke bevrediging (zie hoofdstuk 
4.2). [016, Björn] (26) ervaart een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten 
partners en contacten. Als hij met een los contact neukt, is hij pikgericht en is het 
binnen een half uur of een uurtje wel bekeken. "Met een one-night-stand is het puur 
voor de seks, je vindt elkaar geil, maar daar komt geen houden-van aan te pas. 
Terwijl als ik een relatie heb, dan moet er meer bij komen. Dan vind ik het prettig als 
we eerst uitgebreid zoenen. En dat je dan elkaar langzaam uitkleedt en uren blijft 
vrijen. Je houdt dan van iemand en je voelt je prettig met elkaar." 
 
5.1.2.1 Selectie-strategieën 
Sinds het uitbreken van de HIV-epidemie houdt het risico dat men in een seksuele 
ontmoeting neemt niet alleen meer de kans in op een afknapper, maar heeft risico de 
additionele betekenis gekregen van de kans om met HIV geïnfecteerd te raken. Om 
de kans op transmissie met HIV te verkleinen hanteren sommige respondenten 
selectie-strategieën en kiezen zij ervoor om het aantal partners te verminderen en 
zeker niet te neuken met partners die men op basis van uiterlijk, uitstraling en - al 
dan niet vermeende - kennis van de serostatus niet vertrouwt (zie ook Pollak, 
1992:97; Van Griensven et al, 1989; Winkelstein et al, 1987).87 Zo stond het voor 
[238, Pepijn] (52), toen hij op vakantie was in Kenia, als een paal boven water dat hij 
zich daar niet liet neuken. "We hebben lekker gevrijd en op zich had het wel gekund, 
zelfs voor mij. Maar het gebeurde niet, omdat ik niet geneukt wil worden door zo'n 
zwarte Afrikaanse man. Ik heb hem gezegd dat ik geen aids wilde. En dat was 
natuurlijk fout, maar wat had ik dan moeten zeggen?" [105, Ivo] (30) sluit neuken uit, 
als hij met iemand vrijt die HIV-geïnfecteerd is. "Ik heb de afgelopen jaren een paar 
keer seks gehad met jongens van wie ik wist dat ze aids hadden. Dat weerhield me 
niet om met ze te vrijen, maar wat ik niet wilde was anaal contact. Ook niet met een 
condoom, want ik zou dan veel te bang zijn dat ie kapot gaat. Nee, dat kan ik psy-
chisch niet opbrengen, dat vind ik te eng. Ook omdat je, stel ik me voor, als het mis is 
gegaan in een sfeer van verwijten terecht komt." 
Andere selectie-strategieën op basis waarvan bepaalde respondenten afwegen of er 
al dan niet geneukt wordt, hebben met de inschatting van de betrouwbaarheid van 
het condoom te maken of met het condoomgebruik zelf (zie ook De Wit, 1994:84; 
Davies et al, 1993:142). Mannen die minder fiducie hebben in de betrouwbaarheid 
van condooms, zullen eerder trachten te vermijden dat er geneukt wordt. "Voor mijn 
gevoel," zegt [235, Niels] (32) die alleen binnen een relatie neukt, "zit aan anale seks 
toch altijd een risico, ook al doe je het met een condoom. En dat is het mij niet waard. 
Ik heb ook nooit het gevoel dat als ik met een jongen naar bed ben geweest en er is 
niet geneukt, ik iets gemist heb. Er zijn seksueel duizend-en-een andere dingen die 
lekker zijn." Anderen zien van neuken af als tijdens de seksuele ontmoeting het 
condoomgebruik moeizaam verloopt. Seks dient voor [237, Olaf] (46) in een prettige 
                                                      
87 Pollak (1992) onderscheidt twee manieren om het gedrag te veranderen. Selectie-strategieën zijn er 
op gericht om personen, plaatsen of situaties te vermijden die men als risicovol beschouwt. Protectie-
strategieën veranderen daarentegen de seksuele handelingen zelf: afzien van neuken is er een van, 
maar ook condoomgebruik valt hieronder. Volgens Pollak werden in het begin van de epidemie, in 
ieder geval in Frankrijk, vooral selectie-strategieën ingezet en is in de loop der tijd de balans meer 
doorgeslagen naar de protectie-strategieën (zie hoofdstuk 7). 
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sfeer plaats te vinden. Vandaar dat hij neuken snel afblaast als er iets met het con-
doom misgaat. "Omdat ik niet zo op neuken sta, moet het voor mij wel plezierig zijn. 
Als het een technisch standje wordt, en je bij wijze van spreken het condoom met 
tape gaat vastplakken omdat er zo nodig geneukt moet worden, vind ik het niet leuk 
meer en dan heeft het niets meer met intimiteit te maken. Dat gaat mij teveel in de 
richting van een prestatie leveren en daar ben ik niet in geïnteresseerd." En weer 
anderen laten neuken aan zich voorbij gaan als de partner zonder condoom wil. In 
zijn eerste relatie hield [228, Max] (28) de boot een tijdlang af. Zijn vriendje deed zijn 
uiterste best hem ervan te overtuigen dat ze geen van beiden besmet waren en dat 
ze daarom heel goed onbeschermd konden neuken. "Ik verlangde er wel naar, maar 
ik was bang om het zonder condoom te doen. In onze relatie is dat een steeds 
terugkerend punt van onenigheid gebleven." 
 
5.1.3 Lichamelijke smaakmakers en beletsels 
Naast vertrouwen - en wantrouwen - interveniëren nog andere factoren op interactio-
neel niveau met de affectieve waarde die men aan anale seks toekent. De kans dat 
de respondenten in een seksuele ontmoeting al dan niet neuken, wordt mede be-
paald door een aantal smaakmakers en beletsels die het uiterlijk en de lichaamsvor-
men van de partner betreffen. 
Lichamelijke karakteristieken kunnen bij uitstek de zin in neuken opwekken. Voor de 
actieve partij telt vooral de vorm van de billen. [074, Glenn] (30) wordt helemaal wild 
van de kont van zijn vriendje. "Zijn lichaamsbouw is voor mij perfect, tegen het 
magere aan en doordat hij veel aan sport doet toch gespierd. Zijn billen komen 
daardoor perfect uit. Daar wordt ik echt opgewonden van." Ook bij [016, Björn[ (26) 
loopt het water in de mond bij de gedachte aan een welgevormde kont. "Ik val ge-
woon op billen. Als iemand een mooie ronde kont heeft, een leuke slip aan heeft en 
zich tussen zijn billen scheert, dan heb ik het niet meer. Je kunt me het duurste en 
lekkerste eten voorzetten, maar ik kies dan voor het neuken." 
Voor de passieve partij is juist de hoedanigheid van het mannelijk geslacht lustop-
wekkend. Afhankelijk van het formaat en de vorm beslissen sommige respondenten 
tijdens een seksuele ontmoeting wat er gaat gebeuren. Na jaren van neuken afge-
zien te hebben besloot [059, Ewoud] (26), toen hij een nieuwe lover leerde kennen, 
die praktijk weer op te vatten. "Die jongen was er heel erg mee bezig. En wat me 
vooral over de streep hielp, was dat ik zijn lul wel zag zitten, die was niet al te groot." 
Dat gold ook voor [011, Barry] (22), die alle tijd had omdat zijn relatie al een tijdje aan 
was voordat ze gingen neuken, om zich van de omvang van zijn partner's geslacht 
op de hoogte te stellen. "Hij heeft een erg mooie pik, recht en niet al te lang. Dat leek 
me heel lekker en dat bleek ook zo te zijn." 
Wekt een juiste maat van het geslacht de lust op, een te groot - of afwijkend - for-
maat veroorzaakt in de regel eerder pijn en verkleint dientengevolge de kans dat er 
geneukt wordt (zie ook Coxon, 1996:77).88 [077, Gordon] (20) beslist op basis van de 
lengte en dikte. Als de ander groot geschapen is of een kromme penis heeft, dan 
hoeft het voor hem niet. "Dat heb ik wel eens meegemaakt en toen ben ik er gelijk 
mee gestopt. Ik trok mijn billen samen, waardoor het voor hem ook niet meer lekker 
was." Zijn tactiek in dezen is om van tevoren de maat in te schatten. 

                                                      
88 In schijnbare tegenspraak hiermee is de constatering van Coxon (1996:58) dat "SIGMA 
respondents reported, on average, their (main) partner's cock to be a third of an inch larger than their 
own, their ideal partner's cock-size to be 7.03 in., and their ideal partner's cock to be 0.4 in. larger than 
their actual partner's cock". 
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Het formaat van het geslacht is echter niet de enige oorzaak van pijn - of de angst 
ervoor. Ook een ondoordacht ruwe omgang tijdens het neuken kan daaraan debet 
zijn (zie hoofdstuk 4.1). De eerste poging van [031, Andreas] (26) om zich te laten 
neuken was vanwege die reden dan ook voorlopig tevens de laatste. "Hij kwam gelijk 
met een glijmiddel aanzetten, dus ik kon wel raden welke kant het op zou gaan. Ik 
was er ook heel nieuwsgierig naar. Maar het moest allemaal zo snel snel van hem, 
hup het glijmiddel d'r om en d'r in en huppekee. Dat kan natuurlijk niet, dat moet je 
met tact en beleid aanpakken. Op die manier was het absoluut geen succes. Ik gilde 
het uit van de pijn." 
Geneukt worden is vooral pijnlijk, als men zich niet goed kan ontspannen. "Als ik me 
laat nemen," zegt [027, Casper] (39), "dan moet ik mijn kont goed kunnen ontspan-
nen. Je moet die ander echt in je op kunnen nemen, anders doet het teveel pijn." Een 
remedie daartegen is dat degene die neukt, voorzichtig te werk gaat. Door bijvoor-
beeld met vingeren "de boel een beetje soepel te maken", aldus [060, Fabian] (22), 
die verder benadrukt dat hij "heel goed oplet dat de ander het ook plezierig vindt". 
De angst voor pijn kan ook op een andere, indirecte manier de beslissing om te 
neuken beïnvloeden. Respondenten die zelf de voorkeur geven aan de actieve rol 
(zie hoofdstuk 6) en die er vanwege de pijn voor terugdeinzen om zich te laten 
neuken, zijn desondanks nogal eens van mening dat hun partner dezelfde rechten 
heeft en het genoegen om te neuken ook moet kunnen smaken. Hun opvatting over 
relationele gelijkwaardigheid botst op dit punt op hun fysieke grenzen. "Ik heb het 
heel vervelend gevonden," zegt [067, George] (33), "in met name die lange relatie die 
ik heb gehad, dat het voor mijn vriend vanwege de pijn die het mij deed, een stuk 
moeilijker was om mij te neuken. Want ik vond dat hij daar, tussen aanhalingstekens, 
recht op had. En datzelfde speelt nu ook in de relatie die ik net begonnen ben." Ook 
[004, Alain] (24) gelooft heilig in het argument dat je gelijk moet oversteken. Voor 
hem was dat een tijd lang reden om helemaal niet te neuken. "Ik wilde hem dolgraag 
neuken, maar het leek me gewoon vreselijk om geneukt te worden. Ik had zelf wel 
geprobeerd om m'n vinger in m'n kont te krijgen en dat ging niet. Dat deed heel erg 
pijn. En omdat ik vond dat als ik iemand neuk diegene mij ook mag neuken, eerlijk is 
eerlijk, heb ik dat een hele tijd niet gedaan." 
 
5.1.4 Culturele belemmeringen en stimulansen 
De anale lichaamszone is in onze cultuur sterk verbonden met noties over zindelijk-
heid (Freud, 1985b: 74; Morin, 1981/1986:20; Spock, 1979: 237). Ontlasting symboli-
seert onreinheid en contact ermee roept doorgaans een gevoel van walging op. Voor 
de actieve partij is de mogelijkheid met ontlasting in aanraking te komen reëel. 
Vandaar dat sommige respondenten, zoals [078, Sander] (49), de kans daarop als 
een belangrijke argument tegen neuken ervaren. "Je zit toch op een gegeven mo-
ment in de poep van een ander te stampen, als ik het zo platvloers mag zeggen. 
Daar komt het gewoon op neer en dat maakt het genot voor mij minimaal. Daardoor 
hoef ik ook niet zo nodig." Roept neuken al vaak dit soort gevoelens van aversie op, 
in de beleving van [001, Abel] (26) geldt dat eens te meer voor kontlikken. "Ik moet 
echt om iemand geven wil ik dat doen. En ook als ik gelikt wordt, heeft het voor mij 
iets gênants. Neuken is al intiem, behoorlijk zelfs, want je steekt toch je pik in ie-
mand. Maar dan houd je nog een zekere afstand. Terwijl met likken zit je met je 
mond boven op iemands kont. Dat gaat voor mij heel ver." 
Sommige respondenten hebben strategieën ontwikkeld om de kans op contact met 
ontlasting te verkleinen en zodoende hun goesting in anale seks te behouden. Zo 
raadt [073, Gideon] (33) klisteren aan. "Stront is voor mij in zekere zin een drempel. 
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Ik heb liever dat iemand een schone kont heeft. Het komt wel voor dat ik iemand mee 
naar huis neem die een vieze kont blijkt te hebben. Dan stel ik hem gewoon voor om 
eerst een beetje te gaan spoelen. Soms schrikt iemand daarvan, maar dan doe ik het 
even voor." Anderen prefereren om die reden om te neuken met een condoom, een 
argument dat bij sommigen al voor het aidstijdperk van kracht was (zie ook Coxon, 
1996:145). "Met een condoom is het neuken een stuk hygiënischer, want je hebt niet 
al die stront-toestanden," meent [023, Bruno] (36). 
Voor een enkeling onder de respondenten zijn fecaliën overigens ook een (potentië-
le) bron van genot. [059, Ewoud] (26) koestert een fantasie waarin hij door een 
jongen met wie hij een s/m-verhouding heeft, te eten wordt uitgenodigd. "Hij heeft 
een heerlijk stukje vlees met salade op zijn bord en ik krijg een drol voorgezet. Ik 
weet niet of ik het op zou eten, maar het idee vind ik fantastisch." 
De afkeer van feces is niet de enige belemmering met een culturele inslag. Bij een 
ander beletsel om te neuken is de vraag in het geding hoe "natuurlijk" de mannen-
liefde is. In hoofdstuk 6.1.3 wordt uitvoerig stilgestaan bij deze kwestie. Hier wordt 
volstaan met de constatering dat de respondenten niet gevrijwaard zijn van maat-
schappelijke noties over een zogenaamde natuurlijke seksualiteit en dat ze de 
normen en ideeën van deze cultuur in meer of mindere mate internaliseren (Hekma, 
1994a:14; Van Kerkhof, 1997; Weeks, 1989). Als jonge jongen vroeg [016, Björn] 
(26) zich af of mannen elkaar wel konden neuken. Hij vond die gedachte maar eng, 
omdat hij niet beter wist dan dat mannen uitsluitend met vrouwen gemeenschap 
hadden. "Toen ik in de homo-wereld kwam, zag ik voor het eerst video's waarop 
mannen elkaar niet alleen zoenden en pijpten maar ook neukten. In eerste instantie 
wist ik niet wat ik daarvan denken moest. Brede mannen die elkaar op z'n hondjes 
neukten. Het leek me heel spannend, maar was dat eigenlijk wel normaal? Die films 
wonden me echter zo op dat ik dacht: Dat is helemaal niet zo raar, dat kan toch." 
Hoewel ook [032, Daniel] (25) geleidelijk aan de idee went, blijft hij het enigszins 
vreemd vinden om een man te neuken. In vergelijking met zijn ervaringen met vrou-
wen is vrijen met mannen veel meer seks-gericht. Man en vrouw zijn in zijn ogen 
voor elkaar geschapen en dat heeft ook seksueel gezien zijn weerslag, in de zin dat 
neuken "met een vrouw veel meer op eenwording gericht is". Zelf prefereert hij de 
passieve rol, omdat die naar zijn zeggen beter aansluit bij zijn "vrouwelijke kant". De 
enkele keer dat hij zijn vriend neukt, blijft in zijn achterhoofd de gedachte meespelen 
dat hij met iets tegennatuurlijks bezig is. "Van de eerste keer kan ik me nog herinne-
ren dat op een bepaald moment mijn erectie verslapte. Ik had het gevoel dat het niet 
klopte. Maar dat begint wel langzaam weg te ebben." 
De (sub)culturele context kan echter ook stimulerend werken op de intentie van de 
respondenten om te neuken, met name als een positieve attitude ten aanzien van 
anale seks deel uitmaakt van de sociale normering in een bepaald circuit (zie ook 
Connell & Kippax, 1990). Voor [010, Arthur] (24) paste neuken in het schema van zijn 
coming out. Zijn ouders had hij "getrotseerd", hij was lid geworden van het COC en 
hij had zijn eerste vriendje in de wacht gesleept. "In dat patroon paste ook neuken, 
want dat hoorde bij seks tussen mannen. Tenminste dat dacht ik en de hele kring 
met wie ik optrok. De eerste de beste keer moest en zou dat gebeuren. Ik zag dat als 
een soort beloning voor al het lijden." Datzelfde idee had [021, Boris] (31) ook. "Van 
jongs af had ik gehoord als het over homo's ging: die nemen elkaar. Dat weet je 
gewoon, dat is standaard, dat hoort bij een homo. Net zoals een hetero vaginaal 
neukt, doet een homo het anaal." 
 
5.1.5 Afzien van anale seks 
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Lang niet alle homomannen zijn voor anale seks te porren. Sommigen hebben in hun 
leven (nog) nooit geneukt en anderen zijn er op enig tijdstip mee gestopt. Om een 
misverstand te voorkomen, de respondenten die we hier op het oog hebben, mogen 
neuken dan wel laten voor wat het is, daarmee is niet gezegd dat ze anale seks niet 
belangrijk zouden vinden. Voor een aantal gaat dat inderdaad op. Zij zien niets in 
neuken en koesteren er geen enkele fantasie over. Maar er zijn ook respondenten 
die ervoor kiezen om niet (meer) te neuken op grond van overwegingen die het 
belang dat ze aan anale seks hechten te boven gaan. Net zoals anderen voor wie 
neuken weinig affectieve waarde heeft, soms wél neuken omdat een seksuele 
ontmoeting met een specifieke partner daartoe aanleiding geeft. 
In de kern beargumenteren respondenten die niet neuken of ermee gestopt zijn (zie 
voor de verdeling BIJLAGE 2), hun besluit met drie soorten redenen. Hun argumen-
ten lijken op zich veel op de belemmeringen die eerder in dit hoofdstuk de revue 
passeerden voor mannen die neuken wel praktiseren. Maar terwijl de laatsten eerder 
strategieën en trucjes bedenken om zich over een bepaalde ergernis of beletsel heen 
te zetten, zien de eersten zich voor een onoverbrugbare kloof geplaatst, waardoor 
elke lust in neuken hen bij voorbaat vergaat en de interactie tijdens een seksuele 
ontmoeting daar geen invloed meer op heeft. 
In de eerste plaats wijzen de respondenten die afzien van anale seks op obstakels 
van lichamelijke aard. Geneukt worden is hen te pijnlijk en neuken vinden ze smerig. 
"Ik ben absoluut allergisch voor de geur van uitwerpselen tijdens het vrijen," zegt 
[029, Erno] (63). Daarnaast heeft hij ook nooit geleerd zijn sluitspier te ontspannen, 
waardoor geneukt worden voor hem een pijnlijke aangelegenheid bleef. In het begin 
van hun dertigjarige relatie heeft zijn vriend meerdere vergeefse pogingen onderno-
men om hem daaraan te laten wennen. Welgeteld tweemaal heeft hij het als prettig 
ervaren genomen te worden. De ene keer door zijn vriend en de laatste maal, een 
jaar of 20 terug, door een Chinese masseur in een Londense sauna. Kort nadien 
heeft hij definitief een punt gezet achter dit hoofdstuk. Ook [053, Egbert] (52) vindt 
het een "onsmakelijk idee" om in iemands kont te zitten. En geneukt te worden 
beangstigt hem, omdat "een ander dan in je lichaam in de weer gaat". Met neuken 
heeft hij zich nog nooit ingelaten, behalve een keer onbedoeld. Omdat hij een voor-
liefde heeft om "neukbewegingen" tussen de benen van de ander te maken en zo 
klaar te komen, had hij op een bepaald moment niet in de gaten dat hij "anaal contact 
had gemaakt". 
Een tweede argument dat deze respondenten aandragen is sterk cultureel bepaald 
en niet zelden gekleurd door een religieuze opvoeding. Kontneuken wordt als een 
tegennatuurlijke handeling beschouwd, en vooral de passieve rol moet het daarbij 
ontgelden. Opmerkelijk is overigens dat sommigen tegelijkertijd van mening zijn dat 
actief neuken een activiteit is die bij mannen hoort. Een van hen is [009, Arnout[ (26) 
in wiens ogen neuken een oerdrift is. Zijn probleem is echter dat zijn pogingen bij zijn 
vriendje, ondanks beider wens, steeds stranden. "Meestal gaat het zo," vertelt hij, 
"dat hij stijf is en dat alles ervoor klaar is. Ik ben dan gek van opwinding en op het 
moment dat ik wil beginnen, hangt-ie slap." Zelf schrijft hij zijn onvermogen toe aan 
zijn angst om de regels te overtreden waarmee hij is opgegroeid. "Ik ben heel gelovig 
opgevoed en ik heb zonder meer de normen van de kerk overgenomen. Vanaf de 
kansel werd je altijd voorgehouden dat homoseksuele relaties niet mogen, en zeker 
geen anaal contact." [019, Boudewijn] (49) heeft van religieuze voorschriften geen 
last. Desondanks vindt hij neuken evenmin natuurlijk. "Anatomisch en fysiologisch 
gezien," zo onderbouwt hij zijn standpunt, "is een anus er niet voor om er iets in te 
stoppen, behalve de koortsthermometer. Hij dient ervoor om iets uit het lichaam te 
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verwijderen".89Ook in het buitenland riep deze poster afwijzende reacties op. Dannecker (1991) 
wreef de werkgroep sarcastisch onder de neus dat "bei manchen dürfte auch der visualisierte 'Safer-
Sex'-Rigorismus eines in den Niederlanden vertriebenen Plakats haften geblieben sein, auf dem ein 
knackiger Arsch durch den Slogan 'Exit only' wieder auf seine vorgeblich naturlichen Bestimmung 
zurückgefürht wurde" (1991:26; zie ook Gekeler, 1995:30). De paar keer dat hij in een ver 
verleden geneukt werd, deden hem niet veel. Hij raakte er niet opgewonden van en 
hij verloor zijn erectie. 
In de derde plaats zegt men niet te neuken vanwege de angst voor aids. Dit punt 
verdient enige toelichting, omdat deze angst onder de respondenten die geen erva-
ring met neuken hebben anders beoordeeld wordt dan bij degenen die ermee ge-
stopt zijn. Voor degenen die (nog) nooit geneukt hebben, is de angst om met HIV 
besmet te raken een zwaarwegende reden om niet aan neuken te beginnen. Bij de 
respondenten die gestopt zijn, hangt de inschatting af van de affectieve waarde die 
ze aan anale seks geven. De mannen voor wie anale seks een hoge affectieve 
waarde heeft, zijn veelal vanwege de HIV-epidemie in de jaren tachtig met neuken 
gestopt. Voor anderen is aids daarentegen hooguit een bijkomend argument; aids 
joeg [029, Erno] bijvoorbeeld niet zoveel angst aan, omdat hij toch "niet anaal vrijde". 
De werkelijke gronden om zich niet meer met neuken in te laten liggen echter op het 
eerdergenoemde lichamelijke en/of culturele vlak (zie ook Dannecker, 1990:99; 
Davies et al, 1993:138). 
Een van diegenen die vanwege de HIV-epidemie anale seks met mannen in de ban 
deed, is [072, Gertjan] (55). Tot 1985 liet hij zich graag door een man "nemen". Het 
aantrekkelijke vond hij de dominantie die daarvan uit ging. Dat die ander "per se je 
lichaam wilde binnendringen, je in je achterwerkje wilde pakken." Hij vond dat een 
"buitengewoon gevoel". Aan de laatste keer denkt hij nog met veel genoegen terug. 
Hij had het zo weten te manoeuvreren dat hij geneukt werd door een zanger. Na 
afloop liep hij "fluitend naar huis", met het gevoel "bezwangerd te zijn door al die 
zaadjes van deze grote kunstenaar". Desondanks zette hij dat jaar een punt achter 
seks met mannen. Hij wilde zijn vrouw en zijn vriendin niet aan het risico blootstellen 
via hem geïnfecteerd te raken. Zich laten neuken met een condoom biedt voor hem 
geen soelaas, omdat hij ze niet betrouwbaar genoeg acht. Hij mist de seksuele 
ambiance van mannen onder elkaar wel, maar zegt hij, "ik heb de mazzel compensa-
tie daarvoor te vinden in de seks met m'n vrouwen". 
Vergelijkbare argumenten als die van Gertjan worden aangedragen door een aantal 
respondenten90 die in de jaren tachtig tijdelijk van neuken afzagen, hoewel ze er wel 
aan hechtten.91 Een drietal met elkaar samenhangende redenen voeren deze man-
nen daarvoor aan. Voorop stond de angst voor aids en voor de mogelijkheid met het 

                                                      
89 Een soortgelijk argument werd in 1986 door de toenmalige Werkgroep Aids Amsterdam gehanteerd. 
In dat jaar bracht deze werkgroep de eerste aidsposter uit, waarbij men middels een foto van Robert 
Mapplethorpe de boodschap uitstraalde dat een kont zijn 'natuurlijke' bestemming terug diende te 
krijgen en alleen - EXIT ONLY - een uitgang is. Sommige respondenten namen de aids-beleidsmakers 
deze vingerwijzing niet in dank af. [005, Alfons] (38) was destijds razend, omdat daarmee de toch al 
niet florissant verlopende poging van (een deel van) de homobeweging om kontneuken bespreekbaar 
te maken weer in de kiem werd gesmoord. 
 
90 Het gaat om 8 respondenten, die merendeels (zes van de acht) hun eerste ervaring met anale seks 
vóór het uitbreken van de HIV-epidemie hebben opgedaan. 
91 De Amsterdamse Cohort Studie brengt de hier bedoelde (tijdelijke) abstinentie treffend in beeld. 
Neukte in 1984 nog 86% van de in die studie onderzochte mannen, in 1988 is dit aantal teruggelopen 
tot iets meer dan de helft van de respondenten (zie hoofdstuk 1.1). 
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virus in aanraking te komen. Toen [037, Vincent] (41) van aids hoorde, betrok hij dat 
in eerste instantie niet op zichzelf. Het was zoals hij zegt, "ver-van-z'n-bed". Daarna 
sloeg echter de angst toe. "Omdat ik het toch vrij vaak onveilig had gedaan in de tijd 
dat het virus hier al rondwaarde. Ik weet nog dat ik vlak voordat ik over aids las, een 
weekend in Amsterdam was geweest en daar was het ruig aan toe gegaan. Mijn god, 
dacht ik, ik kan het allang onder mijn leden hebben. Ik heb me toen vrij snel laten 
testen en ook in het begin neuken vermeden." 
In de tweede plaats hadden de respondenten die tijdelijk met anale seks stopten, 
weinig vertrouwen in de beschermende werking van condooms. Jarenlang heeft 
[049, Edmond] (35) neuken gelaten voor wat het was, mede omdat hij het met een 
condoom niet veilig achtte. "Je had toen nog geen homo-condoom en van gewone 
condooms had ik begrepen dat de kans dat ze klapten of scheurden niet denkbeeldig 
was. Toen heb ik een hele tijd maar niet meer geneukt. Overigens ben ik als ik 
geneukt word, nog altijd een beetje angstig dat het condoom knapt of dat het gaat 
lekken of dat er iets anders fout gaat." 
Ten derde speelde het Nederlandse advies uit die dagen om niet te neuken, de 
zogenaamde dubbele boodschap (zie hoofdstuk 1.1), een niet onbelangrijke rol in 
hun overwegingen.92De tegenstanders voelden zich vaak persoonlijk geraakt door de aanbeveling 
om niet meer te neuken. Hun favoriete seksgedrag kwam daardoor in het gedrang. Regelmatig valt in 
hun oordeel over de dubbele boodschap dan ook te beluisteren dat het beleid anale seks stigmati-
seerde en taboeïseerde. Neuken werd niet hoog ingeschat, zo ervoer [027, Casper] (39) de bood-
schap toentertijd. "Het enige voordeel van die boodschap was dat je extra goed nadacht waar je mee 
bezig was. Maar in zijn totaliteit was ik niet zo gelukkig met dat advies. Ik ben er pas vrij laat achter 
gekomen dat ik homo ben, en op het moment dat ik ontdekte hoe heerlijk seks met mannen was 
mocht het niet meer. Net het lekkerste wat er is, dat mocht niet meer. Ik was daar wel verongelijkt over 
en ik begreep niet waarom me dat niet gegund was." Bij de hier bedoelde groep respondenten 
trof deze boodschap doel en zij voegden dan ook de daad bij het woord. "Neuken 
was voor mij destijds een uitermate beladen onderwerp," herinnert [067, George] (33) 
zich. "Ik ben van de generatie die in de voorlichting de boodschap kreeg voorgehou-
den: neuk niet. Mede daardoor heb ik sinds aids weinig geneukt, en in de jaren 
tachtig al helemaal niet." 
Na verloop van tijd - voor de een duurde deze periode korter en voor een ander wat 
langer - kwam een deel van de respondenten die eerder besloten hadden om te 
stoppen met anale seks echter terug op hun beslissing. En wellicht niet toevallig viel 
de tijd waarin zij tot een herziening van hun eerdere besluit kwamen, samen met de 
omslag in het Nederlandse preventie denken waarvan de eerste tekenen zich tegen 
het einde van de jaren tachtig aandienden. [061, Felix] (38) weet nog dat hij veel 
langer gewacht heeft om neuken te hervatten dan andere in zijn ogen mogelijk 
risicovolle vormen van seks als pijpen. "Voor neuken werd eerst heel duidelijk ge-
waarschuwd. En de speciale gay condooms kwamen ook pas later op de markt." Dat 
hij weer met neuken begon, schrijft hij aan twee oorzaken toe: "Ik zie het als een 
weegschaal die weer in balans kwam. Aan de ene kant was er mijn behoefte om 
geneukt te worden. En aan de andere kant hing het gewicht met de informatie. En 
                                                      
92 De dubbele boodschap viel in de jaren '80 lang niet bij iedereen in goede aarde. In dit onderzoek is 
sprake van een veelzeggende tweedeling tussen de respondenten die de boodschap positief 
waardeerden en degenen die er negatief tegenover stonden. De eersten kennen een veel lagere 
affectieve waarde aan anale seks toe dan de homomannen die de dubbele boodschap geen warm 
hart toedroegen. Voor de aanhangers gold onder meer de overweging dat de preventieboodschap van 
destijds tot creatief vrijen aanzette. "Het aardige van de oudere aidscampagnes was dat ze 
homomannen dwongen om heel creatief te vrijen. Want als neuken het enig zaligmakende is, dan 
verarmt seks heel erg en wordt homoseks zo hetero-achtig," aldus [067, George] (33). 
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aan die kant werd uit de informatie steeds duidelijker dat neuken onder bepaalde 
omstandigheden mocht." Voor [067, George] (33) was de combinatie van de veran-
derde boodschap en een nieuwe relatie reden om anale seks weer te praktiseren. 
"Toen die relatie waarin dat belangrijk werd om de hoek kwam kijken, was de voor-
lichting veranderd en luidde de boodschap: neuken mag wel maar gebruik een 
condoom. Ik denk dat het gebruik van een condoom gecombineerd met de passie die 
ik ervoer, mij bewogen heeft om het wel te doen." 
De wending in het preventiebeleid is ook niet voorbij gegaan aan sommige respon-
denten die nog nooit geneukt hebben. In de tijd dat [051, Eduard] (38) uit de kast 
kwam, gingen de eerste berichten over aids de wereld rond. Zijn behoefte om te 
experimenteren met anale seks was al niet zo groot, waardoor het hem niet erg 
zwaar viel zich aan de vroegere Nederlandse boodschap om niet te neuken te 
conformeren. "Ik dacht toen", herinnert hij zich, "ik begin daar niet aan, want ik heb 
helemaal geen zin om dood te gaan." De laatste tijd is zijn resolute afwijzing van 
neuken echter omgeslagen in een fascinatie ervoor. "Het overkomt me tegenwoordig 
vaker dat mannen die mij leuk vinden me ook willen neuken, en dat heeft me wel aan 
het denken gezet." De omslag in de preventie is hem ook niet ontgaan. "Doordat er 
condooms zijn en ik van vrienden hoor dat het met een condoom prima gaat, is 
neuken voor mij bespreekbaar geworden." 
Wil er echter geneukt worden, dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden 
voldaan. Zo moet [051, Eduard] zijn partner kunnen vertrouwen en daarvoor is in zijn 
visie een vereiste dat ze elkaar langer kennen. Daarmee is de cirkel van de inhoude-
lijke afwegingen pro en contra anale seks rond. In paragraaf 5.1.2 werd geconsta-
teerd dat de kans dat er in een seksuele ontmoeting anale seks plaatsvindt, mede 
afhangt van de verhouding die men met de partner heeft. Bovendien blijkt de affec-
tieve waarde uit het intrapsychische script geen onveranderlijke entiteit, maar onder-
hevig te zijn aan interne en externe fluctuaties. De blokkade die jarenlang ten aan-
zien van anale seks in het intrapsychische script van [051, Eduard] gegrift was, is 
zowel door veranderingen in de culturele context als in de affectieve waarde die hij 
aan anale seks geeft opgeheven. De kans is groot dat hij voortaan op basis van de 
interactie met zijn partner besluiten zal of er al dan niet geneukt wordt, en niet meer 
op grond van een vooraf ingenomen en vastgelegd standpunt. 
 
5.2 Het onderhandelingsproces 
In paragraaf 5.1 bleek dat het van diverse factoren, deels intrapsychisch, deels 
interpersoonlijk en deels cultureel van aard, afhangt of er tijdens een seksuele 
ontmoeting al dan niet geneukt wordt. Bovendien kwam naar voren dat dit besluit in 
niet geringe mate door de specifieke interactie tussen de deelnemers tot stand komt. 
De vraag die in deze paragraaf centraal staat is hoe het onderhandelingsproces 
tussen de partners in zijn werk gaat, dat leidt tot de beslissing of er wel of niet ge-
neukt wordt. Twee subvragen zijn daarbij aan de orde: 
* wie opent de onderhandelingen en neemt het initiatief om anale seks tijdens een 
seksuele ontmoeting op de agenda te zetten (5.2.1); 
* op welke wijze verloopt de communicatie tijdens de onderhandelingen over de 
vraag of er al dan niet geneukt wordt (5.2.2). 
 
5.2.1 Initiatief en inwijding 
Bij de portrettering van vijf respondenten (zie 5.1.1) kwam al naar voren dat de 
affectieve waarde in hoge mate uitsluitsel geeft over de vraag wie het voortouw 
neemt bij de beslissing om in een seksuele ontmoeting al dan niet te neuken. Terwijl 
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de respondenten die weinig voor neuken voelen in de regel het initiatief aan de 
partner laten, zullen degenen die anale seks belangrijk vinden er eerder zelf op 
aansturen.[241, Raoul] behoort tot deze laatste groep mannen. Toen hij een aantrek-
kelijke man in de richting van de darkroom zag lopen, ging hij meteen achter hem 
aan. “Ik dacht, ik moet het vuur smeden als het heet is, dus heb ik hem naar de sling-
kamer gemanoeuvreerd. Hij zag duidelijk ook brood in mij en ik heb hem ogenblikke-
lijk gezegd: fuck me! - want ik had opgevangen dat hij Engelstalig was - en zo ge-
zegd zo gedaan." Hij liet het in deze bewuste ontmoeting niet aan de ander over om 
de richting die het seksuele contact op zou kunnen gaan te bepalen. Met een ver-
zoek dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet, zette hij de toon en bewerkstel-
ligde hij dat zijn wens om, in zijn geval,  geneukt te worden in vervulling ging. 
De respondenten die een tussenpositie op het continuüm van de affectieve waarde 
innemen, laten mede van de aard van de relatie die ze met de partner hebben, 
afhangen of ze het initiatief tot anale seks zullen nemen. Willen zij tijdens een seksu-
ele ontmoeting neuken, dan dienen er in vergelijking met de vorige groep veel meer 
vereisten in de voorwaardelijke sfeer ingelost te worden.  Voor de een is het noodza-
kelijk dat zijn vriendje en hij in een bepaalde romantische stemming verkeren en een 
ander moet zich bij zijn partner vertrouwd en thuis voelen. In vergelijking met de 
eerste groep ligt het initiatief om te neuken eerder bij beide partners of de ander dan 
dat het van henzelf uitgaat. Zo hecht [213, Koen] (40) in een relatie erg aan anale 
seks, maar is dat met losse contacten een stuk minder. Niet alleen qua voorkeur 
maar ook in zijn rolgedrag is hij uitsluitend actief georiënteerd en naar eigen zeggen 
straalt hij dat ook naar anderen toe uit. "Als ik bij voorbeeld in de sauna ben, dan zie 
ik ze denken: da's een echte bink, die wil alleen maar neuken." In werkelijkheid houdt 
hij veel meer van "knuffelen en tedere spelletjes" en neemt hij met eenmalige contac-
ten zelden het initiatief tot neuken. In de relatie - met een regelmatig contact - die hij 
tot voor kort had, werd daarentegen steevast geneukt. "Onder het masseren, wat een 
vast onderdeel van onze seks was, zit je toch de hele tijd met een stijve lul tegen zijn 
kont aan te prikken en dan wil hij er 'm gewoon in hebben. Soms stopte hij er 'm dan 
zelf in. Maar als dat niet gebeurde, dan glijd je er vanzelf af en toe overheen en dan 
schiet je ook zo naar binnen." Wie in hun relatie anale seks initieert, is niet een twee 
drie uit te maken. Beiden lijken er evenzeer aan gehecht te zijn en er dientengevolge 
ook iedere keer op aan te sturen. Het is dan ook beter van een vast seksueel stra-
mien te spreken dat zich telkenmale ontrolt en waarbinnen het minder ter zake lijkt 
wie precies het voortouw neemt. 
Op één moment in de 'carrière' als homo lijkt het initiatief meer dan gemiddeld bij de 
ander te liggen. Uit een onderzoek onder Amsterdamse homojongeren blijkt dat 
jongeren hun allereerste ervaringen met neuken meestal niet met leeftijdgenoten 
maar met 'ouderen' beleefden en dat het initiatief daartoe disproportioneel vaak van 
de oudere partner uitging (Keet et al, 1993; De Vroome et al, 1995a).93Van deze 
jongeren had 71% de eerste keren met een oudere partner geneukt en bij 41% was het initiatief van 
de ander uitgegaan. Zes procent had zelf het voortouw genomen en 48% meldde dat het beider idee 
was. Ook bleek dat jongeren bij hun initiatie relatief vaak de passieve rol vervulden (zie ook Ross, 
1989; Davies et al, 1992). De overgrote meerderheid meldde overigens dat ze er van genoten hadden; 
iets minder dan een vijfde vond het een vervelende ervaring (Keet et al, 1993; De Vroome et al, 
1995a). Dit verschijnsel valt ook waar te nemen onder de respondenten van het 
                                                      
93 Aan dit onderzoek dat in 1991 plaatsvond en waarvoor onder het motto "Je Even Bloot Geven" 
geworven werd, deden 153 homojongeren uit Amsterdam e.o. in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar mee. 
Aan de studie was een anonieme HIV-test gekoppeld, en 4,5% van de jongeren bleek seropositief te 
zijn. 
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onderhavige onderzoek. De eerste keer dat [004, Alain] (24) neukte was hij negen-
tien. Hij woonde op dat moment samen met een bijna twee keer zo oude vriend. "Ik 
weet wel dat hij daar ooit over begonnen is. Neuken was voor hem iets normaals, 
want hij had het al eerder gedaan. Het is er uiteindelijk pas later van gekomen. We 
lagen in bed en hij stelde dat voor. Hij zou het wel prettig vinden als ik hem neukte, 
zei hij. Ik had er ondertussen wel gedachten over gemaakt, maar het was niet zoiets 
van, tonight it's gonna happen. En als ik me goed herinner, lukte het die eerste keer 
niet eens echt." 
Ook [006, Alois] (39) die in een andere era uit de kast kwam, liet het initiatief de 
eerste keer aan de ander. "Ik was met een Amerikaan meegegaan naar zijn hotel-
kamer," weet hij nog, "en hij wilde mij neuken. Ik vond dat wel een opwindend idee. 
Van een voorspel was nauwelijks sprake. Hij legde me op mijn buik en hij zei dat ie 
het heel voorzichtig zou doen. Vervolgens ging hij een hele tijd - en dat was voor die 
jaren, ik heb het over '75, heel uitzonderlijk - in de weer met een condoom en glijmid-
del. Dat duurde maar, herinner ik me nog, en voor mij was de spanning er al lang af. 
En in plaats van met enige omzichtigheid te werk te gaan brandde hij werkelijk los. 
Hij ging echt te keer en liet zich helemaal gaan. Ik moet zeggen dat ik het een pijnlij-
ke ervaring vond." 
Zoals in deze twee voorbeelden naar voren komt, is het niet per se zo dat  de (oude-
re) partner iets initieert waar de jongeren zich geen voorstelling van kunnen maken 
en dat hen als een donderslag bij heldere hemel overvalt. De gedachte aan anale 
seks sluimert vaak al langer in hun fantasieën - tegenwoordig blijken deze gedachten 
niet alleen door stimulantia als porno (Dokrzewski, 1995) gewekt te worden, maar 
ook, zoals enkele respondenten onder wie [004, Alain] (24) naar voren brachten, een 
niet ongebruikelijk bijeffect te zijn van voorlichtingsfolders en andere preventie-
activiteiten (zie ook Van Kerkhof, 1991a:127). Als jongeren in hun opvoeding al iets 
over de seksuele omgang vernemen, dan ligt het gezien de overheersende, hetero-
seksueel gekleurde beeldvorming van seksualiteit niet voor de hand dat de techniek 
van kontneuken daarbij inbegrepen is. Het is dan ook waarschijnlijk dat jongeren 
door oudere partners die al enige ervaring hebben opgedaan, met anale seks ken-
nismaken. 
Tegelijkertijd is het gevaar niet denkbeeldig dat de oudere misbruik maakt van zijn 
positie als leermeester en in plaats van te onderhandelen zijn jongere partner tot 
handelingen dwingt waar deze weinig tot niets voor voelt. Een wellicht extreem 
voorbeeld daarvan is de behandeling die [235, Niels] (32) zich door zijn eerste vriend 
moest laten welgevallen. Deze was van mening dat [235, Niels] een echte homo 
diende te worden en zich dus coûte que coûte door hem moest laten neuken. Met 
alle pijn en narigheid van dien - hij bleek later uitgescheurd te zijn.94Ook uit Brits onder-
zoek valt af te leiden dat seksueel misbruik geen zeldzaamheid is. Van de 530 in het onderzoek 
betrokken mannen rapporteerden er 219 (41%) ongewenste seksuele ervaringen. Van deze groep 
was ruim veertig procent tegen hun wil geneukt (Hickson et al, 1994). 
Dat evenwel niet alle jongeren een leidsman behoeven die hen inwijdt in de geneug-
ten van anale seks, blijkt uit de ervaringen van andere respondenten De eerste keer 
dat [002, Wijnand] (18) geneukt werd, ging het initiatief mede van hem uit. Hij en zijn 
nagenoeg even oude vriendje gingen daarbij niet over een nacht ijs. "We hadden het 
                                                      
94 In welke mate seksueel misbruik van (homo)mannen in Nederland voorkomt, is niet echt bekend. 
Van Griensven (1997:12) geeft een indicatie, gebaseerd op onderzoek onder 200 homo-jongeren; 
34% van hen meldt ongewenste seksuele ervaringen met een man gedurende de levensloop; in 50% 
van deze gevallen was er sprake van expliciete dwang of geweld, en in een derde van de gevallen 
vond er anale penetratie door de belager plaats. 
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idee dat we serieus met elkaar verder wilden, vandaar dat we een aids-test deden. 
Bovendien waren we dat half jaar lange geklungel met veilig vrijen beu. In die tijd 
gebeurde het wel eens dat hij op mij lag te rijen en dat zijn eikel langs de opening 
van mijn anus ging. Dan dacht ik, zover kan het misschien nog wel eens komen. En 
een week na de test was het zover. In het begin deed het me wel pijn, maar na een 
paar slagen, om het zo maar te zeggen, verdween dat. Ik vond het die eerste keer 
best prettig." Vanaf zijn vijftiende koesterde hij fantasieën over neuken, maar tot zijn 
huidige vriendje was het er niet van gekomen om ze in daden om te zetten. Omdat 
ze het idee hadden dat hun relatie een lang leven beschoren was, besloten ze in 
gezamenlijk overleg dat neuken ook deel moest gaan uitmaken van hun seksuele 
repertoire. 
 
5.2.2 Communicatie 
In 4.1.7 werd al gesteld dat de communicatie in een seksuele ontmoeting zelden of 
nooit alleen maar verbaal verloopt. Veelvuldig maken de partners gebruik van non-
verbale uitingen om voeling te houden met elkaars wensen. Dat geldt ook voor het 
onderhandelingsproces dat leidt tot de beslissing van de respondenten om al dan 
niet te neuken. Een mooi voorbeeld van de verwevenheid van verbale en non-
verbale uitingen tijdens deze onderhandelingen wordt door [105, Ivo] (30) verwoord. 
In de kelder van een Amsterdamse leerbar ving hij de blik op van een man die hij 
terloops kende. Gevrijd hadden ze nog nooit, maar er was altijd wel sprake van een 
erotische spanning tussen hen. Blijkbaar was het nu de juiste plaats en tijd, want 
voor hij het wist lagen ze in elkaars armen en waren ze hevig aan het tongzoenen. 
Zijn partner was de eerste die de mond open deed. "Ineens zei hij tegen me: 'Klopt 
het dat je geneukt wilt worden?' En toen pas realiseerde ik me dat ik inderdaad 
wilde," aldus [105, Ivo], die zich achteraf bedacht dat hij zonder erbij stil te staan met 
zijn lichaam alle aanleiding had gegeven voor die retorische vraag. "Ik denk dat ik me 
vrij wulps heb gedragen. Dat ik onbewust veel met mijn heupen heb gedraaid en 
ervoor gezorgd heb dat hij niet om mijn kont heen kon. Dit is zo'n jongen van wie ik 
weet dat hij feilloos alle signalen zal oppikken. Hij is geen groentje. En ik weet ook 
nog wel dat ik me vlak voordat hij me vroeg of ik geneukt wilde worden, uit zijn greep 
losmaakte en met gespreide armen en gespreide benen met mijn gezicht naar de 
muur toe ben gaan staan. Als ik in zo'n bui ben stel ik me heel slaafs op, dat weet ik 
van mezelf." [105, Ivo] reageerde met een volmondig ja op zijn partners vraag. "Aan 
zijn blik kon ik zien dat mijn antwoord voor hem al vaststond en dat de wens om 
geneukt te worden van mijn gezicht af te lezen was geweest. Niet dat ik weet wat 
voor gezicht ik heb getrokken, maar ik zag in zijn ogen dat het signaal heel duidelijk 
was." 
Lichaamstaal, veelbetekenende blikken en verbale uitdrukkingen wisselden elkaar af 
in de communicatie tussen deze twee mannen. Door wat Kendon (1970/1979) de 
“synchronization of movements in interaction” noemt , werd hen in korte tijd duidelijk 
dat er geneukt ging worden. De respondenten van dit onderzoek meldden een scala 
aan lichamelijke uitingen die homomannen als non-verbale communicatiemiddelen 
rond dit beslissingsmoment aanwenden. [105, Ivo] paste als signaal voor zijn bereid-
heid (zich) te (laten) neuken de tactiek toe om met zijn kont te draaien en de benen 
wijd te doen (zie ook Henrikson & Mansson, 1995:7). Andere veel gebruikte metho-
des om de ander tot (actief) neuken te verlokken zijn op de rug of op de buik gaan 
liggen (zie ook Weinberg & Williams, 1975:130), aan zijn pik voelen of de partner als 
warming up pijpen. Omgekeerd worden er ook allerlei tactieken ingezet om uit te 
vinden of de ander ervoor in is geneukt te worden: met de hand de kont bewerken, 
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vingeren en kontlikken blijken de populairste methoden te zijn. Daarnaast kan men 
zijn bedoelingen ook duidelijk maken door de ander in een bepaald standje te leg-
gen, te masseren of diens benen te spreiden. 
Zo besteedt [108, Jelle] (43) in de regel veel aandacht aan andermans kont. Uit de 
reactie van de ander leidt hij af of neuken er voor hem in zit. "Naar die kant van 
iemands body ga ik eerder op ontdekkingstocht dan dat ik op m'n knieën zak, zijn 
broek open trek en hem eens lekker ga pijpen." Toen hij laatst in het park was, liep 
hij een jongen tegen het lijf die zich maar al te graag aan zijn billen liet zitten. "Hij 
begon met zijn kont te draaien, ging aan mijn nek hangen en trok zijn benen zo hoog 
op dat ik hem onder zijn kont vast kon houden. Toen was het voor mij zo klaar als 
een klontje dat ie graag een beurt wilde hebben. Thuisgekomen - want ik nam hem 
mee naar mij - bleek dat ook te kloppen. Hij had er echt zin in, want hij ging bovenop 
me zitten en nou, die kwam zo klaar." 
De man die [232, Melchior] (48) op een party oppikte, liet daarentegen door rimmen 
merken op neuken uit te zijn. "We lagen uitgebreid te tongzoenen, tot hij tegen me 
zei, ontspan je maar, je hoeft niks te doen. En die is me van top tot teen af gaan 
likken, mijn oren, mijn nek, mijn oksels, mijn navel, mijn ballen. Waarna ie me vroeg 
me om te draaien, en hij mijn kont helemaal uit ging likken. Hij had een baard van 
een dag of vier. Dus ik ging bijna door het plafond. Want dat is eindeloos. Die moet 
er straks ingeramd worden, heb ik nog uitgeroepen. Maar dat was ie natuurlijk al lang 
van plan. Onderwijl had ik het tasje waar de condooms in zitten te voorschijn ge-
haald. En terwijl hij mij aan het likken was, heeft ie het klaargespeeld om daar een 
condoom uit te halen en het al om te doen. Het volgende ogenblik zat hij er ineens in, 
helemaal tot aan zijn kloten, het hele eind." 
Naast lichamelijke signalen fungeert ook het condoom in deze tijd als teken waarmee 
de respondenten aangeven dat men wil neuken (zie ook Adelman, 1992b:80). In de 
relatie van [104, Sid] (29) wordt het zelfs vaak als zodanig gebruikt. "We zeggen dan, 
doen we even een condoom om of zullen we er eentje omdoen? En dan weet je dat 
er geneukt gaat worden. En dan maakt het niet uit wie van ons twee dat zegt. We 
doen dat om en om, ik pak er een of hij pakt er een, dat gaat gelijk op." 
Non-verbale uitingen worden echter niet alleen ingezet om de ander te laten merken 
dat men zin heeft om te neuken. Lichaamstaal wordt door de respondenten ook 
aangewend om de seksuele ontmoeting een andere wending te geven of in zijn 
geheel af te kappen. Wanneer men de anale verlangens van de partner in de kiem 
wil smoren, is het veelal voldoende om andermans hand van zijn kont te verwijderen. 
De eerste keer dat [100, Harrie] (52) met zijn minnaar vrijde, werd hem subiet aan 't 
verstand gebracht dat neuken er niet in zat. "We stonden wat te vozen en ik had best 
zin om hem te neuken. Dus wat doe je dan, je gaat zijn kont wat bewerken. Maar dat 
was snel afgelopen, want hij duwde mijn hand weg en hij zei iets in de trant van, dat 
doe ik liever niet. Hij had zelf ook helemaal geen aanstalten gemaakt om aan mijn 
achterwerk te zitten. Later heb ik van hem begrepen dat hij sinds ie weet dat hij 
seropositief is, dat boek gesloten heeft." Een andere manier om aan te geven dat 
men niet van neuken gediend is, is een wisseling van positie. Wanneer [237, Olaf] 
(46) er om wat voor reden ook niet voor voelt geneukt te worden, verandert hij van 
houding. "Als ik het niet vertrouw, zoals me laatst met een kennis overkwam bij wie ik 
er niet zeker van was of hij zich aan de safe seks regels zou houden, dan draai ik me 
om. Voor mij is dat een teken dat ik niks met neuken wil en dat ik liever iets anders 
ga proberen. En zo pakte dat die bewuste keer ook uit. We zijn met de seks verder 
gegaan zonder te neuken." 
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In hun onderlinge interactie maken homomannen uit of er tijdens een seksuele 
ontmoeting geneukt wordt. Deze beslissingen komen, zoals in deze paragraaf bleek, 
niet zozeer tot stand door een verbale uitwisseling van argumenten. Veeleer tasten 
de respondenten en hun partners elkaar met woord en daad letterlijk en figuurlijk af. 
Met als resultaat dat het in de ene seksuele ontmoeting wel en tijdens een andere 
niet tot anale seks komt. 
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HOOFDSTUK 6 
DE ROLVERDELING 

 
6.0 Inleiding 
De geijkte vraag aan een homo-stel is nog altijd: wie is er bij jullie nou het mannetje 
en wie het vrouwtje? Twijfelachtig is of de vragensteller onverbloemd geïnformeerd 
wil worden over beider wedervaren in de sponde. In de vraagstelling ligt echter wel 
een dwingend gebod opgesloten om de door God dan wel de natuur (Van Kerkhof, 
1997; Weeks, 1989) gegeven orde te bekrachtigen. Achter de naïef ogende nieuws-
gierigheid gaat een niet te verhelen normatieve opvatting schuil over de wijze waarop 
de wereld in elkaar steekt en het dominante "sex/gender system" (Rubin, 1975) in het 
bijzonder (Bem, 1993; Turner & Sterk, 1994). Twee mannen mogen dan wel een 
verhouding hebben, zo kan deze gedachtegang samengevat worden, maar dat 
ontslaat hen nog niet van de verplichting zich aan de "normale", dat wil zeggen de 
door het heteroseksuele vertoog gedicteerde gang van zaken aan te passen. 
In dit hoofdstuk wordt de blik gericht op de wijze waarop de rolverdeling in een 
seksuele ontmoeting tot stand komt. Vanuit twee - verwante - culturele perspectieven 
wordt op een normatieve invulling van de rolverdeling in het seksuele script van 
homomannen aangedrongen. Aan de ene kant hecht de buitenwereld er aan dat 
homomannen het heteroseksuele rolpatroon kopiëren en in navolging van hetero-
stellen een complementair relatiepatroon in acht nemen met eenduidig afgebakende 
sekse-rollen (Van Kerkhof, 1997). Aan de andere kant bestaat er vanouds een 
invloedrijke stroming binnen en buiten homoland die mannelijke homoseksualiteit 
koppelt aan vrouwelijkheid (Chauncey, 1982/83; Marshall, 1981; Martin & Hetrick, 
1987), dat wil zeggen homoseksualiteit opvat als "een soort innerlijke androgynie, 
een tweeslachtigheid van de ziel" (Foucault, 1976/1984:46), en die dientengevolge 
homomannen voorbestemt voor de passieve rol95 in de seks (Weinrich et al, 1992).96 
Twee vragen staan in dit hoofdstuk centraal: 
                                                      
95 In het wetenschappelijk vertoog is het gebruikelijk om te spreken over 'insertief' en 'receptief' 
gedrag. Een reden daarvoor is dat degene die de 'receptieve' rol vervult zich zeer actief kan opstellen 
in een seksuele ontmoeting; een  andere reden is de verwarring die het gebruik van de termen actief 
en passief bij orale seks kan oproepen (Humphreys, 1970:51). In dit boek wordt er de voorkeur 
aangegeven deze academische termen niet te gebruiken, maar aan te sluiten bij de terminologie 
('actief' en 'passief') die homomannen zelf bezigen (zie ook Coxon, 1996:4). 
96 Opmerkelijk is overigens de omzichtigheid waarmee tegenwoordig door (sommige) biomedische 
onderzoekers de (vermeende) relatie tussen (mannelijke) homoseksualiteit en vrouwelijkheid 
bejegend wordt. Stond het voor Krafft-Ebing - op grond van het nadrukkelijk op sekse differentiatie 
gerichte 19de eeuwse perspectief op seksualiteit (Van Kerkhof, 1997) - nog buiten kijf dat 
homoseksualiteit veroorzaakt werd door "ein weibliches psychosexuales Centrum im männlichen 
Gehirn, oder vice versa" (Gooß, 1993:22) - een hypothese die later onder meer door Dörner 
overgenomen is (Swaab, 1995:269) - LeVay (1991) houdt zich, ondanks de gelijkenis tussen zijn 
studie en die van Krafft-Ebing, verre van een dergelijke formulering, hoewel zijn conclusies een 
dergelijke gevolgtrekking lijken te impliceren, wanneer hij schrijft dat "INAH 3 was more than twice as 
large in the heterosexual men as in the women. It was also, however, more than twice as large in the 
heterosexual men as in the homosexual men" (1991:1034). Conform de 20ste eeuwse (westerse) 
opvatting van seksualiteit (Sedgwick, 1990:8) interpreteert LeVay zijn onderzoeksresultaten - 
veiligheidshalve (?) - in eerste instantie in termen van een dimorfe seksuele oriëntatie: "This finding 
indicates that INAH is dimorphic with sexual orientation, at least in men, and suggests that sexual 
orientation has a biological substrate" (1991:1034). Anderen lijken zich evenwel minder van deze 
omzichtigheid aan te trekken; Wegesin (1996) schroomt bij voorbeeld niet te concluderen dat “sex-
atypical behavior and electrophysiological responses in gay men are consistent with sex-atypical 
psychosexual differentiation in gay men” (1996:4). 
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* door welke intrapsychische, interpersoonlijke en culturele afwegingen laten de 
respondenten zich tijdens een seksuele ontmoeting leiden bij de besluitvorming rond 
de rolverdeling (6.1); 
* op welke manier komt de besluitvorming rond de rolverdeling tot stand, met andere 
woorden, hoe verlopen de onderhandelingen tussen de deelnemers bij deze besluit-
vorming (6.2). 
 
6.1 Afwegingen omtrent de rolverdeling 
Diverse factoren spelen een rol in de - al dan niet bewuste - afwegingen van de 
respondenten om tijdens een seksuele ontmoeting waarin geneukt wordt de actieve 
dan wel de passieve rol te vervullen. Allereerst hangt de beslissing af van de rol-
voorkeur die men heeft. Voorzover de respondenten melding maken van een speci-
fieke rol-voorkeur, blijkt deze in een seksuele ontmoeting evenwel lang niet altijd ook 
ten uitvoer gebracht te worden en is er eerder sprake van rol-flexibiliteit (6.1.1). 
Tegelijkertijd heeft deze flexibiliteit geen absoluut karakter en kiezen de responden-
ten in hun concrete seksuele handelen liefst een positie die recht doet aan hun rol-
voorkeur (6.1.2). Een factor die ten aanzien van het feitelijke rolgedrag in seksuele 
ontmoetingen een uitgesproken cultureel gewicht in de schaal zou kunnen leggen is 
de waarde die de respondenten toekennen aan de maatschappelijke definitie van de 
mannelijke identiteit (6.1.3). 
 
6.1.1 De rol-voorkeur en flexibel rolgedrag 
Analoog aan de notie affectieve waarde (zie hoofdstuk 5.1.1) kan in het intrapsychi-
sche script van de respondenten een dispositie onderscheiden worden die de rolver-
deling in een seksuele ontmoeting stuurt: de rol-voorkeur die men aan de dag legt 
voor oftewel de actieve dan wel de passieve positie bij anale seks (zie ook Connell & 
Kippax, 1990).97 Hoewel door de onderzoekers drie rol-voorkeur posities onderschei-
den zijn: actief, passief en geen (zie voor de verdeling BIJLAGE 2), betreft het in feite 
een glijdende schaal met meerdere motiefsterkten (Frijda, 1993:356). 
Sommige respondenten geven blijk van een uitgesproken preferentie voor een 
bepaalde rol; zij kennen eigenlijk maar één richting in het seksueel verkeer. De 
voorkeur van [233, Joost] (22) laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Geneukt 
worden verschaft hem seksueel het meeste genot en zijn partner kan hem niet groot 
genoeg geschapen zijn. Zijn meest geliefde fantasieën zijn die waarin hij een onder-
danige rol heeft en overgeleverd is aan een actieve meester. Hij heeft een keer of 
drie gepoogd zelf iemand te neuken, maar dat werd geen enkele maal een succes. 
"Ik deed het omdat de ander het heel graag wilde, maar hoewel het er wel redelijk 
geil uitzag vond ik er niks aan." 
Even onomwonden is [109, Job] (36) in zijn voorliefde voor de actieve positie. Ook 
voor hem is neuken het lekkerste wat seks te bieden heeft. Hij is zoals hij zelf zegt, 
"heel erg neukgericht" en dat dateert al vanaf het moment dat hij "in het homo-
wereldje kwam". Zijn fantasieën draaien altijd om neuken en in zijn geilste droom is 
hij een verkrachter die een willige slaaf vol spuit. In het verleden heeft hij zich een 
enkele maal laten neuken, maar omdat hij een "gevoelige anus" heeft vond hij dat 
niet prettig. Bovendien botste die ervaring met zijn zelfbeeld als dominante man (zie 
4.4). 
                                                      
97 Connell & Kippax (1990:183) menen dat er, in tegenstelling tot andere seksuele handelingen, bij 
anale seks sprake is van een zeker "mode effect", dat wil zeggen van een rol-voorkeur voor een 
bepaalde positie. 
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Beider voorkeur is zo klaar als een klontje en lijkt een nagenoeg absoluut karakter te 
hebben. Geen van tweeën kan zich iets plezierigers voorstellen dan respectievelijk 
geneukt te worden of te neuken. Hoewel ze in het verleden wel eens een poging 
ondernomen hebben om de geneugten aan de andere kant van de berg te smaken, 
ziet het er niet naar uit dat ze van zins zijn die zeldzame uitstapjes te herhalen. Toch 
sluiten ze die mogelijkheid niet principieel uit. Want diep in zijn binnenste, zegt [109, 
Job], koestert hij soms het verlangen om door de juiste persoon, "een echte vent", 
geneukt te worden. Zelfs bij deze twee mannen wier voorkeur voor een specifieke rol 
evident is, kunnen we zodoende niet spreken van een eenduidig afgebakende rol-
invulling, zoals in het dominante, heteroseksuele vertoog de norm is (Masters & 
Johnson, 1966). Laat staan bij al die respondenten wier voorliefde voor een specifie-
ke rol minder uitgesproken is. 
Als het feitelijk rolgedrag van de respondenten in concrete seksuele ontmoetingen in 
ogenschouw genomen wordt, blijkt dit lang niet altijd overeen te stemmen met de 
voorkeur die men voor een bepaalde positie aan de dag legt. Een overgrote meer-
derheid van hen nam over een langere tijd gezien beide rollen voor zijn rekening (zie 
BIJLAGE 2). Deze wendbaarheid in rolgedrag wordt rol-flexibiliteit genoemd. Daar-
van is sprake als iemand in staat is om ongeacht zijn rol-voorkeur zowel de passieve 
als de actieve rol te vervullen.98Bovendien wijst Coxon erop dat sommige mannen hun rolgedrag 
segregeren op basis van factoren als relatie (in de ene relatie neukt men actief en in een andere juist 
passief) of levensloop (in het begin van de seksuele carrière neukt men passief (zie ook Van den 
Bergh et al, 1993) en later wisselt men van rolgedrag). 
Bij sommige respondenten is deze wendbaarheid op het lijf geschreven, omdat ze 
sowieso geen rol-voorkeur zeggen te hebben.99 Hen maakt het op zich niet uit hoe de 
rolverdeling uitvalt. Zij laten dat in hoge mate afhangen van wat de partner wenst. 
[222, Jeroen] (27) vindt het zowel lekker zelf actief te zijn als om daarna "de benen te 
spreiden". Als hij al een verschil maakt tussen beide posities is het dat neuken hem 
meer energie kost. In zijn huidige relatie gaat het in principe over en weer. Getalsma-
tig neukt hij echter vaker, omdat de voorkeur van zijn vriend meer uitgaat naar de 
passieve rol. Maar ook zijn vriendje is er zich van bewust dat hij "af en toe een beurt 
nodig heeft". Voor [079, Guido] (38) maakt het ook niet uit hoe het gebeurt, als er 
maar geneukt wordt. In vergelijking met een jaar of tien terug laat hij zich tegenwoor-
dig echter vaker neuken dan dat hij zelf actief neukt. De reden daarvoor is dat hij 
seropositief is en hij anale seks op die manier veiliger acht. Niet dat hij problemen 
met het condoom heeft, maar hij zou het niet kunnen verdragen als het kapot ging en 
hij al neukende daardoor iemand zou besmetten. 
Niet alle respondenten zijn zo flexibel als [222, Jeroen] en [079, Guido]. Toch prakti-
seert men om uiteenlopende redenen anale seks zowel actief als passief. Deels heeft 
deze wendbaarheid van doen met de interactie met de partner tijdens een seksuele 
                                                      
98 Ten aanzien van de rol-flexibiliteit dient er wel onderscheid gemaakt tussen de korte en lange(re) 
termijn. Diverse onderzoeken ondersteunen de hypothese dat de rol-flexibiliteit onder homomannen 
op lange termijn zeer hoog is (De Vroome, 1994:66; Sandfort & De Vroome, 1994; Davies et al, 
1993:109). Gemeten over een termijn van 6 maanden lijkt de rol-flexibiliteit ook nog aanzienlijk (van 
Druten et al, 1992). Op korte termijn - een maandelijkse termijn - ziet het er echter naar uit dat het 
rolgedrag van homomannen aanmerkelijk minder flexibel is: "for fucking and rimming a man is more 
likely to assume the active or the passive role than practise both" (Coxon, 1996:95). 
 
99 Hoe de rol-voorkeursgroepen zich getalsmatig tot elkaar verhouden, is moeilijk te zeggen. In de 
meeste studies wordt alleen het gedrag gemeten en niet de rol-voorkeur. Een uitzondering is het 
onderzoek van Ross (1986) onder jongeren uit Zweden, Ierland, Australië en Finland. Ongeveer de 
helft van hen gaf aan geen specifieke voorkeur voor een bepaalde rol te hebben. 
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ontmoeting. Deels wordt zij met een beroep op argumenten uit het culturele script 
onderbouwd. Voor de een drukt de mogelijkheid om van rol te wisselen het mooie 
van homoseksualiteit uit. "Zeker in een langdurige relatie," zegt [049, Edmond] (35), 
"moet behoorlijk wat dialoog en wisselwerking zitten. En dat maakt homoseksualiteit 
zo bijzonder in vergelijking met heteroseksualiteit. Dat alles uit- en inwisselbaar is." 
Voor een ander symboliseert deze flexibiliteit gelijkwaardigheid in seks (zie 4.3). 
"Elkaar om en om neuken, dat staat voor mij voor gelijkwaardigheid. Vrijen is voor mij 
het fijnst als je elkaar tongzoent, streelt, likt, pijpt en neukt," aldus [100, Harrie] (52). 
In dezelfde lijn ligt ook de idee dat neuken impliceert dat de partner dan ook de kans 
moet krijgen: als ik jou neuk, aldus deze gedachtegang, moet jij mij ook kunnen 
neuken. In hoofdstuk 5.1.3 bleek al dat deze manier van denken sommige mannen 
ervan weerhoudt om met neuken te beginnen. 
Respondenten die blijk geven van een duidelijke voorkeur voor een bepaalde rol 
maar desondanks een zekere seksuele plooibaarheid ten toon spreiden, maken daar 
overigens vaak wel voorbehouden bij die een grote gelijkenis vertonen met de 
diverse belemmeringen die in het vorige hoofdstuk (5.1.3/4/5) de revue zijn gepas-
seerd. Zo wil [227, Ruben] (36) het liefst actief neuken. Dat gebeurt ook vaak en het 
kan in principe met iedereen en op elk moment. Zich laten neuken komt daarentegen 
maar zelden voor. Hij doet dat ook niet met Jan en alleman. "Ik moet iemand leuk 
vinden," zegt hij, "en vertrouwd met hem zijn." Bovendien moet de ander normaal 
geschapen zijn, anders doet het pijn. Als hij zich laat neuken, zal hij dat naar eigen 
zeggen ook eerder doen om zijn partner ter wille te zijn. Daarentegen heeft [228, 
Max] (28) eerst ontdekt dat hij het lekker vond om geneukt te worden. Vooral de 
overgave spreekt hem daarin aan en het gevoel, zoals hij zegt, "dat ik die penis in 
me heb". Zelf neuken vindt hij op zich "heel leuk", maar het komt er weinig van. Hij 
heeft last van "prestatie-druk" en is daardoor bang zijn erectie te verliezen. De 
zeldzame keer dat hij een ander neukt, prevaleert dan ook het genot dat de partner 
eraan beleeft. 
Rol-flexibiliteit is geen nieuw verschijnsel. Hoewel in menige cultuur een scheiding 
tussen de passieve en actieve rol de norm is voor seks tussen mannen (Trichopoulos 
et al, 1988; Franceschi et al, 1989; Carrier, 1977; Carrier & Magaña, 1992; Tapinc, 
1992), lijkt in West-Europa en Noord-Amerika een flexibele opstelling eerder regel 
dan uitzondering. In het Nederland van de 18de eeuw was het voor "sodomieten" uit 
een en dezelfde sociale klasse bij voorbeeld tamelijk gewoon om zowel de passieve 
als de actieve rol te vervullen (Van der Meer, 1994:160; 1995:264). Van recentere 
datum zijn de onderzoeksgegevens van Bell & Weinberg (1978) en Hooker (1965), 
welke laatste op basis van een qua omvang bescheiden onderzoek stelde dat weinig 
Amerikaanse (middenklasse) homomannen zich op één rol laten vastpinnen: "a 
sizable proportion of them express no preference and engage in all forms of ho-
mosexual activity, or, despite expressed preference, perform a wide variety of sexual 
acts". Ook Dannecker & Reiche (1974:211) concluderen in hun survey onder Duitse 
homo's dat meer dan de helft van hun respondenten die anale seks praktiseerden, 
actief en passief neukten. 
 
6.1.2 De rolverdeling in de praktijk 
Als twee mannen tijdens een seksuele ontmoeting met elkaar gaan neuken, is niet op 
voorhand uitgemaakt wie welke rol zal vervullen. Naast de rol-voorkeur voor een 
specifieke positie speelt ook de mate waarin ze genegen zijn om zich flexibel op te 
stellen en niet in de laatste plaats de aard van hun relatie een rol in de onderhande-
lingen die leiden tot een beslissing over de rolverdeling. Onverwachte wendingen 
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daargelaten, zoals bij voorbeeld in het boekje Jongen-jongen / meisje-meisje (1971) 
beschreven100, vallen er op basis van het materiaal wel een aantal scenario’s te 
schetsen hoe de besluitvorming op dit punt verloopt. 
Voorop staat dat de respondenten rolgedrag prefereren dat conform de eigen rol-
voorkeur is. Met andere woorden, als de rol-voorkeur van Zelf uitgaat naar actief 
neuken, zal hij dat in een seksuele ontmoeting ook proberen te realiseren. Dit voor-
beeld is met opzet gekozen. Respondenten met een actieve rol-voorkeur zijn name-
lijk in mindere mate dan degenen met een passieve rol-voorkeur geneigd tot rol-
flexibiliteit; zij voelen er minder voor om bij voorkomende gelegenheden hun rol-
voorkeur op te geven en zich te laten neuken (zie ook Dannecker, 1990:144; Davies 
et al, 1993).101

Met name de (angst voor) pijn die gepaard kan gaan met geneukt worden, schrikt 
respondenten met een actieve rol-voorkeur af om de passieve rol op zich te nemen 
(zie hoofdstuk 5.1.3/4). Hierboven bleek al dat deze angst meespeelde in de overwe-
gingen van [227, Ruben]. Voor [208, Joram] (29) is de pijn zelfs een absoluut belet-
sel. Hij zou wel door zijn vriendje geneukt willen worden, maar hij durft het om die 
reden niet aan. "Ik kan me niet ontspannen en het doet me pijn als iemand het 
probeert. Ik vind het fijn als mijn vriend pogingen in het werk stelt, al is het maar met 
vingeren, maar verder is het nooit gekomen," moet hij tot zijn spijt bekennen. Ana-
loog aan de fysieke belemmering die actieve neukers ondervinden, hebben sommige 
respondenten met een passieve rol-voorkeur, zoals bleek bij [228, Max], last van 
erectie-verlies als ze in de rol van actieve neuker terecht komen. 
Overigens is het opvallend dat zodra men zich laat neuken, nadrukkelijker dan bij de 
actieve modus de voorwaarde gesteld wordt dat de partner te vertrouwen is of dat 
men in ieder geval met hem bekend is (zie hoofdstuk 5.1.2). Bovendien lijken res-
pondenten met een actieve rol-voorkeur daar meer gewicht aan toe te kennen dan 
anderen, dat wil zeggen degenen met een passieve of geen rol-voorkeur. "Als ik niet 
sterk het gevoel heb dat ik de ander vertrouw," zo formuleert [214, Roel] (34) dit 
voorbeding, "dan zou ik gewoon niet toestaan dat hij me neukt." 
Het laat zich raden dat dit uitgangspunt, volgens welke de respondenten het rolge-
drag verkiezen dat met hun rol-voorkeur correspondeert, in concrete seksuele ont-
moetingen wel eens problemen oplevert. Regelmatig blijken zich situaties voor te 
doen waarin beide partners een voorkeur voor hetzelfde rol-gedrag aan de dag 
leggen. Een viertal optionele scenario’s staan dan voor hen open om tot een voor 
beide partijen - meer of minder - bevredigende oplossing te geraken. 
De eerste mogelijkheid is dat een van de twee partners de ander middels - al dan 
niet verbale - onderhandelingen overhaalt om zich naar hem te schikken en in termen 
van zijn rol-voorkeur aan het langste eind trekt. [211, Kent] (35) vertelt van een 
voorval dat hij met zijn huisbaas - een "echte man" in zijn ogen - te bed kwam. "We 
lagen bij wijze van spreken allebei op onze buik. En ik vond het volstrekt ongepast 
dat ik hem zou neuken. Hij was een prachtige man en bij mij past het gewoon niet om 
te neuken. Uiteindelijk is het zo opgelost dat hij mij geneukt heeft. Later zag ik in mijn 
                                                      
100 "Je kan wel eens voor verrassingen komen te staan. Die kleine 'passieve' jongen kan zich in bed 
ontpoppen tot een grote jongensgrijper. En omgekeerd, die beer met zijn stoere laarzen blijkt in bed 
zeer afwachtend" (Jongen-jongen / meisje-meisje, 1971). 
101 Volgens Dannecker (1990:144) zijn met name de mannen met een passieve rol-voorkeur flexibel 
qua rol-gedrag. Hij leidt dat af uit het gegeven dat mannen die zich binnen een relatie laten neuken, 
daarbuiten ook de actieve rol vervullen, terwijl dat omgekeerd niet in die mate geldt voor degenen die 
een actieve rol-voorkeur aan de dag leggen. 
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dagboek dat ik het in termen van een machtspelletje beschreven heb. Als ik me goed 
herinner, heb ik toen letterlijk geschreven: 'Ik heb gewonnen!'." 
Soms kost het de respondenten weinig moeite, en dat is de tweede optie, om de 
partner ter wille te zijn, omdat een bepaalde, aantrekkelijke gevonden karakteristiek 
van de ander - een fraai of juist een niet al te groot geslachtsorgaan, een lekker 
kontje, een 'mannelijke' uitstraling - zo lustopwekkend is dat men genegen is de 
eigen rol-voorkeur voor die keer te 'vergeten' (zie ook Argyle, 1975:338); de onder-
handelingen spelen zich dan niet zozeer tussen de deelnemers maar eerder intra-
psychisch, in het hoofd van een van de betrokkenen af. Doorgaans laat [105, Ivo] 
(30) zich neuken en koestert hij zich in zijn rol als slaaf. Een keer liep het echter 
anders. Hij raakte aan het vrijen met een jongen en neukte hem vervolgens ook. "Die 
jongen straalde iets heel onderdanigs uit, mede omdat hij minstens een halve kop 
kleiner was dan ik. En die onderdanige uitstraling bracht bij mij de behoefte teweeg 
om hem te neuken. Daar kwam bij dat hij zich voortdurend op zijn rug draaide en zijn 
benen spreidde. Dat was voor mij ook een duidelijk signaal dat hij een beurt wilde 
hebben." 
In het geval van de derde optie verloopt de aanpassing van de respondenten aan de 
partner niet van harte maar noodgedwongen. Men past zich, na met de partner 
onderhandeld te hebben, tegen heug en meug aan de ander aan. Men had liever 
anders gewild maar geeft de ander toch zijn zin. De reden daarvoor kan zijn dat een 
hoedanigheid van de ander - hij is bijvoorbeeld klein geschapen of buitengewoon 
aantrekkelijk - het neuken draaglijk maakt. In de sauna liet [227, Ruben] (36) die 
normaliter zelf actief is, zich overreden. "Ik kende die jongen niet, maar hij wilde me 
per se neuken. Oké, zei ik, dat moet dan maar. Maar als het geen mooie jongen was 
geweest, had ik het niet gedaan." Een andere motief binnen deze zelfde optie is dat 
men akkoord gaat in de hoop dat later de eigen rol-voorkeur alsnog aan bod komt. 
Met die gedachte speelde [224, Lieven] (32) toen hij met een los contact neukte. Hij 
prefereert overduidelijk de passieve rol, maar deze keer lukte het hem niet die positie 
te veroveren. Zijn tactiek was om niet klaar te komen en daarna zijn partner zover te 
krijgen dat hij toch aan zijn gerief kwam. "Hij had niet zozeer een lange als wel een 
dikke lul. En ik moet zeggen, ik had best zin om daar op te gaan zitten. Maar er hing 
een bepaalde spanning, waardoor het er uiteindelijk toch niet in zat." 
Tenslotte kan het resultaat van de onderhandelingen zijn dat men weigert zich naar 
de partner te schikken, met als gevolg dat het feest niet doorgaat. Zo nam [233, 
Joost] (22) die zoals eerder bleek een uitgesproken passieve rol-voorkeur heeft, een 
jongen mee van de baan. Thuis gekomen belandden ze in bed en daar ontspon zich 
de volgende conversatie: "Meteen zei ie al, ik wil je in me. Ja, zei ik, maar dat doe ik 
niet. Waarom niet, vroeg hij. Nou ja, antwoordde ik weer, bla bla omdat ik dat niet 
lekker vind. Maar als jij wilt, probeerde ik nog eens, mag je wel in mij. Dat wilde hij 
echter weer niet. Zodoende waren we meer aan het praten dan aan het vrijen en 
kwam er van de seks niet veel terecht. We wilden allebei hetzelfde, maar we wilden 
het geen van tweeën bij elkaar doen." In dit geval zijn geen van beiden genegen hun 
rol-voorkeur aan de kant te schuiven. Ondanks de - in dit geval verbale - onderhan-
delingen is de patstelling onoplosbaar en rest hen niets anders dan het neuken af te 
blazen. 
Tot zover zijn enkele scenario’s besproken die de rolverdeling in seksuele ontmoe-
tingen tussen losse en regelmatige partners reguleren. Ontmoetingen van respon-
denten die een vaste relaties hebben, wijken op het eerste gezicht niet zoveel af van 
die met andere contacten. De grondvorm lijkt te zijn dat er een patroon in de rolver-
deling ontstaat dat aansluit bij de rol-voorkeur van beide partners: de een wil graag 
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neuken en de ander prefereert genomen te worden. In de relatie van [208, Joram] 
(29) is er geen vuiltje aan de lucht. Neuken heeft zijn voorkeur en zijn vriendje houdt 
ervan om geneukt te worden. Ook bij [202, Jonathan] (44) liggen thuis de rollen vast: 
zijn vriend neukt hem. Vanzelfsprekend zijn er ook uitzonderingen op deze regel. 
[001, Abel] (26) vindt het lichamelijk veel opwindender om geneukt te worden dan om 
zelf te neuken. "Als ik neuk," zegt hij, "en zeker met een condoom, voel ik niet zoveel 
in mijn pik. Ik heb mijn fantasie nodig om dat geil te maken." Zijn vriendje wil echter 
ook veel liever genomen worden dan zelf neuken. Hun oplossing is dat [001, Abel] 
meestal neukt - naar eigen zeggen is hij daar "handiger" in, maar ook speelt mee dat 
zijn vriend "makkelijker te neuken" is dan hij - en zijn partner een enkele keer. 
Naast het grondpatroon waarbij de rolverdeling overeenkomstig de rol-voorkeur van 
de partners tot stand komt, valt bij respondenten met een vaste relatie ook een 
tendens waar te nemen om - meer of minder noodgedwongen - de begrenzingen van 
de eigen rol-voorkeur te overschrijden. De relatie van [001, Abel] is een goed voor-
beeld van een onderhandelingsresultaat, waarbij van de nood een deugd gemaakt 
wordt. Daarnaast viert onder vriendenstellen de ideologie van gelijkwaardigheid, van 
geven en nemen en van gelijk oversteken hoogtij. Zo wordt [032, Daniel] (25) negen 
van de tien keer door zijn vriend geneukt en die voorliefde steekt hij ook niet onder 
stoelen of banken. Maar zegt hij, "af en toe kom ik in de mood en dan ben ik zo 
intensief met hem in de weer dat ik tegen hem zeg: Ik zal je ook nog eens even van 
binnen verwennen". Bij een aantal respondenten mondt deze geneigdheid tot rol-
flexibiliteit uit in het praktiseren van het wederkerige scenario, en neukt men elkaar in 
een en dezelfde seksuele ontmoeting om de beurt (zie 4.3). 
 
6.1.3 De mannelijke identiteit 
In de inleiding op dit hoofdstuk (6.0) werd gewag gemaakt van twee visies die, zeker 
in het verleden, in niet onbelangrijke mate de culturele context van het rolverdelings-
vraagstuk vormden en die als zodanig van grote invloed waren - en in zekere zin 
voor sommigen nog zijn - op het denken van homomannen. Volgens de ene ziens-
wijze - die nog altijd als de dominante gedachtegang in onze maatschappij be-
schouwd kan worden en die door Easthope (1992) als de "masculine myth" gety-
peerd wordt - is het volstrekt "natuurlijk" dat mannen de actieve partij zijn als ze 
geslachtsgemeenschap met vrouwen hebben (Money, 1972).102

Mannen is volgens deze theorie de rol van actieve neuker op het lijf gesneden. De 
natuur heeft hen als het ware met de benodigde apparatuur uitgerust, en de bijpas-
sende programmatuur en legitimatie wordt van culturele zijde geleverd. Het 'sterke' 
geslacht103 wordt niet alleen geacht te veroveren en initiatief te nemen104, maar 
bovenal tijdens een seksuele ontmoeting de penetratie te volvoeren: de man geeft en 
                                                      
102 Money (1972) noemt vier fysiologische functies die ten grondslag liggen aan de geslachtelijke 
differentie tussen mannen en vrouwen: menstrueren, baren en borstvoeding bij vrouwen, en 
bezwangeren wat betreft de mannen. 
103 De uitdrukking, het sterke geslacht, lijkt model te staan voor wat Wilson (1978) voor een "universal 
male dominance" houdt en die volgens Parsons & Ruble (1978:80) gebaseerd is op de observatie dat 
“men occupy the high-status positions, exercise primary decision-making and political power, and tend 
to be dominant at interpersonal levels as well” (zie ook Goudsblom, 1997:98). 
104 Een (speculatieve) verklaring hiervoor wordt door de evolutionaire psychologie en de sociobiologie 
aangereikt. De mannen die nageslacht weten te verwekken bij vele vrouwen, hebben genetisch het 
meeste succes. Het zou daarom voor mannen lonen om zich assertief en agressief op te stellen 
(Goudsblom, 1997:100; Wilson, 1978:125; Wright, 1994). 
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de vrouw ontvangt. In de seksuele responscyclus van Masters & Johnson (1966, 
1970) is deze visie seksuologisch onderbouwd en de wetenschappelijke (en psycho-
therapeutische) norm geworden (Everaerd, 1995:22). Ondanks het emancipatie-
offensief in de laatste decennia van met name de vrouwenbeweging lijkt dit patroon 
de tand des tijds nog altijd goed doorstaan te hebben (Heffels & Bezemer, 1994; 
Holland et al, 1995; Nencel, 1994:66; De Vries, 1994).105

De impact van deze stereotiepe gedachtegang kunnen we onder meer aflezen uit 
bepaalde uitspraken van respondenten in dit onderzoek. Het is in dat perspectief niet 
verwonderlijk dat respondenten die geneukt worden tegennatuurlijk vinden, dat wil 
zeggen in strijd met de gangbare definitie van mannelijkheid, actief neuken als een 
activiteit beschouwen die in hun gender-rol thuishoort en bij een man past. Zo bear-
gumenteert [213, Koen] (40) zijn afkeer van de passieve rol in eerste instantie door 
erop te wijzen dat hij zijn kont als een uitgang beschouwt (zie 5.1.5), waar niemand 
aan moet zitten. Belangrijker is echter, zegt hij, dat als hij zich laat neuken, hij teveel 
van zijn mannelijkheid zou prijsgeven.106 Datzelfde gevoel speelde [106, Sjaak] (28) 
ook parten toen hij voor het eerst geneukt werd. "Het moeilijkst had ik het met de 
gedachte dat ik mijn mannelijkheid inleverde. Want mannen zit je niet aan hun kont, 
dat doe je gewoon niet." 
Dergelijke uitlatingen doen de vraag rijzen hoe de respondenten de verhouding zien 
tussen de passieve rol en hun identiteit als man. Want als de actieve positie in de 
mannelijke kunne "ingebakken" zit, is een man die zich laat nemen dan niet een soort 
vrouw? Hiermee zijn we aanbeland in de invloedssfeer van de tweede theorie. In de 
geschiedenis van homoseksualiteit, met name die van de negentiende eeuw, is de 
gedachte dat er een intrinsieke relatie is tussen homoseksuele mannen en vrouwe-
lijkheid van grote betekenis geweest (Sedgwick, 1990:87; Silverman, 1992). 
Uitgangspunt voor het denken in de 19de eeuw, en dat van de toenmalige seksuolo-
gen, biologen en medici in het bijzonder, was de aloude, door Darwin (1860:99) 
nogmaals bekrachtigde, opvatting dat seksualiteit gericht was op voortplanting107 

                                                      
105 De heteroseksuele mannen die Heffels & Bezemer (1994) in hun boek opvoeren, zijn hier een 
goede illustratie van. Hoewel men in vergelijking met vroeger veel meer gericht is op de wensen van 
de partner, lijkt het onderliggende rolpatroon zo goed als hetzelfde gebleven te zijn. 
106 Volgens Foucault worden veel homomannen door deze angst geplaagd. "Most homosexuals feel 
that the passive role is in some way demeaning. S/m has actually helped alleviate this problem 
somewhat" (O'Higgins, 1982/1983:21). Foucault refereert daarbij onder meer aan de ‘oude Grieken’ 
voor wie de passieve rol seks tussen gelijken in de weg stond. In Het gebruik van de lust (1984) 
schrijft hij dienaangaande dat "we wel de invloed moeten onderkennen van een heel negatieve 
beoordeling van bepaalde mogelijke aspecten van de relatie tussen mannen, evenals een grote 
weerzin tegen alles wat blijk zou kunnen geven van een vrijwillig afstand doen van het aanzien en de 
merktekenen van de mannelijke rol. Het gebied van de mannelijke liefde kon in de Griekse oudheid 
wel 'vrij' zijn, in elk geval vrijer dan ze in de moderne Europese maatschappijen was [Foucault 
refereert hier aan het Europa van de 19de eeuw, waarin de zogeheten geïnverteerde figureerde, 
MvK], maar toch zien we al heel vroeg sterk negatieve reacties en vormen van afkeuring tot uiting 
komen" (1984:23; zie ook Halperin, 1990:30). 
107 De hedendaagse sociobiologie neemt afstand van een dergelijke strikt teleologische benadering 
van de seksualiteit. Zo benadrukt Wilson (1978:141) de rol van plezier, binding en liefde in dezen: 
"Human beings are connoisseurs of sexual pleasure. The indulge themselves by casual inspection of 
potential partners, by fantasy, poetry, and song, and in every delightful nuance of flirtation leading to 
foreplay and coition. This has little if anything to do with reproduction. It has everything to do with 
bonding. If insemination were the sole biological function of sex, it could be achieved far more 
economically in a few seconds of mounting and insertion. Indeed, the least social of mammals mate 
with scarcely more ceremony. The species that have evolved long-term bonds are also, by and large, 
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(Hekma, 1987:44; Herdt, 1994:25) en dientengevolge in het teken stond van de 
aantrekking tussen twee tegengestelde polen, man en vrouw, die samen borg ston-
den voor het nageslacht (Haeberle, 1994). Seks tussen geslachtsgenoten was 
volgens het 19de eeuwse denken dan ook uitgesloten, tenzij hun sekse-rol niet met 
het biologische geslacht overeenstemde. Een man kon alleen met een andere man 
verkeren, als die man in zekere zin een vrouw was. 
Een van de eersten die met een meer of minder afgeronde theorie van de inversie op 
de proppen kwam was Ulrichs (Hekma, 1987). Behalve de idee dat homoseksualiteit 
aangeboren was108, ging Ulrichs ervan uit dat de zogeheten 'urnings', zijn term voor 
mannelijke homoseksuelen, een apart slag mannen waren. Ze onderscheidden zich 
van anderen door hun "anima muliebris in corpore virili inclusa": ze bezaten volgens 
hem een vrouwelijke ziel in een mannelijk lichaam. Met andere woorden, deze 
mannen houden van mannen omdat ze in zekere zin vrouwelijk zijn.109 Het inversie 
model werd niet alleen door de seksuologische wetenschap - weliswaar in gemodifi-
ceerde vorm, getuige de kritiek van onder andere Krafft-Ebing (Gooß, 1993:22) - 
opgepakt, maar sloot ook aan bij de opvattingen die mannenminnende tijdgenoten 
over zichzelf huldigden (Müller, 1991). Na Ulrichs werd het onder meer door de voor 
de emancipatie van homo's zo belangrijke Duitse medicus Magnus Hirschfeld verder 
uitgewerkt. In diens visie vormden homoseksuelen een biologisch gefundeerde 
tussenvorm ("Zwischenstufe") tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht, die 
hij als een "derde geslacht" betitelde (Haeberle, 1994:9).110 Hirschfelds gedachtegoed 
vond ruime verbreiding, en ook in Nederland legden zijn ideeën de basis voor de 
homo-beweging (Tielman, 1982:65). Dat deze denkbeelden hun wortels hadden in en 
verweven waren met de ervaringen van de betrokkenen blijkt onder meer uit de 
portretten die Stokvis (1939) schetst in zijn boek De homosexueelen. Daarin voerde 
een groot deel van de mannelijke homoseksuelen ter verklaring van hun homosek-
sualiteit aan dat zij een vrouwelijk karakter hadden. 
Naar het zich laat aanzien heeft het inversie-model sinds de jaren '60 aan belang 
ingeboet (Altman, 1980, 1982; Hoogeveen, 1987:82; Marshall, 1981; Sengers, 1969; 
De leerscene, 1985; Nardi, 1992). In de beeldvorming en op straat voltrok zich een 
kentering die er op neer kwam dat het mietje plaats maakte voor de homoman, wiens 
"highest expression", in de ogen van Halperin (1990:9), "the 'straight-acting and -
appearing gay male [is], a man distinct from other men in absolutely no other respect 

                                                                                                                                                                      
the ones that rely on elaborate rituals. It is consistent with the trend that most of the pleasures of 
human sex constitute primary reinforcers to facilitate bonding. Love and sex do indeed go together". 
108 Doordat Ulrichs postuleerde dat homoseksualiteit aangeboren was, werd zijns inziens de vraag of 
men schuldig was aan gelijkgeslachtelijke seksuele handelingen zinloos. Op grond daarvan keerde hij 
zich tegen de strafbepalingen in de wet die de mannenliefde betroffen (Hekma, 1987:62). 
109 De consequentie van deze opvatting was dat urnings elkaar niet konden liefhebben. Een urning 
zocht immers niet een andere urning als minnaar, maar een man met een mannelijke ziel. Als remedie 
voor dit probleem bedacht Ulrichs dat heteroseksuele jongens zich maar moesten prostitueren 
(Hekma, 1987:62). 
110 Recent heeft deze theorie door Swaab (1995:269) weer aan actualiteit gewonnen, waar hij 
concludeert dat “the observations in the SDN-POA, the SCN and the anterior commissure,(..) support 
the idea of a 'third sex', that is, a 'different' hypothalamus in homosexual men that is neither similar to 
that in females, nor to that in male heterosexuals”. 
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besides that of his 'sexuality'".111De teloorgang van de nicht en het mietje zou vanuit dat 
perspectief een gevolg zijn van het feit dat met name de homo's uit de middenklasse in de jaren '60 en 
'70 het roer in de homowereld overnamen. Illustratief is ook een onderzoek van Carballo-Diéguez 
(1994), waaruit blijkt dat met name Puertoricaanse mannen die seks hebben met mannen uit de 
lagere sociaal-economische klasse strikte gender-rollen hanteren, terwijl mannen met een hogere 
sociaal-economische achtergrond afstand nemen van dat stringente rolpatroon. Waugh (1983) 
illustreert deze verschuiving aan de hand van de Amerikaanse homopornofilm. Vóór 
pakweg 1960 was het niet ongebruikelijk dat een van de spelers in travestie optrad 
en dat deze door een mannelijk uitziende acteur versierd werd. De toeschouwer 
diende zich te identificeren met de acteur die werd geneukt. Nadien verdween de 
travestie van het scherm en konden de acteurs zich uitleven in rolwisselingen. Ho-
moseks ontpopte zich als een wereld van mannen onder elkaar. 
In dit onderzoek wordt het beeld van een homoseksuele mannenwereld in grote 
lijnen bevestigd. De respondenten hebben door de bank genomen geen boodschap 
meer aan koppelingen tussen hun identiteit als man en de rol die ze bij het neuken 
vervullen. Menigeen voelt zich juist man als hij met een man vrijt en dan maakt het 
niet uit, zegt [225, Malcolm] (30), of hij geneukt wordt of zelf neukt. "Wellicht klinkt het 
raar, maar juist als ik aan seks doe ben ik me heel bewust van mijn man-zijn." Deze 
uitspraak geeft treffend weer hoe het merendeel van de respondenten tegen hun 
identiteit als man aankijkt. Ongeacht de seksuele praktijk beschouwt men zichzelf als 
man, en ervaringen die vanuit het hierboven geschetste, traditionele gender-
perspectief als "vrouwelijk" betiteld zouden kunnen worden doen daar weinig of niets 
aan af (zie ook Davies et al, 1993:140). 
Toch blijken vroegere opvattingen niet geheel en al bij de respondenten uit beeld te 
zijn verdwenen. Ook in de woorden van [225, Malcolm] klinkt daar een schaduw van 
door als hij verder gaat: "Toen ik een jaar of zestien was, heb ik me wel afgevraagd 
hoe het in een homo-relatie met het mannetje-vrouwtje patroon zat. Al snel heb ik 
echter dergelijke denkbeelden uit mijn hoofd gezet. Ik weet wel dat dat soort voor-
oordelen in je achterhoofd altijd een rol blijven spelen, maar op bewust niveau 
hebben die voor mij geen waarde." Ideeën worden gewoonlijk niet per proclamatie 
afgeschaft. Vaak blijven ze lange tijd in een aangepaste vorm naast modernere 
interpretaties van de werkelijkheid voortleven (Sedgwick, 1990:47).112 Het hoeft dan 
ook geen verbazing te wekken dat overblijfselen van het inversie-model, waarin een 
"vrouwelijk" type per definitie en "van nature" een "mannelijke" partner van node 
heeft, her en der in de uitspraken van de respondenten nog altijd de kop opsteken. 
                                                      
111 Schnabel (1990:39) koppelt deze ontwikkeling aan wat hij noemt, "de seksualisering van de 
zelfrepresentatie", oftewel het "belang voor mannen en vrouwen zich als seksueel aantrekkelijk voor 
elkaar en zichzelf te representeren". Hij schrijft dat dit "het mooiste is te zien in de homoseksuele 
subcultuur, waar de vroegere feminisering - de enscenering van de seksuele aantrekkelijkheid was 
immers traditioneel een prerogatief van vrouwen! - vrijwel volledig plaats heeft gemaakt voor een 
soms juist zeer zwaar aangezette masculinisering". 
Een studie van Harry (1985) biedt mogelijk aanwijzingen in welke richting we een verklaring voor deze 
omslag in de homowereld dienen te zoeken. Op basis van onderzoeksmateriaal uit 1969 constateert 
hij een nauwe samenhang tussen sociale afkomst en ‘nichterigheid’. Homo's uit de arbeidersklasse 
namen de strikte normen uit hun milieu ten aanzien van gender-rollen over en dientengevolge 
gedroegen zij zich als 'mislukte’ mannen 'vrouwelijk'. In de middenklasse was veel minder sprake van 
een cultuur van verwijfdheid. 
 
112 Sedgwick (1990:47) wijst een "Great Paradigm Shift" nadrukkelijk af en streeft in Epistemology of 
the Closet juist na "to show how issues of modern homo/heterosexual definition are structured, not by 
supersession of one model and the consequent withering away of another, but instead by the relations 
enabled by the unrationalized coexistence of different models during the times they do coexist". 
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Relicten van dat model duiken bij voorbeeld op in de associatie dat degene die neukt 
mannelijk is of in ieder geval als een bink moet overkomen. Voor de ene respondent 
is dat een maat waaraan elke keer wordt afgemeten wie van beide partners de ander 
neemt. Zo voelt [003, Adriaan] (56) zich "super-vrouwelijk als hij door zijn vent gepakt 
wordt", maar weet hij ook dat zijn partner zich op zijn beurt "laat neuken door iemand 
die weer mannelijker is dan hij". Voor een andere respondent ligt de rolverdeling vast 
en is hij altijd degene die geneukt wordt. [232, Melchior] (48) zou het nooit met "een 
vrouwelijk type kunnen doen". Het beeld dat hij voor ogen heeft is dat zijn partner 
"een echte vent" is. Zichzelf bekijkt hij niet in termen van mannelijkheid of vrouwelijk-
heid, maar wel valt hem op dat hij het tijdens de seks nooit over zijn kont heeft maar 
over zijn "kut". 
Restanten van het inversie-model leven verder voort in de gedachte dat responden-
ten die zichzelf "verwijfd" vinden of als zodanig door hun omgeving gezien worden, in 
bed altijd de passieve partij spelen. [077, Gordon] (20) gaat nog een stapje verder en 
schept er genoegen in zo nu en dan als travestiet door het leven te gaan. Zo vertelt 
hij over een keer dat hij met een hetero-jongen meeging. "Hij speelde het spel mee, 
hij was de man en ik het vrouwtje met blonde pruik en make-up. Op zo'n moment 
vind ik het lekker dat hij alleen maar wil neuken. We vrijen wel, maar zijn rol is dat hij 
in mijn achterwerk geïnteresseerd is en niet op mijn lul geilt." 
Maar dat een zogenaamde vrouwelijke inslag niet automatisch een passieve rol-
voorkeur en dienovereenkomstig rolgedrag impliceert, wordt eveneens door sommige 
respondenten naar voren gebracht. Hoe [058, Everhard] (37) overkomt op anderen, 
strookt veelal niet met zijn wensen op seksueel gebied. "Ik merk vaak dat ze denken, 
dat is zo'n type die zich gelijk laat neuken. En ik weet ook wel dat ik vrouwelijk 
ingesteld ben en me veel vrouwelijker dan anderen gedraag. Maar als het op seks 
aankomt, ben ik super-actief. Ik vind het heel geil om van die grote mannen, die een 
beetje fors zijn, echt van die kerels te neuken." 
Wat eerder ten aanzien van een meerderheid van de respondenten gesteld werd, 
geldt a fortiori voor [058, Everhard]. De manier waarop hij zijn man-zijn en daarmee 
zijn gender-rol vormgeeft, in zijn geval met een vrouwelijk uitstraling, is los komen te 
staan van zijn seksueel rolgedrag. Het inversie-model moge dan niet geheel en al 
verdwenen zijn, zijn werkingssfeer lijkt tegenwoordig beperkt tot marginale aspecten 
van de ervaringswereld van in ieder geval deze respondenten. Uit de uitspraken van 
de respondenten komt naar voren dat de  trend is dat zij zich niet meer laten vastpin-
nen op een specifiek (seksueel) gedragspatroon. 
 
6.1.3.1 De passieve ervaring 
Met de constatering dat het seksuele doen en laten van de respondenten weinig 
meer van doen heeft met de invulling van hun gender-rol en dat tegenwoordig het 
inversie-model in de marge van de seksuele beleving is beland, is echter niet het 
gehele verhaal verteld. In de loop van het onderzoek werd het de onderzoekers 
steeds duidelijker dat opvallend veel respondenten een bijzondere waarde hechten 
aan wat in Hocquenghems (1974:85) visie de essentie van homoseksualiteit is: de 
passieve ervaring, dat wil zeggen de ervaring om anaal genomen te worden door een 
man.113 Is hier, zo vroegen de onderzoekers zich af, de mannelijkheid van homoman-

                                                      
113 In zijn eerste publikatie stelde Hocquenghem (1974:85) anale seksualiteit centraal in zijn analyse 
van het homoseksuele verlangen. Onder meer schrijft hij dat "alle homoseksualiteit met de anus te 
maken heeft. Het maakt wat dat aangaat niet uit dat anaal verkeer, zoals uit de statistieken van Kinsey 
af te leiden valt, zelfs onder homoseksuelen nog de uitzondering is" [vertaling, MvK]. 
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nen toch niet alsnog in het geding? Een mannelijkheid die, zoals in de voorafgaande 
paragraaf (6.1.3) bleek, door dezelfde respondenten juist beklemtoond wordt. 
In een artikel over een groep homomannen die in hun jeugd als "sissy-boys", als 
"feminiene jongetjes" door het leven gingen, stellen Weinrich et al. (1992) vast dat er 
een (statistische) samenhang is tussen het verwijfd gedrag als kind en de latere 
voorliefde voor de passieve rol in anale seks. Op basis daarvan spreken de onder-
zoekers hun vermoeden uit dat de passieve positie voor deze mannen emotioneel 
uiterst bevredigend is, omdat deze vorm van seks symboliseert wat zij altijd hadden 
willen zijn: "vrouwelijker" dan de maatschappij normaliter aan mannen toestaat. Uit 
de publikatie van Weinrich et al. is af te lezen dat de passieve ervaring in ieder geval 
in het seksleven van bepaalde homo's een aparte plaats inneemt. 
In het onderhavige onderzoek blijkt dat de passieve ervaring bij een grote meerder-
heid onder de respondenten speciale gevoelens oproept. Men verbindt er diverse 
specifieke betekenissen aan die, deels gebaseerd op lichamelijke sensaties, bovenal 
een sterke emotionele en symbolische lading hebben. Deze betekenisgeving sugge-
reert dat de onder andere door Schnabel (1990) gesignaleerde "masculinisering" van 
de homo-wereld, die zich sinds de jaren '60 voltrokken heeft, minder eenduidig is dan 
eerder werd aangenomen. Deze vermannelijking lijkt de respondenten niet te belet-
ten om in hun seksbeleving typisch mannelijke waarden te relativeren. 
Een eerste aanwijzing dat de passieve ervaring een speciale betekenis heeft, is af te 
leiden uit de uitspraak van enkele respondenten dat de passieve rol iets typisch 
homoseksueels is. Sommigen zien er bij wijze van spreken hun identiteit door beves-
tigd. [241, Raoul] (28) onderging een jaar of tien geleden zijn vuurdoop en ontdekte 
op die manier dat hij homoseksueel was. "Omdat we allebei nog thuis woonden, 
zochten we een fietshok op. En daar moest het gebeuren. Dat was de eerste keer 
dat ik me liet naaien en ik wist meteen dat ik homo was. Ik vond het zo lekker, dat ik 
ervan overtuigd was dat ik nooit meer zou veranderen." Ook [222, Jeroen] (27) duidt 
zijn initiatie in soortgelijke termen, maar bij hem ging het meer van au. "De eerste 
keer dat het gebeurde, deed het wel veel pijn. Maar dacht ik toen, als ik er werkelijk 
voor kies om me eigen homo te voelen, dan wil ik die dingen die ik met die jongen 
heb meegemaakt verder uitwerken." 
De passieve ervaring biedt sommige respondenten ook de gelegenheid hun andro-
gyne gevoelens te realiseren. Zo ervaart [227, Ruben] (36) geen tegenspraak tussen 
de verschillende aspecten van zijn gender-identiteit en zijn rol-gedrag. "Ik blijf ge-
woon een man natuurlijk," zegt hij. "Maar als ik me laat neuken, dan voel ik me wel 
vrouwelijk." En [032, Daniel] (25) gaat er van uit dat hij een mannelijke en een vrou-
welijke kant heeft en dat geneukt worden appelleert aan het vrouwelijke in hem (zie 
5.1.4). 
De vraag is nu wat onder dit "vrouwelijke" dient te worden verstaan. Hoe komt het, 
met andere woorden, dat als een man geneukt wordt hij die ervaring als zodanig 
karakteriseert? Het ligt voor de hand om te denken aan de fysieke gelijkenis op 
handelingsniveau. Qua techniek is er een grote overeenkomst tussen een man en 
een vrouw die zich laten neuken: beiden worden door een man gepenetreerd. Be-
langrijker is echter de analogie die zich aftekent op het niveau van de betekenissen. 
In het onderzoeksmateriaal worden twee betekenisclusters onderscheiden die door 
de respondenten - soms in combinatie met elkaar - geassocieerd worden met de 
ervaring om geneukt te worden.114 Het ene cluster draait om de idee dat men zich 
                                                      
114 Connotaties uit het eerste betekenisclusters werden door 16 respondenten verwoord, terwijl het 
tweede cluster door 19 respondenten onderschreven werd; vier respondenten brachten combinaties 
van betekenissen naar voren. 
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openstelt voor de ander, zich aan de ander overgeeft en het laat gebeuren.  In het 
andere betekenisblok wordt de verhouding tussen de partners in termen van een 
machtsverhouding beleefd en is onderdanigheid het kernbegrip. In beide gevallen 
betreft het emoties die over het algemeen niet direct als "mannelijk" gekwalificeerd 
worden, maar die in de onderzoeksgroep als verwoording van de passieve ervaring 
breed gedragen worden. Met name de specifiek aan mannen toegeschreven drang 
om alles in de hand te hebben en te controleren (Cremer, 1995; Vennix, 1989; 
Zeegers, 1994:78) krijgt in de passieve ervaring een tegenwicht door de betekenis-
sen die het gevoel van overgave en onderdanigheid bij de respondenten oproept.115

Het eerste cluster rond overgave kent vele nuances, en iedere respondent geeft er 
zijn eigen invulling aan. [227, Ruben] die zich "vrouwelijk" voelt als hij genomen 
wordt, ervaart de partner dan als een "kracht" die hij "over zich heen laat komen. Je 
laat het echt gebeuren". [103, Howard] (44) gebruikt de term overgave om uitdruk-
king te geven aan zijn gevoel. "Geneukt worden heeft alles met overgave te maken. 
Op zo'n moment doe ik nog maar heel weinig en laat ik het gebeuren. Mijn fysieke 
spanning laat ik los en dan ga ik bijvoorbeeld anders staan, waardoor ik heel ontvan-
gend ben. Ik heb dan ook geen weerstand meer. Ik heb dan het gevoel weerloos te 
zijn. En als het goed gaat, is dat een heel prettig gevoel. Dat is voor mij overgave." In 
de beleving van [005, Alfons] (38) speelt heel sterk mee dat hij geneukt worden wil 
ondergaan. "Zeker als het een jongen is die ik mooi vind, wil ik graag heel passief 
zijn. Dat hij bepaalt wat er gebeurt en dat ik me helemaal kan overgeven aan roman-
tische fantasieën. Dat ik kan doen alsof ik van de prins geen kwaad weet. En als ik 
me laat neuken door iemand die ik niet aantrekkelijk vind, dan verlustig ik me in een 
soort narcistisch gevoel dat de ander erg geil op mij is en dat hij mij begeert." Hoewel 
hij naar eigen zeggen niet in de s/m-scene zit, lijkt het verlangen van [005, Alfons] om 
de ander te laten bepalen wat er gebeurt nauw gerelateerd aan de wens om gedomi-
neerd te worden. Dat laatste geldt ook voor [004, Alain] (24). Neuken en geneukt 
worden is in die zin anders, zegt hij, omdat je in het laatste geval "jezelf heel erg 
prijsgeeft. Je geeft jezelf over en je voelt je dan op een of andere manier onderdanig 
aan iemand anders."  
Evenals het betekeniscluster rond overgave is de symboliek van het tweede cluster 
rond onderdanigheid wijdvertakt in de onderzoekspopulatie. Semantisch omspant dit 
cluster een rijk geschakeerd vocabulaire dat, in de lijn met wat in hoofdstuk 4.4 ten 
aanzien van het machtscenario gesteld is, varieert van zich onderworpen voelen tot 
overweldigd worden, van vernedering tot gebruikt worden, van tot voorwerp gemaakt 
zijn tot geslachtofferd worden, van ondergeschikt zijn tot bezeten worden. Deze 
terminologie lijkt ook de variaties in de beleving te reflecteren. Zo prefereert [202, 
Jonathan] (44) geneukt worden boven alles in seks. Vooral omdat een ander dan 
bezit van hem neemt. "Passief vind ik geloof ik wel het spannendste. Lichamelijk is 
het verrukkelijk, maar het werkt bij mij vooral psychisch. Je wordt een soort bezit van 
iemand, dat trekt me het meest erin aan." 
Een prominente fantasie van [001, Abel] (26) is overweldigd worden, hetgeen voor 
hem veel van doen heeft met het uitsluiten van oogcontact (zie 4.4.2). "Als je geneukt 
wordt," zegt hij, "ben je op een bepaalde manier heel kwetsbaar. En in de standjes 
kun je dat versterken. Wanneer je de ander kunt zien, als je zeg maar oogcontact 

                                                      
115 Vennix (1989) constateert in zijn onderzoek naar sekse-bepaalde betekenisgeving dat 'mannelijke' 
waarden als 'doen' en 'beheersen' meer door mannen en beduidend minder door vrouwen 
geapprecieerd worden dan hun tegenpolen 'zijn' en 'laten gaan'. En volgens Zeegers (1994:78) 
hechten vrouwen meer waarde aan emoties als 'overgave' en 'jezelf helemaal verliezen' dan mannen. 
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hebt, dan wordt het machtsverschil teniet gedaan of verkleint. Maar als je je van 
achteren laat nemen, wordt je meer gekleineerd dan wanneer je op je rug ligt." [002, 
Wijnand] (18) wil daarentegen het liefst het gewicht van de ander op zich hebben. 
"We hebben van alles uitgeprobeerd, allerhande posities. Ik bovenop, hij bovenop, 
diagonaal, half uit bed, staand, alles wat je kunt bedenken. Maar het prettigst vind ik 
het om onder te liggen. Je voelt dat hele lichaam, zijn penis in mijn anus, een lichaam 
dat beweegt en schokt. En hij doet gewoon wat hij wil. Dat geeft mij het gevoel van 
onderdanigheid." Terwijl de een onderdanigheid ervaart als hij met enige dwang 
geneukt wordt, behoeft een ander, zoals we in hoofdstuk 4.4.2 bij [075, Roy] zagen, 
een uitgekiende of zelfs een bizarre enscenering om dat gevoel teweeg te brengen. 
In verschillende gradaties geven deze respondenten uiting aan hun verlangen om 
tijdens een seksuele ontmoeting het gevoel te ondergaan in de macht van hun 
partner te zijn. De passieve ervaring leent zich daar in hun beleving bij uitstek voor. 
Weinrich et al. (1992) sloten hun artikel af met de suggestie dat geneukt worden voor 
bepaalde homomannen zo speciaal is dat alle andere vormen van seks daarbij in het 
niet vallen. Bewijzen voor deze stelling hadden zij niet en ook in dit onderzoek 
worden die niet geleverd. Wel kan de gedachte onderschreven worden dat de pas-
sieve ervaring voor veel respondenten een belevenis is die een bijzondere plaats in 
hun leven inneemt en waar men grote waarde aan hecht. Niet alleen ontleent men er 
een somtijds overweldigend fysiek genot aan, maar bovenal overschrijdt menigeen 
daarin de begrenzingen van het man-zijn en staat men zichzelf toe typisch mannelij-
ke waarden achter zich te laten (zie ook Corbett, 1993; Silverman, 1992).116

 
6.2 Het onderhandelingsproces 
In de voorafgaande paragrafen bleek dat het rol-gedrag niet alleen op grond van de 
rol-voorkeur van de respondenten tot stand komt maar tevens een afgeleide is van 
de onder de respondenten levende tendens tot rol-flexibiliteit; ook kwam naar voren 
dat er noch op cultureel niveau noch op het niveau van het zelfbeeld -  dat wil zeggen 
wat de invulling van de mannelijke identiteit en gender-rol aangaat -  beletsels (meer) 
zijn in het seksuele script van de respondenten tegen deze wendbaarheid en dat 
beide rol-posities mede onder invloed daarvan min of meer gelijkelijk gewaardeerd 
worden. Dientengevolge is de daadwerkelijke rolverdeling onderwerp van onderhan-
delingen tussen de deelnemers aan een seksuele ontmoeting waarin anale seks 
gepraktiseerd wordt. De vraag die in deze paragraaf aan de orde is, is hoe dit onder-
handelingsproces verloopt. Wederom zijn daarbij twee subvragen aan de orde: 

                                                      
116 Ook Silverman (1992) stelt zich, zoals al uit de titel van het hoofstuk "A Woman's Soul Enclosed in 
a Man's Body: Femininity in Male Homosexuality" blijkt, de vraag wat de plaats van vrouwelijkheid 
binnen mannelijke homoseksualiteit is. Op basis van een aantal passages uit Freuds werk construeert 
zij drie mogelijke subject posities voor homomannen, waarvan de eerste, getiteld "Het negatieve 
Oedipus complex", het meest relevant is voor deze discussie. In dit paradigma identificeert het subject 
zich met de moeder en richt het zijn verlangen op de vader. Een operatie die opgevat kan worden als 
een ondermijning van de hoeksteen van het dominante denken over seksualiteit en sekse. Want, 
betoogt Silverman, door deze omkering wordt de meest fundamentele premisse van mannelijke 
subjectiviteit: de identificatie met mannelijkheid, ontkend (zie ook Van Alphen, 1994). In haar conclusie 
benadrukt Silverman dat de hier bedoelde subject positie niet zozeer een herleving van het 
gedachtegoed van Ulrichs, dat wil zeggen van het inversie-model inhoudt als wel een kritiek is op het 
dominante systeem van sekse-differentiatie: "Insofar as gay sexuality foregrounds receptivity, 
specularity, narcissism and masochism, it might be said not so much to embrace 'the feminine' as to 
refuse the defensive maneuvers through which sexual difference is constituted" (1992:363; zie ook 
Aydemir, 1995:203). 
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* wie opent de onderhandelingen en neemt het initiatief om tot een bepaalde rolver-
deling te komen (6.2.1); 
* op welke wijze verloopt de communicatie tijdens de onderhandelingen over de 
rolverdeling (6.2.2). 
6.2.1 Initiatief 
Ten aanzien van de rolverdeling lijkt hetzelfde uitgangspunt te gelden als wat ten 
aanzien van het besluit om al dan niet te neuken werd opgemerkt (zie 5.2.1): wan-
neer twee homomannen van zins zijn met elkaar te vrijen, is het niet eenvoudig te 
voorspellen wie van hen in een concrete situatie het voortouw ten aanzien van de 
rolverdeling zal nemen. Maar bleek ten aanzien van de vraag of er al dan niet ge-
neukt wordt, de affectieve waarde een doorslaggevende factor in dezen te zijn, met 
betrekking tot de rolverdeling lijkt een vergelijkbare variabele afwezig te zijn. 
In theorie is er geen reden om aan te nemen dat een specifieke rol-voorkeur van 
invloed is op de geneigdheid van de respondenten het initiatief te nemen: in 5.2.1 
werd als voorbeeld [241, Raoul] (28) opgevoerd wiens rol-voorkeur duidelijk naar de 
passieve positie uitgaat en die niet schroomt om het voortouw te nemen, waardoor hij 
ervan verzekerd kan zijn dat de rolverdeling conform zijn wens is. De (door hem in 
het interview beschreven) keer dat er van neuken niets terecht kwam, was dan ook 
niet te wijten aan een gebrek aan initiatief van zijn kant, maar werd naar zijn zeggen 
veroorzaakt doordat hij het signaal van zijn potentiële partner - de sleutelbos aan de 
rechterkant bij de ander - over het hoofd gezien had; zijn initiatief liep daardoor dood 
- de ander wilde hem niet neuken, omdat deze eveneens een passieve (en onderda-
nige) rol-voorkeur had. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de respondenten met 
een actieve rol-voorkeur. Zo voelde [214, Roel] (34) zich zo uitgedaagd door zijn 
partner dat hij de ander voor het blok zette en hem zonder verdere poespas ging 
neuken. "Hij was meer bezig met het verhogen van mijn opwinding dan dat hij mee-
werkte om me mijn hoogtepunt te laten bereiken. Toen heb ik op een gegeven 
moment gezegd, of beter gezegd daar kwam het op neer, zoals je nu bezig bent daar 
kan ik niet mee omgaan, ik ben zo opgewonden dat er wat moet gebeuren. En omdat 
hij het niet deed, deed ik het dus." Verder is het in theorie eveneens aannemelijk dat 
de respondenten die geen rol-voorkeur hebben en - min of meer - gelijkelijk gepor-
teerd zijn voor de actieve of passieve positie het initiatief voor de rolverdeling in 
eerste instantie aan de partner overlaten: hen maakt het immers in vergelijking met 
de respondenten met een specifieke rol-voorkeur minder uit hoe de rolverdeling 
uitpakt. 
Wat bovenal opvalt in de analyse van het materiaal uit de derde fase ten aanzien van 
dit besluitvormingsmoment, is dat de respondenten een - op grond van de bovenge-
noemde theoretische overwegingen niet direct te verklaren - tendens vertonen om 
het initiatief tot de rolverdeling aan de partner toe te schrijven. Mogelijk is de vraag-
stelling van de onderzoekers daar (mede) debet aan: bij nadere beschouwing is het 
niet uitgesloten dat er bij de dataverzameling te weinig gedifferentieerd gevraagd is 
naar de te onderscheiden initiatief-aspecten van de eerste twee besluitvormingsmo-
menten. Dit knelt temeer omdat het aannemelijk is dat, in de eerste plaats, deze twee 
besluitvormingsprocessen voor de respondenten nauw met elkaar verweven zijn, en 
men, ten tweede, de eigen inbreng slechts moeizaam kan inschatten, doordat men 
zich niet bewust is van de "paralinguistische" informatie (Brown et al, 1985) die Zelf 
aan Ander overbrengt. Een gunstige uitzondering daarop - vandaar dat het hier als 
voorbeeld wordt opgevoerd - vormt het - in hoofdstuk 5.2.2 al vermeldde - wederva-
ren van [105, Ivo] (30) in de kelder van een Amsterdamse leerbar. In eerste instantie 
lijkt het alsof hij het initiatief geheel en al aan zijn partner toedicht; de ander neemt 
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het voortouw en vraagt of hij geneukt wil worden: "Klopt het dat je geneukt wilt 
worden?". Op dat moment beseft [105, Ivo] echter dat hij met zijn lichaam deze vraag 
(mede) opgeroepen heeft: “Ik denk dat ik me vrij wulps heb gedragen. Dat ik onbe-
wust veel met mijn heupen heb gedraaid en ervoor gezorgd heb dat hij niet om mijn 
kont heen kon”. In een dergelijke situatie - en het is niet onaannemelijk dat de wijze 
waarop het onderhandelingsproces in deze ontmoeting verliep eerder regel dan 
uitzondering is - is het vaak moeilijk aan te geven - en dat geldt zowel in beschrijven-
de zin voor de respondenten als op analytisch niveau voor onderzoekers - wie van de 
partners feitelijk het besluitvormingsproces initieerde: is het de nadrukkelijke verbale 
uiting van Ander die de besluitvorming op gang bracht of het daaraan voorafgaande, 
veelal niet bewuste non-verbale doen en laten van Zelf dat het proces waarin de 
rolverdeling vastgelegd wordt in werking zette? 
 
6.2.2 Communicatie 
De verwevenheid, die hierboven ten aanzien van het initiatief bij de twee eerste 
besluitvormingsmomenten geconstateerd werd, lijkt a fortiori te gelden voor de wijze 
waarop de communicatie verloopt over de vragen of er al dan niet geneukt wordt en 
hoe de rolverdeling eruit zal zien. Met name op het punt van de non-verbale uitingen 
is de communicatie met betrekking tot de eerste vraag nauwelijks te onderscheiden 
van die ten aanzien van de rolverdeling. De lichaamstaal die door de respondenten 
ingezet wordt om aan Ander een boodschap door te geven ten aanzien van het ene 
besluitvormingsproces houdt doorgaans tevens een signaal in met betrekking tot het 
andere proces. De aandacht bijvoorbeeld die [108, Jelle] (43) aan de kont van zijn 
partner schenkt (zie 5.2.2) geeft niet alleen zijn interesse in neuken weer, maar drukt 
ook zijn wens uit om daarin de actieve rol te vervullen. 
Deze bundeling van communicatieprocessen door de respondenten draagt evenwel 
het risico in zich dat de boodschap die Zelf en Ander naar elkaar willen communice-
ren voor een deel misverstaan wordt, en vooral geldt dat voor dat deel van de bood-
schap dat betrekking heeft op de rolverdeling. Zeker in het geval van vermenging van 
signalen is de kans niet irreëel dat wat Zelf bedoelt bij Ander op een door Zelf niet 
bedoelde wijze overkomt. Zo hoopte [103, Howard] (44) via een omweg zijn beoogde 
partner te bewegen zich te laten neuken, maar was hij uiteindelijk zelf degene die 
geneukt werd. Hij bevond zich in een darkroom en via een zogeheten glory hole had 
hij contact met zijn partner. Over en weer hadden ze al gepijpt en aan elkaars anus 
gevoeld. Uit de reacties van de ander dacht hij af te kunnen leiden dat die er wel voor 
voelde geneukt te worden. In daden kon hij dat echter niet omzetten, omdat de ander 
almaar niet zijn kont naar het pikgat toedraaide. Op dat moment besloot hij om, wat 
hij noemt, een "gevaarlijke tactiek" toe te passen. In de hoop dat zijn sekspartner 
hem daarin zou navolgen, ging hij met zijn kont voor het gat in de wand hangen. De 
ander vatte dat gebaar echter niet op als een uitnodiging om hetzelfde te doen, maar 
als een invitatie om [103, Howard] te neuken. De relatief eenvoudig - want gestoeld 
op een binaire keuze - te communiceren opties ten aanzien van de vraag: al dan niet 
neuken, worden, zoals dit voorbeeld leert, aanmerkelijk complexer door er via het-
zelfde non-verbale medium het vraagstuk van de rolverdeling aan op te hangen.117

                                                      
117 In de "hanky code"-taal uit de leerscene is dit keuzevraagstuk opgelost door naast de kleur van de 
zakdoeken, waarmee de voorliefde voor bepaalde seksuele handelingen wordt uitgedrukt, twee 
posities waar de zakdoeken gedragen kunnen worden - links en rechts - in te voeren die de rol-
voorkeur voor de actieve dan wel passieve positie uitdrukken. 
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      HOOFDSTUK 7 
NEUKEN MET OF ZONDER CONDOOM 

 
7.0 Inleiding 
Door de HIV-epidemie is anale seks in de westerse wereld meer dan enige andere 
seksuele handeling nauw verweven geraakt met overwegingen die met gezondheid, 
ziekte en dood van doen hebben. Neuken is niet alleen meer seksueel handelen 
waaraan belangrijke fysieke, emotionele en symbolische waarde toegekend wordt 
(zie hoofstuk 4). Tegenwoordig dient men zich daarbij ook te vergewissen van de 
effecten op langere termijn. Een ieder moet rekening houden met het risico om een 
HIV-infectie op te lopen. 
Uit talrijke studies is bekend dat homomannen over het algemeen genomen vrij goed 
op de hoogte zijn van de risico's die aan onbeschermde seks verbonden zijn (Hos-
pers & Kok, 1995:87). Als gevolg daarvan hebben ze de afgelopen tien à vijftien jaar 
onder druk van de omstandigheden (McKirnan et al, 1996; Parnell, 1996:104)118 op 
grote schaal hun seksuele gedrag veranderd (Donovan et al, 1994:606; Van Griens-
ven, 1997; Hospers &  Kok, 1995:75).119 Desalniettemin wordt er, zo laten onderzoe-
kers tevens keer op keer weten, niet zelden zonder condoom geneukt (Donovan et 
al, 1994:606; Van Griensven, 1997; Stall & Ekstrand, 1994:620; De Wit et al, 1993a). 
Gold (1995; 1996) meent dan ook op basis van dit soort cijfers te moeten conclude-
ren dat er, ondanks wat Stall et al. (1988) betitelen als de "most profound modificati-
ons of personal health-related behaviours ever recorded", van een safe seks cultuur 
onder homo's geen sprake is (zie ook Coxon, 1996:148). Hoe moeilijk het is om 
goede bedoelingen altijd in consequent handelen om te zetten, daarvan kunnen de 
mannen getuigen die aan het onderhavige onderzoek hebben meegedaan. Een 
ruime meerderheid van hen meldde in de afgelopen tien jaar minimaal een keer 
onbeschermd geneukt te hebben (zie ook De Wit & Van Griensven, 1994a).120

In termen van de scripttheorie zou het voorgaande dan ook als volgt samengevat 
kunnen worden: aan de ene kant hebben homomannen bepaalde aspecten van de 
door hen gebezigde scenario's rond anale seks aangepast aan de eisen die de HIV-
epidemie stelt en zijn in niet geringe mate beschermende maatregelen, met name 
condoomgebruik, daarin geïncorporeerd; aan de andere kant zijn de door de epide-
mie noodzakelijk geworden veranderingen blijkbaar niet zodanig in het intrapsychi-
sche en interpersoonlijke script geïnternaliseerd dat ze een permanent en situatie-
onafhankelijk karakter gekregen hebben. 
In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal: 

                                                      
118 McKirnan et al. (1996) merken terecht op dat "few people use condoms or abandon desired 
activities due to an intrinsic motivation". Vandaar dat zij seksuele veiligheidsmaatregelen als "an 
externally-imposed diet" betitelen (1996:658). 
119 In de loop der jaren zijn er in essentie vier soorten gedragsveranderingen geregistreerd: 
vermindering van het aantal (anonieme) sekspartners, afzien van anale seks, overgaan op 
condoomgebruik en het leiden van een monogaam seksueel leven (Hospers & Kok, 1995:75; 
Donovan et al, 1994:606). 
120 Om twee redenen moet met deze getalsmatige aanduiding omzichtig omgesprongen worden. In de 
eerste plaats betreft het een lange periode van ruim tien jaar, waarin de respondenten een of meer 
keren onbeschermd geneukt hebben. Ten tweede is de onderzoekspopulatie niet gebaseerd op een 
"toevalssteekproef" maar samengesteld op basis van een "beredeneerde steekproef" (Hutjes & Van 
Buuren, 1992:62), waardoor statistische representativiteit niet aan de orde is. 
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* door welke intrapsychische, interpersoonlijke dan wel culturele overwegingen laten 
de respondenten zich in een seksuele ontmoeting leiden bij hun beslissing om 
beschermd dan wel onbeschermd te neuken (7.1); 
* op welke wijze komt de besluitvorming rond de veiligheidsgraad van de seks tot 
stand, met ander woorden hoe verloopt het onderhandelingsproces hieromtrent (7.2). 
 
7.1 De afwegingen omtrent de veiligheidsgraad 
Diverse factoren spelen een rol in de - al dan niet bewuste - afwegingen van de 
respondenten om tijdens een seksuele ontmoeting beschermd dan wel onbeschermd 
te neuken. In hun overzicht maken Hospers & Kok (1995) gewag van een groot 
aantal demografische, situationele en psychosociale determinanten van "safe and 
risk-taking sexual behavior", waarbij evenwel niet altijd even duidelijk is in welke 
richting de correlatie met risicovol gedrag gezocht moet worden. Zo concluderen 
McKusick et al (1990) dat mannen die onbeschermde anale seks als hun favoriete 
techniek rapporteerden een grotere kans liepen onbeschermde anale seks te prakti-
seren, terwijl Dannecker (1990) tot de conclusie komt dat naarmate homomannen 
een grotere affectieve waarde toekenden aan anale seks, ze meer gewend waren 
aan condoomgebruik. 
In het onderhavige onderzoek is de aandacht met name uitgegaan naar drie clusters 
van factoren. De clusters zijn te beschouwen als drie concentrische cirkels die elk 
voor een deel licht werpen op de vraag waarom sommige respondenten zich strikt 
houden aan de door de preventie en/of henzelf geformuleerde richtlijnen ten aanzien 
van de veiligheidsgraad van de seks en anderen daarentegen bij tijd en wijle de 
regels laten voor wat ze zijn en het seksuele genot dan wel de emotionele voldoening 
laten prevaleren boven gezondheidsoverwegingen (zie ook Davies et al, 1993:146; 
McKirnan et al, 1996; Remien et al, 1996). Achtereenvolgens wordt geanalyseerd: 
1. wat de functie is in dit proces van noties als risico-inschatting en preventie-
strategieën, die als het ware de randvoorwaarden voor de besluitvorming formuleren; 
onderschreven wordt de conclusie van Lear (1995:1322) dat de relatiestatus van de 
respondenten een essentiële variabele is in deze besluitvorming: "how sex is negoti-
ated depends on the construction of risk and trust between partners, which varies by 
the type of relationship or sexual encounter being contemplated" (7.1.1); 
2. op welke wijze de beleving van overgave en controle, en daarmee van de weder-
zijds verwachte zelfbeheersing, het besluitvormingsproces rond de veiligheid beïn-
vloedt; deze variabele richt zich op de seksuele ontmoeting zelf en brengt in kaart in 
hoeverre en op welke wijze de respondenten zich betrokken voelen bij de interactie 
(7.1.2); 
3. hoe de respondenten condooms ervaren en op welke wijze omgekeerd condoom-
gebruik hun beleving van een seksuele ontmoeting beïnvloedt; dit cluster richt zich 
op de toetssteen van de door de preventie beoogde gedragsverandering: het con-
doomgebruik, en schetst de motieven en de gepercipieerde opties van de respon-
denten om condooms al dan niet te gebruiken (7.1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.1 Risico-management en preventie-strategieën 
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Een van de sleutels tot een goed begrip van het moderne leven ligt vervat in de notie 
risico (Adams, 1995; Beck, 1992; Van Kerkhof, 1990; Luhmann, 1993).121In het onder-
havige onderzoek wordt in eerste instantie een risico-begrip gehanteerd dat gebaseerd is op de 
perceptie van homomannen van het risico in termen van de "uncertainty (..) in relation to future loss" 
(1993:21) en dat geactualiseerd wordt in de beslissingen die de betrokkenen nemen in een seksuele 
ontmoeting. Vanouds was het nemen van risico's al geassocieerd met het seksuele 
verkeer van homomannen (Humphreys, 1970; Lee, 1983; Tewksbury, 1996)122, maar 
in het aidstijdperk lijkt het helemaal onontkoombaar geworden om bewust in risico-
termen over seks, en anale seks in het bijzonder te denken (Aggleton et al, 1992; 
Ten Brummelhuis & Herdt, 1995; Douglas & Calvez, 1990; Hubert, 1990). Illustratief 
is in dit verband de titel van een recente voorlichtingsfolder (1994) voor homoman-
nen: "Homoseks: HIV & SOA, risico of niet?". 
Eerder werd al gesteld dat risico-inschatting voor een deel intrapsychisch verloopt en 
dat de wijze waarop risico gepercipieerd wordt samenhangt met bepaalde persoon-
lijkheidstypen (zie 5.1.2). Zo maakt Luhmann (1988:100) onderscheid tussen wat hij 
noemt "risk-seeking or risk-avoiding, trusting or distrusting" persoonlijkheden en 
merkt Paicheler (1998:2) op dat “all probabilistic evaluations of events are made in a 
context of uncertainty, a condition which some individuals tolerate and manage better 
than others”. Ook in dit onderzoek valt er een onderscheid waar te nemen tussen 
twee soorten risico-inschatting.123Hoewel dit onderzoek geen uitspraken toelaat over de 
spreiding van de twee onderscheiden groepen, ligt de verhouding dienaangaande onder de respon-
denten die aan de derde fase hebben geparticipeerd, ongeveer fifty-fifty. Sommige respondenten 
opteren als het ware voor een leven, waarin risico's genomen moeten worden wil het 
voor hun gevoel de moeite waard zijn om te leven (zie ook Kalichman et al, 1996; 
Ostrow et al, 1997). Onbeschermd neuken is dan een van de mogelijkheden om, 
zoals [059, Ewoud] (26) betoont, een grensoverschrijding te realiseren, die boven-
                                                      
121 In de literatuur valt op dat er verschillende dimensies aan de notie risico te onderkennen zijn. In de 
eerste plaats wordt er een verschil gemaakt tussen "objective risk", dat wil zeggen een bepaald 
objectief vast te stellen en te meten risico (Pinkerton & Abramson, 1996), en "perceived risk", oftewel 
de wijze waarop individuen een bepaald risico ervaren en waarnemen (Adams, 1995:7; Lear, 
1995:1320). Ten tweede varieert de mate waarin risico verbonden is en toegeschreven wordt aan 
menselijk handelen. Hanteert Carter (1995) een op dit punt hooguit impliciete definitie, wanneer hij 
stelt dat "risk alerts us to uncertainties about whether the future is safe or dangerous" (1995) - een 
definitie die terug te voeren is op de volgens Adams meest gebruikte in de veiligheidsliteratuur: "the 
probability of an adverse future event multiplied by its magnitude" (1995:69) -, Luhmann (1993) 
koppelt risico expliciet aan menselijk handelen. Wil er naar zijn mening sprake zijn van risico, dan is 
het "potential loss (..) a consequence of the decision, that is to say, it is attributed to the decision" 
(1993:21). Is dat niet het geval en is "the possible loss (..) considered to have been caused externally", 
dan dient er gesproken te worden van gevaar (1993:22). 
 
122 Humphreys (1970:151) spreekt bijvoorbeeld over de "risk-taking nature of sexual action in public 
restrooms". 
123 Het door de onderzoekers geconstrueerde onderscheid in risico-inschatting is gebaseerd op de 
combinatie van twee soorten uitspraken van de respondenten. In de eerste plaats op algemene 
uitspraken met betrekking tot de door de hen gehanteerde richtlijnen inzake de veiligheidsgraad van 
de seks en hun inschatting van de risico's die aan anale seks verbonden zijn. In de tweede plaats op 
het door de respondenten gerapporteerde gedrag in de door hen beschreven seksuele ontmoetingen. 
Een seksuele ontmoeting wordt als risicovol opgevat als er anale seks zonder condoom plaatsvond en 
het niet duidelijk is dat de partners een onderbouwde inschatting van elkaars serostatus hebben 
gemaakt. In het geval er sprake is van een discrepantie tussen de houding en het handelen - [209, 
Julian] (30) gaf bijvoorbeeld te kennen niet te kunnen vatten dat "er nog altijd mensen zijn die zonder 
condoom neuken", terwijl zijn handelen allerminst conform de door hem ingenomen houding is - is de 
respondent ingedeeld in de risico-nemende groep.  
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dien naar zijn zeggen de seks nog intiemer maakt ook. Anderen daarentegen streven 
evenals [031, Andreas] (26) juist een seksleven na waarin maximale controle en 
minimale risico's de leidmotieven zijn. 
De laatste groep respondenten zijn degenen die afwijzend staan ten opzichte van het 
nemen van risico's op het gebied van seks. Zij willen risico's uitbannen en op zeker 
spelen. Ze gaan ervan uit dat iedereen besmet kan zijn en wat mensen zelf zeggen 
niet waar hoeft te zijn. Vandaar dat het in hun ogen onzinnig is met risico-
inschattingen te werken. Deze houding wordt nog eens versterkt door de sociale 
inbedding van de seksuele ontmoetingen. Vooral met losse contacten wensen zij 
zoveel mogelijk risico uit te sluiten. Dat geldt zeker voor [106, Sjaak] (28) die meestal 
vrijt met mannen die hij niet kent. "Ik weet niks van die mannen en daarom neem ik 
ook geen risico. Dat is het me niet waard," zo verklaart hij zich nader. "Ik laat ook 
nooit iemand in me klaarkomen, hoewel ik dat een heel geil idee vind. Tegen de tijd 
dat het zover is, zorg ik ervoor dat die pik uit me verdwijnt." 
Aan de andere kant staan de respondenten die er niet zozeer voor kiezen om alle 
risico's uit te bannen, maar die  - mogelijk op grond van wat wel een "optimistic bias" 
(Hospers & Kok, 1995:87; zie ook Taylor & Brown, 1988) dan wel een "cognitive 
disengagement" (McKirnan et al, 1996) wordt genoemd, waardoor ze systematisch 
het risico onderschatten  - denken deze in de hand te houden en zodoende een 
eventuele kans op een infectie af te wenden (zie ook Bosga et al, 1994:285). Deze 
mannen laten het deels van de situatie en de partner afhangen hoe ze met het risico 
omgaan. In het bijzonder geldt dit mechanisme voor respondenten in een vaste 
relatie, of doet het opgeld als er een (vaste) relatie in het verschiet lijkt te liggen. Op 
grond van het vertrouwen dat men in elkaar stelt, van liefdesgevoelens en andere 
emoties die de onderlinge verbondenheid uitdrukken is er een sterke neiging om het 
risico anders, dat wil zeggen lager, in te schatten (zie ook Cline et al, 1990; Lear, 
1995:1320) en geeft men veelal de voorkeur aan onbeschermde seks.124 Als hij 
iemand leuk vindt en hem beter kent, is [051, Eduard] (38) steeds meer geneigd om 
een zeker risico op de koop toe te nemen. Dat kan met pijpen zijn, maar ook een 
condoom dat scheurt vindt hij in dat geval een ongewild maar acceptabel risico. "Om 
het in een soort formule te zeggen, ik maak eerst een emotie-analyse en daarna pas 
een risico-analyse." Hij is bij wijze van spreken niet ongenegen een gokje te wagen 
als de ander hem erg aanspreekt. 
De wijze waarop het risico ingeschat wordt, heeft consequenties voor de preventie-
strategieën waarmee men een infectie met HIV tracht te voorkomen (Adams, 
1995:13). De strategieën die gekozen worden, liggen doorgaans in de lijn van de 
door de betrokken respondenten gekoesterde voorliefdes en bouwen, zoals zal 
blijken, op uiteenlopende wijze voort op de informatie die de respondenten vanuit de 
maatschappij en hun omgeving aangereikt krijgen. Een van de bronnen waaraan 
homo's hun info ontlenen, zijn de van overheidswege verstrekte adviezen en richtlij-
nen (De Vroome, 1994). Middels brochures en folders, radio- en tv-spotjes, de 
Aidsinfolijn en posters werd en wordt nog altijd de preventie-boodschap uitgedragen, 
die sinds 1991 in een zogeheten nevenschikkend advies: Gebruik een condoom of 
neuk niet, veranderd is (zie hoofdstuk 1.1). Nagenoeg alle respondenten onderschrij-
ven de momenteel door officiële instanties gepropageerde en tevens meest gebruike-
lijke en effectieve methode om een HIV-infectie te voorkomen (zie ook Reiss & Leik, 
                                                      
124 Het geloof in vertrouwen als basis voor risico-management wordt door menige deskundige 
gediskwalificeerd. Zo stelt Scott (1995) dat de "production of trust may itself be understood as a high 
risk activity". 
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1989). Vrij eenstemmig vertrouwt men erop dat neuken met een condoom het virus 
buiten de deur houdt.125

In de seksuele praktijk van alledag vormen de richtlijnen van officiële instanties 
echter slechts één ingrediënt naast diverse andere - berichtgeving in de media, 
gesprekken met vrienden en bekenden, voorlichtingsbijeenkomsten (De Vroome, 
1994) - waaruit de respondenten hun preventie-recept brouwen. Volgens Scott 
(1995) wordt dit verschijnsel in de hand gewerkt, doordat officiële richtlijnen voor de 
groep homomannen als geheel geformuleerd zijn: "while bio-medical experts can 
provide risk assessments relating to the trajectory of AIDS in general terms, (...), they 
can offer little or no useful assessment of the risk attached to any given partner. Of 
necessity, then, individuals must become their own experts in risk assessment" (zie 
ook Beck, 1992:137; Ulin, 1992:68). 
Bij de bereiding van hun recept draait het er vervolgens om dat de informatie op zo'n 
manier naar de eigen situatie wordt vertaald dat men seksueel zo min mogelijk hoeft 
in te leveren en tegelijkertijd het risico zo laag mogelijk denkt te houden (zie ook 
Humphreys, 1970:47; Sandfort, 1992).126 Ter illustratie van dit kosten-baten mecha-
nisme denke men aan de groep respondenten die in de jaren '80 tijdelijk met anale 
seks gestopt is (zie 5.1.5). Niet met hun hart maar tegen wil en dank, omdat ze 
eenvoudigweg geen andere mogelijkheid zagen, namen ze in die tijd deze beslissing. 
Op het moment dat het condoom in hun ogen een reëel alternatief werd, stapten ze 
de een na de ander echter weer op neuken over en bewerkstelligden ze zodoende 
een gedragsverandering die hen in seksuele termen veel minder ‘kostte’. 
Ten tweede speelt bij de vertaling naar de eigen situatie de perceptie van de ander, 
dat wil zeggen de wijze waarop men zijn sekspartner inschat een belangrijke rol (zie 
ook Carter, 1995; Mendès-Leite, 1994).127Deze typologie is niet statisch, maar via diverse 
mechanismen kan een "Unknown Other" een "Familiar Other" worden. De one-night-stand bij voor-
beeld met wie men eerst met een condoom neukt, wordt geleidelijk een minnaar of vaste vriend 
waarna het condoom - mede onder invloed van een proces van groeiend vertrouwen - uit het zicht 
verdwijnt. McLean et al. (1994:338) vonden aanwijzingen voor dit mechanisme van verschuivende 
risico percepties. Zij merken dan ook op dat "defining a partner as a regular partner appears to affect 
men's perception of unprotected intercourse with that partner as not risky". Aangenomen dat 
preventie er in essentie op neerkomt onbeschermde seks met een geïnfecteerde 
                                                      
125 De waardering van de huidige boodschap door de respondenten is positief te noemen, zeker in 
vergelijking met hun oordeel ten aanzien van het vroegere advies. Op een enkele respondent na die 
op de hoogte bleek te zijn van de nieuwe formulering, lijkt de nuancering van het beleid overigens niet 
aan de respondenten besteed. Dat tegenwoordig een nevenschikkend advies van kracht is, was 
doorgaans niet tot hen doorgedrongen. Tamelijk eendrachtig meende men dat aan homomannen 
wordt geadviseerd: neuk met een condoom, of zoals sommigen het ook wel verwoordden: niet neuken 
zonder condoom. Misschien schuilt in deze laatste formulering nog een restant van de vroegere 
dubbele boodschap (De Zwart & Sandfort, 1993:41). 
126 Ook Sandfort (1992:14) concludeert: "naarmate mannen het risico in sterkere mate wegredeneren 
en bagatelliseren is hun algemene oordeel over de preventieboodschap [op dat moment betrof dat 
nog de dubbele boodschap. MvK] negatiever, interpreteren ze de boodschap ruimer, vinden ze minder 
dat preventie ook voor hen bedoeld is en achten ze voorlichtingsactiviteiten voor hen zelf ook minder 
zinvol". 
127 Mendès-Leite (1994) identificeert diverse soorten partners. Aan de ene kant onderscheidt hij de 
"Familiar Other", bij voorbeeld de vaste vriend, en aan de ander kant de "Unknown Other". Deze 
laatste kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in de "Dangerous Other", die als risicovol gezien 
worden omdat ze in een epicentrum, bij voorbeeld Amsterdam of New York, van de epidemie wonen, 
en de "Unknown Safer Other", van wie men - terecht dan wel onterecht -  aanneemt dat hij geen risico 
met zich meebrengt en met wie men geen veiligheidsmaatregelen in acht hoeft te nemen. 
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persoon te vermijden, dan volgen daar twee opties uit waarbij de beoordeling van de 
ander cruciaal is. Wie denkt of niet uitsluit, zo luidt de eerste optie, dat de ander 
(mogelijk) geïnfecteerd is, zorgt ervoor geen onbeschermde seks te hebben. Maar 
wie op een of andere manier meent te weten of vermoedt dat de ander niet geïnfec-
teerd is, kan volgens de tweede optie overwegen onbeschermd te vrijen (zie ook 
Parnell, 1996:104). 
In het eerste geval is het gebruik van condooms een probaat middel, waar de over-
grote meerderheid van de respondenten zoals gemeld veel geloof aan hecht. Som-
migen, en waarschijnlijk is het geen toeval dat zij anale seks minder belangrijk 
vinden, zetten bovendien hun kaarten op niet neuken en laten zich in ieder geval niet 
geneukt worden. Deze eerste optie is op het lijf gesneden van de respondenten die 
er niets voor voelen om het risico in te schatten. Zij sluiten in principe niet uit dat de 
ander besmet zou kunnen zijn. 
Risico-management ligt daarentegen aan de basis van de tweede optie. Afhankelijk 
van de inschatting van de ander beschermen de respondenten zich tijdens de seks 
en neukt men met een condoom. Indien mogelijk neemt men echter zijn toevlucht tot 
andere beschermingsstrategieën en kiest men ervoor om onbeschermd te neuken. 
Op basis van wat Fisher & Fisher (1992:466) noemen "'implicit personality theories' 
of AIDS-risk", laat men in de taxatie van de risico's factoren zoals leeftijd, woon-
plaats, uiterlijk, reputatie en serostatus van de partner meewegen (zie ook Flowers et 
al, 1997; Gold et al, 1994; Lear, 1995:1319; Sacco & Rickman, 1996).128 Het moge 
duidelijk zijn dat een dergelijke risico-inschatting in epidemiologische termen niet 
altijd correct hoeft te zijn, maar daarom is hij nog niet minder feitelijk voor de betrok-
kenen (Van Gelder, 1995; Levine & Siegel, 1992).129 Zijn de aanhangers van de 
eerste optie, met andere woorden, geneigd de richtlijnen strikter toe te passen dan 
wellicht nodig is (Grinyer, 1995), degenen die de tweede optie voorstaan morrelen 
eerder aan de andere kant van de regels en zijn geneigd de grenzen van de veilig-
heid op te rekken (Luhmannn, 1993:29). 
Grofweg vallen de strategieën of "volkspraktijken" (Dallas, 1990:86) die bij de tweede 
optie horen, uiteen in twee blokken. Het eerste blok omvat een aantal praktijken die 

                                                      
128 Gold et al. (1994:73) concluderen dat niet-geïnfecteerde mannen zich bij hun inschatting het meest 
laten leiden door het uiterlijk van de partner: "It seems that the tendency to 'judge a book by its cover' 
when guessing a partner's likely antibody status is characteristic of uninfected man in general". 
129 Levine & Siegel (1992) menen dat homomannen de informatie rond HIV op twee manieren 
interpreteren. Sommige mannen volgen trouw de lijn die epidemiologen en andere onderzoekers 
uitzetten. In deze visie, de "Public Health construction" genaamd, zijn alle vormen van onbeschermde 
orale en anale seks riskant, tenzij beide partners sinds het midden van de jaren '70 monogaam 
leefden of zes maanden na hun laatste onbeschermde seksuele handeling negatief getest zijn. 
Anderen zijn meer rekkelijk in hun interpretatie van de info. Volgens deze "Folk construction" zijn 
bepaalde seksuele gedragingen niet echt risicovol, omdat voorvocht (bij pijpen) en de pisbuis opening 
(bij actief neuken) geen effectieve transmissiewegen zouden zijn voor HIV. Een vergelijkbaar maar 
uitgebreider interpretatieschema hanteert Van Gelder (1995). Hij  onderscheidt vier soorten 
denkwijzen, of "normaliteiten" zoals hij ze betitelt, die de risico perceptie en de daaruit voortvloeiende 
beschermingsstrategieën richting geven: de "epidemiologische" normaliteit, de "statistische" 
normaliteit, de "morele" normaliteit en de "gezond verstand"-normaliteit. Baseren voorlichters en 
andere aidsdeskundigen zich doorgaans in hun adviezen en richtlijnen op de eerste twee 
normaliteiten, deelnemers aan het seksuele verkeer willen deze officiële denkwijzen nogal eens 
vermengen met de twee laatste die geworteld zijn in hun levenservaringen. Met als gevolg dat er in de 
seksuele praktijk handelwijzen gepraktiseerd worden die volgens het "objectieve" 
deskundigenperspectief niet door de beugel kunnen, maar die in de ogen van de "leken"-deelnemers 
tot dan toe hun effectiviteit hebben bewezen. 
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de respondenten in vaste relaties ter beschikking staan. Sommigen beslissen op 
basis van een HIV-test om in een relatie onbeschermd te vrijen.130 Vervolgens kiest 
men er dan, al dan niet in de vorm van een expliciete afspraak, voor om oftewel om 
monogaam te zijn en geen seks met derden te hebben of al dan niet afspraken met 
elkaar te maken over de aard van de seks met derden.131 Voor de tweede optie, dat 
wil zeggen onbeschermd neuken in hun relatie en bij contacten met derden altijd een 
condoom gebruiken, hebben [225, Malcolm] (30) en zijn vriend gekozen. Nadat ze 
een half jaar "verkering" hadden, waren ze het "hartstikke zat" om almaar met een 
condoom te neuken en hebben ze zich alle twee laten testen. De uitslag was voor 
beiden gunstig, zodat ze vanaf toen de rubbertjes in de verpakking hebben gelaten. 
"Onze afspraak is," zegt hij, "dat mochten we vreemd gaan, we het safe doen en dat 
we het ook tegen elkaar vertellen. Maar in principe snoepen we gewoon niet buiten 
de deur." 
In het verlengde van deze relationele strategie ligt een tweede, door sommige res-
pondenten gehuldigde praktijk die een (nog) groter beroep doet op het onderlinge 
vertrouwen en de communicatieve vaardigheden in een relatie. Men bespreekt in een 
(monogame) relatie de mogelijk in het verleden gelopen risico's en besluit op grond 
daarvan met elkaar onbeschermd te neuken; vervolgens kiest men er, net zoals in de 
vorige optie, voor om oftewel monogaam te zijn en geen seks met derden te hebben 
of al dan niet afspraken met elkaar te maken over de aard van de seks met derden. 
Vroeger gebruikte [208, Joram] (29) de - zeldzame - keren dat hij neukte condooms. 
Met zijn huidige vriendje, die hij drie jaar kent, heeft hij van het begin af onbeschermd 
geneukt. "Ik ben de eerste voor mijn vriend," legt hij uit, "dus ik ga ervan uit dat hij 
seronegatief is. Zelf heb ik altijd aan safe seks gedaan. Zodoende voorkom ik be-
smetting met het virus door alleen te vrijen met iemand die seronegatief is en dat is 
mijn vriendje. Want wij zijn absoluut monogaam, dat is voor ons allebei vanzelfspre-
kend." Beide strategieën zijn typerend voor relaties waar de partners toekomst in 
zien. Kenmerkend is dat men met elkaar dient te overleggen en er een plan op een 
langere termijn wordt getrokken. In het ene geval neemt men zo goed en zo kwaad 
als het kan elkaars seksuele voorgeschiedenis door en in de andere benadering 
mondt het gezamenlijke beraad uit in een besluit om een HIV-test te doen. 
Het tweede blok beschermingsstrategieën dat de respondenten melden, lijkt meer op 
een ad hoc-basis gehanteerd te worden. Dikwijls kennen de seksuele partners elkaar 
niet of nauwelijks, en niet zelden is de bewuste strategie op een twijfelachtige inter-
pretatie van de voorhanden zijnde informatie gestoeld. Een goed voorbeeld hiervan 
is de bekende praktijk om te neuken zonder in de partner te ejaculeren, oftewel voor-
het-zingen-de-kerk-uitgaan. Uit de richtlijnen weet men dat er geen vloeistoffen 
uitgewisseld mogen worden, hetgeen bij deze techniek ook niet lijkt te gebeuren. En 
qua seks kan men in deze gedachtegang op de oude voet voortgaan, mits men 
ervoor zorgt om zich tijdig uit de ander terug te trekken.132 Hoever de richtlijnen 

                                                      
130 Uit studies blijkt overigens dat, in geval van onbeschermde seks in de relatie, slechts een gedeelte 
van de partners op de hoogte is van elkaars serostatus (Bosga et al, 1994; Hays et al, 1997; McKirnan 
et al, 1991; McLean et al, 1994:338). 
131 De opties voor de afspraken ten aanzien van seks met derden zijn: 

1. Seks mag, maar neuken niet; 
2. Neuken met derden mag, maar alleen met condoom; 
3. Ieder mag doen wat hij wil. 

132 Gold et al. (1994:68) merken op dat voor-het-zingen-de-kerk-uitgaan een veel gebruikte strategie is 
die echter regelmatig niet werkt. Een kleine dertig procent van de mannen die in hun onderzoek 

 
98



opgerekt kunnen worden, blijkt uit het verhaal van  [109, Job] (36) die  zijn vriend met 
wie hij sinds twee jaar een vaste relatie heeft, wel eens zonder condoom neukt, 
terwijl hij van zichzelf weet seropositief te zijn. Zijn redenering is dat ze condooms 
geen van beiden leuk vinden en dat hij derhalve bij tijd en wijle zijn toevlucht neemt 
tot de enige optie die hem resteert om zijn partner te behoeden voor besmetting met 
HIV. "Alle twee vinden we," zegt hij, "dat neuken zonder condoom veel spannender, 
geiler en plezieriger is." De enige veiligheidsmaatregel die ze de laatste keer dat ze 
vrijden genomen hadden, was dat hij niet in zijn partner is klaargekomen. "Het was 
erg lekker en ook heel intiem, maar ik had er daarna wel de smoor in. Hoewel ik niet 
in hem ben klaargekomen, weet ik dat het onsafe is. Zeker omdat ik seropositief ben 
en hij niet. We zitten dan allebei te balen en we zeggen tegen elkaar dat we eens 
moeten ophouden met dat onsafe gedoe. Maar het gebeurt toch. Want allebei willen 
we graag dat we geen condoom hoeven te gebruiken." 
Een variatie op voor-het-zingen-de-kerk-uitgaan is een handelwijze die door Brown & 
Minichiello (1994:237) de 'penetrate-withdraw-put condom on-reinsert-ejaculate' 
methode genoemd wordt en die [058, Everhard] (37) regelmatig toepast. "Ik ga er in 
het begin even zonder condoom in en tegen de tijd dat ik klaarkom, pak ik een 
condoom, doe dat om en dan gaan we lekker verder." Van hetzelfde laken een pak - 
maar daarom nog niet minder vaak voorgestaan - is de gedachte dat de actieve partij 
geen risico loopt. [074, Glenn] (30) gaat ervan uit dat hij op die manier besmet is 
geraakt. "De enige richtlijn waar ik een loopje mee heb genomen, is die rond actief 
neuken. Een jaar of wat terug was de berichtgeving daarover onduidelijk en in com-
binatie met geilheid en een vaste relatie heb ik dat een aantal keren onveilig gedaan. 
Ik was zo gewend om met iemand te vrijen die positief was, dat ik mogelijk gedacht 
heb dat alles wat we deden veilig was," zo probeert hij achteraf zijn gedrag te verkla-
ren. 
Een typische strategie waarbij men feitelijk niets van elkaar weet maar toch onbe-
schermd neukt, is gebaseerd op de veronderstelling dat het over en weer wel goed 
zit. Deze gedachte ging [080, Sven] (25) door het hoofd, toen hij de eerste keer met 
zijn vorige vriend seks had. "Het condoom belandde nog wel op het bed, maar 
gebruikt hebben we het niet. Voor mijzelf had ik echt het idee dat ik niet positief was, 
dat ik negatief was, en dus nam ik ook aan dat hij zeker wist negatief te zijn. Want, 
dacht ik toen, anders zou hij toch wel met een condoom gevrijd hebben!" 
Ook de gedachtegang dat onbeschermd neuken met bepaalde partners, en in het 
bijzonder met jonge jongens, geen kwaad kan is een dergelijke strategie. Een tijdje 
geleden zag [101, Helm] (37) een droom in vervulling gaan. In het zwembad raakte 
hij in contact met een jongen van een jaar of veertien, die met hem meeging en hem 
uiteindelijk ook neukte. Zonder condoom, want zegt hij, "ten eerste was ik bijzonder 
vereerd dat hij mij wilde hebben. En ik dacht ook, wat kan ik nou van hem krijgen, het 
was immers de eerste keer dat hij zoiets deed. Bovendien is hij ook weer niet zo lang 
in mij geweest en is hij ook niet in me klaargekomen. Achteraf vond ik het wel een 
beetje dom van me en ook egoïstisch gedacht. Want hij had net zo goed iets van mij 
kunnen krijgen". 
Hoogstwaarschijnlijk is deze lijst van zelfbedachte beschermingsstrategieën verre 
van compleet, te denken valt bijvoorbeeld aan onbeschermde anale seks tussen 
partners met een concordante serostatus, het zogeheten serosorteren (Hoff et al, 
1997; Sacco & Rickman, 1996). De menselijke geest is dermate inventief dat in elke 
                                                                                                                                                                      
zeiden van plan te zijn om zich voortijdig uit de partner terug te trekken, slaagde daar niet in en kwam 
toch in de ander klaar. 
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richtlijn wel een gaatje te vinden is en elke regel informatie ten eigen bate geduid kan 
worden. In termen van het risico dat men ermee loopt, lijken de diverse strategieën 
ook danig van elkaar te verschillen. Alle hebben ze echter gemeen dat een (of beide) 
partner(s) het seksueel handelen niet (zeer) risicovol acht (McLean et al, 
1994:334).133 En vooral dat ze tegemoet komen aan het verlangen van de respon-
denten om in specifieke seksuele ontmoetingen zonder tussenkomst van een con-
doom van de seks te genieten. 
 
7.1.2 Overgave en controle 
Bevredigende seks, zo werd in hoofdstuk 2.4 gesteld, is in sterke mate afhankelijk 
van het vermogen van de partners om op te gaan in de ontmoeting. Dat anale seks 
daar een uitmuntend vehikel voor is, blijkt uit de woorden van [080, Sven] (25). 
Tijdens het voorspel of als hij iemand pijpt is hij er "veel meer met zijn hoofd bij". 
Wanneer hij echter neukt, dan lijkt het wel, zegt hij, "of ik alles uit mijn hoofd zet en in 
een hogere sfeer kom. Het is zo'n lekker gevoel en ik word daardoor zo geil dat ik 
alles vergeet en alleen met die pik in die kont bezig ben". 
Wil men echter in de seksuele ontmoeting kunnen opgaan, dan dient er aan bepaal-
de voorwaarden te worden voldaan (zie hoofdstuk 4.1.6 en 4.4). Want voor overgave 
is onontbeerlijk dat de deelnemers het gevoel hebben een zekere controle over de 
situatie uit te oefenen en dat beiden ervan op aan kunnen dat de partner de verwach-
te zelfbeheersing opbrengt. Men moet er vooral op kunnen vertrouwen dat Ander 
niets onderneemt wat Zelf niet wil. Van oudsher wordt daarmee bedoeld dat men bij 
voorbeeld niet tegen zijn zin in een bepaalde rol gemanoeuvreerd wenst te worden of 
dat men niet aan pijn wordt blootgesteld. Als gevolg van de HIV-epidemie is de 
urgentie om grip te hebben op het seksuele doen en laten fors toegenomen en is er 
een nieuwe betekenis aan toegevoegd. Beide partners worden geacht in een situatie 
waarin de emoties hoogtij vieren hun kop er bij te houden. Het gevaar is immers niet 
denkbeeldig, zoals [075, Roy] (33) opmerkt, dat "de geilheid gaat overheersen en de 
rationaliteit wordt uitgeschakeld". 
In het verlengde van de traditionele eis zou met het oog op de veiligheidsgraad van 
de seks de voorwaarde om zich over te geven als volgt verwoord kunnen worden: om 
op te gaan in een seksuele ontmoeting moeten beide partners erop kunnen vertrou-
wen dat er qua risico op een besmetting met HIV niets gebeurt wat ze niet wensen. 
Op basis van de uitspraken van de respondenten kunnen we een driedeling constru-
eren in de wijze waarop de respondenten zich verhouden tot deze voorwaarde: de 
eerste optie is dat Zelf een evenwicht heeft weten te bereiken tussen het verlangen 
naar overgave en de wens om controle te houden, en derhalve weet dat hem en 
Ander niets kan gebeuren in termen van het risico op een besmetting; de tweede 
optie is dat Zelf niet overloopt van vertrouwen in Ander en relatief meer nadruk legt 
op de wens om controle op de veiligheidsgraad van de seks te houden dan op het 
verlangen zich over te geven; de derde optie daarentegen is dat Zelf meer aan het 
gevoel van overgave hecht en geneigd is de controle over de veiligheidsgraad 
daaraan ondergeschikt te maken. 

                                                      
133 Van Griensven et al. (1997) zijn tamelijk optimistisch over de effectiviteit van dit soort 
beschermingsstrategieën. In hun recente onderzoek onder jonge homomannen concluderen zij: 
“Aangezien de gevonden prevalentie en incidentie van HIV-infectie laag waren in vergelijking met de 
mate van risicogedrag die men rapporteerde, lijken deze persoonlijke preventiestrategieën tamelijk 
succesvol te zijn.” 
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Menigeen weet, aldus optie 1, een uitgekiende balans te vinden tussen het verlangen 
om op te gaan in de ontmoeting en de wens om controle te houden over de veilig-
heid. Overgave is pas aan de orde als gegarandeerd is dat de partner zich aan de 
regels houdt. Zonder omwegen stelt [226, Manfred] (35) dat zijn partner "binnen de 
normen van safe seks" moet blijven. "De laatste keer dat ik me liet neuken," memo-
reert hij, "gaf ik me gewoon over aan de ander. Ik was dusdanig geil dat ik dacht: doe 
maar wat je wilt, maar wel safe natuurlijk. Want dat is gewoon punt één. Als iemand 
zich daar niet aan houdt, dan is het over en sluiten. Maar ik heb de condooms op het 
nachtkastje liggen, zodat de ander ze alleen maar hoeft te pakken." 
Ook de laatste keer dat [211, Kent] (35) met zijn s/m-maatje vrijde, had hij geen 
moeite het een met het ander te combineren. "Het was heel bijzonder omdat ik me 
helemaal kon laten gaan. Het was alsof ik verdoofd was en helemaal zwanger van 
geilheid. Terwijl ik toch ook wel in de gaten hield of ik dingen wel aankon. Maar met 
hem was dat geen punt, omdat hij ervaren is en ik hem vertrouwde. Als ik zei dat iets 
niet ging of dat ik niet verder wilde, dan gebeurde het gewoon niet." Dat er met een 
condoom geneukt werd, was voor beide partners vanzelfsprekend. "Van tevoren had 
ik wat condooms neergelegd. En hij deed die gewoon om. Daar hoefde ik eigenlijk 
niet op te letten. Of hij het goed deed en dat soort dingen. Het was zijn hele houding, 
waardoor ik wist dat hij er zich van bewust was wat hij deed. En ik wist dat hij voor-
zichtig met me was." 
Vooraf hadden beide respondenten voor zichzelf bepaald dat er met een condoom 
geneukt moest worden. Bij de een lagen de condooms al gereed en de ander had ze 
in afwachting van wat komen ging duidelijk zichtbaar klaar gelegd. Tijdens de ont-
moeting vertrouwden ze erop dat hun partner zich aan de richtlijn om met een con-
doom te neuken zou houden, en hun vertrouwen werd op geen enkele manier be-
schaamd. Ze hoefden zich zodoende geen zorgen te maken dat er in termen van het 
risico op een infectie met het virus iets zou gebeuren dat ze niet verantwoorden 
konden. Het gevolg was dat ze allebei helemaal in de ontmoeting en de seks opgin-
gen en zich aan hun partner konden geven. 
Niet iedereen weet elke keer een dergelijk evenwicht tussen overgave en controle te 
bereiken, waarmee we bij optie 2 zijn beland. Bij sommige respondenten is de 
aandrang om de veiligheid van de seks te controleren aanmerkelijk sterker dan het 
verlangen zich eraan over te geven. In het seksleven van [031, Andreas] (26) heeft 
controle de hoogste prioriteit. Zijn grote angst is dat hij de "realiteit uit het oog ver-
liest". Hij zal dan ook altijd proberen "dingen niet zo ver te laten komen" en ervoor te 
zorgen dat hij "altijd weet wat er gebeurt". Zijn methode is om als het ware met 
zichzelf mee te kijken, en daarnaast, geeft hij aan, "heb ik gemerkt dat angst een 
goeie graadmeter is, want ik wil graag gezond oud worden". 
Diverse strategieën van de respondenten zijn er op gericht om, zoals [031, Andreas] 
beoogt, de kans dat er controle-verlies optreedt te minimaliseren. De een drinkt om 
die reden zo min mogelijk alcohol of let extra op met anonieme nummertjes. Een 
ander laat zich in geen geval in een situatie manoeuvreren waarin hij machteloos is 
en geen kant meer op kan. Zo sluit [241, Raoul] (28) pertinent uit dat hij zich door 
een meester laat vastbinden. Hoe graag hij dat ook zou willen, de veiligheid gaat 
hem boven alles. 
Een andere manier is om klaar te komen voordat de verleiding om onbeschermd te 
neuken te groot wordt. Deze veiligheidsklep hanteert [000, Reinout] (42) regelmatig. 
"Ik ben altijd gek geweest op donkere kamers, sauna's en seksfeesten en ik heb 
absoluut geen zin om daar een punt achter te zetten. Ik weet dat ik daar mijn handen 
kan laten wapperen en op allerlei fantasieën die ik daar verwezenlijkt zie worden 
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klaarkom. Mijn truc is dat ik vlak voor ik een handeling ga verrichten die niet toege-
staan is, ervoor zorg dat ik spuit." 
Een veel voorkomende strategie is om tijdens het neuken te controleren of het 
condoom nog op zijn plaats zit. Ook al heeft [202, Jonathan] (44) zelf het condoom 
aan zijn sekspartner gegeven, hij zal zich er toch altijd van vergewissen of het ook 
inderdaad gebruikt wordt. "Soms hoor ik dat de ander het condoom uit de verpakking 
haalt en het om doet, maar dan voel ik nog altijd even of het er echt op zit. En als het 
neuken langer doorgaat, voel ik nog eens een keer. Het is nooit gebeurd dat het er 
niet om zat, maar ik doe dat om mezelf gerust te stellen." 
Deze respondenten huldigen het standpunt dat je niet altijd kunt bouwen op zoiets 
broos en kwetsbaars als vertrouwen en dat je er nooit zeker van kunt zijn dat de 
partner ook daadwerkelijk de door hen verwachte zelfbeheersing opbrengt (zie ook 
Mooij, 1993).134Een van de verlangens waaraan Mooij refereert is zonder twijfel de wens om zich 
over te geven aan de partner. Een aantal andere zullen in het vervolg van dit hoofdstuk nog aan de 
orde komen. Zij houden de veiligheidsgraad van de seks liever zelf in de hand. Want 
het alternatief is dat men zich door zijn gevoelens laat meeslepen en daardoor te 
weinig acht slaat op de veiligheidsaspecten. [001, Abel] (26) kan zich maar al te goed 
voorstellen dat hij zich compleet laat gaan als hij geil is en in de seks opgaat. Maar 
zegt hij, "hoe sterk dat gevoel ook is, ik hoop dat ik bij m'n positieven blijf en dat ik 
een signaal krijg waardoor ik toch ingrijp". 
Het verlangen om zich over te geven kan, zo luidt ten slotte optie 3, echter ook de 
behoefte aan controle bij de respondenten overstijgen. Dat de alarmbel dan niet per 
se hoeft af te gaan, weet [209, Julian] (30) uit eigen ervaring. Toen hij kort geleden 
met een vriendenstel in bed belandde, raakte hij zo opgewonden dat hij beiden niet 
alleen neukte, maar zich ook liet nemen terwijl hij daar normaliter weinig voor voelt. 
Hij had geen probleem om zich te ontspannen en hij ging, mede omdat hij de ande-
ren vertrouwde, helemaal op in de seks. "Het was," zegt hij, "ontzettend geil. Niet 
emotioneel want ik ben daar niet zo emotioneel in, maar heel erg geil." Condooms 
kwamen er evenwel niet aan te pas. "Ik realiseerde me ergens wel dat het zonder 
condooms gebeurde, maar ik stond er niet bij stil dat dat belangrijk was. Terwijl ik 
normaal gesproken heel erg rationeel ben ingesteld." Van nature geeft [209, Julian] 
naar eigen zeggen graag sturing aan de loop der dingen en is hij erop gesteld te 
weten wat er gebeurt. Gebrek aan controle kan dan ook niet de reden geweest zijn 
dat er onbeschermd geneukt werd, want dan zou hij zich bedreigd gevoeld hebben. 
In de ontmoeting met de twee jongens was hij niet alleen opgewonden, maar voelde 
hij zich ook op zijn gemak en had hij het idee grip te hebben op de situatie. Het heeft 
er alle schijn van dat men elkaar, ondanks het eenmalige karakter van de ontmoe-
ting, zodanig vertrouwde dat elke gedachte om veiligheidsmaatregelen te treffen in 
de opwinding van het moment vervloog. Het gevoel zich helemaal te kunnen laten 
gaan en de concentratie op seksueel genot kregen al doende de overhand op ge-
zondheidsoverwegingen. De zelfbeheersing die men van elkaar verwachtte, werd 

                                                      
134 Aan de ene kant constateert Mooij (1993) dat tegenwoordig onder invloed van wat zij met 
gebruikmaking van de terminologie van Elias een "externe dwang tot zelfdwang" noemt, "het 
vertrouwen in de zelfbeheersing sterk is toegenomen". Tegelijkertijd meent zij dat "zelfbeheersing een 
wankel en penibel instrument [blijft] om zich op te verlaten". Niet in de laatste plaats omdat "de 
vereiste rationele controle over seksueel gedrag een gecompliceerde opgave [is], die op veel 
manieren ingrijpt in het leven van de betrokkenen en zich maar moeilijk laat verenigen met sommige 
van de behoeften en verlangens waarvan de vervulling in de seksuele omgang wordt gezocht" 
(1993:235-37). 
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blijkbaar door geen van drieën in termen van op HIV-preventie gerichte veiligheids-
maatregelen gedefinieerd. 
Interessant is de vergelijking met een soortgelijk relaas van een andere respondent, 
omdat daarin duidelijk naar voren komt dat de besluitvorming rond de veiligheids-
graad van de seks niet op een moment beklonken wordt maar een doorlopend 
proces is (zie ook Davies, 1992:137). [103, Howard] (44) laat zich nooit helemaal 
gaan als hij neukt. Hij vrijt met de gedachte dat hij altijd "nog iets te regelen" heeft. 
Voordat hij klaarkomt moet hij er uit, want zegt hij, "je kunt nooit weten of er geen 
gaatje in het condoom zit". Zijn idee van "ultieme seks" is echter dat hij niets meer 
hoeft te controleren, "dan wil ik gewoon doen". Wanneer hij met zijn minnaar neukt, 
werkt die grens dan ook als een magneet op hem. "Ik voelde dat hij nat was," vertelt 
hij over de laatste keer dat ze vrijden, "en ik zette mijn pik er gewoon tegen aan 
zonder dat ik verder iets deed. Een halve minuut kan ik hem daar zo laten staan, 
maar even later stak ik hem er toch een centimeter in. Oh, dan heb ik zo de neiging 
om te denken: sodemieter toch allemaal op, wat kan mij het schelen. Ik hoefde bijna 
niets te doen om helemaal naar binnen te glijden. Een minieme beweging was al 
voldoende. Ja, en dan gaat toch weer die bel rinkelen." 
De verleiding was voor [103, Howard] groot om zich te laten gaan en zich ongeacht 
de gevolgen helemaal over te geven aan zijn genot. Gezien de relatie die ze hebben 
is het aannemelijk dat het aan vertrouwen tussen hem en zijn vriend niet schortte. 
Zijn partner liet alles lijdzaam over zich heen komen en [103, Howard] betwijfelt of de 
ander ingegrepen had als hij verder was gegaan. Maar hem ging dat toch een brug te 
ver. Wat hem ervan weerhield om op het moment dat het erop aankwam, op te gaan 
in het vuur van zijn opwinding, was de gedachte aan het risico dat zijn handelen met 
zich mee zou brengen. Met de alarmbel kregen gezondheidsoverwegingen de 
overhand op zijn aandrift om op te gaan in een ongecensureerd seksueel plezier. 
Uiteindelijk trok hij zich uit de ander terug en verkoos hij met een condoom een 
veiliger voortzetting van hun seksspel. 
Op sommige respondenten heeft de grens tussen een veilige en onveilige omgang 
zo'n grote aantrekkingskracht dat zij daar niet alleen, zoals [103, Howard] pleegt te 
doen, even verkeren, maar haar bewust passeren (zie ook Davies et al, 1993; Van 
Lieshout, 1995:55).135 Men schept er genoegen in om met vuur te spelen en lijkt de 
idee van Stoller (1979) dat gevaar ten grondslag ligt aan seksuele opwinding letterlijk 
te nemen. Neuken wordt door een dergelijke grensoverschrijding intiemer, meent 
[059, Ewoud] (26). "Onsafe neuken voelt heel intiem. Vooral omdat het niet mag. Je 
weet dat je iets vreselijk fout doet en je weet dat allebei. Ja, en toch doe je het 
weleens. Voor mij heeft dat heel veel met vertrouwen te maken. Je bent een paar 
keer met elkaar naar bed geweest en er is geneukt, safe met een condoom. Je voelt 
je dan wat closer naar elkaar en er is vertrouwen gegroeid. En dan wil het wel eens 
mis gaan." 
Naarmate de partners elkaar beter kennen, lijkt [059, Ewoud] te zeggen, groeit het 
vertrouwen in elkaar en vermindert evenredig de drang om veiligheidsmaatregelen in 
acht te nemen. Hun band wordt bovendien nog hechter, doordat ze willens en wetens 
de regel om veilig te vrijen overtreden. Ze smeden als het ware een geheim verbond 
waarmee ze de richtlijnen het hoofd bieden. Terugvertaald naar de eerder geformu-
leerde voorwaarde voor overgave betekent dit dat hen weinig in de weg staat om zich 
                                                      
135 In het SIGMA-onderzoek meldde 3% van de respondenten dat ze in meer of mindere mate de 
uitspraak onderschreven dat "knowing fucking may be dangerous makes it more appealing to me" 
(Davies et al, 1993:145). 
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aan elkaar te geven en in de seks op te gaan. In termen van het risico op een be-
smetting met HIV overkomt hen immers niets wat ze niet wensen. Integendeel, juist 
omdat ze gezamenlijk het risico trotseren, wordt in termen van de baten die aan 
risicovol handelen zijn verbonden (Adams, 1995:15) hun seksuele ontmoeting span-
nender en intiemer. 
 
7.1.3 Het condoom: houding, omgang en beleving 
In de preventie-strategieën (zie 7.1.1) kwam de ambivalente instelling van de res-
pondenten ten opzichte van de hoeksteen van de aidspreventie, het condoom, al tot 
uiting. Aan de ene kant onderkent men het eminente belang ervan in de strijd tegen 
aids en wordt het van overheidswege gevoerde beleid van harte onderschreven. Aan 
de andere kant werd duidelijk dat menigeen naarstig op zoek is naar wegen om 
zonder condoom te neuken. Het dilemma waarmee de respondenten worstelen, valt 
zowel aan hun attitude als aan het gebruik en de beleving van het condoom af te 
lezen. Als toepasselijke variatie op Luhmanns paradox van de moderne liefde136 zou 
dit dilemma, dat door Bochow het "prophylactic dilemma" (1992:11) is genoemd, in 
een notendop op de volgende wijze geformuleerd kunnen worden: de respondenten 
kunnen niet zonder maar evenmin mét het condoom leven. Deze ambivalentie valt 
ook af te lezen uit de gegevens omtrent condoomgebruik in kwantitatieve studies: 
van de respondenten uit de Amsterdamse Cohort studie die anale seks praktiseren, 
gebruikt sinds 1987 40% consequent condooms, oftewel 60% niet of niet consistent 
(Van Griensven, 1997). 
Het begint al bij de houding die de respondenten innemen ten aanzien van het 
condoom. Op het eerste gezicht is men bijna unaniem van mening dat het rubbertje 
er tegenwoordig gewoon bij hoort en dat het een min of meer vanzelfsprekende 
plaats in het denken over seks heeft gekregen. De intentie om condooms te gebrui-
ken lijkt, met andere woorden, hoog te noemen (zie ook De Vroome & Sandfort, 
1995b). Deze ogenschijnlijke unanimiteit ten aanzien van het nut van het condoom 
kan echter niet verhullen dat er onder dat laagje eensgezindheid verschillende 
opvattingen bij de respondenten schuilgaan. Voor de een is de uitspraak dat een 
condoom erbij hoort, een zwakke afspiegeling van wat hij werkelijk vindt. Het con-
doom is in deze visie een must, een vereiste. Zonder condoom wordt er simpelweg 
niet geneukt. "Ik ben in het wereldje gekomen," zegt [226, Manfred] (35), "toen aids 
er al was. Zonder condoom neuken komt bij mij niet voor. Laatst was ik in de sauna 
en een bloedmooie jongen wilde geneukt worden, maar we hadden geen condooms. 
Ik zei dat ik er wel een zou halen, maar voor hem mocht het wel zonder. Dan stap ik 
subiet het hokje uit en dan ziet zo'n jongen, hoe mooi ie ook is, me niet meer terug." 
[226, Manfred] hecht veel waarde aan neuken en hij kan er erg van genieten. Voorop 
staat echter dat hij zijn leven niet op het spel wil zetten voor een geil avontuurtje. 
Opgaan in de seks houdt voor hem in dat hij er van op aan kan dat er een condoom 
gebruikt wordt. Kernachtig geformuleerd betekent neuken met een condoom voor 
deze mannen "gecontroleerd plezier" (Schmidt, 1988:4). 
Andere respondenten vinden weliswaar dat een condoom onontbeerlijk is, maar 
tekenen daar een flink voorbehoud bij aan. In hun ogen is een condoom nodig omdat 
het een infectie met HIV voorkomt, maar leuk is anders. Zij zien het rubbertje als een 

                                                      
136 In zijn studie over de westerse liefde schrijft Luhmann (1984:203) over het moderne 
liefdesdiscours: "Die Tragik liegt nicht mehr darin, dass die Liebenden nicht zueinanderkommen; sie 
liegt darin, dass sexuelle Beziehungen Liebe erzeugen und dass man weder nach ihr leben noch von 
ihr loskommen kann". 
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noodzakelijk kwaad.137 Een domper op het plezier, noemt [065, Gabriel] (43) het. 
"Neuken wordt daardoor voor mij heel wat minder aantrekkelijk, het krijgt een beetje 
een klinisch karakter. Een condoom hoort erbij, maar ik vind het bepaald niet opwin-
dend. Ik heb ook iets met zaad. Het idee dat het in je gespoten wordt, vind ik ontzet-
tend geil. Maar dat kan dus niet. Kortom, ik zou het niet beter weten te zeggen dan 
dat het condoom een noodzakelijk kwaad is." 
Niet alle respondenten zijn er overigens van overtuigd dat condooms er tegenwoor-
dig zonder meer bij horen. Een enkeling staat er gewoon niet bij stil. In de tijd dat 
[075, Roy] (33) voor zichzelf besloten had dat neuken niet tot zijn seksuele repertoire 
behoorde maar het desondanks af en toe wel deed, kwam de gedachte niet bij hem 
op om een condoom te gebruiken. "Ik was meer bezig," herinnert hij zich, "om me in 
te houden en het niet lekker te vinden. Ik was als het ware met een groot vraagteken 
in mijn ogen iemand aan het neuken. Met een blik waaruit ongeloof sprak dat die 
ander wat in neuken zag. Condoomgebruik kwam niet in mijn kop op." 
Enkele anderen hechten er geen waarde aan om een condoom te gebruiken. Bij 
voorbeeld [036, Victor] (41) die zich niet te sappel wil maken over aids en bij wie de 
seksuele vrijheid en zijn seksuele ontplooiing hoger in het vaandel staan dan veilig 
vrijen. En ook [227, Ruben] (36) die net zo min in safe seks gelooft, maar wiens 
verhaal van een andere orde is. Door de epidemie is een groot deel van zijn vrienden 
hem ontvallen. Hij is daardoor dermate gedeprimeerd geraakt dat hij naar eigen 
zeggen "gecapituleerd" is voor het virus en "weloverwogen" risico's heeft genomen 
(zie ook Carballo-Diéguez, 1996:1621; Maasen, 1994; Odets, 1994:11). Een echte 
preventiestrategie heeft en had hij niet, behalve dat hij gepoogd heeft om in ieder 
geval zijn vriendje niet te besmetten. Desondanks heeft hij regelmatig met een 
condoom geneukt. Niet omdat hij zelf die behoefte voelde, maar om de simpele 
reden dat zijn partners daartoe het initiatief namen (zie ook Sandfort et al, 1995). 
De een noemt het een vereiste en een ander een noodzakelijk kwaad of zelfs onno-
dig. Onmiskenbaar is het condoom onderhevig aan tweeslachtige gevoelens bij de 
respondenten . Dat geldt voor de houding die men ten opzichte van het condoom 
tentoonspreidt maar al evenzeer voor het daadwerkelijke gebruik ervan. Een pro-
bleemloze omgang met het condoom is blijkens dit onderzoek eerder de uitzondering 
dan de regel. Wel lijkt de stelling verdedigbaar dat hoe sterker de respondenten 
gehecht zijn aan anale seks, de omgang met het condoom hen gemakkelijker afgaat. 
Dannecker (1990) vond deze samenhang in zijn studie en hij concludeerde daaruit 
dat deze mannen eerder een condoom gebruiken, opdat ze kunnen blijven neuken. 
Een goed voorbeeld is wederom [226, Manfred] die grote affectieve waarde aan 
neuken toekent en geen enkele moeite met condooms heeft. "Het ligt er helemaal 
aan," zegt hij, "hoe je het aanpakt. Kijk, als je samen op bed ligt en je moet ze eerst 
uit de douche of de badkamer te voorschijn toveren, dat is natuurlijk een onderbre-
king. Maar als je ervoor zorgt dat ze onder handbereik liggen, dan is het even een 
beweginkje tussendoor. Je pakt er dan een en terwijl je met elkaar wat anders doet, 
je pijpt de ander om maar wat te noemen, doe je het condoom om." 
Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee [226, Manfred] het condoom in een 
seksuele ontmoeting inbrengt, is lang niet alle respondenten gegeven. De manier 
waarop zij met het condoom omgaan, valt eerder te karakteriseren als een "hoop 
rompslomp" en "gedoe". Het condoomgebruik mag de respondenten die erg op 
                                                      
137 De Vroome & Sandfort (1995b) vonden in het Gay Krant-condoom onderzoek (N=1254) dat 44% 
van de respondenten zichzelf als (redelijk) tevreden condoomgebruikers beschouwden, terwijl 56% 
het condoom als een noodzakelijk kwaad zagen. 
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neuken gesteld zijn dan wel soepeler afgaan, gladjes en onproblematisch verloopt 
het ook bij hen zelden. Om inzichtelijk te maken hoe men het gebruik van condooms 
ervaart, zijn de problemen waar de respondenten met een voorliefde voor anale seks 
tegenaan lopen geïnventariseerd. 
Het eerste obstakel is van praktische aard. Te verwachten valt dat de respondenten 
die aan neuken hechten, ervoor zorgen dat ze condooms bij zich hebben. Dat wil 
echter allerminst zeggen dat men niet zou neuken op het moment dat ze niet voor-
handen zijn (zie ook Kashima, 1992). De weekend-minnaar van [232, Melchior] (48) 
had altijd extra grote condooms nodig. Toen hij ze een keer niet meegebracht had, 
liet 232 hem na enig overleg toch begaan. "Ja, zeg ik tegen hem, wat wil jij? Zonder 
is natuurlijk lekkerder, zegt ie. Nou ik weet niet of het voor mij verschil uitmaakt, zei ik 
tegen hem, maar we lopen wel een risico. Waarop hij zei, maar goed, je weet dat ik 
geen voorvocht heb en ik garandeer je ook dat ik niet in je klaarkom. In hoeverre we 
iets stoms doen, zei ik toen, weet ik niet maar rij hem er maar in. En zodoende zijn 
we eigenlijk het hele weekend bezig geweest." Nadat gebleken was dat de passende 
condooms niet beschikbaar waren, schakelden beiden over op het "managen" van 
het risico. Zodoende konden ze toch hun lusten botvieren, terwijl ze tegelijkertijd de 
idee hadden het risico in de hand te hebben. 
Een tweede technisch probleem voor menig respondent is het afrollen en omdoen 
van het condoom - sommigen zitten al te mieren met de verpakking. "Het gebeurt wel 
eens," zegt [200, Joep] (58), "dat je een condoom verkeerd omdoet, dus dat het naar 
binnen afrolt in plaats van naar buiten. Dan moet je het er weer afdoen en o god, dat 
vind ik een geëtter altijd." 
Dat "geëtter" kan erin resulteren, en daarmee zijn we bij de derde categorie proble-
men aanbeland, dat men moeite heeft om een erectie te behouden. [227, Ruben] 
(36) is mede om die reden nooit gewend geraakt aan het gebruik van condooms. 
"Dan zit je zo te pielen om dat ding stijf te houden en dat lukt dan niet. De ene keer 
ben ik er verder mee opgehouden, maar het is ook wel eens gebeurd dat ik dat 
condoom opzij geflikkerd heb en hem er zo ingedouwd heb. Maar meestal was de lol 
er dan ook wel af. Het is echt een gedoe." 
De belangrijkste hinderpaal - en in zekere zin zijn daar ook de voorgaande proble-
men op terug te voeren - is evenwel dat sommige respondenten het condoom be-
schouwen als een attribuut dat de seks onderbreekt. Het is een ramp, zo betitelt 
[237, Olaf] (46) zijn omgang met condooms. "Ze zijn onhandig, hoe je het ook wendt 
of keert, hoe leuk het ook gedaan wordt en hoe goed iemand het ook kan. Het 
omdoen is een technische handeling die niet logisch in het seksspel zit." Een soort-
gelijk argument brengt [209, Julian] (30) naar voren. "Je bent ontzettend bezig met 
elkaar en met seks," zegt hij, "en dan is het zover en dan moet die handel uit de 
verpakking getrokken worden. Je moet daarna vreselijk je best doen om het allemaal 
weer in goede staat te krijgen." En ook [005, Alfons] (38) ervaart het condoomgebruik 
als een onderbreking. Hij koestert de fantasie seks helemaal te ondergaan. "Het 
condoom verstoort nogal eens de idee dat de ander met mij bezig is. Want ondanks 
dat ik de passieve partij ben en geneukt word, moet ik regelmatig ingrijpen en dat 
haalt me uit m'n trance." 
De grotere en kleinere hindernissen die de respondenten bij het gebruik van een 
condoom op hun weg kunnen treffen, culmineren in de ervaring dat het een onder-
breking van de seks is. Of iets abstracter geformuleerd: dat het condoomgebruik niet 
geïntegreerd is in een seksuele ontmoeting en niet past in het seksuele script zoals 
de respondenten dat in hun hoofd hebben. In de beleving van velen is seks een 
"natuurlijk" proces waarin twee personen zich met hart en - eventueel ook hun - ziel 
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aan elkaar geven en dat bij voorkeur als een vloeiende beweging verloopt (zie ook 
Adelman, 1992b:75).138 bios     thanatos Condoomge-
bruik wordt in een dergelijke gedachtegang al gauw opgevat als een "technische 
handeling", die geassocieerd is met de buitenwereld en als zodanig het membraan 
van de seksuele ontmoeting verstoort (zie hoofdstuk 2.3), en die, zoals [237, Olaf] 
opmerkt, niet past in de logica van het seksspel (zie ook Scott, 1995).139De (bijna-
)afwezigheid van dit mogelijke obstakel zou erop kunnen duiden dat, in tegenstelling tot de seksuele 
mores gerelateerd aan het ideaal van trouw en monogamie (Metts & Fitzpatrick, 1992; Willig, 1995) en 
gevoelens van verlegenheid (Holland et al, 1991) en wantrouwen (Ahlemeyer & Ludwig, 1997:36; 
Gilmore et al, 1996; Willig, 1997) bij heteroseksuelen, de laatste jaren onder homo's het gebruik van 
condooms in zoverre de norm is geworden - in ieder geval in het publieke discours - dat het over het 
algemeen op minder sociale weerstand stuit bij hun sekspartners dan tijdens een eerdere fase van de 
epidemie in de jaren '80 (Van Kerkhof et al, 1991:63). Als deze veronderstelling juist is, dient de - 
polemische - conclusie van Gold (1995; 1996), dat er van een safe seks cultuur onder homo's geen 
sprake is, enigszins gerelativeerd te worden (zie ook Dowsett & McInness, 1996). 
De ambiguïteit die de houding tegenover en de omgang met condooms doordesemt 
doet zich ook gevoelen in de beleving ervan en de betekenissen die de responden-
ten aan het condoomgebruik geven. Het condoom wordt aan de ene kant ervaren als 
een onmisbaar middel om een besmetting met HIV te voorkomen. Wat in de beleving 
telt is de gezondheid van zichzelf of de ander, die minstens van evengroot belang 
wordt geacht als het fysieke plezier (zie ook Edgar, 1992:57). Zo geeft [224, Lieven] 
(32) aan dat hij condooms niet zozeer gebruikt "omdat het lekker zou zijn, maar 
vanwege de gezondheid van mezelf en mijn partner". Men neemt op de koop toe dat 
neuken met een condoom het in termen van seksueel genot aflegt tegen onbe-
schermde anale seks. Of in de woorden van [077, Gordon] (20): "Condoomgebruik is 
een gewoonte geworden. Ik denk dat het hetzelfde is met een condoom. Het voelt 
lekker strak aan en het beschermt je. Als je eigenwijs bent en het zonder doet, dan 
straf je alleen jezelf en dan weet je ook wat de consequenties daarvan zijn." 
Andere respondenten zijn echter van mening dat een condoom afbreuk doet aan de 
lichamelijke sensatie van anale seks (zie ook Connell & Kippax, 1990a).140 Neuken 
wordt er minder opwindend door, omdat het niet zo soepel gaat en de lichaamswarm-
te gedempt wordt. De vergelijking met voeten wassen met de sokken aan - niet voor 
niets refereert een onderzoekspublikatie in haar titel aan een dergelijke uitspraak 
(Hoekzema et al, 1993) - dient zich dan ook aan. "Het voelt veel lekkerder aan om 
                                                      
138 Adelman (1992:75) construeerde een reeks begrippenparen die de hier bedoelde semantische 
spanning tussen onbeschermde en veiliger seks uitdrukken en die in haar visie "may pose serious 
obstacles to the practice of safer sex": 
 Onbeschermde seks   Veiliger seks 
 spontaneity    planned 
 naturalness    artificial 
 transcendence    caution 
 pleasure     work 
 private     public 
 eros     logos 
 
139 Een opvallend afwezige factor in dit rijtje obstakels is de associatie tussen condoomgebruik en 
wantrouwen van de kant van de partner. Slechts één respondent, [209, Julian] (30), maakt terloops 
gewag van deze gedachtegang en hij doet dat in termen van belediging: "Als ik in een situatie zou zijn 
dat ik iemand wil neuken en de ander zegt dan, oké, maar wel safe!, dan ben ik ook niet beledigd". 
 
140 Connell & Kippax (1990a:179) vonden in een onderzoek onder Australische homo- en biseksuele 
mannen dat van alle seksuele gedragingen onbeschermde anale seks in fysiek opzicht als het meest 
bevredigend werd ervaren. 
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gewoon naakt erin te gaan," weet [059, Ewoud] (26). "Het condoom zit altijd een 
beetje strak, de warmte voelt anders aan en het is ook niet zo glad. Met een con-
doom is het veel stroever, omdat het glijmiddel sneller opdroogt. En dan gebruik ik 
nog wel Wet." 
[032, Daniel] (25) heeft daarentegen geen idee hoe het voelt om onbeschermd 
geneukt te worden en evenmin een afkeer van het condoom, maar ook hij zegt, "ik 
zou het liefst op de meest natuurlijke weg geneukt worden. Want je voelt dat con-
doom toch. Als iemand bij me binnenkomt, voel ik van tevoren dat rubber zitten." 
Eerder werd al geconstateerd dat het condoom een "natuurlijk", vloeiend verloop van 
de seksuele ontmoeting in de weg staat. Hier duikt een tweede betekenis van het 
niet-natuurlijke karakter van het condoom op. Neuken zonder condoom wordt door 
sommige respondenten als natuurlijker beschouwd, omdat de partners dan "echt" 
lichamelijk, dat wil zeggen huid-op-huid contact met elkaar maken (zie ook Pollak, 
1987:338). 
De angst om besmet te raken - of een ander te infecteren - blijkt veruit het belangrijk-
ste motief te zijn voor de respondenten om een condoom te gebruiken (zie ook Kelly 
et al, 1991a). Vandaar dat men het belang benadrukt van de bescherming die een 
condoom biedt. Van vroeger weet [027, Casper] (39) nog dat hij het zonder condoom 
lekkerder vond, maar zegt hij, "dat weegt niet op tegen het idee dat je besmet kunt 
raken en daarmee een streep onder je leven zet. Ik ben te zeer aan het leven ge-
hecht om er nu al een punt achter te zetten. Nee, neuken zonder condoom komt voor 
mij neer op je doodvonnis tekenen". Men hecht eraan om gezond oud te worden en 
wil voorkomen zich later schuldig te voelen. "Ik zou me voor mijn kop slaan," denkt 
[039, Douwe] (49), "als ik nu onveilig vrij en dan over een jaar of wat aids krijg. Ik heb 
er geen zin in om mijn eigen de schuld te moeten geven, omdat ik in al die jaren dat 
ik wist dat het er was niet beter opgelet heb." 
Ook drukt het condoomgebruik uit dat de respondenten zich verantwoordelijk voelen 
voor zichzelf en de partner, hetgeen volgens Prieur (1991:46) een omslag in de sterk 
individualistisch gerichte mannencultuur betekent (zie ook Van Griensven, 1997). 
"Mijn leven is me een hoop waard," zegt [016, Björn] (26), "maar ook dat van de 
ander. Veilig vrijen doe ik vooral voor mezelf, want je leeft per slot van rekening voor 
jezelf, maar ik vind dat je ook respect moet hebben voor de ander. Je moet met 
allebei rekening houden." En [228, Max] (28) voelde zich gesteund toen hij merkte 
dat de jongen die hij zou gaan neuken net zo veel belang hechtte aan condoomge-
bruik als hijzelf. "Ik had zelf al een condoom te voorschijn gehaald, maar hij wilde per 
se dat ik een condoom van hem aannam. Ik voelde me er heel lekker bij, dat hij in 
ieder geval beschermd geneukt wilde worden. Ik herkende mezelf daarin. Dat gaf me 
zelfvertrouwen en een gevoel van verbondenheid." 
Figureert het condoom enerzijds als symbool voor protectie en verantwoordelijkheid, 
de keerzijde van de medaille is dat het door sommige respondenten als een stoor-
zender opgevat wordt voor de verwezenlijking van wat psychoanalytici "orgastische 
versmeltings- en overlevingsfantasieën" noemen (Becker & Clement, 1989:701; 
Prieur, 1990:113; Schorsch, 1993:41). Door het condoomgebruik komt, met andere 
woorden, het verlangen om met de ander te versmelten en in de partner op te gaan 
onder druk te staan. "Hoe meer ik om iemand geef en hoe intiemer ik me bij iemand 
voel," aldus [001, Abel] (26), "des te meer zie ik het condoom als een belemmering. 
Als ik met iemand neuk die mij emotioneel niet zoveel doet, dan richt ik me toch meer 
op de techniek en op de handeling en dan heb ik niet het gevoel dat ik door het 
condoom wat mis. Maar wanneer ik met m'n vaste vriendje neuk en dat gebeurt 
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gewoon vaak, dan merk ik dat er iets ontbreekt. Door dat stukje rubber is het directe 
contact weg, en wat ook erg speelt is dat ik daardoor niet in hem kan klaarkomen." 
Ook de realisering van een andere wensdroom komt zoals in de woorden van [001, 
Abel] doorklinkt in de knel. Sinds aids is sperma een met angst en vrees beladen 
substantie geworden. In de media en de voorlichting wordt sinds jaar en dag afgera-
den om lichaamsvloeistoffen "uit te wisselen" (Parnell, 1996:104; Peart et al, 
1996:347) en met name geldt dit advies voor bloed en sperma (zie: "Homoseks: HIV 
& SOA, risico of niet?", 1994). Sommige respondenten  zijn zozeer door de schrik 
bevangen dat zij elk contact met andermans zaad mijden en het zelfs niet meer 
durven aan te raken. Anderen gaan niet zover, maar willen desondanks liever niet 
dat een ander in hen klaarkomt, ook al gebeurt het met een condoom (zie hoofdstuk 
4.1.4). Mannen die hij niet kent, staat [106, Sjaak] (28) meestal niet toe om in hem 
aan hun gerief te komen. "Ik vind dat heel eng," zegt hij. "Ik moet er niet aan denken 
dat er iets misgaat, zeker als ik die persoon verder niet ken." 
Tegelijkertijd heeft sperma voor sommige respondenten een oude, met liefdessymbo-
lieken verbonden betekenis behouden, die zoals uit andere uitspraken van [106, 
Sjaak] blijkt, niet per se door de nieuwe onheilszwangere connotatie uitgewist wordt 
(zie ook Henriksson & Mansson, 1995:172). Terwijl een onbekende die in hem 
klaarkomt hem angst aanjaagt, vindt hij het een romantisch en uitermate intiem idee 
om het zaad van een vriendje in zich gespoten te krijgen. Door het condoom is het 
praktisch onmogelijk geworden om vrijelijk zaad te geven en te ontvangen. Een 
fantasie die [037, Vincent] ((41) net zoals [106, Sjaak] associeert met "super-
intimiteit" en die bij [016, Björn] (26) opkwam toen hij zich liet neuken door een 
jongen op wie hij erg verkikkerd was. "Op het moment dat ik geneukt werd, dacht ik: 
kon ie mij maar zonder condoom neuken, want dan zou hij echt klaarkomen. Ik zou 
dan het zaad van hem in mij meedragen en hij ook omgekeerd van mij als ik hem 
neukte. Dat gevoel had ik heel sterk." 
Deze fantasieën lijken bij de respondenten vooral de kop op te steken als er liefde of 
verliefdheid in het spel is (zie ook Mattison & McWhirter, 1994:93). Voordat [225, 
Malcolm] (30) een vaste relatie had, waren dergelijke ideeën nooit bij hem opgeko-
men. Eerder (zie 7.1.1) werd al beschreven dat hij en zijn vriend zich hebben laten 
testen en dat zij in hun relatie onbeschermd neuken. Vandaar dat hij weet waarover 
hij praat, als hij zegt dat de gevoelens die de uitwisseling van zaad bij hem teweeg-
brengen, hem wel eens sentimenteel maken. "Want je ontvangt echt iets van iemand 
en je geeft wat van jezelf door aan je partner. Het lichamelijk gevoel dat je het sper-
ma van een ander in je hebt, roept bepaalde gedachten op. Hoe maf het ook klinkt, 
toch gebeurt het wel dat ik, als mijn vriend al weg is, daardoor aan zijn lichamelijke 
aanwezigheid word herinnerd." 
De respondenten die aan hun seksuele carrière begonnen voordat de HIV-epidemie 
uitbrak, denken soms met weemoed terug aan de tijd dat men zich nog onbekom-
merd kon overgeven aan dit soort verlangens. De een mist vooral het gevoel achteraf 
- "Dat het sperma in je zat, was onderdeel van de cultus," herinnert [037, Vincent] 
zich - en een ander de idee te versmelten. "Een heel romantische gedachte wellicht," 
oppert [105, Ivo] (30), "maar ook een die bij mij de geilheid stimuleerde." Het moge 
echter duidelijk zijn dat ‘oudere’ homomannen niet de enigen zijn die hunkeren naar 
deze ‘verboden vruchten’. Ook mannen die opgegroeid zijn in het aidstijdperk, blijken 
niet ongevoelig te zijn voor de symbolische aantrekkingskracht die van een vrijelijke 
uitwisseling van zaad uit gaat. 
 
7.2 Het onderhandelingsproces 
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In de voorafgaande paragrafen bleek dat de respondenten op grond van een reeks 
afwegingen besluiten om in een seksuele ontmoeting beschermd dan wel onbe-
schermd te neuken. Deels zijn deze afwegingen terug te voeren op het intrapsychi-
sche script, deels krijgen ze gestalte in de interactie met de partner zelf (zie ook 
Sacco & Rickman, 1996). Ten aanzien van de risico-inschatting kwam bijvoorbeeld 
naar voren dat deze voor sommige respondenten varieert met de relatiestatus en de 
perceptie van de partner, en met betrekking tot het vermogen zich over te geven aan 
de situatie bleek dat dit afhankelijk is van de verwachting van Zelf dat Ander niets 
onderneemt qua risico op een besmetting met HIV dat Zelf niet wenst. De vraag die 
in deze paragraaf centraal staat is hoe de onderhandelingen tussen de deelnemers 
aan een seksuele ontmoeting vorm krijgen. Twee subvragen zijn daarbij aan de orde: 
* wie neemt het initiatief om (on)beschermd te neuken (7.2.1); 
* op welke wijze verloopt de communicatie tijdens de onderhandelingen over de 
vraag of er al dan niet (on)beschermd geneukt wordt (7.2.2). 
 
 
7.2.1 Initiatief tot (on)beschermde anale seks 
Aids noopt niet alleen tot een rationelere omgang met seks dan de respondenten 
voorheen gewend waren, maar dwingt de partners ook om meer te onderhandelen 
over hun seksuele doen en laten, en in het bijzonder om met elkaar daarover te 
communiceren. In de brochure "Safe sex voor leermannen" staat bij voorbeeld te 
lezen: "Laat je partner weten wat je wel of niet wilt: praat over safe sex. Twee weten 
immers meer dan één." Seks, zo is de achterliggende gedachte, is niet uit zichzelf 
safe, maar wordt alleen maar veilig als de betrokkenen er iets voor doen (zie Gold et 
al, 1992).141 Als de optie om af te zien van neuken voor het moment buiten beschou-
wing gelaten wordt, dan veronderstelt veilig vrijen dat beide partners, of in ieder geval 
een van hen met instemming van de ander, actie ondernemen en beschermende 
maatregelen initiëren (Edgar, 1992:47). Een condoom gaat niet vanzelf op de daar-
toe bestemde plaats zitten. Een van beiden dient het op zijn minst uit de verpakking 
te halen en het bij zichzelf of de ander om te doen. 
De vraag is wat de rol van Zelf en Ander in dezen is en of er verschillen te constate-
ren zijn? Rademakers et al (1992) vonden in hun onderzoek onder heteroseksuele 
mannen en vrouwen duidelijke verschillen tussen degenen die (bijna) altijd een 
condoom gebruiken en zij die dat (bijna) nooit doen. Neemt de eerste groep over het 
algemeen zelf het initiatief, de andere groep stelt zich veeleer passief op. In dit 
onderzoek lijkt het wat condoomgebruik aangaat niet of nauwelijks uit te maken wie 
wat doet. Uit de analyse van het materiaal uit de tweede en derde interviewronde, 
waarin dit onderwerp een van de aandachtspunten was, blijkt dat zowel Zelf als 
Ander het condoom bij zichzelf dan wel de partner omdoen, en dit geldt zowel voor 
respondenten met vaste relaties als met losse contacten. Wel kwam in 7.1.3 naar 
voren dat in het geval van mannen als [227, Ruben], die zelf amper gemotiveerd zijn 
ten aanzien van condoomgebruik, het initiatief daartoe van hun partner dient te 
komen (zie ook Sandfort et al, 1995; Sacco & Rickman, 1996). 
Kan het initiatief bij beschermde seks dus zowel van Zelf als Ander uitgaan, in het 
geval van onbeschermde seks is er wel sprake van een onderscheid tussen de 
toeschrijving van het initiatief aan Zelf of Ander. Wanneer er met een los contact 
onbeschermd geneukt werd, namen de respondenten daar naar eigen zeggen nooit 
                                                      
141 Gold et al. (1992; 1994:69) constateerden dat verbale communicatie over de veiligheidsgraad 
vaker in 'veilige' dan in 'onveilige' ontmoetingen voorkwam (zie ook Brown & Minichiello, 1994:247). 
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zelf verbaal het initiatief toe maar schreven ze dat altijd aan de partner toe: men 
meldde dat het altijd de partner was die aangedrongen had of het zo gewild had. Zo 
trof [200, Joep] (58) op de baan een jongen die door hem geneukt wilde worden. "Hij 
wond er geen doekjes om. 'Steek 'm er lekker in, die grote pik van je,' zei ie tegen 
me. Hij had geen condoom bij zich en ik ook niet, maar dat gaf niks. Want, zei ie, ik 
zit daar niet mee, ik ken je en je bent gezond, dus is het geen probleem." Deze wijze 
van toeschrijving valt temeer in het oog omdat men in soortgelijke situaties die op 
basis van non-verbale communicatie tot stand kwamen, het initiatief niet per se aan 
de ander toedichtte. Dit verschil in toeschrijving zou als volgt geduid kunnen worden. 
De respondenten hebben er niet zozeer een probleem mee om er tegenover derden - 
i.c. de onderzoekers - voor uit te komen dat ze zich niet altijd aan de regels houden. 
Ze vinden het echter wel moeilijk om onder ogen te zien dat ze zelf, in meer of 
mindere mate, een rol spelen in het onderhandelingsproces rond de veiligheidsgraad 
van de seks en (mede)verantwoordelijk zijn voor de uitkomst (zie ook Davies et al, 
1993:145; Leap, 1995:235).142

 
7.2.2 Communicatie over de veiligheidsgraad 
Onderhandelingen over condoomgebruik zijn, zoals bleek in paragraaf 7.1.2, voor de 
respondenten niet gebonden aan een specifiek moment tijdens een seksuele ont-
moeting. De ene keer wordt het vooraf besproken en vertrouwt men er op dat con-
dooms ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Zo had [224, Lieven] (32) tevoren 
telefonisch met een s/m-maatje afgesproken dat condoomgebruik buiten kijf stond. 
"We zijn toen overeengekomen dat het zonder niet gebeurt en dat hij ervoor zou 
zorgen. Ik heb op het moment zelf niet gezien dat hij een condoom gebruikt heeft, 
omdat ik geblinddoekt was. Maar ik heb wel gevoeld dat hij me goed ingesmeerd 
heeft, zodat ik bij wijze van spreken zo glad als een aal was. Bovendien zag ik ze 
toen ik bij hem binnenkwam, op de tafel tussen allerlei andere spullen liggen. Kijk, we 
hadden daar een duidelijke afspraak over gemaakt en dan is het een kwestie van 
vertrouwen dat de ander zich daar ook aan houdt." 
Een andere keer wordt condoomgebruik tijdens de seksuele ontmoeting zelf ter 
sprake gebracht. Gedecideerd was [233, Joost] (22) te verstaan gegeven dat hij 
geneukt zou worden. "Ik ga jou neuken, had ie gezegd en ik vond dat prima. Hij zou 
het wel leuk vinden, voegde hij daaraan toe, als ik hem een condoom om zou doen. 
En dat was een hele rare ervaring, want toen ik dat deed had ik op een bepaald 
moment een stuk lul over. De condoom was te kort. We hebben toen geneukt zover 
als het condoom reikte." 
Het onderhandelingsproces over het gebruik van condooms loopt niet altijd zo 
gladjes. De laatste keer dat [228, Max] (28) met zijn vroegere vriendje neukte, werd 
hij onaangenaam verrast dat de ander vroeg of hij nog een condoom had. "Ik zei, 
volgens mij zit er niks meer in mijn jas, maar je zult toch zelf wel iets bij je hebben. 
Toen bleek dat hij het als een grapje bedoeld had. Maar ik kon er niet echt om 
lachen, omdat dat juist een van de problemen in onze relatie was. Dat hij daar te laks 
mee was en het teveel aan mij overliet. Gelukkig ging hij daarna toch zelf uit bed om 
een condoom te pakken." Zoals er geen specifiek onderhandelingstijdstip is, zo 
                                                      
142 Een soortgelijk gedifferentieerd toeschrijvingsmechanisme verklaart mogelijk het door Coxon 
(1996:174) gesignaleerde onderscheid in rapportages van onbeschermde passieve en aktieve anale 
seks in seksuele dagboeken en op vragenlijsten: "there is a clear trend for the amount of unprotected 
active fucking evident in the sexual diary to be consistently under-reported in the interview estimates, 
whereas the amount of unprotected passive fucking is correctly reported or over-reported in the 
interview estimates". 
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kennen de respondenten evenmin een typische modus om te besluiten condooms te 
benutten. 
Uit het gebruik van de term onderhandelen mag evenwel niet afgeleid worden dat dit 
beslissingsmoment altijd verbaal wordt overbrugd. In weerwil van oproepen zoals in 
de leerfolder om over veilige seks te praten heeft het er alle schijn van dat een non-
verbale manier van doen in deze meer strookt met de omgangsvormen van de 
respondenten (zie ook Cline, 1990; Edgar, 1992:59; Lear, 1995). Dat geldt zeker als 
men op ontmoetingsplaatsen verkeert, waar zwijgen een ongeschreven wet is. Zo 
had [103, Howard] (44) in een darkroom een man aan de haak geslagen. "Ineens 
zag ik dat hij in zijn zak ging friemelen. Hij is zeker een condoom aan het pakken, 
dacht ik, en ja hoor. Hij haalde het uit de verpakking en voordat ik er erg in had, had 
ie 't mij al omgedaan. Ik vond dat heel knap in die donkerte." 
Van onderhandelen in de ware betekenis van het woord lijkt in het geval van een 
non-verbale handelwijze van de respondenten vaak nauwelijks sprake; vandaar dat 
Adelman (1992b:71) die het in dezen over "nonexplicit agreement" heeft, opmerkt dat 
"improvisation is a more likely recourse for couples lacking routine or script for 
practicing safer sex". De ene partner stelt de ander veeleer voor een fait accompli en 
brengt simpelweg het condoom in de seksuele ontmoeting in (zie ook Edgar, 
1992:58; Lear, 1995:1322). Op basis van hun etnografisch onderzoek in pornobios-
copen komen Henriksson & Mansson (1995) tot dezelfde conclusie. Zij schrijven dat 
"there is no need for verbal speech in this manner of communicating, but sometimes 
a few words were overheard, such as: 'Put this on and fuck me'. In most of the cases 
it was the passive partner who introduced a condom into the negotiation procedure 
around anal sexual encounters.143 (...) If one partner demanded a condom, the other 
partner most often accepted this as a fact of life. No one walked away or interrupted 
an anal sex act if a condom was introduced" (1995:170). Ook het ietwat merkwaardi-
ge sauna-avontuur van [106, Sjaak] (28) verliep zonder dat er een woord gewisseld 
werd. Hij had een cabine ingepalmd en keek over de rand naar wat er bij de buren 
loos was. Hij zag dat naast hem een stel lag te neuken en dat de actieve partij de 
man was met wie hij eerder al oogcontact had. "Hij keek omhoog en zag mij. Het 
volgende moment zie ik dat hij zijn handdoek omdoet, zijn eigendommen waaronder 
wat condooms bij elkaar grist, het hokje uitloopt met een stijve waar je u tegen zegt 
en waar nog een condoom om heen zat, en bij mij binnenkomt. Binnen no time is hij 
alweer een nieuwe condoom om aan het doen, ik ben ondertussen op mijn rug gaan 
liggen, hij geeft me nog een snuif poppers en dan is het ineens zover." Zijn partner 
wond er geen doekjes om. Zonder er een woord aan vuil te maken bepaalde hij dat 
er met een condoom geneukt werd. 
Non-verbale communicatie is niet alleen voorbehouden aan situaties waarin men 
geacht wordt zijn mond te houden, maar is ook in de huiselijke sfeer van de respon-
denten bepaald niet ongebruikelijk. De woorden die [237, Olaf] (46) als eerste te 
binnen schieten als hij het over zijn Scandinavische zomerliefde heeft, zijn dat de 
seks zich "logisch en vloeiend ontwikkelde". "De eerste keer ging hij bovenop me 
zitten," vertelt hij. "Hij had op zo'n vaardige manier een condoom om mijn pik gedaan 
dat ik helemaal niet het idee had dat ik hem zou gaan neuken. Hij had daar een 
ongelofelijke handigheid in. Dat maakte het extra leuk. En het leek allemaal vanzelf 
te gaan." In situaties als deze fungeert het nemen van initiatief ten aanzien van 

                                                      
143 Ook Sacco & Rickman (1996:439) melden dat de passieve partner relatief het grootste aandeel 
heeft in de beslissing om condooms te gebruiken. 
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condoomgebruik tegelijk als communicatiemedium waarmee uitgedrukt wordt dat Zelf 
(en/of Ander) voornemens is (beschermd) te neuken. 
Hoe impliciet de communicatie tijdens een seksuele ontmoeting ook verloopt, en 
gebleken is dat woorden er niet per se toe doen, condoomgebruik behoeft minimaal 
enige activiteit van de kant van de sekspartners. Op dat punt tekent zich dan ook een 
groot verschil af met ontmoetingen waarin onbeschermd geneukt wordt (zie ook 
Brown & Minichiello, 1994:234). Deze kenmerken zich juist doordat bepaalde be-
schermende handelingen achterwege blijven. Waarmee overigens niet gezegd is dat 
er geen onderhandelingen plaatsvinden. Het is geen uitzondering dat men via over-
leg tot de conclusie komt dat bescherming niet nodig is en op basis daarvan besluit 
zonder condoom te neuken. 
Zeker bij de respondenten met vaste relaties lijkt het tamelijk gebruikelijk om met dat 
doel elkaars seksueel verleden door te spreken of zich gezamenlijk te beraden op 
een HIV-test. In zijn eerste langdurige relatie hebben [105, Ivo] (30) en zijn vriend 
voor ze aan anale seks begonnen, uitvoerig stil gestaan bij de ins en outs van de 
diverse preventie-strategieën. Zich laten testen was één optie die evenwel door hun 
vrienden werd afgeraden. "Dat heeft er toe geleid," zegt hij, "dat we dat niet gedaan 
hebben en dat we besloten om het onsafe te doen. Op basis van de informatie die 
we toen hadden, dachten we dat ons risico nihil zou zijn. We hebben wel duidelijk de 
afspraak gemaakt dat we alleen met elkaar anaal contact zouden hebben. Als een 
van ons tweeën buiten de relatie seks had, dan zou die seksuele techniek niet aan 
de orde zijn." Op goede gronden en na ampel beraad meenden zij voortaan binnen 
hun relatie condoomloos te kunnen neuken. Een vereiste voor dit soort relationeel 
overleg is wel dat men in staat is tot een zekere metacommunicatie over zichzelf en 
de relatie. Het is echter de vraag - en Sharp et al. (1996:110) geven voorbeelden van 
het tegendeel - of men bij het ontluiken van een relatie al tot een open en eerlijke 
communicatie genegen is. Verliefdheidsgevoelens, en niet te vergeten de vrees dat 
een al te grote openhartigheid de relatie voortijdig beëindigt, zouden wel eens een 
forse sta-in-de-weg kunnen zijn (zie ook Adelman, 1992a:489; Lear, 1995:1322). 
De ene partner kan de ander ook overhalen om het condoom in de verpakking te 
laten, zo blijkt uit de ervaringen van sommige respondenten, zonder dat er sprake is 
geweest van een serieuze doorlichting van beider seksuele ervaringen. Dat de liefde 
blind maakt, ervoer 108 (43) aan den lijve toen zijn minnaar hem voorstelde om te 
neuken. "Stop 'm er maar in, gebaarde hij. Ja maar, zei ik, dat kan toch niet zo maar. 
Waarop hij me toevoegde: 'Dat geeft niks, want je bent de eerste!' Een lulargument 
natuurlijk, maar ik wilde dat toen gewoon geloven." Ook bij sekscontacten met een 
losse partner komt het voor, zo bleek uit het verhaal van [200, Joep] in 7.2.1, dat er 
voorafgaand aan de seks gedelibereerd wordt over de veiligheid. In beide gevallen 
masseerde de ene partner verbaal - bijvoorbeeld met "dirty talk" (zie ook Gold & 
Skinner, 1992) - de twijfels van de ander weg en stuurde er zodoende op aan dat er 
condoomloos geneukt zou worden. 
Onbeschermde seks houdt niet alleen in dat men niet bij de beveiliging stil staat of 
deze overbodig acht, maar er hoeft ook geen woord aan te pas te komen, zo blijkt uit 
het materiaal. Uitgezonderd wat geile kreten om het neuken te sturen werd er, aldus 
[209, Julian] (30), onder de seks die hij met een vriendenpaar had niet gesproken. 
Zijn gedachten stonden "op nul en de blik op oneindig", en aan condooms werd door 
geen van drieën, verbaal noch non-verbaal gerefereerd. Over en weer werd er 
geneukt, maar de veiligheid van de seks was op dat moment een non-issue. Dat het 
niet een kwestie was dat hij het niet ter sprake kon brengen, staat voor hem als een 
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paal boven water. Want zegt hij, "als ik niet gewild had dat het zo gebeurde, had ik 
dat wel duidelijk kunnen maken". 
Dit in tegenstelling tot het wedervaren van [211, Kent] (35) die en passant een van de 
motieven bij de respondenten voor deze non-communicatie aan het licht brengt: uit 
vrees afgewezen te worden geeft men toe aan de verlangens van de partner en 
houdt men zijn voornemen om een condoom te gebruiken voor zich. Kelly et al 
(1991) menen zelfs dat de wens om de partner ter wille te zijn een van belangrijkste 
"situationele factoren" is voor onbeschermde seks. Toen [211, Kent] jaren terug op 
vakantie was, werd hem door een "prachtige jongen" bij hun tweede afspraakje 
gevraagd of hij het leuk vond om geneukt te worden. Zo gezegd zo gedaan, maar 
een condoom werd niet gebruikt, hoewel dat wel zijn intentie was. "Ik durfde dat niet 
echt te berde te brengen, want ik vond het al heel wat," zo verklaart hij zijn gedrag, 
"dat iemand, en zeker zo'n mooie jongen met mij wilde neuken. Op zo'n moment kun 
je, tenminste dat dacht ik toen, geen hoge eisen stellen." 
In een dergelijke situatie (zie ook het wedervaren van [235, Niels] in hoofdstuk 5.2.1) 
is de machtsverhouding tussen de partners uit balans. Hoewel gelijkwaardigheid bij 
de respondenten hoog in het vaandel staat, is er in menige seksuele ontmoeting 
geen sprake van een machtsevenwicht en vinden er dientengevolge ook geen 
onderhandelingen tussen de betrokkenen plaats. Een van hen heeft alle touwtjes in 
handen en de ander ziet nolens volens geen kans op gelijke voet te komen en zijn 
wensen door te zetten. Factoren als seksuele aantrekkelijkheid, verliefdheid of het 
verlangen naar geborgenheid spelen daarbij een grote rol (Maasen, 1996), maar 
evenzeer kunnen geweld en dwang debet zijn aan de machtsongelijkheid. Zowel de 
angst om afgewezen te worden en de ander kwijt te raken, die het gevolg is van een 
afhankelijke opstelling, als de dwang die een van de partners op de ander uitoefent, 
belemmert een open en vrije communicatie tussen de partners (Bloor, 1995; 1996).144 
Hetgeen erin kan resulteren dat er in een seksuele ontmoeting tegen de wil van een 
van hen onbeschermd geneukt wordt (Van Griensven, 1997; Hickson et al, 1994). 

                                                      
144 Bloor (1996:61) concludeert op basis van zijn onderzoek onder Schotse hoerenjongens dat “unsafe 
commercial sex is associated with client control (sometimes, indeed, with physical intimidation; safer 
commercial sex is associated with directive control of the encounter by the prostitute”. 
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HOOFDSTUK 8 
SAMENVATTING EN DISCUSSIE 

 
8.0 Inleiding 
In dit hoofdstuk sluit ik het onderzoek naar het verloop en de betekenis van anale 
seks bij homo- en biseksuele mannen af en wil ik nagaan wat deze studie weten-
schappelijk gezien opgeleverd heeft. Naast een beschouwing die de resultaten uit de 
voorgaande hoofdstukken in termen van de scripttheoretische benadering samenvat 
(8.1.1) en een inkijk in het onderzoeksproces (8.1.2), worden in de discussie de 
thema’s die de twee andere rode draden vormen van het onderhavige onderzoeks-
verslag nogmaals belicht en in perspectief gezet. 
In de eerste plaats is in dit onderzoek een centrale plaats toegekend aan het begrip-
penkoppel overgave en controle. Zoals in 2.3 is aangegeven gaat het hierbij om twee 
divergerende behoeften die tezamen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de 
seksuele scripts die in onze cultuur voorhanden zijn. In de discussie (8.3) wordt de 
verhouding tussen overgave en controle geduid als een tweestrijd tussen een op het 
hier en nu gerichte rationaliteit en een andere die op de langere termijn georiënteerd 
is; een tweestrijd die zich met name ten aanzien van de besluitvorming rond 
(on)beschermde anale seks doet gelden. De laatste jaren heeft een stroming binnen 
het aidsonderzoek en de preventie dit probleem onderkend en is er aandacht geko-
men voor een specifieke beschermingsstrategie die bepaalde mannen in een vaste 
relatie in staat stelt op een verantwoorde wijze condoomloos binnen hun relatie te 
neuken. 
In de tweede plaats is in dit onderzoek de vooronderstelling getoetst dat de besluit-
vorming rond anale seks in de regel via onderhandelingen tussen de deelnemers aan 
een seksuele ontmoeting plaatsvindt en is nagegaan op welke wijze deze processen 
verlopen. In 8.5 worden de door Strauss (1978) geformuleerde karakteristieken van 
de onderhandelingssituatie (zie 2.2) stuk voor stuk onder de loep genomen en wordt 
de toepasbaarheid van het onderhandelingsconcept voor onderzoek op het vlak van 
de seksuele omgang geëvalueerd. Duidelijk is geworden dat het onderhandelings-
concept bruikbaar is met betrekking tot bepaalde onderdelen van de besluitvor-
mingsprocessen, met name de beslissingen rond al dan niet neuken en de rolverde-
ling, maar dat er een zeker voorbehoud gemaakt dient te worden als het om de 
besluitvorming rond (on)beschermde seks gaat. Bovendien wordt de analyse van de 
besluitvorming in hoge mate bemoeilijkt door de in de seksuele communicatie zo 
prominent figurerende non-verbale communicatie modus. 
Verder wordt in de discussie aandacht besteed aan het verschijnsel dat sommige 
respondenten hun seksueel handelen (voor een deel) interpreteren in termen van het 
gangbare (hete ro)seks ue le referentiekader, met andere woorden in termen van de 
naturalistische ideologie (8.4). Deze duiding van de seksuele beleving is er mede 
debet aan dat het condoom als een storende interruptie van een seksuele ontmoe-
ting wordt ervaren. Tenslotte wordt in aansluiting op de samenvattende beschouwing 
het onderzoeksproces geëvalueerd (8.2). Dit gebeurt aan de hand van criteria die 
door Corbin & Strauss (1990) zijn opgesteld ten behoeve van onderzoekers die 
gebruik maken van de grounded theory-benadering. 
 
8.1.1 Samenvattende beschouwing 
Door de HIV-epidemie is anale seks onder homo- en biseksuele mannen in het 
middelpunt van de belangstelling komen te staan. Nadat door epidemiologisch 
onderzoek vastgesteld was dat onbeschermde anale seks in hoge mate verantwoor-
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delijk was voor de transmissie van HIV onder homoseksuele mannen (Van Griensven 
et al, 1987), is er ten behoeve van de aidspreventie een ware zoektocht begonnen 
naar de determinanten van “safe and risk-taking sexual behavior” (Hospers & Kok, 
1995:74). Als een van de determinanten kwam naar voren het belang dat homoman-
nen hechten aan anale seks en de betekenis die ze eraan geven (Connel & Kippax, 
1990; Dallas, 1990; Stall & Ekstrand, 1994; Teunis et al, 1993). In dit onderzoek is de 
focus verbreed naar de structuur van seksuele ontmoetingen waarin door homosek-
suele mannen anale seks gepraktiseerd wordt en de scripts die daaraan ten grond-
slag liggen. De vraagstelling is erop gericht inzicht te krijgen in de afwegingen van 
homomannen om (on)bescherm de anale seks te praktiseren, het verloop en de 
betekenissen van deze seksuele ontmoetingen en de wijze waarop de onderhande-
lingsprocessen tussen de deelnemers verlopen. 
Gesteld is dat elke seksuele ontmoeting een unieke gebeurtenis is. Ze verlopen 
immers nooit op een identieke wijze. Toch zijn er bepaalde patronen te onderkennen 
in de handelingen waaruit de ontmoetingen zijn opgebouwd en de betekenissen die 
men eraan verleent. Een scenario maakt het mogelijk dat de verwachtingen die de 
partners ten opzichte van elkaar koesteren op dezelfde lijn komen en dat het eigen 
handelen aansluit bij dat van de ander. In dit onderzoek worden vier van dergelijke 
handelingsschema's onderscheiden. De respondenten van dit onderzoek volgen 
deze scenario's en kunnen erover beschikken, doordat ze deel uitmaken van hun 
(sub)culturele erfgoed. Een van de belangrijkste determinanten van het type scenario 
dat in een seksuele ontmoeting gepraktiseerd wordt, is de relatiestatus van de 
deelnemers 
Het fysieke en het intieme scenario behoren bij wijze van spreken tot de standaard-
uitrusting van de respondenten die anale seks praktiseren. Hoewel er op zich geen 
verschil is in het handelingsverloop, genereren deze scenario's sterk uiteenlopende 
betekenissen. In het fysieke scenario staat voor de partners de bevrediging van de 
zinnelijke begeerte voorop, terwijl het intieme scenario daarenboven gevoelens van 
verbondenheid en eenwording oproept. Het wederkerige scenario valt in vergelijking 
met deze twee te kenschetsen als het zondagskind van de anale praktijk. Meer dan 
enig ander scenario realiseert alsmede symboliseert dit handelingsschema het ideaal 
van de relationele gelijkwaardigheid. Als zodanig steekt het scherp af tegenover het 
machtscenario waarin, weliswaar in geritualiseerde vorm, ongelijkheid en machtsver-
schil de bronnen zijn waaruit de partners hun genot peuren. 
Vanuit een cultureel perspectief reflecteren de scenario's significante - en deels 
paradoxale - aspecten van de waardenoriëntatie van de hedendaagse (Nederlandse) 
homoman: een hedonistische gerichtheid (het fysieke scenario) die past bij het 
belang dat in de homo(sub)cultuur gehecht wordt aan seks en lichamelijkheid en die 
onder meer af te lezen valt aan de gerapporteerde aantallen sekspartners (van 
Griensven et al, 1987; van Zessen & Sandfort, 1991); een relationele oriëntatie (het 
intieme scenario) die tot uiting komt in het grote belang dat tegenwoordig ook onder 
homomannen aan een vaste relatie wordt toegekend (De Cecco, 1987), hetgeen 
onder meer valt af te lezen aan de gerapporteerde frequentie van vaste relaties 
(Sandfort & De Vroome, 1996); de beklemtoning van gelijkwaardigheid (het wederke-
rige scenario) die deels voortvloeit uit de aard van de gelijkgeslachtelijke betrekking - 
het betreft immers een seksuele verhouding tussen twee (of meer) seksegenoten - 
en deels uit het belang dat in het maatschappelijke vertoog aan de gelijkwaardigheid 
van de partners gegeven wordt (Schmidt, 1996; Schnabel, 1973); en de verlustiging 
in (gespeelde) machtsongelijkheid en objectivering (het machtscenario) dat zich in 
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een groeiende populariteit mag verheugen (Hekma, 1994b:87; Weinberg & Kamel, 
1983:23). 
De paradox in deze waardenoriëntaties schuilt met name in het samengaan van de 
beklemtoning van gelijkwaardigheid en de verlustiging in machtsongelijkheid. Indien 
de culturele diagnose van De Swaan (1989) hout snijdt en mensen in de westerse 
samenleving inderdaad "meer rekening [moeten] houden met meer aspecten van 
meer andere mensen op meer momenten" en ze "ook hun neiging tot dwang en 
zelfverheffing sterker [moeten] beteugelen" (1982:99), is het niet onaannemelijk dat 
men binnen de afgeperkte werkelijkheid van de erotiek bepaalde aspecten van het 
bestaan uitleeft die met machtsongelijkheid te maken hebben en die maatschappelijk 
niet meer (of minder) aan bod kunnen komen. Dat het hier een ogenschijnlijke 
paradox betreft, blijkt uit een van de aannames die ten grondslag ligt aan het macht-
scenario: de respondenten hechten bij de praktisering van dit scenario groot belang 
aan de gelijkwaardigheid van de partners. 
In de analyse van seksuele ontmoetingen die middels het machtscenario verliepen, 
stuitten we op nog een opmerkelijk verschijnsel. In vergelijking met de andere scena-
rio's leverden deze contacten slechts een enkele situatie op waarin onbeschermd 
geneukt werd. Temeer is dit opvallend, omdat volgens Davies & Weatherburn (1991) 
juist ontmoetingen die draaien om macht en machtsverhoudingen tot onveilige seks 
zouden leiden145; mogelijk hebben Davies & Weatherburn hierbij echter een ander 
type van "domination" op het oog - namelijk een waarbij de afhankelijkheid van een 
van de twee partners centraal staat - dan de geritualiseerde machtsverhouding die 
kenmerkend is voor het machtscenario. Drie factoren komen in aanmerking om het 
eventuele verband tussen het machtscenario en beschermde seks te verklaren. De 
eerste heeft te maken met het relatie-type. Uit onderzoek is bekend dat homoman-
nen met losse contacten relatief vaker beschermd neuken dan in vaste relaties 
(Bochow et al, 1994:547; Bosga et al, 1994:285; Coxon: 1996:149; Hoff et al, 1996; 
McLean et al, 1994:336 ). We zagen dat het machtscenario vooral met losse en 
regelmatige contacten en minder in relaties opgevoerd wordt (zie BIJLAGE 8), 
waardoor de kans dat er met een condoom geneukt wordt groter is. 
De tweede factor verwijst naar het regelgeleide karakter van het machtscenario. 
Ondanks de gerichtheid op grensverlegging is het machtsspel in hoge mate gerituali-
seerd en verloopt het volgens allerlei merendeels ongeschreven regels. Omdat de 
deelnemers verondersteld worden deze regels te volgen, kost het weinig moeite een 
additionele regel, namelijk neuken met een condoom, in acht te nemen. In de derde 
plaats zou de verklaring gezocht kunnen worden in het gebruik van attributen. Het 
machtsspel gaat vaak vergezeld van benodigdheden als dildo's, cockringen, touwen, 
takels, boeien, tuigjes, kappen et cetera. Analoog aan de vorige veronderstelling is 
het geen probleem om temidden van al deze technische attributen een artefact als 
het condoom in het spel in te passen. 

                                                      
145 Davies & Weatherburn (1991) maken een onderscheid tussen twee soorten seksuele sessies: rol-
specifieke sessies waarin de rollen gedurende de gehele ontmoeting strikt gescheiden zijn en 
wederkerige sessies waarin beide partners van rollen wisselen. Het grote verschil tussen de twee 
typen is dat anale seks in de rol-specifieke ontmoetingen onontbeerlijk is en er het logische en 
“natuurlijke” eindpunt van vormt. In de wederkerige sessies is neuken daarentegen een optie die soms 
wel - maar dan hoeft het nog niet per se tot klaarkomen te leiden - en soms niet gerealiseerd wordt. 
Op basis van deze indeling merken ze vervolgens op dat “it would seem that unsafe sex occurs when 
desire is articulated through a rehearsal of domination rather than a celebration of equality” 
(1991:122). 
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Analytisch is er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen drie besluitvor-
mingsprocessen die in elke seksuele ontmoeting van homomannen aan de orde zijn. 
De eerste beslissing betreft de vraag of er al dan niet geneukt wordt. Het tweede 
besluit regelt de rolverdeling van de deelnemers tijdens een seksuele ontmoeting, en 
door het derde besluitvormingsproces wordt bepaald of er beschermd dan wel 
onbeschermd geneukt wordt. 
Bij de beantwoording van de vraag op welke gronden de respondenten besluiten in 
de ene seksuele ontmoeting wel te neuken en in een andere niet, is uit gegaan van 
een intrapsychische factor die deel uitmaakt van het seksuele script van homoman-
nen: de affectieve waarde die men aan anale seks toekent. Deze waardering stuurt 
namelijk niet alleen het seksueel handelen van de respondenten aan, maar bepaalt 
ook de kans dat men het initiatief neemt tot neuken. Vervolgens is duidelijk gemaakt 
dat de affectieve waarde als het ware pas tot leven komt in de interactie tussen de 
partners. Ook al vindt men anale seks zeer belangrijk, geneukt wordt er pas als de 
partner er ook zin in heeft. Bovendien treden naarmate men minder belang hecht aan 
neuken, bepaalde aspecten meer op de voorgrond die met de verhouding tussen de 
partners te maken hebben, zoals het vertrouwen dat men in de partner heeft en de 
kwaliteit van de relatie. 
Dat andere - deels intrapsychische, deels interpersoonlijke en deels culturele - 
factoren dan de affectieve waarde van neuken ook van invloed zijn op dit besluitvor-
mingsproces bleek vooral bij respondenten die (nog) geen ervaring hebben met 
anale seks of ermee gestopt zijn. Weerstanden op lichamelijk, emotioneel of cultureel 
vlak zorgen ervoor dat hun besluit om niet te neuken bij voorbaat vastligt. Mannen 
die in principe wel genegen zijn tot anale seks laten in hun afwegingen dit soort 
belemmeringen eveneens meespelen, maar deze zijn in hun geval overbrugbaar. Zij 
bedenken eerder strategieën om zich over een bepaald beletsel heen te zetten. 
De invloed van aids op het besluit om al dan niet te neuken doet zich op twee manie-
ren gelden. De eerste optie is dat men helemaal afziet van neuken. Een aantal 
respondenten heeft in het begin van de epidemie voor deze weg gekozen. Mettertijd 
en niet in de laatste plaats door de ommekeer in de culturele context en het preven-
tiebeleid zijn de meesten van hen op deze beslissing teruggekomen. In de tweede 
optie laat men in de besluitvorming om al dan niet te neuken de inschatting van het 
risico meewegen dat men met een bepaalde partner denkt te lopen. Op grond van al 
dan niet vermeende risicodragende kenmerken als serostatus en uiterlijk beslist men 
met de ene partner niet te neuken en met een andere wel. Daarbij moet in het oog 
gehouden worden dat een dergelijke risico-inschatting niet los staat van de seksuele 
ontmoeting, maar onderdeel uitmaakt van de interactie tussen de partners waarin 
vertrouwen een cruciale rol vervult. Met andere woorden, naarmate men de partner 
meer vertrouwt is de kans kleiner dat men de ander risicovolle eigenschappen 
toedicht en neemt de kans toe dat er geneukt wordt. 
Ten aanzien van de vraag hoe de rolverdeling tijdens een seksuele ontmoeting 
ingevuld wordt, bleek eveneens een intrapsychische factor een belangrijke rol te 
spelen: de rol-voorkeur die homomannen voor een bepaalde positie aan de dag 
leggen. Tegelijkertijd kwam naar voren dat aan het begin van een seksuele ontmoe-
ting niet op voorhand vaststaat wie van de partners de actieve en wie de passieve rol 
zal vervullen. Het element dat verantwoordelijk is voor de dynamiek in het rol-gedrag 
van de respondenten is het gegeven dat velen bereid zijn zich flexibel op te stellen 
en ook in staat zijn om van rol te wisselen. Of deze rol-flexibiliteit in een concrete 
seksuele ontmoeting ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt door de respondenten, is 
mede afhankelijk van deels intrapsychische en deels interpersoonlijke factoren als de 
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lichamelijke kenmerken van de partners, hun onderlinge relatie en het vertrouwen dat 
men in elkaar stelt. 
Op cultureel niveau bleken noch het dominante heteroseksuele denken over seksua-
liteit noch de traditionele ideeën over homoseksualiteit, zoals die onder meer gestalte 
kregen in het inversie-model, een beletsel te zijn voor rol-flexibiliteit. In de ogen van 
het merendeel der respondenten is het ene rolgedrag voor homomannen niet natuur-
lijker dan het andere. Sinds de jaren zestig valt er een geleidelijke masculinisering 
van de homowereld waar te nemen en is de modale homo zich steeds meer als man 
gaan zien. Dit zelfbeeld staat relatief los van de seksuele praktijk: of men neukt dan 
wel geneukt wordt doet niets af aan de mannelijke identiteit. Tegelijkertijd staan de 
respondenten zichzelf in de passieve ervaring toe typisch mannelijke waarden als 
dominantie en actief bezig zijn achter zich te laten. 
Diverse onderzoekers hebben de afgelopen jaren gewezen op het aandeel van rol-
flexibiliteit op de HIV-epidemie. Als eersten suggereerden Trichopoulos et al. (1988) 
en Franceschi et al. (1989) dat de geringere verspreiding van HIV in de landen rond 
de Middellandse Zee mede te danken is aan een duidelijker scheiding van het 
actieve en het passieve rol-gedrag in de culturen van de daar levende volkeren. 
Daarnaast lieten Van Druten et al. (1992) zien dat de kans om met het virus besmet 
te raken het grootst is onder homomannen die zowel passief als actief neuken. Uit dit 
onderzoek valt af te leiden dat rolwisselingen een standaard-onderdeel zijn geworden 
van de seksuele cultuur van de meeste  respondenten (zie ook De Vroome, 
1994:149) en dat de HIV-epidemie daar weinig of niets aan af gedaan heeft. 
Met betrekking tot het derde besluitvormingsproces rond de vraag of er al dan niet 
beschermd geneukt wordt kwam naar voren dat drie soorten - deels intrapsychische, 
deels interpersoonlijke en deels culturele - afwegingen te onderscheiden zijn. In de 
eerste plaats is de kans dat de respondenten (on)beschermd neuken afhankelijk van 
de risico-inschatting die de partners maken. Naast een persoonlijkheidskenmerk als 
de geneigdheid om risico te lopen dan wel te vermijden speelt daarbij de inschatting 
van de ander als meer of minder risicodragend een rol. Vervolgens kiezen de res-
pondenten mede op basis van de risico-inschatting voor een preventiestrategie. 
Hierboven is al gesteld dat uit onderzoek is gebleken dat met name in vaste relaties 
het condoom vaak in de verpakking blijft. Ook in dit onderzoek is de tendens gesig-
naleerd dat de respondenten op grond van liefdesgevoelens en het vertrouwen dat 
men in de partner stelt - een vertrouwen dat in veler beleving mettertijd groeit, het-
geen doorgaans wil zeggen in de loop van een (meer of minder vaste/regelmatige) 
relatie - geneigd zijn de risico’s binnen een relatie lager in te schatten, en strategieën 
laten prevaleren waarin beschermde anale seks middels condooms overbodig geacht 
wordt. 
Ten tweede is de kans dat de respondenten (on)beschermd neuken afhankelijk van 
de wederzijds verwachte zelfbeheersing die de deelnemers aan een seksuele ont-
moeting aan de dag leggen (zie 8.3). Gebleken is dat overgave aan de partner 
mogelijk is als beide partners erop kunnen vertrouwen dat hen met het oog op het 
risico ten aanzien van een infectie met HIV niets gebeurt wat ze niet willen. In de 
derde plaats is de kans dat de respondenten (on)beschermd neuken afhankelijk van 
overwegingen ten aanzien van het condoomgebruik. Of men uiteindelijk bij het 
neuken al dan niet een condoom gebruikt, wordt mede bepaald door allerlei prakti-
sche overwegingen en diverse belevingsaspecten die met het condoomgebruik 
samenhangen. 
Een centrale notie in het leeuwendeel van het modelgeleide sociaal-
wetenschappelijke aids-onderzoek is de intentie die mensen rapporteren ten aanzien 
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van een wenselijk geachte gedragsverandering (Bakker, 1995).  De gedachte daar-
achter is dat als iemand voornemens is een bepaald gewenst gedrag, bij voorbeeld 
condoomgebruik, te praktiseren hij dit gedrag ook met een zekere mate van waar-
schijnlijkheid in praktijk zal brengen, voorzover hij dit tenminste in de hand heeft en er 
geen barrières zijn, zoals bij voorbeeld de niet-beschikbaarheid van condooms. Of in 
de termen van de Theory of Planned Behavior: “As a general rule, the stronger the 
intention to engage in a behavior, the more likely should be its performance (..) if the 
person can decide at will to perform or not perform the behavior (..) [and t]o the 
extent that a person has the required opportunities and resources” (Ajzen, 
1991:181/182). Deze intentie wordt opgevat als een intrapsychische variabele die 
aan het handelen zelf vooraf gaat. In deze studie wordt niet zozeer het nut van het 
begrip intentie ontkend als wel het belang onderstreept van de feitelijke interactie 
tussen de deelnemers tijdens de seksuele ontmoeting (zie 8.5). Beide partners 
kunnen, zo bleek in dit onderzoek, op verschillende momenten tijdens het seksuele 
contact de beslissing om mét dan wel zónder condoom te neuken deze of gene 
wending geven. 
 
8.1.2 Het onderzoeksproces 
Een reden om dit onderzoek in meerdere fasen te laten verlopen was dat zodoende 
de mogelijkheid vergroot werd om het begrippenapparaat en de op grond van de 
eerder gedane bevindingen geconstateerde relaties tussen begrippen bij te stellen. In 
deze sub-paragraaf wordt aan de hand van een aantal voorbeelden aangegeven hoe 
het eindresultaat tot stand is gekomen en welke inhoudelijke en theoretische trans-
formaties doorlopen zijn: 
* Het meest in het oog vallend is de omvorming geweest van de totaliteit aan begrip-
pen die in het materiaal, dat in de exploratie- en specificatiefase vergaard is, naar 
boven kwamen drijven. De negenentwintig begrippen die in het afsluitend memo van 
de exploratie- en specificatiefase figureerden (zie BIJLAGE 5), werden in de reductie-
fase ingepast in een geïntegreerd besluitvorming- en scenariomodel. Dit model is 
geconstrueerd op grond van een tweetal argumenten die zowel empirisch als vanuit 
de logica onderbouwd zijn. In de eerste plaats zijn in elke seksuele ontmoeting van 
homomannen drie beslissingen onontkoombaar: wordt er wel of niet geneukt, wie 
gaat welke rol vervullen en wordt er beschermd dan wel onbeschermd geneukt. In de 
tweede plaats vinden deze besluitvormingsprocessen niet in het luchtledige plaats, 
maar maken zij een vast onderdeel uit van de scenario’s die de partners gezamenlijk 
ten uitvoer brengen. 
Concreet hield deze transformatie in dat schijnbaar losse begripselementen werden 
samengevoegd tot zinvolle analyse-eenheden: risico-inschatting (6d)146 werd bij 
voorbeeld geclusterd aan preventie-strategieën (6b); de beleving van condoomge-
bruik (8a) absorbeerde de begrippen beweegredenen om (on)veilig te vrijen (6a) en 
beleving onveilige seks (6c), en kende voortaan drie dimensies: de motieven om 
wel/geen condoom te gebruiken, de beleving van condoomgebruik en de beleving 
van situaties waarin geen condoom gebruikt werden. 
Ten aanzien van de scenario’s leken een tweetal scenario’s in de reductiefase in 
aanmerking te komen om opgenomen te worden in de scenario-typologie: een 
zogenaamd totaal-passief scenario en een altijd-veilig scenario. Voor beide gold 
echter dat ze uiteindelijk niets extra’s toevoegen aan het vigerende besluitvorming- 
en scenariomodel. Ook werd in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen een 
                                                      
146 De cijfers verwijzen naar de plaats van de begrippen in BIJLAGE 5. 
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sm-scenario en het machtscenario; later zijn deze twee om redenen van redundantie 
samengevoegd in het machtscenario. 
* De affectieve waarde en de rol van (eigen en andermans) genot. In de exploratie- 
en specificatiefase meenden de onderzoekers een tendens onder de respondenten 
waar te nemen waarbij de gerichtheid op (het genot van) de Ander vooropstond 
(3.5.2); deze tendens zou tevens het criterium zijn voor het onderscheid in affectieve 
waarde onder de respondenten, waardoor degenen met een lage affectieve waarde 
alleen maar anale seks praktiseerden om hun partner ter wille te zijn. 
In het vervolg van het onderzoek hield deze hypothese echter geen stand. Uit het 
materiaal bleek dat, ongeacht de affectieve waarde, de respondenten pas tot anale 
seks overgingen als men er zelf ook zin in had. Door deze bijstelling werd het moge-
lijk andere interactionele variabelen - als vertrouwen en de lichamelijke/culturele 
belemmeringen en stimulansen - te onderscheiden die van invloed zijn op de sturen-
de werking van de affectieve waarde (5.1.1). 
* Overgave/controle. In de exploratie- en specificatiefase tekenden de onderzoekers 
een aantal fragmentarische noties op rond overgave en controle, waaruit enkele 
aanzetten tot de formulering van voorwaarden af te leiden waren: geneukt worden 
betekende voor sommige respondenten overgave aan de partner, onder voorwaarde 
dat men elkaar vertrouwde of verliefd was; anderen koppelden overgave aan de 
actieve positie; en sommigen onderkenden het gevaar dat overgave kon leiden tot 
het overtreden van de eigen regels. Ten aanzien van controle noteerden we dat de 
respondenten strategieën hadden om controle-verlies zoveel mogelijk te beperken; 
niet altijd waren deze echter succesvol, met name niet op momenten van grote 
passie en wanneer men geneukt werd; sommigen probeerden dit dilemma op te 
lossen door zich pas over te geven als de controle gegarandeerd was. 
In de reductiefase zijn op basis van het materiaal vier voorwaarden geformuleerd, 
waaronder de respondenten zich met inachtneming van de controle over de situatie 
konden overgeven aan de partner (4.1.6, 4.4 en 7.1.2). Op deze manier werd een 
zekere eenheid in dit begrippenpaar tot stand gebracht. 
Uiteindelijk is een balans tussen het verlangen naar overgave en de wens om de 
situatie te controleren gerealiseerd door het begrippenpaar een plaats te geven 
onder de vleugels van het begrip wederzijds verwachte zelfbeheersing (2.3). 
* Onderhandelingen. In de exploratie- en specificatiefase werd in een eerste analyse 
van het materiaal ten aanzien van de communicatie tussen de respondenten over 
wat er seksueel te gebeuren stond slechts een onderscheid gemaakt tussen al dan 
niet communiceren. Verder constateerden de onderzoekers dat het initiatief tot anale 
seks bij de initiatie vaak aan de partner overgelaten werd. 
Op basis van het materiaal is deze globale analyse in de reductiefase op een aantal 
punten verfijnd: 
A. Een onderscheid kwam naar voren tussen de communicatiemodi: verbaal of non-
verbaal, en een onderscheid in communicatie die door Zelf dan wel Ander geïnitieerd 
wordt; 
B. Het inzicht in de notie initiatief werd verdiept: wie van de partners het initiatief nam 
tot anale seks bleek namelijk deels afhankelijk te zijn van de affectieve waarde. 
C. Ten aanzien van de besluitvorming rond (on)beschermde seks werden formuleer-
den drie dimensies van onderhandelingen geformuleerd: 1. Was er op een of andere 
manier sprake van onderhandelingen? De crux zat hierbij in de waarneming dat 
onbeschermde seks, in tegenstelling tot beschermde seks, schijnbaar zonder enig 
waarneembaar teken gestalte kon krijgen (7.2.2). 2. Zo ja, verliepen de onderhande-
lingen verbaal of non-verbaal? 3. Wat werd door de respondenten aan Zelf en wat 
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aan Ander toegeschreven? Met name ten aanzien van onbeschermde seks consta-
teerden de onderzoekers dat het verbale initiatief onevenredig vaak aan Ander werd 
toegeschreven (7.2.1). 
Om tot een consistente analyse van de procesmatige aspecten van het besluitvor-
ming- en scenariomodel te komen is uiteindelijk teruggegrepen op het onderhande-
lingsparadigma van Strauss (1978). Het resultaat daarvan is vermeld in paragraaf 
8.5. 
* Omgang met condooms. Op basis van het materiaal in de exploratie- en specifica-
tiefase werd de hypothese geformuleerd dat een moeilijke omgang met condooms 
regel is en een makkelijke omgang de uitzondering. Voor het vervolg van het onder-
zoek namen de onderzoekers zich voor twee vragen te beantwoorden: 1. Houdt deze 
hypothese bij nadere toetsing stand, en 2. Valt er onderscheid te maken tussen 
situaties waarin condoomgebruik door de respondenten gemakkelijk gevonden wordt 
en andere waarin ze het moeilijk vinden? 
Ten aanzien van de tweede vraag zijn er geen aanwijzingen in het materiaal gevon-
den op grond waarvan de ene seksuele ontmoeting in termen van condoomgebruik 
als moeilijk dan wel als makkelijk beoordeeld kon worden. Uitgezonderd de observa-
tie dat ontmoetingen waarin het machtscenario fungeerde doorgaans geen proble-
men met condoomgebruik opleverden. Drie mogelijke verklaringen zijn daarvoor 
aangevoerd (8.1.1). 
In het materiaal van de integratiefase zijn, met het oog op de eerste vraag, een 
drietal clusters onderscheiden die de omgang met condooms voor de respondenten 
bemoeilijkten: technische problemen, erectiestoornissen en de inpassing van het 
condoom in het seksspel (7.1.3). De eerder geformuleerde hypothese leek daarmee 
niet zozeer bevestigd als wel niet ontkracht en is dan ook in de uiteindelijke tekst 
gehandhaafd. Temeer omdat de respondenten in deze fase mede geselecteerd 
waren op hun naar eigen zeggen relatief voortvarende omgang met condooms 
(3.6.1). 
 
8.2 Het onderzoek gewikt en gewogen 
De onderhavige studie is uitgevoerd op basis van procedures en ideeën afkomstig 
van de grounded theory-benadering. Om na te kunnen gaan of een onderzoek 
daadwerkelijk voldoet aan de eisen die deze benadering methodologisch stelt, 
hebben Corbin & Strauss (1990:419-423) een elftal procedurele criteria geformu-
leerd. Gedurende het onderzoek hebben de onderzoekers ernaar gestreefd om zo 
goed en zorgvuldig mogelijk aan deze vereisten te voldoen: 
* de data-verzameling en de analyse zijn aan elkaar gekoppeld (zie 3.4, 3.5 en 3.6); 
* begrippen, en niet de ruwe data, vormen de basiseenheden van de analyse (zie 
3.4.2); 
* in de loop van het onderzoek zijn begrippen van een hogere abstractie-orde ontwik-
keld, die bovendien aan elkaar gerelateerd zijn (zie bij voorbeeld 3.5.2); 
* de selectie van respondenten heeft op theoretische gronden plaatsgevonden (zie 
3.3); 
* de analyse berust op constante vergelijking (zie bijvoorbeeld 3.4.1); 
* de theorie geeft rekenschap van patronen en variaties in het te onderzoeken 
verschijnsel (zie bij voorbeeld 2.4); 
* procesmatige elementen zijn in de theorie ingebouwd (zie bij voorbeeld 2.2) ; 
* er heeft een voortdurende bezinning plaatsgevonden middels het schrijven van 
theoretische memo’s (zie 3.4.2, 3.5.2 en 3.6.2); 
* tijdens het onderzoek zijn hypothetische verbanden geverifieerd (zie 3.5 en 3.6); 
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* er is in teamverband gewerkt (zie 3.2); 
* bredere maatschappelijke en culturele condities zijn meegenomen in de analyse 
(zie bij voorbeeld 2.1.1). 
Daarmee dient zich de vraag aan in hoeverre de uitkomsten van deze studie repli-
ceerbaar en generaliseerbaar zijn. Ten aanzien van de herhaalbaarheid merken 
Corbin & Strauss (1990:424) op dat dit voor een gefundeerde theorie slecht in een 
beperkte zin geldt, namelijk in zoverre als deze verifieerbaar is. Uitgaande van 
eenzelfde theoretische perspectief en van een soortgelijke onderzoeksprocedure, 
stellen zij, moet het mogelijk zijn dat een andere onderzoeker een gelijksoortig 
resultaat bereikt. Voorwaarde is dan wel dat hij van gelijksoortige premissen uit gaat. 
De vraag naar de repliceerbaarheid van het onderhavige onderzoek kan derhalve in 
positieve zin beantwoord worden, onder voorwaarde dat de bredere culturele condi-
ties - dat wil zeggen de vigerende onderhandelingsmoraal en de (sub)culturele 
beklemtoning van de gelijkwaardigheid van de partners - waaronder (Nederlandse) 
homo- en biseksuele mannen anale seks praktiseren, gelijk gehouden worden. 
Wat betreft de generaliseerbaarheid van de uitkomsten geven Corbin & Strauss 
(1990:424) aan dat deze bij kwalitatieve onderzoek afhangt van de specificatie van 
de voorwaarden waaronder een bepaald verschijnsel zich voordoet en van de mate 
waarin de “theoretical sampling” is geslaagd. Van deze studie is, met andere woor-
den, geen uitsluitsel te verwachten over de prevalentie en de frequentie van anale 
seks - daarvoor is immers kwantitatief onderzoek nodig; wel geeft zij inzicht in de 
condities waaronder een bepaalde anale praktijk, in de zin van kontneuken, in termen 
van zowel de scenario’s, de rolverdeling als de beschermingsgraad bij (Nederlandse) 
mannen die seks hebben met mannen (meer of minder) waarschijnlijk is. Ook hierbij 
geldt overigens het voorbehoud dat eerder ten aanzien van de herhaalbaarheid op 
het punt van de culturele condities gemaakt is. 
Tenslotte dient de vraag beantwoord te worden of en in welke mate de onderzoeks-
resultaten ‘gefundeerd’ zijn in de empirische werkelijkheid. Corbin & Strauss 
(1990:425-426) hebben voor deze evaluatie zeven criteria opgesteld. Ook aan deze 
criteria is zo goed mogelijk voldaan in de uitvoering en uitwerking van de hier gepre-
senteerde scripttheoretische benadering van anale seks onder homo- en biseksuele 
mannen: 
* in het onderzoek zijn diverse begrippen gegenereerd, zoals bij voorbeeld de scena-
riotypologie (4.1) en de begripsvorming rond de rolverdeling (rol-voorkeur, rolgedrag, 
rol-flexibiliteit) laten zien (6.1.1);  
* de begrippen zijn systematisch met elkaar in verband gebracht, getuige bij voor-
beeld de verwevenheid van de drie scriptniveaus in de afwegingen pro en contra 
anale seks (5.1); 
* er is sprake van conceptuele dichtheid en er zijn diverse conceptuele relaties 
ontwikkeld, zoals bij voorbeeld de contextualisering van de besluitvormingsprocessen 
in het scenarioconcept aangeeft (4.1); 
* er is voldoende variatie aanwezig in de theorie, zoals aan de verscheidenheid aan 
voorwaarden af te lezen valt waaronder homomannen al dan niet - en in welke 
modus - anale seks praktiseren (8.1); 
* er is rekenschap gegeven van de bredere maatschappelijke en culturele condities 
waaronder het verschijnsel zich voordoet, getuige bij voorbeeld de koppeling van de 
scenario’s aan bepaalde waardenoriëntaties (8.1) en de analyse van de invulling van 
de gender-rol door homomannen (6.1.3); 
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* er is plaats ingeruimd voor procesmatige elementen, zoals bij voorbeeld de prakti-
sche uitwerking van de besluitvorming rond de rolverdeling (6.1.2) en de analyse van 
de communicatie rond de veiligheidsgraad van anale seks (7.2.2) laten zien; 
* de theoretische uitkomsten lijken zinvol en nodigen uit tot verder onderzoek, zoals 
in de discussie (8.3/4/5) zal blijken. 
 
8.3 De rationaliteiten van overgave en controle 
Een centraal concept in dit onderzoek is de verhouding tussen het verlangen naar 
overgave aan en de wens om controle uit te oefenen over de situatie, zoals die 
tijdens een seksuele ontmoeting in de wederzijds verwachte zelfbeheersing van de 
deelnemers vorm krijgt. In de loop van dit verslag zijn vier voorwaarden geformuleerd 
die deze verhouding nader specificeren. In de eerste plaats neemt de kans dat men 
zich kan overgeven toe naarmate men de ander vertrouwt en zich bij hem op zijn 
gemak voelt (4.1.6). Ten tweede is overgave afhankelijk van beider instemming met 
het seksuele handelen (4.1.6). In de derde plaats hangt overgave af van de rol-
verwachtingen die de deelnemers koesteren; een voorwaarde die met name van 
kracht is binnen het machtscenario (4.4). En in de vierde plaats is het voor overgave 
noodzakelijk dat de partners erop kunnen vertrouwen dat er ten aanzien van het 
risico op HIV niets gebeurt wat ze niet wensen (7.1.2). 
Gebleken is in de voorafgaande hoofdstukken dat de respondenten, afhankelijk van 
hun script en de specifieke omstandigheden van de seksuele ontmoeting, ten aan-
zien van deze voorwaarden - en daarmee ten aanzien van de wederzijds verwachte 
zelfbeheersing - een variëteit aan posities innemen. Deze verscheidenheid lijkt 
evenwel voor een niet onaanzienlijk deel, en met name geldt dat voor de besluitvor-
ming rond (on)beschermde anale seks, terug te voeren op een tweeslachtigheid van 
de respondenten die voortkomt uit de specifieke aard van de seksuele omgang, zoals 
deze in onze (Westerse) cultuur opgevat wordt. In de Inleiding op hoofdstuk 7 werd 
geconstateerd dat een in de geschiedenis ongekende seksuele gedragsverandering 
vergezeld gaat van niet minder talrijke slippertjes. In de hier gepresenteerde optiek is 
deze tweeslachtige omgang van homomannen met veilige, dat wil zeggen be-
schermde seks echter niet louter terug te voeren op een inadequate, onwillige of 
anderszins tekortschietende houding ten opzichte van hun eigen gezondheid of die 
van hun partner. De idee is dat deze discrepantie tussen willen en doen, tussen 
bedoelingen en handelen in niet onbelangrijke mate voortkomt uit de moeilijkheid om 
de behoefte aan bevredigende seks te verenigen met de eisen die vanuit de gezond-
heidsdimensie aan neuken gesteld worden (Prieur, 1991; van Kerkhof, 1990).147

Het probleem lijkt er in te schuilen dat in de seksuele beleving twee typen rationaliteit 
om voorrang strijden (zie De Boer, 1997)148: aan de ene kant laten de respondenten 
                                                      
147 Volgens Prieur (1991) worden “onze beslissingen niet alleen bepaald door de kennis van de 
gevolgen - zeker niet op het seksuele vlak. Het draait eerder om geilheid, om het verlangen naar 
nabijheid, om positieve gevoelens, om het hier en nu. Dat is wat we zoeken. Vandaar dat het er niet 
alleen om gaat om zich koste wat kost tegen aids te beschermen” (1991:11; vertaling (uit het Duits) 
MvK). 
 
 
148 De Boer (1997:175) betoogt dat “het alternatief van het klassieke rationalisme is niet het 
irrationalisme, al zijn er filosofen die dat gedacht hebben (de vroege Nietzsche bijvoorbeeld). Er is een 
andere rede. De redelijkheid van de interpretatie. Het is een redelijkheid zonder alomvattend overzicht 
of bestuurscentrum en dus zonder monopolie. Het prijsgeven van de ambitie van de ene rede 
impliceert dat alle aanspraken op een redelijke levensvorm in principe gelijk zijn. (...) Rede in het 
meervoud betekent: de andere rede is ook rede of: het andere van de rede is een andere rede”. 
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zich leiden door de rationaliteit van het denken in termen van het hier en nu - een 
tijdsperspectief dat nog eens versterkt wordt doordat de gevolgen van een HIV-
infectie zich doorgaans pas na jaren doen gelden (zie ook Rotello, 1997:240) - en 
aan de andere kant door dat van het denken op langere termijn (zie ook Ahlemeyer & 
Ludwig, 1997:38; Van Campenhoudt & Cohen, 1997:72). Spelen in de overwegingen 
op korte termijn het streven naar lust en plezier, naar emotionele bevrediging en het 
aangaan of juist de bestendiging van een relatie een hoofdrol - Bloor (1996) vat deze 
(sociale en psychologische) beweegredenen samen in het begrip “situated rationality” 
-, het streven naar (het behoud van) gezondheid en een hoge levensverwachting zijn 
de ingrediënten van het langere termijn denken - Goudsblom (1986b) meent dat een 
vooruitziende blik en een grote zelfbeheersing, houdingen die voortvloeien uit een 
voortschrijdend civilisatieproces, de noodzakelijke voorwaarden zijn voor deze hoge 
levensverwachting die op haar beurt de acceptatie van allerlei medische en andere 
preventieve leefregels vergemakkelijkt. De keuze voor beschermde dan wel onbe-
schermde seks “may therefore be rated very differently”, zoals Moatti et al (1997:116) 
concluderen, “depending on whether or not people attach more importance to the 
present than the future”. 
Bovendien wordt het dilemma van twee divergerende rationaliteiten nog verder 
gecompliceerd, doordat de voor het concept van veilige seks noodzakelijke gezond-
heidsoverwegingen in de beleving van menig respondent afbreuk doen aan het 
seksuele plezier. De hieruit voortvloeiende ambivalentie zorgt er, toegespitst op 
condoomgebruik als hoeksteen van de preventie, mede voor dat nogal wat respon-
denten die anale seks praktiseren, oftewel onstandvastige condoomgebruikers zijn of 
goede redenen denken te hebben om helemaal geen condooms te hoeven gebrui-
ken.149 Hoezeer het denken over (on)beschermde seks van homomannen doortrok-
ken is van deze tweeslachtigheid, valt ook af te leiden uit recente gegevens van de 
Amsterdamse Cohort Studie. Daarin komt naar voren dat niet weinigen verlangens 
koesteren naar onbeschermde seks.150      (persoonlijke 
mededeling E. De Vroome) 
                                                      
149 Deze ambivalentie werkt ook op psychologisch niveau door. Bosga et al (1994:285) concluderen in 
hun onderzoek naar risico-perceptie dat "juist mannen die hun eigen risico op HIV-infectie erkennen 
vaker gebruik maken van coping-strategieën die als doel hebben het ontkennen of minimaliseren van 
dit risico. Deze bevinding illustreert dat het erkennen dat men risico loopt psychologische processen in 
gang zet om de angst inherent in deze erkenning te beheersen". 
150 In de 1966-meting zijn aan de deelnemers (N=410) van de Amsterdamse Cohort Studie enkele 
vragen gesteld over hun verlangens naar onbeschermde seks: 
+Hoe vaak denk je: "Als ik het (met losse partners) weer zonder condoom zou kunnen doen, 
dan zou ik een ander mens zijn"? 
(Bijna) nooit...................... 84% 
Soms................................. 10% 
(Zeer) vaak........................  6% 
+Hoe vaak denk je aan wat je door AIDS seksueel allemaal mist? 
(Bijna) nooit...................... 56% 
Soms................................. 29% 
(Zeer) vaak........................ 14% 
+Hoe vaak heb je een onweerstaanbare drang om weer eens 'alles' te doen? 
(Bijna) nooit...................... 44% 
Soms................................. 40% 
(Zeer) vaak........................ 17% 
+Hoe vaak denk je: "Wat zou het fijn zijn om 'het' weer eens zonder condoom te doen"? 
(Bijna) nooit...................... 60% 
Soms................................. 22% 
(Zeer) vaak........................ 18% 
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Een poging om binnen het discours van de aidspreventie tot een verzoening van 
deze twee rationaliteiten te komen is de strategie die als “negotiated safety” wordt 
aangeduid (Kippax et al, 1993; 1996). Daarmee wordt het verschijnsel bedoeld dat 
partners in een vaste relatie die dezelfde (negatieve) serostatus hebben, op basis 
van afspraken over (de aard van) de seks buiten de relatie, onbeschermd met elkaar 
neuken. In hun binnen-relationeel seksueel verkeer hoeven zij zodoende niet meer 
stil te staan bij mogelijke voor de gezondheid schadelijke effecten van onbeschermde 
seks op langere termijn. Hoewel deze strategie in dit onderzoek slechts terloops is 
aangestipt (zie 7.1.1 en 7.2.2), wordt zij hier opgevoerd vanwege haar voorbeeld-
functie.  
Rond deze strategie is de afgelopen jaren in kringen van onderzoekers en deskundi-
gen een felle polemiek losgebrand. In de ogen van Kippax et al. is dit een goed 
voorbeeld van een strategie die het risico zo niet wegneemt dan toch aanzienlijk 
reduceert (zie ook Sacco & Rickman, 1996:441). Het beste lijkt de strategie te wer-
ken, wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan: 1. als er afgesproken wordt 
om buiten de relatie niet te neuken, en 2. indien de partners een positieve houding 
ten aanzien van condooms hebben (Kippax et al, 1997:196).151 Niet door iedereen 
werd dit nieuwe concept evenwel met gejuich ontvangen. Onder aanvoering van de 
onderzoeksgroep van Stall & Ekstrand (1994) keerde menigeen zich ertegen. De 
kritiek van deze opposanten is met name gericht op het huns inziens illusoire karak-
ter van deze onderhandelde veiligheid die door hen dan ook als "negotiated danger" 
(1994:622) wordt aangeduid (zie ook Osmond et al, 1994).152 Want, zo werpen zij 
tegen, hoe valt dit optimisme over de communicatieve vaardigheden van homoman-
nen te rijmen met het gegeven dat tegenwoordig steeds vaker mannen die een vaste 
relatie hebben seropositief worden (Bochow et al, 1994:547; Bosga et al, 1994; 
McLean et al, 1994: 336)?153 In hun visie is deze strategie alleen haalbaar in stabiele, 
monogame relaties "op post-doctoraal niveau", zoals Ekstrand het uitdrukt (Bleys, 
1995; zie ook Hoff et al, 1997:77). 
In navolging van onder meer de Victorian Aids Council in Australiê, de Camden and 
Islington Health Promotion Service in Londen en het Aidsteam te Antwerpen heeft 
ook de SAD-Schorerstichting een campagne gericht op vaste relaties van homoman-
nen geëntameerd. Naast het aanscherpen van de risico-perceptie en de promotie 
van condoomgebruik is deze campagne bedoeld om de mannen die in een vaste 
relatie zonder condooms willen neuken aan te sporen zich aan de eerder genoemde 
criteria van de negotiated safety strategie te houden: ze dienen zich ervan te verge-
wissen middels een (of meerdere) HIV-test(en) dat ze seronegatief zijn en hen wordt 
                                                                                                                                                                      
 
151 De Vroome et al. (1999) zetten evenwel een vraagteken bij de eerste voorwaarde. In hun studie 
komt naar voren dat juist degenen die geen afspraken maakten met hun partner, minder vaak 
onbeschermd neukten buiten hun relatie. Als een mogelijke verklaring voor deze onverwachte 
uitkomst suggereren zij dat "steady partners who engage in unprotected intercourse inside their 
relationship, may do so with the implicit understanding not to have unprotected intercourse with 
casual partners". 
152 Osmond et al (1994) menen dat "some of the strongest barriers to practising safe sex may exist in 
close relationships in which issues of intimacy, trust, and sharing risk may work against safe sex 
behaviors" (1994:1936). 
153 Bosga et al (1994:287) melden bijvoorbeeld dat ongeveer een kwart van de waargenomen 
seroconversies in de Amsterdamse Cohort studie voor rekening komt van mannen die een vaste 
relatie hebben. 
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geadviseerd duidelijke afspraken te maken over (de hoedanigheid van de) seks met 
derden (Van Kerkhof et al, 1998a) - in de pretest van de voor deze campagne ver-
vaardigde brochure kwam overigens naar voren dat de HIV-test de achillespees is 
van deze strategie (Van Kerkhof, 1998; Van Kerkhof et al, 1998b). 
 
8.4 De historiciteit van de naturalistische visie op seksualiteit 
Een additionele verklaring voor de problemen die homomannen hebben met veilig 
vrijen (zie 7.0) wordt aangereikt door Henriksson & Mansson (1995:173). Zij vinden 
het heel begrijpelijk dat “gay and bisexual men are (..) less experienced in safer sex 
negotiation than in 'normal' sexual negotiation. Safer sex competence has a social 
history of only 10 years. (..) Sexual conduct is the result of an order which is negotia-
ted in social interaction. Sexuality is in this sense a social construct which can be 
changed over time. But such changes may be difficult to achieve, since such a 
negotiated order may also be apprehended as an essential part of a person's or a 
group's life. There is an important element of tenacity in all social structures, inclu-
ding sexuality”. Henriksson & Mansson refereren hier aan een basiservaring van de 
menselijke existentie - door Giddens (1992) “basic trust” genoemd en door Bourdieu 
(1992) in zijn habitus-begrip gevat - waardoor we de wereld waarin we leven, met 
inbegrip van de door haar overgeleverde waarnemings- en waarderingscategorieën 
(Bourdieu & Wacquant, 1992), als gegeven beschouwen. 
De ervaring dat de wereld in grote lijnen vanzelfsprekend is, die volgens Schütz 
(1970:139) kenmerkend is voor de “world of routine activities”,154 vindt ook zijn neer-
slag in de seksuele scripts die we hanteren. Net zoals het geval is bij allerlei dagelijk-
se bezigheden in de sfeer van de arbeid of vrije tijd wordt de seksuele omgang door 
menigeen in niet geringe mate als een routine activiteit ervaren, in de zin dat we in de 
loop van ons leven bepaalde seksuele handelings- en duidingsschema’s min of meer 
automatisch leren toe te passen (zie hoofdstuk 4; zie ook Vennix et al, 1993:76), en 
wordt de seksuele beleving doorgaans onproblematisch geïnterpreteerd in 
(sub)cultureel gangbare termen. Veranderingen in seksueel handelen en zijn beteke-
nisgeving zijn in deze zienswijze allerminst uitgesloten, maar ze vinden doorgaans 
niet van de ene op de andere dag plaats. 
Een belangrijk bestanddeel van de zingeving aan seksueel handelen in de Westerse 
cultuur is de gedachte dat seksueel verkeer “een heel ‘natuurlijke’ zaak” (Van Kerk-
hof, 1997:145) is; sinds Masters & Johnson (1966; 1970) ondersteunt de seksuologie 
deze zienswijze door de normatieve gelijkstelling, zoals Everaerd (1994:9) opmerkt, 
van de seksuele responscyclus met voortplantingsgedrag. Dat deze gedachtegang 
met name mannen op het lijf geschreven is - met de bekende verwijzingen naar de 
zogeheten natuurlijke driften van mannen en hun evolutionair overgeleverde jagers-
instinct (Spoel, 1994; Wright, 1994) - wordt nog eens bevestigd door de titel van een 
recente voorlichtingscampagne, bedoeld om seksueel geweld van mannen en 
jongens aan de kaak te stellen: Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend 
(1991). 
In de voorafgaande hoofdstukken werd duidelijk dat de anale praktijk van homoman-
nen niet gevrijwaard is van de conventionele seksuele ideologie met zijn beklemto-
ning van het onveranderlijke en natuurlijke karakter van seks (Weeks, 1989), en zijn 

                                                      
154 In deze wereld van routine activiteiten, zo stelt Schütz, “everything is - always until counterproof - 
familiar to me and, therefore, taken for granted. It is a world of familiar topics, familiar interpretations, 
and even the system of motives governing my actions are just habitual possessions of previous 
experiences and thus far fulfilled expectations” (1970:139). 

 
127



verschillende dimensies van de naturalistische benadering van seksualiteit de revue 
gepasseerd. In de eerste plaats bleek in de hoofdstukken 5 en 6 dat sommige res-
pondenten de seksuele rolverdeling in deze termen interpreteerden. Zij baseerden 
zich daarbij op de maatschappelijk dominante idee dat een man hoort te neuken en 
geacht wordt de actieve partij te zijn; met als logische keerzijde dat het voor tegenna-
tuurlijk doorgaat dat een man de passieve rol vervult en zich laat neuken. 
Ten tweede werd het ideale verloop van een seksuele ontmoeting door menigeen 
gekenschetst als een natuurlijke gang van zaken dat zich in één vloeiende beweging 
voltrekt; dat wil zeggen als een handelingsverloop dat woorden overbodig maakt en 
hooguit non-verbale communicatie van node heeft, en waarin bovendien een artefact 
als het condoom als een regelrechte verstoring van de gezamenlijke “engrossment” 
(Goffman, 1961) ervaren wordt. 
In de derde plaats kwam naar voren dat ook de betekenis van onbeschermde anale 
seks door sommigen in termen van een natuurlijke beleving geduid wordt: onbe-
schermde seks is in hun ogen natuurlijker dan seks met een condoom, omdat er 
sprake is van echt lichamelijk, dat wil zeggen huid-op-huid contact. 
Tegelijkertijd was aan de uitlatingen van andere respondenten af te lezen dat een 
dergelijke naturalistische invulling van de seksuele beleving geen gemeengoed is. In 
6.1.3 is al geconstateerd dat het merendeel van de respondenten geen boodschap 
heeft aan de maatschappelijk dominante theorieën ten aanzien van de sekse-
differentie en de daarmee samenhangende regulering van de seksuele rolverdeling. 
Noch aan de actieve noch aan de passieve rol-positie wenste men het predikaat 
natuurlijk te verbinden; beide rollen achtte men in gelijke mate in overeenstemming 
met de wijze waarop heden ten dage de identiteit als (homo)man in het culturele 
script gedefinieerd wordt. 
Ook met betrekking tot de idee dat de hoeksteen van de preventie, het condoom, een 
storende factor zou zijn in wat als het natuurlijke verloop van een seksuele ontmoe-
ting gezien wordt en een pure beleving van elkaars lichamelijkheid belemmerde, 
liepen de opvattingen sterk uiteen. Hoezeer sommige respondenten er ook toe 
neigden condoomloze seks te vereenzelvigen met een ideaalbeeld van de seksuele 
omgang waarin de deelnemers helemaal in elkaar opgaan en spontaneïteit en passie 
voorop staan, anderen waren daarentegen de overtuiging toegedaan dat condoom-
gebruik absoluut geen sta-in-de-weg is om ten volle van elkaar en de seks te genie-
ten. Integendeel, zij wezen erop dat condoomgebruik de seksuele interactie nauwe-
lijks hoeft te onderbreken en benadrukten dat het condoom het seksuele verkeer juist 
intensiveert, doordat het de zorg voor en de bescherming van elkaar symboliseert. 
In een opzicht lijkt er echter sprake van een grote mate aan eensgezindheid onder de 
respondenten. Ongeacht of men condoomgebruik een plaats ontzegt dan wel toekent 
binnen wat sommigen “de logica van het seksspel” noemen, in het seksuele script 
van de meesten wordt, zoals reeds in 4.1.8 is opgemerkt, grote waarde gehecht aan 
een soepel lopende voortgang van de seksuele ontmoeting en is de ervaren bevredi-
ging omgekeerd evenredig aan het vóórkomen van problemen tussen de partners en 
van strubbelingen van technische aard. Praktisch gezien betekent dit in termen van 
de aidspreventie dat homomannen vooral gebaat lijken te zijn bij lessen, in wat voor 
vorm dan ook, in condoom-vaardigheid. Onverlet blijft evenwel het gegeven dat 
condoom-vaardigheid allerminst de appreciatie van onbeschermde seks uitsluit. 
 
8.5 Het impliciete onderhandelingsproces 
Een van de uitgangsstellingen van deze studie is dat de seksuele omgang tussen 
homo- en biseksuele mannen in de regel onderwerp van onderhandelingen is. Onder 
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de voorwaarden van “wederzijds overleg en wederkerige toestemming” (De Swaan, 
1982:98), dat wil zeggen van de huidige onderhandelingsmoraal, geeft men gestalte 
aan de concrete invulling van een seksuele ontmoeting, of zoals Donovan et al 
(1994:615) stellen, “gay men are actively engaged in a decision-making process 
about the sex they engage with and who they engage sexually with”. Zoals we in de 
voorafgaande hoofdstukken gezien hebben, zijn er vanwege het facultatieve karakter 
van anale seks een viertal momenten aan te wijzen waarop beslissingen genomen 
dienen te worden teneinde tot een gezamenlijke ‘performance’ te komen. 
In de eerste plaats moeten de deelnemers aan een seksuele ontmoeting besluiten of 
anale seks voor hen op dat moment een realiseerbare optie is. Want hoewel - of 
misschien is het adequater om te zeggen, juist omdat - menigeen kontneuken als de 
meest intieme vorm van seksuele expressie beschouwt, staat het voor velen slechts 
bij tijd en wijle op het seksuele menu. Indien hun besluit positief ten aanzien van 
anale seks uitvalt, staan hen deels afhankelijk van hun relatiestatus, in de tweede 
plaats, verschillende scenario’s ter beschikking waaruit gekozen moet worden. Ten 
derde moeten de deelnemers onderling uitmaken wie welke rol zal vervullen, en last 
but not least dienen zij te bepalen of er beschermd dan wel onbe scherm d, en in 
laatste instantie op basis van risico-inschatting dan wel kennis van elkaars serostatus 
of er veilig dan wel onveilig geneukt wordt. 
In paragraaf 2.2 zijn een aantal eigenschappen geformuleerd die de “negotiation 
context” (Strauss, 1978:237) structureren en die als zodanig bepalend zijn voor het 
verloop van het onderhandelingsproces. Als eerste eigenschap noemt Strauss het 
aantal deelnemers en hun relatieve ervaring met onderhandelen. Gemakshalve is er 
van uitgegaan dat in een seksuele ontmoeting twee partijen elkaar treffen, Zelf en 
Ander. In werkelijkheid kunnen Zelf en Ander voor meerdere personen staan - een 
begrenzing van het aantal deelnemers aan bij voorbeeld een orgie in een darkroom, 
een sauna of op een seksparty is niet op voorhand te geven -, die elk hun relatieve 
kennis van en ervaring in onderhandelingen inbrengen. Aan de ene kant wordt de 
gelijkwaardigheid van de deelnemers in alle toonaarden door de respondenten 
bezongen; in principe lijkt men er van uit te gaan dat beide deelnemers beschikken 
over een evengrote onderhandelingsvaardigheid oftewel interactie-competentie 
(Rademakers et al, 1992; Van Zessen, 1995; Ingham & Van Zessen, 1998). Aan de 
andere kant is, in 5.2.1 en 7.2.2, gewezen op de potentiële asymmetrie in de verhou-
ding, en daarmee in de interactie-competentie, tussen specifieke categorieën homo-
mannen; naast leeftijd(sverschil) bleek een ongelijke verdeling in de onderlinge 
afhankelijkheid (op het vlak van seksuele aantrekkelijkheid, gevoelens van verliefd-
heid of het verlangen naar geborgenheid e.d.) een relevante variabele te zijn. 
Ten tweede maakt Strauss een onderscheid tussen onderhandelingen die eenmalig, 
herhaald, meervoudig of aan elkaar gerelateerd zijn. Dat het in het geval van anale 
seks om onderhandelingsmomenten gaat die aan elkaar gerelateerd zijn, is zoëven 
nog benadrukt; dat deze verwevenheid bovendien zowel de deelnemers zelf als de 
onderzoekers van seksuele onderhandelingen voor problemen kan stellen, is in 6.2.1 
naar voren gekomen. Wat de frequentie van de onderhandelingen betreft, lijkt het 
onderscheid tussen eenmalige seksuele ontmoetingen en seksuele sessies in lang-
durige(r) relaties gerechtvaardigd. Is het aannemelijk dat partners die elkaar niet (of 
amper) kennen in een eenmalige ontmoeting het hele onderhandelingsproces dienen 
te doorlopen, evenzeer ligt het voor de hand om te constateren, zoals in 5.2.1 ge-
daan is, dat het in (vaste dan wel regelmatige) relaties meer op zijn plaats is om van 
een “vast seksueel stramien” te spreken dat zich mettertijd ontwikkeld heeft en 
“waarbinnen het minder ter zake lijkt wie precies het voortouw neemt”. Seckman & 
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Couch (1989:340) merken in dit verband op dat het “negotiated order paradigm” van 
Strauss minder geschikt is voor de analyse van de manier waarop sociale relaties in 
stand gehouden worden - in tegenstelling tot de wijze waarop ze tot stand komen. 
Huns inziens wordt “much relationship work within mature relationships (..) completed 
by evocative transactions, not by negotiating”. 
Als derde eigenschap van de onderhandelingscontext vermeldt Strauss het relatieve 
machtsevenwicht van de deelnemers. Op diverse plaatsen is het postulaat aan de 
orde geweest van wat De Swaan het wederzijds overleg en de wederkerige toe-
stemming noemt die tekenend zijn voor de hedendaagse onderhandelingshuishou-
ding; in 4.4 bleek dat deze aanname zelfs onder omstandigheden die hiermee in 
flagrante tegenspraak lijken, namelijk tijdens de praktisering van het machtscenario, 
in de regel operatief is. Tegelijk is (onder meer in 7.2.2) duidelijk geworden dat de 
machtsverhouding tussen de deelnemers in bepaalde situaties uit balans is; in plaats 
van te onderhandelen drukt de ene partner middels manipulatie, overreding of dwang 
dan zijn zin ten koste van de ander door. 
In de vierde plaats wordt het verloop van de onderhandelingen bepaald door de aard 
van het belang dat de deelnemers erin hebben. Drie aspecten van het besluitvor-
mingsproces spelen op dit punt een belangrijke rol. Allereerst de affectieve waarde 
die de deelnemers aan anale seks toekennen; in 5.1.1 bleek dat deze intrapsychi-
sche dispositie een sturende werking heeft in de interactie tussen de betrokkenen. 
Datzelfde geldt voor de rol-voorkeur die de deelnemers voor een bepaalde seksuele 
positie aan de dag leggen, zoals in 6.1.1 naar voren kwam. Een derde element is het 
belang dat men hecht en de betekenis die men aan het condoomgebruik geeft; in 
7.2.2 bleek dat, zoals Sacco & Rickman (1996) melden, als een van de twee part-
ners, en in het bijzonder de passieve partij, een condoom wil gebruiken, de kans 
groot is dat het ook gebeurt. 
In de vijfde plaats noemt Strauss de zichtbaarheid van het onderhandelingsproces. 
Ten aanzien van het verloop van de onderhandelingen bij anale seks refereert deze 
eigenschap in dit onderzoek aan de verschillende modi van de communicatie die de 
deelnemers hanteren om hun handelen tot een eenheid te smeden, dat wil zeggen 
de verbale en non-verbale communicatie. Gebleken is dat beide, en wellicht de non-
verbale modus nog het meest, een essentiële rol spelen in de afstemming van de 
handelingen van Zelf en Ander. Niet voor niets bedelen Fisher & Fisher (1992:468) in 
hun model aan communicatie-vaardigheden een belangrijke plaats toe als determi-
nant van veilig vrijen (zie ook McLean et al, 1994:338). 
De laatste eigenschap: de opties om onderhandelingen te vermijden of stop te zetten 
en een andere handelwijze te kiezen, verwijst naar alternatieve handelingsmodi van 
de deelnemers. In het bijzonder in hoofdstuk 7 bij de besluitvorming rond beschermd 
dan wel onbeschermd neuken kwam naar voren dat menig respondent op voorhand 
een keuze gemaakt heeft voor een bepaalde handelwijze, waaraan de interactie met 
een partner weinig of niets meer af kon doen. Als we, om een voorbeeld te noemen, 
nogmaals de uitlatingen van [226, Manfred] - in 7.1.3 - in de herinnering halen, dan 
valt op dat er wat hem betreft over zoiets als condoomgebruik helemaal niet onder-
handeld kan worden. Voor hem is het gebruik van een condoom bij het neuken zo 
vanzelfsprekend dat elke andere mogelijkheid bij voorbaat door hem van de hand 
gewezen wordt. Wanneer hij in de sauna een, naar zijn zeggen, “bloedmooie” jongen 
ontmoet die geneukt wil worden, laat hij zich niet van zijn apropos afbrengen als zijn 
partner te kennen geeft ook wel zonder condoom genomen te willen worden: “Dan 
stap ik subiet het hokje uit,” vertelde hij achteraf, “en dan ziet zo'n jongen, hoe mooi 
ie ook is, me niet meer terug." En omgekeerd hebben we gezien dat [227, Ruben] 
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vanaf een bepaald moment in zijn leven nauwelijks meer van zins was om veilig te 
vrijen. Coxon (1996:172) stelt dan ook dat zowel de aanhangers van de relapse-
theorie als van de negotiated safety-strategie op dit punt ten onrechte hun gelijk 
claimen: “the role of cognitive processes, decision, negotiation, consideration, reaso-
ning is over-stressed in both accounts. The non-use of condoms (or, more relevantly, 
the preferred avoidance of condoms) is often as much a matter of waiting for the 
partner to object as it is a pre-negotiated condition”. 
Afsluitend blijft de vraag open in hoeverre het onderhandelingsconcept bruikbaar is in 
relatie tot seksueel handelen en de seksuele interactie. In de voorafgaande hoofd-
stukken bleek herhaaldelijk dat het niet eenvoudig is om de vinger te leggen op de 
communicatie-processen die beogen de deelnemers aan een seksuele ontmoeting 
op een lijn te krijgen. Seckman & Couch (1989:340) menen dat het begrip onderhan-
delen alleen in een discursieve context waarin de verbale modus prevaleert recht van 
bestaan heeft. Als alternatief instrument voor met name de analyse van routine 
handelingen in langer durende (werk-)relaties stellen zij de term “transaction” voor. 
Daarmee is echter nog geen oplossing gevonden voor de analyse van niet-direct 
discursieve contexten als de seksuele interactie. Vandaar dat in dit onderzoek het 
feitelijk aan andere disciplines (zie Strauss, 1978:235) ontleende concept onderhan-
delen vooralsnog gehandhaafd is. Tegelijkertijd is duidelijk dat het gebruik van de 
non-verbale communicatie modus niet alleen de toepassing van dit analytische 
instrument aanzienlijk bemoeilijkt, maar er bovenal mede debet aan is dat het onder-
handelingsproces tijdens seksuele ontmoetingen niet zelden impliciet verloopt. 
 
 
 
8.6 Summary 
As a result of the HIV epidemic, anal sex between gay (and bisexual) men is now at 
the centre of academic interest. In the eighties, epidemiological research showed that 
anal sex was one of main ways HIV is transmitted between homosexual men (Van 
Griensven et al, 1987). Subsequently, a study was started to find what determined why 
some homosexual men engaged in sexual behaviour that could be classified as safe, while 
others continued or adopted “risk-taking” sexual behaviour (Hospers & Kok, 1995:74). The 
study showed that one of the determinants was the importance of anal sex and its meaning for 
gay men (Connel & Kippax, 1990; Dallas, 1990; Teunis et al, 1993) (chapter 1). 
In this study the focus of interest has been broadened to include the structure of sexual 
encounters where gay men practice anal sex and the sexual scripts on which these encounters 
are based. The aim is to gain an understanding of the decisions made by gay men regarding 
(un)protected anal sex. It also attempts to understand how these sexual encounters proceed 
and what meanings they have for the participants, and to understand how the participants 
negotiate with each other (chapter 2). 
The study accepts as a basic premise that every sexual encounter is in some way an unique 
event. Nonetheless, it is possible to distinguish certain patterns in the actions that constitute 
the encounters, as well as the meanings that are attached to them. A so-called scenario facili-
tates the expectations of both partners in such a way that they are in line with each other 
(chapter 4). In this study four scenarios have been distinguished. The respondents are familiar 
with these scenarios because they form part of their collective experience and are characteris-
tic of the gay subculture (Gagnon, 1990:10; Ruelfi, 1985:190; Simon & Gagnon, 
1986:99). One of the most important determining elements of the scenario concept is the 
relationship status of the participants. 
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The physical and intimate scenarios form, so to speak, part of the stock in trade of the respon-
dents who practise anal sex. The difference between them has not so much to do with the 
course of action during an encounter, than with the meanings generated by the encounter for 
the participants. Whereas in the physical scenario it is the gratification of the urge for physical 
pleasure that prevails, feelings of togetherness and merging are evoked in the intimate sce-
nario. The reciprocal scenario stresses the ideal of relational equality above all. While the 
power scenario, on the other hand, ritualises and eroticises power differences and inequality. 
From a cultural perspective, the scenarios reflect some significant – but partly paradoxical – 
aspects of the worldview of the contemporary (Dutch) gay man: a hedonistic orientation (the 
physical scenario) that corresponds with the importance of sex and corporeality in gay subcul-
ture, and which is borne out by the reported numbers of sexual partners (Van Griensven et al, 
1987; Van Zessen & Sandfort, 1991); a relational orientation (the intimate scenario) that finds 
expression in the importance attached to the steady relationship among contemporary gay 
men (De Cecco, 1987; Sandfort & De Vroome, 1996); the emphasising of equality (the 
reciprocal scenario), partly resulting from the nature of the same-sex relationship and partly 
from the importance attached by the social discourse to the equality of the partners (Schmidt, 
1996; Schnabel,1973; and the exulting in power differences and objectification (the power 
scenario), which is becoming increasingly popular (Hekma, 1994b:87; Weinberg & Kamel, 
1983:23). 
The paradox of these worldviews is particularly highlighted in the contrast between the 
emphasis on equality and the exultation in inequality. If De Swaan is right when he states that 
people in the western world “have to reckon more than before with more people at more 
moments in their life,” and that they “also have to restrain their tendency to coercion and self-
exaltation,” (1982:99) is it not implausible that they act out these aspects of life within the 
limited reality of eroticism. We are dealing, however, only with an apparent paradox: even in 
the power scenario, the equality of the partners is taken as a given, nonetheless. 
In the analysis of sexual encounters based on the power scenario, another remarkable phe-
nomenon was observed. In contrast with the other scenarios, only a few encounters were 
registered where the partners had unprotected penetrative intercourse. Three factors qualify as 
explanations for the possible connection between the power scenario and protected sex. The 
first one has to do with the type of relationship. Research has shown that gay men with casual 
sexual contacts have protected sex relatively more often than men in steady relationships 
(Bochow et al, 1994:547; Bosga et al, 1994:285; Coxon, 1996:149; Hoff et al, 1996; McLean 
et al, 1994:336). We can observe that the power scenario is especially acted out between men 
who are casual and regular partners, which increases the chance of a condom being used. The 
second factor is the rule-based nature of the power scenario. Despite its tendency to exceed 
limits, the sexual power play is ritualised to a large extent, and it is based on a code of mostly 
unwritten rules. As the participants are used to observing rules in this scenario, and indeed 
expected to follow them, complying with one more, i.e. using with a condom, does not 
amount to any real inconvenience. A third explanation can be found in the use of attributes. 
The sexual power play is often marked by the use of props, such as dildos, cockrings, ropes, 
slings, handcuffs, etc. Congruous with the previous hypothesis, including a condom with the 
rest of these attributes would not pose a serious problem. 
At the analytical level, a distinction is made in this study between three decisions that are 
made in every sexual encounter between gay men. The first decision concerns the question of 
whether penetrative anal intercourse is to take place (chapter 5). The second divides the roles 
between the participants (chapter 6), and the third decision determines whether the sexual 
encounter is to happen protected or unprotected (chapter 7). 
With regard to the first decision, an intra-psychic variable is assumed as part of the sexual 
script of gay men: the affective value of penetrative anal intercourse. This disposition not only 
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directs the sexual conduct of the respondents, but it also determines the chance that one will 
take the initiate penetrative anal intercourse. Subsequently, the affective value only comes 
into play during the interaction between the partners. Even though one partner may values 
anal intercourse fucking highly, it will only happen if the other partner agrees. And the less 
one of the partners values anal intercourse anal intercourse, the more certain other aspects of 
the relationship will be regarded, such as trust and the quality of the relationship. 
It has been demonstrated, especially in the case of respondents who (still) do not have any 
experience with anal sex or have stopped practising it, that other – partly intra-psychic, partly 
interpersonal and partly cultural – factors than the affective value influence the decision. 
Certain aversions of a physical, emotional or cultural nature induce the decision by these men 
to abstain from anal intercourse, and these aversions fix their attitude from the outset. Gay 
men who, on the other hand, are inclined to practise anal intercourse are also influenced by 
these kinds of aversions, but succeed in overcoming them. They are prepared to consider 
strategies to overcome a certain degree of aversion. 
The impact of aids on the decision to practise anal intercourse has affected behaviour in two 
ways. The first is the complete abstinence from anal intercourse. A number of respondents 
had chosen this option in the first years of the epidemic. Most of them, however, changed 
their mind in the course of time due to the shift in the cultural context and the subsequent 
prevention policy and campaigns. In the second option, the decision to practise anal inter-
course depends of the risk-assessment of a potential partner. One decides to practise anal 
intercourse with one partner and not with another on the basis of alleged risk-bearing charac-
teristics, such as sero-status and appearance. 
With regard to the decision about the division of roles, another intra-psychic variable ap-
peared to be of crucial importance: the role preference for a certain position in the sexual 
encounter. At the same time it became clear that at the beginning of a sexual encounter the 
role each of the partners would assume – active or passive – is anything but a foregone 
conclusion. This dynamic in role behaviour is a result of the fact that many respondents 
appeared to be versatile in this regard. The question as to whether this role-versatility come 
into play in a particular sexual encounter depends partly of intra-psychic and interpersonal 
factors, such as the physical characteristics of the partners, their relationship and the extent to 
which they trust each other. 
At the cultural level, neither the dominant heterosexual attitudes toward sexuality nor the 
traditional theories on homosexuality, as expressed for example in the inversion model, 
appeared to be an impediment to role-versatility. In the view of most of the respondents, 
neither of the two role-behaviours could be considered the more natural. Ever since the 
sixties, a process of masculinisation in the gay world has been going on (Altman, 1980, 
1982; Hoogeveen, 1987:82; Marshall, 1981; Sengers, 1969; De leerscene, 1985; 
Nardi, 1992) , and the average gay man interprets himself increasingly as masculine. This 
self-image is rather independent of sexual practice: the male identity has nothing to do with 
whether one is active or passive in a sexual encounter. At the same time, the respondents 
appeared to have a clear understanding of certain, typical, so-called masculine values during 
sexual intercourse, such as ‘getting a grip’ on a situation, controlling events and exercising 
power. 
With regard to the decision process about engaging in protected or unprotected anal inter-
course, three types of considerations – partly intra-psychic, partly interpersonal and partly 
cultural – can be distinguished. In the first place, the likelihood of respondents engaging in 
(un)protected anal intercourse depends on the risk-assessment of both partners. Apart from 
certain traits, such as a natural tendency to take or to avoid risk (Luhmann, 1988:100), the 
assessment of the partner’s risk-bearing potential plays a part. Subsequently, the respondents 
choose a prevention strategy on the basis of this assessment. It has already been stated that 
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research has shown that men in steady relationships often no longer use condoms. This study 
has also affirmed the willingness and tendency of respondents to assign a lower risk-
assessment to steady partners than to casual partners, and their preference for strategies in 
which protected sex is no longer necessary. They do this on the basis of feelings of love and 
the trust they have for each other – a trust that in their eyes grows with time. 
Secondly, the chance of respondents engaging in (un)protected anal intercourse depends on 
what is referred to in this study as the participants’ ‘mutually perceived self-control’ (Gouds-
blom, 1986; Wouters, 1990) in a sexual encounter. It would seem that surrender to the partner 
is possible when both can be confident that they are running no risks with regard to HIV-
infection. In the third place, the chance of respondents engaging in (un)protected anal inter-
course depends on considerations with regard to the use of condoms. Whether one uses a 
condom in a particular sexual encounter depends on several practical and technical considera-
tions, and on the meanings the participants attach to the use of condoms. 
A central idea in models, such as the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned 
Behaviour, is the reported intentions of people with regard to a desirable behavioural change. 
“As a general rule, the stronger the intention to engage in a behaviour, the more likely should 
its performance be… if the person can decide at will to perform or not perform the behav-
iour,” (Ajzen, 1991:181/182) as the Theory of Planned Behaviour states. This intention is 
considered an intra-psychic variable preceding the behaviour in question. This study does not 
deny the usefulness of the intention concept. It emphasises, however, the importance of the 
actual interaction between the participants during the sexual encounter. The study showed that 
both partners could reverse the decision whether or not to use a condom at various moments 
during the sexual encounter. 
A leitmotiv in this study has been the way in which the negotiations take place between the 
participants in a sexual encounter. In the end, the question remains open as to what extent the 
negotiation concept is useful in relation to sexual conduct and sexual interaction (chapter 8). 
The study demonstrated more than once that it is quite difficult to gain insight into the com-
munication processes between the partners. Seckman & Couch (1989:340) are of the opinion 
that the negotiation concept is only valid in a discursive context. They suggest using transac-
tion as an alternative tool of analysis with regard to routine actions in long-time (working) 
relations. But that is not a solution for the analysis of contexts that are barely discursive such 
as sexual interaction. That is the reason why negotiation is maintained as a concept in this 
study. At the same time, it is clear that using the non-verbal communication modus not only 
impedes the application of this tool of analysis, but is also one of the causes of the negotiation 
process during a sexual encounter often passing rather implicitly. 
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BIJLAGE 1 
Vraagstelling seksuele ontmoeting 

 
Deze bijlage geeft een idee van de wijze waarop de respondenten in de interviews 
bevraagd werden over daadwerkelijke seksuele ontmoetingen. In het vragenschema 
staan de thema’s en onderwerpen vermeld die in de beantwoording aan bod dienden 
te komen. De opsomming ervan diende tevens als geheugensteun voor de intervie-
wer. In dit concrete geval betreft het de vraagstelling naar een situatie waarin onbe-
schermd geneukt is. 

--------------------------------- 
 
BESCHRIJVING LAATSTE KEER ONVEILIG NEUKEN 
 
KUN JE ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK DE LAATSTE KEER BESCHRIJVEN DAT JIJ JE DOOR 
EEN ANDERE MAN/JONGEN HEBT LATEN NEUKEN OF HEBT GENEUKT WAARBIJ JE JE NIET 
AAN JE EIGEN RICHTLIJNEN VAN VEILIG VRIJEN HEBT GEHOUDEN? 
HOE VERLIEP DIE ERVARING EN WAT BETEKENDE HET VOOR JE? 
 
Te behandelen thema's: 
 
* Lokatie en tijd

+ waar vond het plaats 
+ wanneer gebeurde het 

 + was er alcohol of drugs in het spel 
  - werden er poppers gebruikt 
 
* Eigen persoon

+ eigen verwachtingen over seksuele ontmoeting 
+ eigen voorkeur 
+ eigen verwachtingen over partner 
+ mate van gerichtheid op de ander 

  - hoe belangrijk was de partner 
  - in hoeverre liet je je wat gelegen liggen aan wat de ander wilde 
  - streefde je je eigen genot na of dat van hem 
 
* Partner

+ met wie (vaste vriend, los contact) 
+ leeftijd 
+ waarom verkozen 
+ had je al eerdere ervaringen met hem en hoe waren die 
+ had je een idee van zijn voorkeur 
+ had je een idee van zijn verwachtingen 

 
* Veiligheid
 + was je vooraf van plan het veilig te houden 
 + werd er over de veiligheidsgraad gecommuniceerd 

- wanneer, vooraf, tijdens, achteraf 
  - in welke termen 
  - verbaal of non-verbaal 
 + onderhandelingen over condoomgebruik 

- wanneer, vooraf of tijdens seks 
  - verbaal of non-verbaal 

+ wie nam het initiatief tot wat 
+ was er sprake van risico-inschatting 

- partner, situatie of handelingen 
- wanneer, vooraf, tijdens, achteraf 
- serostatus partner 
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+ op welk moment werd het duidelijk dat je je voornemen om het veilig te houden, in 
zoverre aanwezig, liet vallen 

  - was dat een bewuste beslissing 
  - was dat je eigen beslissing 
  - in hoeverre speelde de partner daarbij een rol 
 
* Seksuele interactie

+ hoe verliep de overgang van sociale naar seksuele situatie 
+ wie nam het initiatief tot wat 
+ communicatie over seks 

- wanneer, vooraf of tijdens seks 
- welke onderwerpen werden besproken 

  - vond er "dirty talk" plaats 
  - werd er non-verbaal gecommuniceerd, en hoe ging dat 

+ onderhandelingen over al dan niet neuken 
- wanneer, vooraf of tijdens seks 

  - waren de onderhandelingen verbaal of non-verbaal 
+ wanneer was het zeker dat er geneukt zou worden 

- waardoor werd dat duidelijk 
+ in welke volgorde vonden de seksuele handelingen plaats 
+ had je controle over de situatie 

  - zo ja, waaruit bleek dat 
  - zo nee, waarom niet 

+ gaf je je over aan de ander 
  - was dat belangrijk 
  - vond je dat makkelijk of moeilijk 
  - hoe verhield zich dat tot de controle over de situatie 

+ speelde macht op een of andere manier een rol 
  - wie in welke rol 
  - in wat voor gedragingen kwam het tot uiting 

- hoe ging het moment van de penetratie in zijn werk 
  - riep dat moment bepaalde gevoelens bij je op 
 + was er in de seks sprake van wederkerigheid 
  - werd er ook om en om geneukt 
  - waarom wel/niet 
 
* Betekenissen

+ fysiek plezier  
  - welk gevoel leverde het lichamelijk op 

+ emotionele bevrediging 
- symboliek van neuken en intimiteit 
- symboliek zaad geven 

 + symboliek van (on)veiligheid 
  - neuken spannender vanwege risico 

+ gewone of bijzondere ervaring 
 
LET OP! De betekenissen die men aan een seksuele ontmoeting hecht waarin men onveilig geneukt 
heeft, worden vaak sterk gekleurd door het risico dat men mogelijk gelopen heeft en worden meestal 
in termen van spijt, stommiteit ed. uitgedrukt. Maak aan de respondent duidelijk dat we vooral 
geïnteresseerd zijn in de betekenis die de seks DESTIJDS voor hem had. Geef daarbij aan dat 
je begrijpt hoe moeilijk het voor hem kan zijn om die situatie weer te doen herleven, maar dat 
het voor het onderzoek erg belangrijk is. 
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BIJLAGE 2 
Kenmerken respondenten 

 
Kenmerken van alle respondenten (n=71): 
 
WOONPLAATS: 
Amsterdam       23 
grote steden       20 
rest van Nederland      28 
 
LEEFTIJD: 
< 20        2 
20-30        24 
30-40        21 
40-50        15 
50-60        7 
60-70        1 
onbekend       1 
 
OPLEIDING: 
laag (t/m LBO)       10 
midden (Havo/VWO/MBO)     22 
hoog (HBO/Universiteit)      39 
 
SEKSUELE IDENTITEIT OP BASIS VAN ZELFBENOEMING: 
homoseksueel       65 
biseksueel       5 
transseksueel       1 
 
ERVARING MET ANALE SEKS VOOR/NA INTREDE VAN AIDS: 
vóór 1982       30 
na 1982        31 
gestopt        5 
(nog) geen ervaring      5 
 
AFFECTIEVE WAARDE VAN ANALE SEKS: 
belangrijk       31 
belangrijk/onbelangrijk      31 
onbelangrijk       9 
 
ROL-VOORKEUR TEN AANZIEN VAN ANALE SEKS: 
passief        27 
actief        23 
geen        14 
niet van toepassing      7 
 
ROLGEDRAG155 TEN AANZIEN VAN ANALE SEKS: 
passief        4 
actief        5 
beide        52 
niet van toepassing      10 
 
RELATIESTATUS156: 
                                                      
155 De variabele rolgedrag is door de onderzoekers geconstrueerd op grond van de door de 
respondenten verstrekte informatie ten aanzien van de rolverdeling in concrete seksuele 
ontmoetingen. 
156 Met uitzondering van de categorie “monogame relatie” zijn de overige categorieën niet uitsluitend. 
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vaste relatie       29 
monogame relatie       9 
open relatie       20 
regelmatig contact: 
 ja       35 
 nee       20 
los contact: 
 ja       55 
 nee       11 
 
HIV-TEST GEDAAN: 
ja        43 
nee        28 
SEROSTATUS157: 
negatief        31 
positief        7 
onbekend       32 
niet beantwoord       1 

                                                      
157 Vermeld is hier de serostatus zoals aangegeven door de respondenten; sommigen hebben zich in 
het verleden laten testen, maar meldden ten tijde van het onderzoek dat ze geen kennis hadden van 
hen actuele serostatus. 
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BIJLAGE 3 
Voorbeeld open codering 

 
Als voorbeeld voor de “open” codering in de exploratie- en specificatiefase dient de 
scène nr. 1 uit het interviewprotocol van [010, Arthur] (24), een van de eerste proto-
collen die de onderzoekers bewerkt en geanalyseerd hebben. 
De tekst van de scène gaat als volgt: 
 

(VRAAG) Neuken? Hem, je laten neuken? 
(ANTWOORD) Lang niet altijd, dan moet het iets heel speciaals zijn. En dan, dan nog, ik vind 
het uh, soms kan het ontzettend fijn zijn om te neuken of je te laten neuken, maar dan moet het 
wel een hele aparte sfeer zijn ofzo, dat is niet iets wat uh, wat ik  met iedereen doe. [Eigenlijk, 
ja...] Het moet wel heel speciaal zijn en dan kan het ook heel leuk zijn maar het kan ook een 
hele speciale situatie zijn en dan ga je neuken of je laat je neuken en dan denk je van nou nee 
dit is het toch niet, uh, laten we er maar mee kappen en gewoon voortzetten  volgens uh, ja, 
tot de orde van de dag, en niet dat het, dat maakt dan geen inbreuk op de seks, maar het is 
gewoon zoiets van je probeert het en nee uh, vandaag niet of uh, laten we het maar gewoon 
gezellig houden ofzo. 
(VRAAG) En maakt het voor jou nog uit of je dan, of je zelf neukt of je je laat neuken? 
(ANTWOORD) Als ik me laat neuken dat is wel, ja, dan moet ik me heel ontspannen, ja, dan 
moet het wel heel fijn zijn [allemaal], en ik denk dat ik, en nogmaals, d'r zijn altijd hele speciale 
situaties maar ik denk dat ik sneller iemand neuk als iemand dat wil dan dat ik me laat neuken. 
(VRAAG) Ja. 
(ANTWOORD) Dat is altijd met wederzijdse toestemming en spelregels. 

 
Door de onderzoekers zijn de volgende trefwoorden toegekend aan deze scène: 
1. normatieve regel; 2. frequentie; 3. partnerafhankelijk; 4.speciaals; 5. fijn; 6. aparte sfeer; 7. kappen; 8. 
gewoon voortzetten; 9. geen inbreuk; 10. gezellig houden; 11. voorkeur; 12. passief; 13. ontspannen; 14. 
actief; 15. sneller; 16. toestemming; 17. wederzijds; 18. spelregels; 19. macht; 20. belang. 
Het merendeel van de trefwoorden is gebaseerd op uitlatingen van de respondent (4,5,6,7,8, 9,10,13,15,16,17 en 
18 - ze zijn vetgedrukt); de overigen zijn door de onderzoekers toegevoegd om de verschillende modaliteiten 
(belang, rol-voorkeur e.d.) van deze respondent in deze scène ten aanzien van anale seks tot uiting te laten 
komen (1,2,3,11,12,14,19 en 20). 
In totaal zijn aan de 65 scènes uit het protocol van [010, Arthur] 497 verschillende trefwoorden toegekend. 
 
Vervolgens werd op basis van het interviewprotocol een profielschets van [010, Arthur] geschreven: 

ALGEMENE KENMERKEN: 
Leeftijd: 24 
Opleiding: hbo 
Regio: Deventer; rest van Nederland 
Identiteit: homo 
Benoeming: homoseksueel 
1e sekservaring: 18 
Coming out: 18; homodisco 
Vaste vriend: nee; enkele relaties die 2/3 maanden duurden 
Losse/regelmatige contacten: momenteel niet 
HIV-test: 1 keer; uit paniek na eerste vriendje toen hij 18 was 
Serostatus: negatief 
ASSOCIATIES: 
Seks: fijn 
Intimiteit: warmte 
Neuken: raar 
Vaste vriendschap: zou fijn zijn 
Mannenlichaam: geil 
Je laten neuken: naar verlangen maar als het dan eenmaal gebeurd is heb ik zoiets van: wat 
was dit nou, maar toch nog wel nieuwsgierig 
Condoom: leuk, daar heb ik de leukste dingen mee meegemaakt 
Liefde: .... 
Kont: aanzitten 
Pijpen: fijn 
Vrijen: knus 
Lul: grappig 
FREQUENTIES SEKS: 
Met ander eens in de 2/3 maanden; soloseks bijna dagelijks 
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Aftrekken: nagenoeg altijd 
Pijpen: bijna altijd 
Neuken: lang niet altijd; neuken eerder dan laten neuken 
Ff: nee 
Rimmen: in de regel wel 
Dildo: nee; lijkt hem wel leuk 
Poepseks: nee 
Pisseks: nee 
Vingeren: soms 
Anderszins: zoenen, strelen, likken 
KENMERKEN: 
Toen hij homo werd dacht hij dat neuken een must was. Zijn eerste ervaring - hij werd geneukt - 
vond hij echter vreselijk. Met de hulp van een gespreksbegeleider leerde hij ervan dat het erom 
gaat te doen wat je zelf leuk vind. De tweede keer pakte het dan ook prima uit en hield hij er 
een warm gevoel aan over. 
Er wordt geneukt als er sprake is van een "speciale situatie": het is een perfecte avond en tij-
dens het vrijen neemt bij beiden de geilheid zo toe dat de "klap op de vuurpijl" onontbeerlijk 
wordt; het moment van penetratie is het begin van het orgasme; controle maakt plaats voor ex-
tase. 
Neuken vindt hij ergens raar; enerzijds intiem en anderzijds wordt hij er lacherig en giechelig 
van. Maar ook levert het al naargelang een zeker gevoel van macht en onderdanigheid op. 
Voor de rest vindt hij neuken niet lekkerder dan geneukt worden; het eerste doet hij alleen va-
ker dan het laatste. 
In een relatie vindt hij seks in het algemeen en neuken in het bijzonder niet het belangrijkste: de 
vriendschap en gezelligheid tellen zwaarder. Met een one-night-stand vindt hij het echter wel 
spannend om het een of het ander uit te proberen. Het genot moet echter wel gelijkelijk gedeeld 
worden, net zoals relaties ook gelijkwaardig dienen te zijn. Overigens vindt hij gepijpt worden 
het einde. 
ALCOHOL ed: Geen noemenswaardig gebruik. 
FANTASIEEN: 
Neuken speelt niet zo in zijn fantasie, behalve dat hij er wel eens van droomt door een hele 
goeie hetero-vriend geneukt te worden. 
PREVENTIE-STRATEGIEEN: 
Eigen richtlijnen: neuken met condoom en niet klaarkomen in de mond. De officiële richtlijnen 
zijn zijns inziens hetzelfde. Ze zijn wel veranderd en genuanceerder geworden; werd neuken 
eerst sterk afgeraden, nu is dat minder geworden. Hij weet niet of dat een goede ontwikkeling 
is; je moet het niet gaan promoten, zegt hij. Op het moment dat hij met zijn neukcarrière begint 
heeft hij geen oog voor de aidsfolders; hij laat zich condoomloos neuken en een paar maanden 
later bedenkt hij zich dat en raakt in paniek. De dokter steekt een donderpreek af en stuurt hem 
naar de poli. Zijn angst is zo groot (gebleven) dat het alarm snel afgaat als er iets zou gebeuren 
wat niet in zijn gedragscodes past. Condooms vindt hij niet storend; ze horen erbij zoals een 
helm bij motor rijden. Wel heeft hij de neiging om na het klaarkomen nog wat "binnen te blijven", 
maar uiteindelijk zorgt hij er wel voor op tijd weg te zijn. Twee keer - een keer passief en een 
keer actief - is het gebeurd dat het condoom scheurde.  

 
De 497 trefwoorden zijn in de tweede stap van de exploratie- en specificatiefase op basis van de profielschets 
ingedikt tot 21 begrippen-in-ontwikkeling, te weten: 
1. Belang; 2. Communicatie; 3. Condoom; 4. Controle; 5. Eigen richtlijn; 6. Intimiteit; 7. Lichamelijk; 8. Macht; 9. 
Must; 10. Natuurlijk; 11. Officiële richtlijn; 12. Overgave; 13. Overtreding; 14. Partner-afhankelijk; 15. Pijn; 16. 
Situatie-afhankelijk; 17. Spanning; 18. Verantwoordelijkheid; 19. Vertrouwen; 20. Voorkeur; 21. Voorliefde. 
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BIJLAGE 4-A 
Begrippen-in-ontwikkeling A 

 
De begrippen-in-ontwikkeling pro en contra anale seks die als tweede stap in de 
exploratie- en specificatiefase door de onderzoekers gegenereerd zijn uit de tref-
woorden van de respondenten (onderzoeksvraag 1): 
 
Tussen haakjes staat het respondentnummer vermeld. 

 
BEWEEGREDENEN CONTRA 
traditionele 
Agressie (075) 
Angst (003), (039), (058), (065), (067), (073), 
(075), (053), (011), (060) 
Compensatie (057) 
Controle (023), (073), (031), (011), (029), 
(057) 
Gebruikt worden (001), (074) 
Genderrol (075), (031) 
Integriteit (007) 
Intimiteit (009), (029) 
Leeftijd (057) 
Lichamelijk (023), (067), (009), (053), (007), 
(012), (019), (029) 
Macht (075), (012) 
Misbruik (006), (007), (016), (060) 
Monogamie (031) 
Natuurlijk (058), (009), (053), (002), (004), 
(010), (016), (032), (060), (012), (019) 
Partnerafhankelijk (006) 
Passiviteit (023) 
Pijn (003), (005), (006), (023), (027), (037), 
(039), (058), (065), (067), (073), (075), (031), 
(063), (001), (002), (004), (010), (011), (016), 
(032), (059), (060), (074) 
Relatie (012) 
Taboe (003), (009), (021) 
Vakmanschap (023), (075) 
Vermoeidheid (001) 
Vies (003), (023), (027), (039), (049), (058), 
(065), (067), (073), (075), (031), (053), (001), 
(002), (016), (021), (032), (012), (029) 
Voorzichtigheid (006) 
 
 
 
 
aids-gerelateerde 
Angst (003), (039), (067), (009), (031), (029), 
(057) 
Condoom (003), (005), (023), (063), (057) 
Eigen richtlijn (012), (019), (029) 
Gedoe (001) 
Seropositief (074) 
 
PS. 

Tav begrippen en mogelijk nieuw te 
gebruiken begrippen: 
-Werk vs Totaal passief (005) 
-Monogamie vs Promiscuiteit (027) 
+SAMEN- OF VERSMELTEN is bij 037 en 
057 onder INTIMITEIT ingedeeld 
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BEWEEGREDENEN PRO 
Affiniteit (032) 
Agressie (075) 
Alcohol (005) 
Altruisme (023), (037), (049), (058), (065), 
(073), (075), (031), (053), (032), (059), (074), 
(012), (019), (029) 
Anticiperen (027) 
Begeerd worden/Narcisme (005), (065), (074) 
Beider genot (027), (067), (016) 
Communicatie (002), (010), (011), (016), 
(032), (060), (074) 
Controle (027), (037), (049), (067), (073), 
(002), (004), (007), (010), (011), (021), (074) 
Egoisme (074) 
Energie geven (027) 
Exhibitionisme (039) 
Fascinatie (059) 
Fasen (039) 
Genderrol (003), (037), (058), (073), (075), 
(011), (016), (021), (032), (019), (057) 
Grensverlegging (059) 
Initiatief (006), (027), (037), (065), (073), 
(001), (002), (004), (007), (011), (021), (032), 
(060) 
Intimiteit (003), (006), (027), (037), (039), 
(049), (058), (065), (067), (031), (001), (002), 
(004), (007), (010), (011), (016), (021), (059), 
(060), (074), (029), (057) 
Leeftijd (065), (011), (060) 
Lichamelijk (005), (006), (023), (027), (037), 
(049), (058), (065), (067), (073), (075), (009), 
(002), (010), (011), (016), (021), (032), (059), 
(060), (074), (029) 
Liefde (053), (001), (002), (059) 
Macht (003), (005), (006), (027), (037), (039), 
(049), (058), (065), (073), (075), (009), (063), 
(001), (002), (004), (007), (010), (011), (016), 
(021), (032), (059), (060), (074), (012) 
Met een ander (002) 
{Misbruik (007), (016), (060)} 
Monogamie (006), (027), (037), (049), (067), 
(031), (001), (002), (004) 
Must (065), (031), (010), (016), (021), (059) 
Nabijheid (004) 
Natuurlijk (039), (009), (053), (057) 
Nieuwsgierig (031) 

Opwinding (053) 
Overgave (027), (037), (049), (058), (073), 
(004), (010), (011), (016), (074), (029) 
Partnerafhankelijk (003), (006), (027), 
(037), (039), (058), (065), (067), (004), 
(007), (010), (011), (021), (032), (074) 
Pijn (075) 
Poppers (023), (027) 
Relatie (009), (002), (016), (059), (074) 
Romantiek (005) 
Samensmelten (058) 
Situatie-afhankelijk (010) 
Socialisatie (073), (021), (059) 
Spanning (010), (016) 
Totaal passief (005), (037), (065), (075), 
(059) 
Vakmanschap (005), (023), (027), (049), 
(058), (065), (075), (007), (016) 
Verantwoordelijkheid (067) 
Vertrouwen (027), (049), (009), (001), 
(002), (004), (007), (010), (060), (074) 
Verzoening (004) 
Vies (059) 
Voorzichtigheid (006) 
Vriendschap (049) 
Wederzijds (006), (027), (049), (058), 
(067), (075), (004), (016), (074) 
Werk (005) 
Zaad geven (003), (005), (037), (039), 
(065), (016) 
Zien (037) 
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BIJLAGE 4-B 
Begrippen-in-ontwikkeling B 

 
De begrippen-in-ontwikkeling pro en contra anale seks die als tweede stap in de 
exploratie- en specificatiefase door de onderzoekers gegenereerd zijn uit de tref-
woorden van de respondenten (onderzoeksvraag 2): 
 
Tussen haakjes staat het respondentnummer vermeld. 
 
PREVENTIE-VRAAGSTELLING - buiten eigen/officiële richtlijn: 
Abstinentie (005) 
Angst (003), (027), (037), (039), (049), (067), (073), (075), (004), (011), (032), (60), (074), (009) 
Condoom (003), (005), (006), (023), (027), (037), (039), (049), (058), (065), (067), (073), (075), (001), 
(004), (007), (010), (011), (016), (021), (032), (059), (060), (074), (012), (019), (029), (057), (009), 
(031), (053) 
Communicatie (059) 
Controle (027), (037), (039), (004), (007), (011) 
Gebruikt worden (074) 
Handschoen (049), (073) 
Initiatief (065) 
Intimiteit (049), (065), (060) 
Lokatieafhankelijk (023) 
Monogamie (006), (027), (049), (067), (001), (002) 
Natuurlijk (023), (037), (032) 
Onzekerheid (059) 
Overtreding (005), (006), (023), (027), (037), (058), (065), (067), (073), (075), (001), (010), (011), 
(016), (021), (032), (059), (060), (074), (019), (057), (031), (053) 
Partnerafhankelijk (006) 
Poppers ((016) 
Relatie (002) 
Schuldgevoel (005), (039) 
Seropositief (074) 
Situatie-afhankelijk (065) 
Spanning (016) 
Spijt (023) 
Stigmatisering (001) 
Taboe (027), (037), (058), (067), (059) 
Totaal passief (005), (075) 
Uiterlijk (027), (067), (001), (002), (004), (012), (029), (009) 
Verantwoordelijkheid (003), (023), (037), (075), (010), (011), (059), (063) 
Vertrouwen (001), (004), (009) 
Voorzichtigheid (006) 
Woede (023) 
Zaad geven (005), (039), (065) 
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BIJLAGE 5 
Overzicht begrippen 

 
Inhoudsopgave van het afsluitende MEMO 41 van de exploratie- en specificatiefase 
op basis van begrippen en clusters van begrippen: 
 
Ter beantwoording van onderzoeksvraag 1A+B zijn zestien (begrippen en) clusters ontwikkeld: 
1. INTRAPSYCHISCHE SCENARIO 
a. Belang 
b. Voorkeur 
c. Identiteit en rol 
d. Op ander/zelf gericht zijn 
e. Belemmeringen en stimulansen om te neuken 
f. Seksuele ontwikkeling 
g. Leeftijd 
2. INTERPERSOONLIJKE SCENARIO 
a. Organisatievorm van de interactie 
b. Interactieproces 
c. Wederkerigheid 
d. Macht 
3. BETEKENISSEN 
a. Lichamelijke sensaties 
b. Emotionele bevrediging 
4. CULTURELE SCENARIO 
   Zie 1c en 1e 
5. GRENSOVERSCHRIJDENDE CLUSTERS 
a. Eigen en andermans genot 
b. Belang, voorkeur en gedrag 
 
Ter beantwoording van onderzoeksvraag 2 zijn dertien (begrippen en) clusters ontwikkeld: 
6. INTRAPSYCHISCHE SCENARIO 
a. Beweegredenen om (on)veilig te vrijen 
b. Preventie-strategieën condoom/loos 
c. Houding tov condoom/handschoengebruik 
d. Risico-inschatting 
7. INTERPERSOONLIJKE SCENARIO 
a. Factoren in interactie die (on)veilige seks bevorderen 
b. Omgaan met condooms 
c. Onbeschermd neuken 
8. BETEKENISSEN 
a. Beleving van condoomgebruik 
b. Beleving onveilige seks 
c. Gemis/compensatie 
9. CULTURELE SCENARIO 
a. Dubbele boodschap 
b. Officiële richtlijnen 
c. Waardering officiële richtlijnen 
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BIJLAGE 6 
Overzicht seksuele ontmoetingen 

 
Overzicht van de door de respondenten in de reductiefase beschreven seksuele 
ontmoetingen: 
 
1 actief sauna   lc  recent   (100) 
1b passief sauna   lc  recent   (100) 
2 passief bordeel   lc  recent   (100) 
[3 onbeschermd actief sauna  lc  drie jaar geleden 

 (100)] 
4a niet neuken darkroom  lc     (100) 
4b niet neuken darkroom  reg cont     (100) 
5a+b actief thuis   lc  recent   (101) 
6 passief sauna   lc  recent   (101) 
7 actief trio   reg cont  recent   (101) 
8 onbeschermd passief thuis  lc  3 jaar geleden  (101) 
9 passief baan   lc     (102) 
10 actief baan   lc     (102) 
11 onbeschermd passief hotel  lc     (102) 
12 niet neuken   trio lc  recent   (102) 
13 actief darkroom   lc  recent   (103) 
14 passief darkroom   lc  recent   (103) 
15 onbeschermd actief thuis  reg cont  recent  

 (103) 
16 actief thuis   rel  recent   (104) 
17 passief thuis   rel  recent   (104) 
18 actief sauna   lc  recent   (105) 
19 passief darkroom   lc  recent   (105) 
{22 onbeschermd   rel  jaren terug  (105)} 
21 niet neuken   lc  recent   (105) 
22 actief sauna   lc  recent   (106) 
23a passief sauna   lc  recent   (106) 
23b passief sauna   lc  recent   (106) 
{24 onbeschermd passief       (106)} 
25 niet neuken thuis   lc     (107) 
26 actief thuis   rel  recent   (108) 
27 passief thuis   rel  recent   (108) 
28 actief thuis   lc  tijd terug  (108) 
29 onbeschermd actief thuis  reg cont  tijd terug 

 (108) 
30 niet neuken thuis   rel     (108) 
31 onbeschermd actief thuis  rel  recent   (109) 
32 passief    reg cont  22 jaar geleden  (109) 
33 actief baan   lc  tijd terug  (109) 
34 actief thuis   rel  recent   (109) 
 
In de eerste kolom staat het aantal beschreven ontmoetingen vermeld; in de tweede kolom de modi en 
de lokatie van het seksueel handelen; in de derde kolom de relatiestatus (lc = los contact; rel = vaste 
relatie; reg cont = regelmatig contact); in de vierde kolom de tijdsaanduiding; en in de vijfde en laatste 
kolom het respondentnummer. 
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BIJLAGE 7 
Kenmerken respondenten integratiefase 

 
Kenmerken van de respondenten (N=0) in de integratiefase: 
 
LEEFTIJD: 
< 20        0 
20-30        7 
30-40        7 
40-50        4 
50-60        2 
 
OPLEIDING: 
laag (t/m LBO)       5 
midden (Havo/VWO/MBO)     9 
hoog (HBO/Universiteit)      6 
 
AFFECTIEVE WAARDE VAN ANALE SEKS: 
belangrijk       9 
belangrijk/onbelangrijk      10 
onbelangrijk       1 
 
ERVARING MET ANALE SEKS VOOR/NA AIDS: 
vóór 1982       8 
na 1982        12 
 
ROL-VOORKEUR TEN AANZIEN VAN ANALE SEKS: 
passief        9 
actief        8 
geen        3 
 
RELATIESTATUS158: 
vaste relatie       7 
monogame relatie       3 
open relatie       4 
regelmatig contact: 
 ja       15 
 nee       5 
los contact: 
 ja       16 
 nee       4 
 
WOONPLAATS: 
Amsterdam       5 
grote steden       6 
rest van Nederland      9 

                                                      
158 Met uitzondering van de categorie “monogame relatie” zijn de overige categorieën niet uitsluitend. 
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BIJLAGE 8 
Overzicht scenario’s 

 
Onderstaand zijn de scenario’s weergegeven die door de respondenten uit de reduc-
tiefase zijn gebezigd in de door hen beschreven seksuele ontmoetingen: 
200   fysiek   regc/lc 
   wederkerig  lc 
202   macht   lc 
   fysiek   lc/rel 
208   intiem   rel 
209   fysiek   regc/lc 
   wederkerig  lc 
211   macht   regc 
   wederkerig  regc 
   intiem   lc 
213   intiem   regc 
   fysiek   lc 
214   fysiek   rel/lc  
222   intiem   rel 
   wederkerig  rel 
224   macht   lc   wisselende rollen 
   fysiek   lc 
225   fysiek   rel 
   intiem   rel 
   wederkerig  rel 
226   wederkerig  regc 
   macht   lc 
227   wederkerig  regc 
   intiem   regc 
228   fysiek   rel 
   intiem   lc/rel 
232   fysiek   lc/regc 
233   macht   regc/lc 
   fysiek   lc 
235   intiem   rel 
   fysiek   rel 
237   wederkerig  regc 
   intiem   regc 
238   macht   regc 
239   macht   regc 
   wederkerig  lc/rel/regc 
241   macht   lc 
In de eerste kolom staat het respondentnummer; in de tweede kolom het type scenario dat door respondent 
gebezigd is; in de derde kolom de relatiestatus (rel = relatie; lc = los contact; regc = regelmatig contact); en in de 
vierde kolom staan bijzonderheden vermeld. 
Bij elkaar opgeteld ziet de verdeling van de scenario's over de relatievormen er als volgt uit: 
 
 relatie regelmatig contact los contact totaal 

intiem 5 3 2 10 

fysiek 5 3 8 16 

wederkerig 3 5 3 11 

macht - 4 5 9 

TOTAAL 13 15 18 46 
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