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 SAMENVATTING 

 
Dit boek geeft de resultaten weer van een etnografisch onderzoek naar het seksuele gedrag 

van kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar, woonachtig in het noordwesten van 

Tanzania. De studie onderzoekt de redenen waarom deze kinderen beginnen aan seks en wat 

seks en relaties voor hen betekenen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2004 en 2008. Uit 

gepubliceerde studies is bekend dat basisschool leerlingen in dit gebied op jonge leeftijd aan 

seks beginnen en te maken hebben met seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen 

zoals ongewenste zwangerschap, onveilige abortus en HIV infectie. Van HIV infectie binnen 

deze groep wordt gedacht dat dit verband houdt met zogenaamde ‘sugar daddy’ relaties, 

seksuele relaties tussen jonge meisjes en oudere mannen. Ondanks de bekendheid van deze 

seksuele en reproductieve problemen onder jongens en meisjes in deze groep vinden er 

nauwelijks interventies plaats die zich richten op kinderen onder de 14 jaar om deze 

problemen te voorkomen. In het algemeen kan gezegd worden dat initiatieven om de seksuele 

gezondheid van jongeren te verbeteren weinig succes hebben geboekt met het bevorderen van 

veilig seksueel gedrag onder jongeren. De inzichten die voortkomen uit het in dit boek 

gepresenteerde etnografische onderzoek helpen een verklaring te geven voor het gebrek aan 

succes van interventies. Er wordt beargumenteerd waarom interventies zich ook op jongere 

kinderen moeten richten en welke kwesties beschouwd moeten worden om de kwaliteit en 

effectiviteit te vergroten van interventies die zich richten op het bevorderen van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten van jongeren. 

 

Om data te verzamelen dat de ideeën, ervaringen en het gedrag van kinderen representeert, 

waren kinderen de centrale informanten in deze studie. Met behulp van een tolk heb ik drie 

groepen basisschool leerlingen geïnterviewd. De leerlingen kwamen van Nyahali School aan 

de oever van het Victoriameer even buiten Mwanza stad, van Magu Town School, een 

marktplaats 80 kilometer ten oosten van Mwanza en van Kijiji rural School, een 

plattelandsgemeenschap op 20 kilometer van Magu gelegen. Een vierde groep kinderen die 

gevolgd en geïnterviewd zijn ging niet naar school en was woonachtig in het vissersdorpje 

Jabali, aan de kust tussen Mwanza en Magu. De kinderen in deze groepen participeerde actief 

in het onderzoek, zowel als informanten als mede onderzoekers. Uitgangspunt was om 

kinderen te zien als actieve sociale agenten in hun eigen recht, met hun eigen ervaringen, 

percepties en acties in hun sociale en culturele wereld en niet als passieve ontvangers van 
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volwassen cultuur dat alleen maar door kinderen geleerd en gekopieerd wordt. Deze focus op 

kinderen hun ‘agency’ staat een analyse toe van de wisselwerking tussen de ‘zelf’ en de 

samenleving; hoe socialiserende invloeden interacteren met individuele doelen en gevoelens, 

alsmede situationele eisen en omstandigheden. Deze theoretische benadering helpt in kaart te 

brengen hoe kinderen omgaan met conflicterende normen en verwachtingen en hoe 

manifestaties van hun agency (geïnformeerd en gestuurd door sociale structuren) 

karakteristieken van hofmakerij (courtship, flirten) en seksuele relaties vorm geeft.  

 

Met behulp van de bestudeerde kinderen is het duidelijk geworden hoe betekenissen van seks 

variëren, afhankelijk van de context en hoe uiteenlopende sociale invloeden, persoonlijke 

doelen en gevoelens, toekomst ideeën en situationele aspecten hun beslissingen en ervaringen 

met betrekking tot seks beïnvloeden. Hoewel er kinderen waren die ongewenste vormen van 

seks hebben ervaren (in het bijzonder door machtsmisbruik van docenten) of aan seks 

begonnen uit noodzaak wegens armoede, hadden of wilden veel van de kinderen in deze 

studie seks omdat ze vonden dat ze er persoonlijk en sociaal profijt van hadden. Seks was 

belangrijk voor de kinderen in deze studie voor redenen die te maken hebben met gevoelens 

van eigenwaarde, onderlinge status, wereldwijs zijn en met de wens als ‘groot’ te worden 

beschouwd. Soms werd seks gebruikt als een vorm van weerstand tegen ouderlijke controle of 

gedrag waar het kind het niet mee eens was. Seks is een manier voor meisjes om controle over 

hun leven uit te oefenen en meer onafhankelijk te worden van de ouders of voogden. Meisjes 

hebben niet veel alternatieven om aan geld te komen en een vriendje of vriend (boyfriend, 

partner) kan een meisje in die behoeften voorzien, waarvan haar ouders dat niet willen of 

kunnen. Jongens noemden een sterk fysiek verlangen om seks te hebben, zodra ze de puberteit 

bereikten. Nieuwsgierigheid en het willen uittesten van hun lijven speelde ook een belangrijke 

motiverende rol voor jongens om aan seks te beginnen, zelfs voor het bereiken van de 

puberteit. Liefde, verliefdheid en aantrekkingskracht hadden een wisselwerking met andere 

motivaties en inhibities met betrekking tot flirten en seks. Ook bleken sommige meisjes 

seksuele relaties aan te gaan in de hoop dat de jongen of (jonge)man met haar zou trouwen en 

haar een goede toekomst zou bieden. De sterkste motivatie voor jongens en meisjes om zich 

van seks te onthouden was gerelateerd aan de perceptie van het belang van onderwijs en het 

risico van school te worden gestuurd in het geval van zwangerschap of betrapt worden. Over 

het algemeen namen jongens en meisjes een actieve rol aan in hofmakerij, in het 

onderhandelen en afstemmen van betekenissen van seks, in het optimaliseren van baten van 

seks, in het reduceren van risico’s en in het onderhouden van sociale en seksuele relaties.  
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In de context van noordwest Tanzania zijn er veel tegenstrijdige normen en verwachtingen 

van leeftijdsgenoten, ouders en volwassenen met betrekking tot kinderen en seks. Deze zijn 

op hun beurt weer in conflict met boodschappen van NGO’s en de door kinderen ervaren 

emotionele, lichamelijke en financiële behoeften. Kinderen gaan met deze conflicten om 

middels ‘impression management’ (het creëren van een bepaalde indruk, afhankelijk van de 

situatie en verwachtingen) en door het verbergen van hun seksuele relaties. Vanwege strenge 

ouderlijke controle over het seksuele gedrag van hun kinderen krijgen jongens en meisjes niet 

veel ruimte om, buiten school, met elkaar om te gaan. Daarom krijgen veel jongens en meisjes 

niet de kans om afspraakjes te maken en elkaar zo beter te leren kennen en intimiteit op te 

bouwen. Seksuele relaties zijn meestal van korte duur en soms met meerdere partners. 

Hofmakerij gebeurt in het geheim en gebeurt op een manier die lijkt op het sluiten van een 

deal: de jongen benadert het meisje als ze alleen is, de dialoog is kort en bondig en de jongen 

komt snel ter zake. Geld en cadeautjes worden gebruikt om het meisje te overtuigen van de 

liefde en toewijding van de jongen en als stimulans om seks te hebben. Complexe 

onderhandelingsstrategieën worden door zowel de jongens als de meisjes gebruikt om achter 

elkaars bedoelingen te komen, om te bepalen of de ander serieus en eerlijk is, of dat het 

meisje alleen de bedoeling heeft om de jongen ‘uit te kleden’ (‘skinning’: erg geld aan over te 

houden zonder te reciproceren) en dat de jongen alleen de bedoeling heeft om middels mooi 

praat het meisje te verleiden tot seks maar niets van zijn liefdesverklaringen meent. Geld 

speelt een ambivalente maar fundamentele rol in deze onderhandelingen. Uit verhalen over 

jongens die meisjes lastig vallen en verhalen over ongewenste seks wordt duidelijk dat de 

verwachte reciprociteit na ontvangst van geld of giften en de heimelijkheid waarin hofmakerij 

en seksuele relaties plaatsvindt, bijdraagt aan jongens’ vasthoudendheid in het ‘volgen’ van 

een meisje dat ze op het oog hebben en soms zelfs kan leiden tot situaties van seksuele 

dwang. Meisjes gaven aan dat ze het moeilijk vinden om hulp te zoeken of aan iemand te 

melden als ze worden gevolgd of lastig gevallen, uit schaamte of angst iets fout te hebben 

gedaan en gestraft te worden. Aan de andere kant zijn meisjes ook bedreven onderhandelaars 

en menig jonge jongen klaagde over meisjes die wel hun zuurverdiend geld en cadeautjes 

aannemen en van alles beloven, maar uiteindelijk niets met de jongen doen. Consequenties 

van grotere sociaal-economische structuren in de Tanzaniaanse samenleving dragen bij aan de 

ambigue betekenissen van seks en de karakteristieken van hofmakerij en seksuele relaties. 

Voorbeelden van hiervan zijn bijvoorbeeld het uitwisselen van geld voor seks, beperkte 

ruimte voor het ontwikkelen van intimiteit, en relationele aspecten die niet seksueel zijn 
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(zoals vriendschap, zorg, liefde, toewijding). Kinderen gaan met de tegenstrijdige normen en 

verwachtingen om middels het construeren van tijdelijke en meer langdurige seksuele relaties. 

Omdat elke nieuwe seksuele ontmoeting onderhandeld moet worden, kunnen tijdelijke relaties 

elkaar snel opvolgen, soms met dezelfde partner(s), of tegelijk bestaan naast een meer 

langdurige relatie.  

 

De verhalen van de kinderen in deze studie helpen te begrijpen hoe kwetsbaarheid wordt 

ervaren, hoe risico’s persoonlijk worden en hoe hiermee wordt omgegaan. Debatten tussen 

jongens en meisjes illustreren hoe misvattingen en negatieve ideeën over condoom gebruik de 

wereld in komen of worden versterkt. Hun verhalen laten zien hoe emoties de aandacht weg 

kunnen lokken van risico’s naar meer prangende behoeften of verlangens en hoe percepties 

met betrekking tot verantwoordelijkheid het nemen van risico’s beïnvloedt. De sociale 

aspecten van risico zijn dominant in de verhalen van kinderen. Van belang is de mogelijkheid 

van negatieve feedback van leeftijdsgenoten, vrienden, ouders en (potentiële) partners of 

geliefden. De sociale consequenties hebben een impact op de kinderen hun gevoel van 

eigenwaarde, de sociale steun die ze kunnen verwachten en de waarde en betekenis van hun 

sociale relaties. Dit wordt als een groter risico gezien dan de meer abstracte 

gezondheidsrisico’s als HIV, waar docenten en NGO’s het veelal over hebben.  

 

De inzichten verworven door dit kwalitatieve participerende onderzoek met kinderen 

beginnen te verklaren waarom veel preventie programma’s en gezondheidsinterventies vaak 

maar beperkte successen boeken. De meeste interventies richten zich bijna alleen op gevaren 

van seks en nemen de dagelijkse realiteit van kinderen onvoldoende in ogenschouw. Ze 

negeren daarmee de risico’s en baten die kinderen ervaren van seksuele relaties. Verder zijn 

de professionals die verantwoordelijk zijn voor de seksuele voorlichting van kinderen en 

jongeren (zoals docenten en lokale trainers) veelal onvoldoende getraind. Ze ondersteunen 

vaak onvoldoende de inhoud van de seksuele voorlichtingsprogramma’s, door hun 

persoonlijke ideeën over respectvolle communicatie tussen volwassenen en kinderen. 

Bovendien geloven sommigen van hen dat bepaalde onderwerpen gerelateerd aan seksualiteit 

tegenovergestelde effecten kunnen hebben en kinderen en jongeren juist kunnen aanzettend 

tot seks. Maar uit dit onderzoek blijkt hoe incomplete en incorrecte informatie bijdraagt aan 

de vorming misconcepties of deze versterkt. Verder adresseren huidige interventies 

onvoldoende de structurele barrières die de seksuele beslissingen van kinderen conditioneren, 

zoals armoede, een beperkt toekomst perspectief, gender- en machtsverhoudingen, het 
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verborgen moeten houden van relaties, en seksuele taboe. Een participatief en op rechten 

gebaseerde benadering in interventies gericht op het verbeteren van seksuele gezondheid, 

voortbouwend op onderzoek waarin kinderen actief betrokken zijn, kan een eerste stap zijn in 

het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van zulke interventies. Interventies zouden in 

hun doelgroep niet alleen adolescenten moeten opnemen, maar ook kinderen aangezien het 

maken van seksuele beslissingen en het vormen van intenties al op jonge leeftijd begint en er 

meer winst kan worden gemaakt als kinderen en jongeren informatie ontvangen voordat ze 

seksueel actief worden.  

 

 

 

 


