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Moraliseren over seksualiseren: antwoord aan Vuijsje

Cas Wouters

Moraalridders zoals Herman Vuijsje hebben de neiging door te schieten. Uitwassen 
aan de rand worden zo breed uitgemeten dat ze de producten lijken van een 
doorgeschoten seksualisering in de hele samenleving. Als je daarop wijst, verwijten 
ze je dat je die arme kinderen en andere slachtoffers aan het oog onttrekt en in de 
steek laat. Vuijsje verwijt mij dat ik zou schrijven dat het ‘slechts’ om een minderheid 
gaat. Mijn ‘nonchalante constatering dat het toch maar om een klein groepje gaat’ 
wijst volgens hem op morele onverschilligheid: ‘in werkelijkheid is er volgens 
Wouters niets aan de hand.’

De kern van mijn betoog was dat er sprake is van een langetermijnproces van 
seksualisering dat direct samenhangt met de emancipatie van jongeren en 
vrouwen, dat er van doorgeschoten seksualisering in algemene zin geen sprake is, 
en dat de voorbeelden die mensen aandragen om die diagnose kracht bij te zetten 
worden ontleend aan kleine groepen aan de rand van de samenleving. Ik verwees 
daarbij onder meer naar recent onderzoek van de Rutgers-Nisso groep. Ook in 
meer algemene zin gaat het goed met de Nederlandse jeugd, zoals blijkt uit 
onderzoek van de UNICEF naar het welzijn van jongeren in rijke landen en uit de 
OECD-studie PISA naar de onderwijsprestaties van jongeren in Europa. Maar 
Vuijsje blijft er in zijn reactie van uitgaan dat de seksualisering is doorgeschoten, 
waarbij hij allereerst verwijst naar ‘verontruste christenen’ en naar ‘mensen uit de 
hoek van ChristenUnie en EO, die al vele jaren hebben gewaarschuwd tegen deze 
tendenzen’. Maar verontrusting of gramschap zijn geen argumenten, het zijn 
gevoelens. 

Volgens Vuijsje berust de morele verontrusting over seksualisering vooral op ‘de 
sociale dwang die tegenwoordig op kinderen wordt uitgeoefend om zich als 
seksuele wezens te gedragen’. Maar is die groepsdwang algemeen? Nee. En is die 
dwang toegenomen? Dat blijkt in ieder geval niet uit onderzoek. Seksualisering 
betekent onder meer het opschuiven van geilgrenzen en het openlijker vertonen 
van sex-appeal in gedrag en kleding ? van blote enkels via krimpende roklengtes 
tot naveltruitjes met afgezakte doorkijkbroeken en tangaslips ? waardoor 
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seksualiteit en de belofte van seksualiteit overal steeds zichtbaarder worden. Maar 
daar is niks ergs aan, ook niet voor kinderen. Het betekent dat ze op jongere leeftijd 
de seksuele kant van mensen leren kennen, daar onbevangen over kunnen praten 
en zo de ‘voorlichting’ krijgen die ze nodig hebben. 

Dat die ‘groepsdwang’ een algemeen verschijnsel zou zijn is zeer onwaarschijnlijk. 
Mét de vrouwenemancipatie en de seksualisering zijn wederzijdse instemming en 
wederzijdse aantrekkingskracht steeds krachtiger uitgangspunten in elke 
toenaderingspoging geworden. Vooral sinds de jaren zestig zijn ze zodanig in het 
heersende omgangsideaal verankerd dat de omgang tussen de seksen zowel 
directer als voorzichtiger en subtieler is geworden. En de daarvoor vereiste 
sensitiviteit en bedachtzaamheid hebben op hun beurt het erotisch bewustzijn 
gestimuleerd en de erotische spanning in de omgang uitgebreid en opgevoerd. 

Deze veranderingen gingen gepaard met een informalisering van de 
omgangsvormen. Ze gaven uiting aan een verschuiving van de machtsbalans in het 
nadeel van mannen en aan de emancipatie van vrouwen en van vrouwelijke 
seksualiteit. Ook de balans tussen sociale controles en zelfcontroles veranderde 
mee: sociale controles zoals chaperonnes, die moesten verhinderen dat mannen en 
vrouwen voor (gevaarlijk geachte) verleidingen konden ‘vallen’, werden vervangen 
door sociale controles gericht op de kracht van de innerlijke beperkingen die 
mensen zichzelf opleggen om niet te vallen. Zo schiep de grotere keuzevrijheid 
tegelijk verplichtingen; dat is de ‘prijs’ van de emancipatie. Vrouwen zijn hun eigen 
chaperonne geworden en hebben net als mannen het recht zelfstandig een 
bevredigende balans te zoeken voor hun seksuele en relationele verlangens. In 
veruit de meeste gezinnen bestaat de opvoeding dan ook voor een belangrijk deel 
uit het stimuleren van zelfsturing en oefeningen in zelfcontrole. Dat gebeurt in 
relatief egalitaire en liefdevolle verhoudingen.

In de maatschappelijke discussie over de opvoeding van kinderen is in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw een omslag van 180 graden opgetreden. Waar die 
vooral in het teken stond van de angst om kinderen op te grote hiërarchische 
afstand te houden en ze daardoor tekort te doen, verschoof de nadruk steeds meer 
naar de angst dat ouders hun kinderen teveel zouden verwennen en te toegevend 
zouden zijn. De angst om doctrinair vast te houden aan oude, autoritair opgelegde 
grenzen maakte plaats voor de angst om kinderen onvoldoende en te laat grenzen 
te stellen en ze onvoldoende of niet consequent aan die grenzen te houden. Dit 
schrikbeeld, vaak aangeduid met het woord ‘anti-autoritair’, ging gepaard met de 
luide roep om meer discipline. Uit NIPO-onderzoek voor het dagblad Trouw
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(5.1.99) blijkt dat 70% van de respondenten het in 1998 eens was met de stelling 
‘Voor een goede opvoeding is een strakke hand nodig’, terwijl dat percentage in 
1991 nog onder de zestig lag. 

De publieke bezorgdheid nam dus duidelijk toe, maar het was (en is) de vraag in 
hoeverre die verandering werd gedragen door een toename van door verwenning 
en verwaarlozing ontspoorde kinderen. Omdat gegevens daarover ontbraken en die 
toename niettemin door velen voor een feitelijk gegeven werd gehouden, was het 
voor trendgevoelige sociologen aantrekkelijk om aan de heersende opinie tegemoet 
te komen door de ontbrekende feiten te genereren. Dat deed Gabriël van den Brink 
in zijn boek Hoge eisen, ware liefde (1997). In een bespreking van dit boek (
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25/4: 606-14, 1998) heb ik aangetoond dat 
de auteur met niet meer dan moralistische retoriek en manipulatie van definities, 
dus zonder enige grond in de empirie, het beeld bekrachtigde dat er in Nederland 
een grote hoeveelheid ouders was die tot een nieuwe categorie behoorde: die van 
het egalitair gezinstype met een gebrek aan discipline. 

Ook journalisten dragen aan deze doorgeschoten verontrusting bij. In een 
rapportage over een groepsverkrachting in Rotterdam (de Volkskrant 13.8.05) 
gooiden journalisten olie op het vuur door onder meer na het citaat ‘Ze is 13 jaar 
oud, maar ineens groot geworden. Zo volwassen. Ze is mooi, staat met je te flirten 
en roept om aandacht’ te schrijven: ‘En dan vraag je er als meisje om, vindt veel 
Rotterdamse jeugd.’ Onzin. Het merendeel van de Rotterdamse jeugd zal niet 
anders zijn dan het merendeel van de Nederlandse jeugd, voor wie op elk moment 
van seksuele toenadering ‘nee’ voorgaat. Dit staaltje van doorgeschoten morele 
verontrusting werd overtroffen door Martine Delfos (de Volkskrant 18.8.05), die 
naar aanleiding van diezelfde groepsverkrachting schrijft dat ‘de manier waarop 
kinderen en jongeren met seks omgaan iedereen in alle lagen van de bevolking lijkt 
te schokken’ en dat ‘autochtone Nederlanders’ zich graag in slaap laten sussen ‘met 
het idee dat het in Rotterdam vooral om Kaapverdiaanse jongeren gaat’. En ze 
vervolgt: ‘Het gaat niet om een probleem van allochtonen, het is een wereldwijd 
verschijnsel.’ Zo wordt een uitwas onder een Rotterdamse randgroep ‘wereldwijd’ 
uitvergroot.

Behalve op de intellectuele ‘schade’ van het blind koersen op doorgeschoten morele 
gevoelens wees ik ook op een verzuring van de verhoudingen, op het zaaien van 
wantrouwen en angst die ‘keihard’ ingrijpen achter de voordeur moet legitimeren. 
Het accepteren van dit vergaande beleid op grond van een vage morele 
verontrusting en een hoogst aanvechtbare cultuurdiagnose biedt de regering een 
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welhaast onbeperkte volmacht en trekt daarmee een grote wissel op de nabije 
toekomst. Angst aanjagen en wantrouwen zaaien werken averechts. Mensen zijn 
wel vaker bereid om feiten te vertekenen, verdraaien en verduisteren om een 
maximale morele verontwaardiging op te wekken, d.w.z. om de aandacht te krijgen 
die nodig is om het gewenste politieke beleid door te zetten. Ze beroepen zich op 
‘slachtoffers’ en hun eigen goede bedoelingen, maar zoals bekend is de weg naar de 
hel daarmee geplaveid. 

Cas Wouters is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en staflid aan de 
Amsterdamse School (ASSR). De resultaten van zijn onderzoek naar 
informalisering en veranderingen in de machts- en controleverhoudingen 
tussen de seksen en de generaties zijn onder andere te vinden in Van minnen 
en sterven (1990), Seks en de seksen (2005) en Informalization. Manners and 
Emotions since 1890 (London: Sage, 2007). Van dit laatste boek verschijnt dit 
voorjaar een Nederlandse vertaling bij Bert Bakker: Informalisering. Manieren 
en emoties sinds 1890.
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