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W elke kansen missen we als we 
religie over het hoofd zien bij 
ontwikkelingssamenwerking op 
het gebied van seksualiteit? Dat 
dit een actuele vraag is, bleek 

wel uit het tot de nok toe gevulde Humanity 
House in Den Haag vorige maand. Nederlandse 
ontwikkelingsprofessionals, beleidsmakers en 
politici, allemaal worden ze geconfronteerd met 
de rol die religie speelt in relatie tot seksualiteit. 
Het is een thema dat lastige vragen en verschil
len blootlegt, dat confronteert, en emoties op
roept. Tijd dus voor een verkenning. 
 Dokter Corrie, het typetje dat in het SchoolTV-
weekjournaal seksuele voorlichting geeft, raakte 
onlangs in opspraak. Volgens de ouders die be
zwaar aantekenden, strookt de benadering van 
dokter Corrie – die grapjes maakt over piemels en 
tongzoent met een skelet –  niet met de respect
volle benadering van seksualiteit die zij hun  
kinderen mee willen geven (zie bijvoorbeeld  
het artikel ‘Ginnegappen om piemels met Dokter  
Corrie niet altijd leuk’ van Joris Belgers op  
Trouw.nl). Joel Voordewind van de ChristenUnie 
stelde er Kamervragen over, en op Facebook zag 
ik onlangs een petitie tegen dokter Corrie voorbij 
komen. Nu is het makkelijk om controverses 
rondom seksualiteit, bijvoorbeeld in de discussie 
over Dokter Corrie, toe te schrijven aan een 
christelijke minderheid die zich vasthoudt aan 
achterhaalde ideeën, zoals op sommige blogsites 
werd beweert. Maar klopt dit wel? 
 Bezorgdheid en verontwaardiging over sek
sueel gedrag van jongeren haalt regelmatig het 
Nederlandse nieuws. Denk maar aan de berichten 
over loverboys, naaktfoto’s van meisjes die via 
sociale media worden verspreid en seksualisering 

in videoclips. Dit soort controverses leggen soci
ale en politieke gevoeligheden in een samen
leving bloot, want seksualiteit is een gevoelig 
onderwerp. In Nederland, maar ook in Oeganda, 
India, Bolivia of ZuidAfrika.
 Dit heeft alles te maken met de betekenis 
van seksualiteit als iets persoonlijks, wat sterke 
emoties en sensaties oproept. Maar seksualiteit 
is ook sociaal: het speelt een belangrijke rol in de 
relaties tussen mensen. De sociale dimensie van 
seksualiteit speelt zich grotendeels af in het ver
borgene, in de intimiteit tussen mensen onder
ling. Alle culturen hebben daarom seksuele 
normen en waarden die kwetsbare relaties tussen 
mensen moeten reguleren, en waarmee zoge
naamde taboes nauw verbonden zijn. In veel cul
turen zijn de seksuele normen en waarden 
gebaseerd op religie. 
 Dit katern in Vice Versa verkent de relatie tus
sen religie en seksualiteit, en hoe ontwikkelings
organisaties hiermee omgaan. Het uitgangspunt 
hierbij is dat religie hoort bij wat veel mensen 
ten diepste drijft en motiveert. Het beïnvloedt 
hoe mensen naar zichzelf kijken en naar de we
reld om zich heen en is daarom niet los te zien 
van hoe mensen leven en werken aan duurzame 
sociale verandering. In de bijeenkomst over  
religie en seksualiteit die we vorige maand als 
Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling organi
seerden, vertelde antropologe Rachel Spronk dat 
religie en seks elkaar in Ghana niet zo bijten als 
vaak in Nederland wordt gedacht. Religie heeft 
te maken met spiritualiteit die door alle facetten 
van het leven heen speelt, maar lang niet altijd 
in de vorm van strikte leefregels in de praktijk 
wordt gebracht. De spanning tussen religieuze 
idealen en de pragmatische keuzes die mensen 

Een open gesprek

Het ‘lastige’ thema seksualiteit wordt in 
ontwikkelingssamenwerking alleen nog maar lastiger 
als je religieuze waarden en normen erbij haalt. 
Dénken we. Vaak is juist het tegenovergestelde  
waar, legt Brenda Bartelink van het Kenniscentrum 
Religie en Ontwikkeling uit. 
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maken in hun dagelijks leven, vormen voor ont
wikkelingsorganisaties soms een uitdaging. Luis
terend naar wat Rachel Spronk vertelde, leren we 
dat Ghanezen dit zelf niet als een tegenstelling 
ervaren.

Kansen
In ontwikkelingssamenwerking is seksualiteit de 
afgelopen decennia een belangrijk thema gewor
den. Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR) is een speerpunt in het Neder
landse ontwikkelingsbeleid. Diverse organisaties 
zetten zich actief in voor het verbeteren van sek
suele gezondheid en rechten van mensen in ont
wikkelingslanden. Welke kansen biedt het als we 
religie betrekken bij het gesprek over ontwikke
lingssamenwerking op dit gebied? Uit onderzoek 
weten we dat een biomedische en mensen
rechtenbenadering van seksualiteit soms als op
pervlakkig of eenzijdig beleefd wordt. Faith-based 
organisations (FBO’s), zoals kerken en religieuze 
ngo’s, kiezen vaak een bredere benadering, 

SEKSUALITEIT EN RELIGIE

eerder genoemde bijeenkomst, is in veel Afri
kaanse landen een instituut waaraan zowel in 
kerken als in de bredere samenleving veel waarde 
wordt gehecht. Het roept dan ook veel weerstand 
op wanneer westerse organisaties sterk inzetten 
op rechten van homoseksuelen en het huwelijk 
tussen mensen van gelijk geslacht. Rachel 
Spronk voegde nog toe dat Afrikanen in het  
dagelijks leven veel minder denken in hokjes als 
hetero en homo, maar heel diverse seksuele  
ervaringen opdoen. Seks met mensen van je  
eigen geslacht is dus niet zo’n taboe als vaak 
wordt gedacht. Je praat er alleen niet op die  
manier over.

Oordeel uitstellen
Elise Kant van ICCO benadrukte het belang van 
dialoog in de benadering van ontwikkelingspro
fessionals op het gebied van seksualiteit. Een 
focus op conflicterende waarden helpt je niet 
verder. Door het gesprek aan te gaan kun je leren 
begrijpen welke ethische dilemma’s en welke pijn 
er schuilt achter het verzet tegen homoseksuali
teit in een land als Oeganda. Dichter bij elkaar 
komen en het uitoefenen van positieve invloed 
begint met luisteren en het uitstellen van je oor
deel. In deze special staan veel voorbeelden van 
hoe Nederlandse organisaties en hun religieuze 
partners in het Zuiden samen dat gesprek aan
gaan. Veiligheid en vertrouwen zijn een voor
waarde voor een open gesprek over seksualiteit. 
Ons beeld van seksualiteit moet dus niet een
dimensionaal worden meegenomen, zoals Lam
bert Grijns, ambassadeur SRGR en hiv/aids van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, terecht 
stelde. Een gesprek over seksualiteit vraagt er 
ook om je eigen seksuele waarden en normen  
onderdeel te maken van het gesprek.
 Deze Vice Versaspecial laat zien dat seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten geen 
abstract beleidsonderwerp is. Het gaat over wat 
mensen ten diepste beweegt en raakt. Religie en 
spiritualiteit zijn daar onlosmakelijk mee verbon
den. Controverses rondom religie en seksualiteit 
los je niet op door prat te gaan op het eigen mo
rele gelijk, of dat morele gelijk nou gebaseerd is 
op wetenschappelijk onderzoek, mensenrechten 
of een religieuze moraal. Een dialoog over de ge
voelige en controversiële kanten van seksualiteit 
waarin verschillen in visies eerlijk worden be
sproken is van groot belang. Ontwikkelingspro
fessionals hebben daarvoor niet alleen kennis 
van religie nodig, maar ook de vaardigheden om 
in gesprekken over seksualiteit aansluiting te 
zoeken bij dat wat mensen ten diepste drijft. Ik 
hoop daarom van harte dat deze special uitno
digt om die kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen. 

Meer informatie over het Kenniscentrum Religie en 

Ontwikkeling is te vinden op www.religieenontwikkeling.nl

waarbij seksualiteit betekenis krijgt in relatie tot 
religieuze en culturele normen en waarden.  
Volgens antropologen hebben ze daardoor aan 
gezag gewonnen. Zo wordt het gesprek over sek
sualiteit gevoerd vanuit een gemeenschappelijk 
startpunt van christelijke of islamitische princi
pes, of bijvoorbeeld op basis van Bijbelstudie. 
Dan kan zo’n gesprek een stuk opener zijn dan je 
verwacht. 
 Het beeld van religie binnen ontwikkelings
samenwerking is vaak gekleurd door contro
verses rondom homoseksualiteit, seksuele 
voor lichting aan jongeren en het gebruik van 
condooms. Negatieve ervaringen met religieuze 
actoren die internationale agenda’s rondom 
vrouwen, seksuele gezondheid en mensenrech
ten blokkeren, versterken dit beeld van polarisa
tie. De weerstanden die je ervaart in het gesprek 
met mensen en organisaties in het Zuiden, lijken 
dan ook gebaseerd op religie. Maar klopt dit wel? 
Het huwelijk tussen man en vrouw, zo bena
drukte antropologe Linda van der Kamp in de 

Religie wordt lang niet altijd in de vorm van strikte leefregels in de praktijk gebracht
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Nederland staat bekend om zijn vrijzinnige beleid rondom 
seks en seksualiteit. Die faam maken we niet alleen in eigen 
land maar ook in het buitenlandbeleid te gelde. Seksuele en 

reproductieve rechten en gezondheid prijken hoog op de 
ontwikkelingsagenda. Is Nederland dan, net als bijvoorbeeld 

in waterbeheer, echt zo goed in ‘seks’? 

tekst Sarah Haaij

Is Nederland 
echt zo goed 

in ‘seks’?

contact. Met Nederlandse cijfers onder de arm 
kun je aantonen dat ook wanneer op jonge leef
tijd wordt voorgelicht, het eerste seksuele con
tact relatief laat plaatsvindt. 

Noodzaak
Niet alleen is Nederland in het bezit van een goed 
‘cv’, ons land staat ook bekend om het doorbreken 
van taboes. Voor Dianda Veldman, directeur van 
kennis en adviescentrum Rutgers WPF, is het ons 
lef om lastige dingen aan de orde te stellen, dat 
Nederland goed maakt in ontwikkelingsthema’s 
rondom seksualiteit. Veldman: ‘Een onderwerp als 
moedersterfte is niet heel gevoelig; links, rechts, 
gelovig niet gelovig, iedereen vindt dat verschrik
kelijk. Wat betreft onderwerpen die gevoeliger lig
gen, zoals geweld tegen vrouwen, abortus of 
homoseksualiteit kan juist Nederland een bijzon
dere positie innemen. Er zijn maar weinig landen 
die deze thema’s aan de orde durven te stellen. Wij 
durven dat gelukkig wel.’ Doen waar wij goed in 

bouwd en actief naar buiten treedt. Naast water 
en voedselzekerheid is seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten (SRGR) een speerpunt 
van de Nederlandse ontwikkelingsagenda. 
Waarom zet uitgerekend Nederland zich in voor 
SRGR en is die goede reputatie terecht? 
 Jazeker, zegt Willeke Kempkes, beleidsadvi
seur SRGR en hiv/aids bij ICCO. ‘Nederland heeft 
een goed track record op dit terrein. Als je kijkt 
naar het aantal abortussen, tienerzwanger
schappen en moedersterfte dan liggen de Neder
landse cijfers erg laag. Natuurlijk zijn er ook bij 
ons problemen, maar mondiaal gezien presteren 
wij heel goed.’ Nederland zit in de toptien van 
landen met gunstige seksualiteitscijfers en dat 
blijkt een grote meerwaarde voor ontwikkelings
programma’s te kunnen hebben. Partnerorgani
saties in het Zuiden zijn volgens Kempkes vaak 
huiverig om met jongeren in gesprek te gaan 
over seksuele voorlichting. De angst bestaat dat 
praten en voorlichten juist aanzet tot seksueel 

N 
ederland heeft de reputatie open-
minded te zijn als het gaat om seks 
en seksualiteit. Binnenslands zijn er 
de beroemde voorbeelden van het 
prostitutiebeleid, het eerste homo

huwelijk en taboedoorbrekende tvprogramma’s 
als Spuiten en Slikken. Maar ook wanneer we  
over de dijken kijken vinden we seksualiteit  
belangrijk. Zo wordt het NederlandRuslandjaar  
gekenmerkt door protest tegen Poetins anti 
homowetgeving en bevaart de Nederlandse 
abortusboot van Women on Waves internationale 
wateren om op 12 mijl afstand van de kustgrens 
abortushulp te verlenen. De berichtgeving over 
conflictgebieden als Syrië, Mali of Afghanistan 
gaat veelal gepaard met analyses over de positie 
van de vrouw, het toenemend aantal kindhuwe
lijken of het opkomende gevaar van verkrachting 
als oorlogswapen. 
 Seksualiteit is een onderwerp waarmee Ne
derland een internationale reputatie heeft opge
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zijn en waar we toegevoegde waarde kunnen bie
den, is volgens Veldman ook vanuit marketingoog
punt verstandig.  
 Het speerpunt SRGR raakt aan een heel spec
trum van ontwikkelingsthema’s. Van het recht op 
een veilige zwangerschap en bevalling en de toe
gang tot voorbehoedsmiddelen tot de positie van 
transgenders, en van hivpreventie tot behande
ling voor sekswerkers of drugsgebruikers. De Ne
derlandse expertise ligt zoals Veldman aangeeft 
bij het benaderen van de gevoelige onderwerpen 
in dit rijtje. Internationaal wordt die expertise 
ook erkend. Instituties als UNESCO en de Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO) raadplegen Ne
derlandse organisaties bij het ontwikkelen van 
standaarden op het gebied van seksuele voor
lichting.
 Maar er is meer. Zo zoeken organisaties als 
Dance4life aansluiting bij de jongerencultuur en 
proberen ze jongeren zelf een stem te geven in 
de hiv/aidsbestrijding. En in Oeganda krijgen 

12 tot 19jarigen op speelse wijze seksuele 
voorlichting met een door Rutgers WPF ontwik
keld computerspelprogramma. Stuk voor stuk 
benaderingen die je bij bijvoorbeeld Ameri
kaanse ngo’s niet snel terug zult zien. 
 Sjoerd Sjoerdsma, de woordvoerder voor 
ontwikkelingssamenwerking van D66, was als  
diplomaat op de ambassade in Kabul betrokken 
bij vrouwenrechtenprogramma’s. In Afghanistan 
droeg hij bij aan een project om Afghaanse vrou
wen aan het werk te helpen. Het project kreeg 
een duidelijk Nederlandse signatuur. Sjoerdsma: 
‘Je kunt in Afghanistan natuurlijk beginnen met 
het opzetten van werkgelegenheidsprogramma’s 
voor de vrouwen, maar als ze vervolgens van hun 
man, de dorpsoudste of de imam niet naar hun 
werk mogen reizen, dan houdt het op. Dus mis
schien moet je je op die man richten, de gatekee-
per, om te zorgen dat bepaalde problemen 
worden opgelost.’  Voor Sjoerdsma gaat een pro
gramma dan net een stapje verder dan hoe tradi

tioneel in dit soort situaties wordt gedacht. 
 Werkgelegenheid is een belangrijk onder
werp in de emancipatie van Afghaanse vrouwen. 
Tegelijkertijd kun je je afvragen of in een land als 
Afghanistan niet eerst de ‘zware’ ontwikkelings
thema’s zoals veiligheid en voedselzekerheid aan 
bod zouden moeten komen. Behoren seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in zo’n  
situatie niet tot de ‘luxe onderwerpen’ van de 
ontwikkelingssamenwerking? ‘SRGR een luxe? 
Nee,’ zegt Sjoerdsma resoluut als ik hem de vraag 
voorleg, ‘eerder een noodzaak!’ Sjoerdsma: ‘Van
uit mijn achtergrond in Afghanistan en Soedan 
weet ik ook dat veiligheid en voedselzekerheid 
absolute basisvoorwaarden zijn om te overleven. 
Maar als je ziet dat wereldwijd meer dan 200 mil
joen meisjes graag anticonceptie zouden willen 
gebruiken maar daar geen toegang toe hebben, 
en er nog altijd te veel vrouwen sterven in het 
kraambed, dan is het geen luxe maar van levens
belang.’

Uitbundige feestvierders tijdens Gay Pride in Amsterdam maken de reputatie van Nederlanders als ruimdenkend waar
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Onlangs bleek uit een VNonderzoek dat één op 
de tien mannen uit Aziatische landen, waaronder 
Cambodja en China, weleens een vrouw heeft 
verkracht. Als echtgenotes worden meegeteld, 
stijgt het aandeel zelfs naar een kwart. De com
plexiteit van de situatie blijkt uit de redenen die 
de mannen opgaven voor hun handelen. Ze von
den dat ze ‘recht hebben op seks’, deden het 
voor de lol, uit verveling of om een vrouw te 
straffen. Van de website van de Rijksoverheid le
ren we dat elk jaar 16 miljoen meisjes tussen de 
15 en 19 jaar ongewenst zwanger raakt. Vaak 
door gebrekkige voorlichting, vroege huwelijken 
en slechte toegang tot voorbehoedmiddelen. On
gewenste zwangerschap verhoogt tegelijkertijd 
de kans op onveilige abortussen. 
 Ook op het gebied van LHBTrechten, ofwel 
die van lesbiennes, homo, bi, en transseksue
len, valt er nog veel te bevechten: in 76 landen 
zijn seksuele relaties tussen twee mannen of 
twee vrouwen illegaal en daarmee strafbaar. En 
in zeven landen staat de doodstraf op homosek
sualiteit. Seksualiteit staat aan de basis van het 
leven zelf en daarnaast lopen onderwerpen als 
veiligheid en seksualiteit vaak door elkaar. Je 
hoeft maar aan het toenemend gebruik van ver
krachting als oorlogswapen te denken, illustreert 
Kempkes, om te zien dat je geen prioriteiten in 
deze thema’s aan kunt brengen. 
 Nu staan Nederlanders niet alleen bekend als 
openminded, maar ook als recht voor zijn raap. 
Dat heeft volgens Sjoerdsma als groot voordeel 
dat we bovenstaande thema’s durven aan te roe
ren in landen waar er taboe op rust en het soms 

zelfs gevaarlijk is. Maar de D66’er ziet ook een 
schaduwzijde: ‘Te vaak gaan we nog uit van de 
maakbaarheidsgedachte dat als we maar echt 
willen en genoeg oplossingen aandragen, we al
les gedaan kunnen krijgen. Terwijl culturele of 
religieuze tradities soms veel te diep geworteld 
zijn.’ Het vergt dan ook culturele sensitiviteit om 
die ongegeneerde boodschap goed te laten lan
den, beamen zowel ICCO als Rutgers WPF. Kemp
kes: ‘Ons eigen denken kan dan gebaseerd zijn 
op fundamentele mensenrechten, dat betekent 
niet dat je al die ideeën aan je partnerorganisa
tie oplegt. Samen kijk je eerst maar eens naar de 
situatie in het partnerland. Je kijkt gewoon, zon
der eigen oordeel; wat is de concrete situatie en 
wat zouden we kunnen doen?’ Alleen dat geza
menlijk vaststellen van de situatie rondom sek
sualiteit, weet ze uit ervaring, werkt vaak al 
taboedoorbrekend. 

Gelijk geschapen
Wees respectvol naar andere culturen en anders
denkenden, zegt ook Veldman, maar wees tege
lijkertijd ook moedig. Veldman: ‘We komen niet 
langs om te zeggen hoe het moet. Wel onder
steunen we organisaties bij het oprekken van de 
grenzen. Je zoekt daarbij naar de ruimte voor 
verandering binnen de cultuur.’ Soms betekent 
het ook dat je water bij de wijn moet doen, of een 
positie inneemt waar jij als organisatie zelf niet 
per se achterstaat. Zo heeft Rutgers WPF seksu
ele voorlichtingsprogramma’s op scholen in Pa
kistan, die daar veelzeggend life skills education 
worden genoemd. Vorig jaar nog heeft een plaat

selijke overheidsinstantie besloten om het 
plaatje van een condoom uit het programma te 
verwijderen. 
 Heeft het in sterk religieuze landen een 
voordeel om een religieuze organisatie te zijn? 
‘Ik denk wel dat wij makkelijker ingang vinden’, 
zegt Kempkes hierover. ‘Dat we misschien ietsje 
eerder als goede gesprekspartner worden ge
zien.’ Ook in islamitische of hindoeïstische lan
den wordt het feit dat je gelovig bent soms 
belangrijk gevonden, dan maakt het niet eens 
zoveel uit welke religie dat is. ‘Dat elk leven 
waarde heeft, dat je gelijk geschapen bent – dat 
herken je bij elkaar.’ Maar ze benadrukt dat het 
ook niet verder gaat dan dat: ‘Belangrijk is dat je 
nieuwsgierig bent naar waar je elkaar kunt vin
den.’
 Het is altijd zoeken naar een gemeenschap
pelijke ‘taal’. ICCO werkt het liefst samen met 
progressieve religieuze organisaties, die op hun 
beurt weer de dialoog aan kunnen gaan met 
clubs die ook voor Nederlandse organisaties 
moeilijk bereikbaar zijn. Bij Rutgers WPF staat 
die link ook centraal. Veldman: ‘Neem Vietnam, 
daar mag je volgens culturele tradities geen seks 
hebben voor het huwelijk. Maar nu jongeren om 
financiële redenen steeds later trouwen, zitten 
er vele jaren tussen het moment dat je seks kan 
en wil hebben en dat je het ook mag hebben. Dat 
is toch bijna onmenselijk!’ Om een gebruik be
spreekbaar te maken moet je volgens Veldman 
altijd langs verschillende kanalen werken: ge
meenschapsleiders, religieuze leiders, oplei
dingsinstituten. Daarnaast heb je iemand ter 

Een Indonesische kleuterjuf legt het verschil tussen jongens en meisjes uit

©
 F

le
ur

 K
on

in
g

ACHTERGROND20

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


21

plekke nodig die de lokale cultuur goed kent.  
Alleen dan krijg je de gemeenschap betrokken. 
 Het belang van een goede link met de cul
tuur in het partnerland lijkt alleen maar toe te 
nemen. Vorig jaar werd in een Kamerbrief  
gewaarschuwd dat SRGRprogramma’s mondiaal 
op steeds meer verzet kunnen reken. Een blik 
naar buiten lijkt dit beeld te bevestigen. Zo wor
den nu in Mali de redelijk liberale wetten rondom 
seksuele en reproductieve wetten voor vrouwen 
teruggedraaid. Ook signaleert de sector de op
komst van een ultraconservatieve Amerikaanse 
lobby ten aanzien van SRGR in ontwikkelings
samenwerking. En ondertussen neemt in Rusland 
de repressie ten aanzien van homo’s steeds ster
kere vormen aan. Veldman stelt dat dit ook een 
geval van actie en reactie is: ‘Zeker, de repressie 
wordt opgevoerd maar dat is ook zo omdat de 
homobeweging nu op gang komt.’ Het illustreert 
hoe ideeën en assumpties, normen en waarden 
rondom SRGR constant in beweging zijn. 

Mythes
Er zijn meer uitdagingen: in een rapportage over 
de voortgang van het SRGRspeerpunt van eind 
oktober spreekt minister Ploumen haar zorgen 
uit. Zo blijkt het moeilijker dan gedacht om moe
dersterfte terug te dringen en is de toegang tot 
anticonceptie nog vaak problematisch. Hoewel 
wereldwijd hiv/aids wordt teruggedrongen, blijft 
volgens het rapport de kennis van jongeren rond 
dit onderwerp schaars. In de praktijk ziet Kemp
kes dat het kennisniveau onder jongeren heel 
verschillend is én dat er veel foute kennis in om
loop is; mythes rondom seks en seksualiteit zijn 
moeilijk te doorbreken. Die gevoelige thema’s 
zijn ook meteen de meest complexe.
 De betrokken organisaties zijn uiteraard blij 
dat Nederland het belang van SRGR onderschrijft 
en dat er niet extra op het speerpunt is gekort. 
Het allerliefst ziet de SRGRsector dat er geld bij 
komt. Met extra financiering kun je de succes
sen, die er zeker ook zijn, verzilveren. Want hoe
wel er nog te veel moeders in het kraambed 
overlijden is moedersterfte tussen 1990 en 2011 
wel bijna gehalveerd. In Ethiopië heeft Neder
land bijgedragen aan een verdubbeling van het 
aantal vrouwen dat toegang tot voorbehoedmid
delen heeft. En ook de typische Nederlandse 
aanpak, zoals aandacht voor drugsproblematiek 
en spuitomruilprogramma’s, werpt volgens de 
rapportage haar vruchten af. Die successen zou
den volgens Sjoerdsma nog groter kunnen zijn 
als er geld bijkomt en Nederland zich bovendien 
internationaal nog sterker op SRGR profileert.
 Sjoerdsma: ‘De zware bezuinigingen en de 
afwezigheid in de internationale discussie onder 
RutteI en II hebben ertoe geleid dat de focus 
van de sector wat naar binnen is gekeerd.’ Ne
derland is aan het navelstaren, zegt de politicus, 
terwijl om ons heen discussies worden gevoerd 
waarin wij eigenlijk voorop moeten lopen.  

Meisjes 
• 1 op de 9 meisjes trouwt voor haar 15e jaar  
•  Elk jaar worden wereldwijd 16 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 jaar ongewenst zwanger

Zwangeren
•  Per jaar sterven er zo’n 285.000 vrouwen onnodig tijdens zwangerschap en bevalling
• Ongeveer 41% van alle zwangerschappen in de wereld is ongepland
•  Met anticonceptie kunnen 54 miljoen ongeplande zwangerschappen, 26 miljoen 

abortussen, 79.000 kraamsterftegevallen en 1,1 miljoen sterfgevallen onder pasgeboren 
baby’s voorkomen worden

•  8,5 miljoen vrouwen hebben jaarlijks medische zorg nodig als gevolg van een onveilige 
abortus. De kosten hiervan worden geschat op zo’n 341 miljoen dollar

LHBT
•  In 76 landen zijn seksuele relaties tussen twee mannen of twee vrouwen illegaal en 

daarmee strafbaar
• In 7 landen staat er de doodstraf op homoseksualiteit 

Hiv/aids
•  Per jaar raken bijna 2,7 miljoen mensen besmet met hiv, waarvan elke dag 2.500 jongeren
•  16 miljoen mensen die leven met hiv krijgen geen toegang tot aidsremmers
•  70% van de jongeren in Afrika heeft op dit moment geen basiskennis over hoe je hiv 

oploopt of hoe je dat kunt voorkomen 
•  Meer dan een derde van de jongeren in Afrika kent geen enkel voorbehoedmiddel 

Als voorbeeld noemt hij de vrouwen in crisis
gebieden die als gevolg van verkrachting  
zwanger raken. Onder de internationale ontwik
kelingsactoren bevinden zich maar weinig orga
nisaties die in deze situatie abortus willen of 
kunnen leveren. Sjoerdsma: ‘Nou ik had het heel 
mooi gevonden als Nederland dat had opgepakt 
en ook het bieden van noodhulp in conflictgebie
den werd toegespitsts op seksuele kwesties.’ In 
dit geval is het GrootBrittannië geweest die de 
abortussen heeft gefaciliteerd. ‘Ook heel goed, 

maar ik heb de minister toch gevraagd of ze, 
meer dan ze nu doet, de kar wil trekken op deze 
onderwerpen.’
 Als Nederland die kar wil blijven trekken, zo 
blijkt uit de gesprekken, hebben we naast het 
goede cv, de warsheid van taboes en voldoende 
culturele sensitiviteit, meer nodig. Allereerst het 
besef dat een wereld waarin vrije, plezierige en 
veilige seks gemeengoed is, om investeringen 
vraagt. Als we aan deze wereld willen bijdragen 
zullen we ook de portemonnee moeten trekken.

Een kapster in Kameroen demonstreert het inbrengen van een vrouwencondoom
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‘ Iedereen  
moet zelf kunnen 
kiezen’

IN DE PRAKTIJK

F
link aanschoppen tegen de officiële 
leer van kerken of het homobeleid van 
regeringen helpt echt niet en werkt al
leen maar averechts. Je eigen westerse 
principes in Afrikaanse landen probe

ren door te duwen, helpt al helemaal niet. Wie 
ongeschonden het mijnenveld van seksualiteit, 
religie en de dagelijkse werkelijkheid wil overste
ken, moet vooral omzichtig te werk gaan. Veel 
luisteren, niet te veel roepen. 
 Geertje van Mensvoort van Cordaid zegt het 
zo: ‘Wij proberen de randen op te zoeken. Wij 
proberen seksualiteit te benaderen vanuit de ka
tholieke leer, vanuit katholieke waarden als ver
antwoordelijkheid, solidariteit en respect voor 
elkaar. Daar vind je in de praktijk dan wel ruimte 
om bijvoorbeeld over condooms te praten, hoe
wel de lijn van boven nog heel strak is. De nieuwe 
paus lijkt daar toch wat vanaf te willen, met min
der focus op dogma’s.’
 Herman Kruijer, Educaids: ‘Iemand kan een 

bepaalde mening over condooms hebben, wel of 
niet voor jongeren, wel of niet voordat je ge
trouwd bent, maar die opvattingen zijn vaak ge
baseerd op eigen normen. Wij redeneren vanuit 
de gezondheidszorg en vanuit de dagelijkse 
praktijk van jonge mensen. Zijn condooms tegen 
de wet? Nee. Is het ongezond? Nee. Maar is het 
mogelijk de realiteit onder ogen te zien en daar 
een antwoord op te hebben? Dat speelt zich 
vooral ook af in de discussie met en tussen onze 
partners, het gaat er niet om dat wij vinden dat 
het zus of zo moet.’
 Sanderijn van der Doef, Rutgers WPF: ‘Ieder
een in de wereld vindt dat je seks mag hebben, 
behalve in kloosters. Waar het om gaat is dat veel 
mensen vinden dat je het pas mag als je ge
trouwd bent. Ik ga dat niet tegenspreken, ieder 
mens heeft recht op die diepste overtuiging. Je 
mag ook zeggen: het is goed te wachten tot je 
getrouwd bent. Maar tegelijkertijd moet je je wel 
realiseren dat dit niet voor iedereen haalbaar en 

mogelijk is. Degenen die niet kunnen of willen 
wachten, mag je niet veroordelen. Die groep 
moet juist goed begeleid worden zodat hun om
gang met seksualiteit geen nadelige gevolgen 
heeft voor hun geestelijke of lichamelijke ge
zondheid.’

Op zoek naar het haalbare
Een rondgang op het snijvlak van het taboe en de 
realiteit levert genuanceerde gesprekken op. Het 
is tastend zoeken naar het haalbare. In Neder
land kun je wel van alles vinden, maar daarmee 
heb je in Afrikaanse landen nog niet het gelijk 
aan je zijde. Wie resultaten wil bereiken in de 
seksuele en reproductieve gezondheidszorg in de 
ontwikkelingssamenwerking zal steeds moeten 
balanceren tussen de eigen overtuiging en de 
dagelijkse werkelijkheid. Vooral ook als je ope
reert vanuit een religieuze achtergrond.
 Geertje van Mensvoort: ‘Niet zo lang geleden 
hebben wij in Burundi, Rwanda en OostCongo 

Wie in Afrikaanse landen voorlichting gaat geven over 
seksualiteit moet vooral goed luisteren en niet het eigen 
gelijk propageren. Vijf gesprekken met ervarings
deskundigen over het omgaan met taboes en werkelijkheid.

tekst Tony van der Meulen
beeld Leonard Fäustle
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‘ Iedereen  
moet zelf kunnen 
kiezen’

 TABOE EN WERKELIJKHEID

‘ Benadrukken 
dat seks vooral 
ook leuk is, 
wordt in Afrika 
gauw gezien 
als een typisch 
westerse 
benadering’

Naam: Geesje van Mensvoort
Geboortedatum: 8 oktober 1968
Geboorteland: Nederland
Huidige woonplaats: Haarlem 
Huidige functie: Program Advisor 
Sexual and Reproductive Health
Werkervaring: In diverse Afrikaanse 
landen voor UNAIDS en Cordaid
Opleiding: Huishoudwetenschappen 
en voorlichtingskunde 
Universiteit Wageningen

een project gedaan voor seksualiteit en repro
ductieve gezondheid, en we werkten daarbij sa
men met allerlei gezondheidsorganisaties, ngo’s, 
maar ook kerken. De faith-based organisations 
hebben daar eigen klinieken en hulpcentra. Met 
dat programma proberen wij ervoor te zorgen dat 
overal voorbehoedmiddelen beschikbaar zijn: 
condooms, de pil, spiraaltjes, alles. Iedereen 
moet zelf kunnen kiezen: dat is daarbij het uit
gangspunt. Het standpunt van de roomskatho
lieke kerk daarentegen is dat alleen natuurlijke 
gezinsplanning wordt ondersteund. Dat bete
kent: alleen periodieke onthouding.’

‘Onze visie, die van Cordaid als katholieke orga
nisatie, wijkt duidelijk af van de benadering van 
de katholieke kerk. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen toegang heeft tot alle vormen van voor
behoedsmiddelen. Wij realiseren ons dat de kerk 
dat niet in praktijk wil brengen. Maar wij vinden 
wel dat de klinieken van de kerk moeten doorver
wijzen naar centra waar je al die middelen kunt 
krijgen. Wij zoeken dus naar mogelijkheden dat 
die vrije beschikbaarheid er is zonder ons te ver
wijderen van de kerk.’
 ‘De praktijk is weerbarstig. Je merkt dat het 
afhangt van de priester of de bisschop hoe hij 
hiermee omgaat en of hij bereid is alle informa
tie te laten geven. Het hangt soms ook af van 
persoonlijke overtuigingen. En het wordt heel 
lastig als iemand vindt dat je überhaupt geen 
seks moet hebben als je jong bent en dat die 
middelen het alleen maar aanmoedigen. Als zo 
iemand zegt dat er wel wordt doorverwezen, 
weet je nooit zeker of het wel of niet gebeurt. En 
als een ziekenhuisje niet over alle middelen be
schikt hoeft dat weer niet door onwil te komen, 
het kan ook het gevolg zijn van slechte infra
structuur. Dit maakt het vaak lastig en ook on
doorzichtig.’
 ‘Op lokaal niveau vinden veel priesters het 

allemaal heel ingewikkeld. Samen zoeken wij dan 
allerlei wegen om er creatief mee om te gaan 
zonder dat het grote problemen geeft. Ook onder 
priesters heb je conservatieven, vrijdenkers en 
alles ertussenin. Ik heb met een bisschop ge
sproken die zelf ook wel ziet dat vrouwen te veel 
kinderen krijgen. Een vrouw die al zes, zeven kin
deren heeft en deze al nauwelijks kan onderhou
den, moet die nog een keer zwanger worden? 
Maar zo’n bisschop voelt zich dan in zijn officiële 
boodschappen toch gebonden aan de officiële 
leer van de kerk, terwijl dat niet realistisch is.’

Voor lokale medewerkers moet die voortdurende 
spanning tussen beleid en praktijk heel verwar-
rend zijn.
‘Ja, veel professionals in de gezondheidszorg zit
ten met grote dilemma’s. Ze willen niet te strikt 
zijn, maar ook niet te veel afwijken van de leer. Ze 
weten heel goed dat ze ervoor moeten zorgen dat 
een vrouw met zes kinderen niet nog eens zwanger 
moet raken. Maar hoe? Wij proberen dan een ge
sprek aan te gaan, kijken waar de ruimte zit, kijken 
wat je met praten kunt veranderen. Echt ingewik
keld wordt het als je het gaat hebben over homo
seksualiteit. Dat heeft niet zozeer alleen met kerk 
of geloof te maken, ook met de eigen cultuur.’
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Dat voortdurend balanceren tussen je eigen 
idealen en de dagelijkse praktijk, maakt dat je 
werk interessant of toch vooral lastig?
‘Heel interessant. Het grote verschil tussen onze 
maatschappij en de Afrikaanse samenleving is 
dat religie, welke dan ook, er een heel belang
rijke rol speelt. Bijna alle mensen gaan naar een 
kerk, en dat staat vaak nog weer los van hun ei
gen insteek en opvattingen. Met alles wat wij 
doen hebben wij te maken met religie en de ei
gen cultuur. Bepaalde invloeden lopen ook door 
elkaar heen, het is vaak ingewikkeld er achter te 
komen waar een bepaalde opvatting vandaan 
komt. Zoals een van onze partners in een onder
zoek zei: als mensen zich heel precies zouden 
houden aan de leer van de kerk, zouden ze trouw 
zijn en ook geen seks hebben voor het huwelijk, 
en zou er veel minder hiv en aids zijn. Alleen 
daardoor kun je je al afvragen hoeveel invloed de 
kerken in de praktijk hebben. En als je naar de 
statistieken kijkt maakt het voor het gebruik van 
condooms ook niet uit of iemand katholiek is of 
niet. Als voorbehoedmiddelen maar goed bereik
baar zijn, en daar gaat het om, maken katholie
ken er niet minder gebruik van.’

Dus: waar maken wij ons eigenlijk druk om?
‘We maken ons druk over afgelegen gebieden 
waar alleen een katholieke gezondheidsvoorzie
ning beschikbaar is. In steden hebben mensen 

keuzes en maakt het allemaal veel minder uit. 
Ons werk speelt zich voor twintig procent binnen 
katholieke gezondheidsinstellingen af en voor 
tachtig procent daarbuiten. Dat relativeert het 
natuurlijk ook. Als de kerken zelf geen voorbe
hoedsmiddelen verstrekken, zet de overheid al 
soms een eigen kiosk naast de kerkelijke kliniek 
zonder dat dit veel strijd geeft. Dat is dus een 
goede oplossing. Cordaid ondersteunt dit ook in 
een aantal landen.’

Lukt het om in een samenleving waar hiv en 
seksueel geweld zo’n grote rol spelen toch ook 
nog positief over seksualiteit te praten?
Voor het eerst in ons gesprek zucht Geertje van 
Mensvoort, maar meteen wel diep: ‘Uiteindelijk 
gaan de discussies veel te veel over de risico’s. 
En veel minder over wat ook leuk kan zijn in rela
ties. Maar ik denk dat er onderling veel over seks 
wordt gepraat. In Afrikaanse samenlevingen 
doen ze dat niet in het openbaar. Maar hoe vaak 
gebeurt dat hier, bij ons? Erg benadrukken dat 
seks vooral ook leuk is, wordt in Afrika wel gauw 
gezien als een typisch Nederlandse of westerse 
benadering. Wij benadrukken dat seks altijd vrij
willig moet zijn en dat je zelf je grenzen moet 
aangeven. Daarnaast is het belangrijk om plezier 
te hebben, maar wel in deze volgorde. Vrijwillig
heid is essentieel, leuk is een volgende stap die 
daaruit kan volgen.’

Benauwenissen
Bij Edukans in Amersfoort, elf jaar geleden opge
richt vanuit de Unie voor Christelijk Onderwijs, 
lijkt Herman Kruijer professioneel te genieten 
van het vinden van werkbare oplossingen in ge
voelige situaties. Als coördinator van Educaids is 
het zijn dagtaak om op een effectieve manier 
seksualiteit bespreekbaar maken in een aantal 
Afrikaanse landen. Ook Educaids loopt dan aan 
tegen een complexe mix aan benauwenissen die 
voortkomen uit van oorsprong westelijke religies 
en eigen tradities.
 Herman Kruijer: ‘In Soroti in het noorden 
van Oeganda hebben wij te maken met drie part
ners: een seculiere, een protestantse en een ka
tholieke. De katholieke partner kon op scholen 
niet over condooms gaan praten, maar vond wel 
dat het moest gebeuren. Toen heeft een andere 
partner dat overgenomen en het liep prima. Een 
elegante oplossing, de katholiek schaamde zich 
er ook niet voor. Zo kon binnen een beperkte 
speelruimte toch worden voldaan aan een essen
tiële behoefte.’
 ‘In Ghana blijkt uit onderzoek dat een groot 
percentage van de meisjes onder de twintig al 
een keer zwanger is geweest terwijl ze niet ge
trouwd waren. Daar moet je wat mee. Je kunt wel 
zeggen: die meisjes mogen dat niet doen, klaar. 
Maar ze doen het. Kijk maar naar de statistieken. 
Je kunt best een goede redenering opzetten dat 

IN DE PRAKTIJK

‘ We moeten 
beter gaan 
nadenken over 
het effect van 
onze woorden’

Naam: Elise Kant
Geboortedatum: 13 september 1965
Geboorteland: Nederland
Huidige woonplaats: Hoofddorp
Huidige functie: Specialist gender 
equality and rightsbased 
approach
Werkervaring: 25 jaar in op het 
gebied van gender, 
mensenrechten, religie, 
VNresolutie 1325, 
conflictoplossing
Opleiding: Politicologie
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Casestudy 1

ICCO en 
homoseksualiteit 
in Afrika
Toch ook weer een bijzondere ervaring: een partnerorganisatie waar ICCO nauw mee samenwerkt vatte 
het plan op om een demonstratie tegen homo’s te ondersteunen. Elise Kant, genderspecialist bij ICCO 
praat erover met de opgewekte blijmoedigheid waarmee je meestal nog het verste komt in netelige 
situaties. ‘Wij hadden dus een probleem. Maar wat doe je als je van mening verschilt? Als je dat pro
beert op te lossen moet je vooral niet het beeld bevestigen dat homoseksualiteit iets is dat uit het 
Westen komt. Daar komt bij dat je bij de kerken van de partners met wie wij samenwerken alle grada
ties aantreft: van progay tot er zeer grote moeite mee hebben.’
 ‘Om veranderingen te bereiken is de relatie met kerkelijk leiders belangrijk. In Congo heb ik met 
een bisschop gepraat over homoseksualiteit. Dan kom je als snel terecht in het spanningsveld tussen: 
mensenrechten gelden ook voor homo’s, maar de bijbel zegt dat het niet mag. Als je daar dan intensief 
met elkaar over praat, ontstaat er vaak toch een bijzondere openheid. De bisschop weet dat homosek
sualiteit ook in Congo voorkomt. Maar als hij daar meer over wil weten en het googlet via de enige 
internetverbinding in het dorpscafé staat iedereen over zijn schouder mee te kijken. Ook weer lastig.’ 
 ICCO ondersteunt allerlei pogingen om een dialoog op gang te brengen. Met als inzet: ga de echte 
dialoog aan, deel je pijn, en zoek naar wat je met elkaar gemeen hebt. En: we moeten oppassen die 
discussie niet te voeren over de hoofden van de mensen heen. Elise Kant: ‘Onze voornaamste speel
ruimte is dat mensen met elkaar in gesprek raken en proberen homoseksualiteit uit de negatieve sfeer 
te halen. Waar zijn wij het wel of niet over eens? Kunnen we het erover eens worden dat geweld tegen 
homo’s niet mag? Dat klinkt als een nogal laag ambitieniveau. Maar het is heel belangrijk. Vooral als 
het lukt om zelf in de luwte te blijven, aan de achterkant van de discussie. Wij faciliteren dat onze 
partners daar zelf het gesprek voeren.’
 Bij reacties op bijvoorbeeld de nieuwe antihomowet in Oeganda werkt volgens Elise Kant veel 
kabaal vanuit Nederland alleen maar averechts. ‘Vanuit Nederland moet je natuurlijk zeggen dat die 
wet fout is. Maar je moet vooral voorkomen dat je je superieur opstelt. Dan gaan in Oeganda alle oren 
dicht en kom je niet verder dan een gesprek tussen doven. In gesprekken moet je vooral zien te ach
terhalen waar zo’n wet vandaan komt, wat de achtergrond is. Dan kun je proberen enige positieve 
invloed uit te oefenen.’ 
 ‘Maar hou op om met grote petities aan te komen: wij in Nederland zijn tegen en dat willen wij 
vooral laten weten. Dat benadrukt in Oeganda alleen maar het idee dat homoseksualiteit iets westers 
is, en dat die antihomowet daarom heel goed is om die westerse invloed tegen te gaan.’
 ‘In Nederland voelt het vaak heel goed als we weer duidelijk gezegd hebben wat wij ervan vinden. 
We moeten, lijkt mij, beter gaan nadenken over het effect van onze woorden. Wat willen wij ermee 
bereiken? Trekken we ons terug op ons eigen gelijk, of gaan we nu eens goed luisteren naar anderen? 
We kunnen ons hier gek blijven petitioneren, het helpt in Afrikaanse landen echt helemaal niets.’
 Elise Kant kan het niet genoeg benadrukken: niet in je de loopgraaf van je eigen gelijk gaan staan, 
maar je steeds weer afvragen: wat is er aan de hand en hoe kunnen wij daarover in gesprek raken? Die 
avond gaat zij naar het Amsterdamse debatcentrum Spui 25 waar de ZuidAfrikaanse predikante Judith 
Kotzé wordt bevraagd over haar stelling dat homorechten juist kunnen worden gerealiseerd vanuit 
traditionele waarden: ‘Waar staat in de Bijbel dat Gods woord niet gericht is aan LHBT’s?’
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meisjes die niet getrouwd zijn geen seks moeten 
hebben, maar de feiten zijn nu eenmaal anders. 
Met die feiten moeten wij het doen en dat is de 
discussie die steeds gevoerd wordt. Het is daarbij 
belangrijk om te achterhalen waar allerlei be
zwaren vandaan komen. Condooms kunnen zelfs 
slecht gemaakt zijn en gaatjes bevatten: ja, daar 
kun je het ook over hebben. Maar de meeste be
zwaren hebben te maken met normen en waar
den, met cultuur en religie.’
 ‘Daar staat steeds weer tegenover: wat is de 
realiteit? En waar is behoefte aan? Daarbij blijft 
iemand als ik altijd de blanke grijze krullenbol 
die het komt vertellen. Daarom is het heel be
langrijk dat de mensen de discussie met elkaar 
voeren: niet over hen maar door hen. Want als 
het een westerse discussie wordt gaan de hakken 
al heel snel in het zand.’
 ‘Eigenlijk nog weer ingewikkelder is de dis
cussie over homoseksualiteit. Je kunt op een 
workshop vragen: homoseksualiteit, is dat onge
zond? Je ziet dan mensen twijfelen. Ze willen 
eigenlijk zeggen: het is ongezond, maar waarom 
zou dat zo zijn? Is het tegen de wet? Ja, in  
allerlei landen is het tegen de wet. Maar is homo
seksualiteit een ziekte die je af kunt leren, of 
word je zo geboren? Dan is vaak nog de gangbare 
mening: het is een ziekelijke gewoonte die niet 
mag en die bestraft moet worden.’

Is praten over abortus nog weer ingewikkelder 
dan over homoseksualiteit?
‘Nee. Juist niet. Ik denk dat in de meeste Afri
kaanse landen abortus meer geaccepteerd wordt 
dan homoseksualiteit. Ook hier is feitelijke infor
matie essentieel. Hoe moet een meisje uit een 
Ghanees dorpje weten dat abortus in haar land 
legaal is? En als ze dat al weet, hoe komt ze dan 
in een kliniek terecht, waar het goed en legaal 

gebeurt? In een land als Ghana is een legale 
abortus nauwelijks bereikbaar. Want je moet er 
stappen voor ondernemen waardoor duidelijk 
wordt dat je ongetrouwd zwanger bent, en dat is 
een groot taboe. Dus komt zo’n meisje vaak te
recht bij iemand die illegaal aborteert, met heel 
veel risico’s. Bij de hoge moedersterfte in het 

noorden van Ghana wordt dertig procent veroor
zaakt door de gevolgen van een abortus.’

Hoe kun je die cirkel doorbreken?
‘In onderwijsprogramma’s kun je alles aan de orde 
stellen, maar je kunt er niet voor zorgen dat het in 
de praktijk ook goed gaat. Daarom is het belang
rijk om programma’s op scholen te koppelen aan 
een kliniek, waar alles beschikbaar is wat te maken 

heeft met seksualiteit en reproductieve gezond
heidszorg. Begeleiding, medicatie, maar ook het 
testen op seksueel overdraagbare aandoeningen.’
 ‘Er is een grens aan wat je op dit gebied kunt 
vragen aan leraren in de hoogste klassen van de 
lagere school. Iemand met genoeg zelfvertrouwen 
kan erover praten, maar het is nogal wat: praten 

‘ Iemand als ik 
blijft altijd de 
blanke grijze 
krullenbol 
die het komt 
vertellen’

Naam: Herman Kruijer
Geboortedatum: 2 septeber 1959
Geboorteland:  Nederland
Huidige woonplaats: Amersfoort
Huidige functie: Coördinator 
Educaids
Werkervaring: Fysiotherapeut, 
onderzoeker voor Education 
International, coördinator 
Educaids
Opleiding: Fysiotherapie, master 
onderwijskunde, master 
International Development 
Studies
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‘ Een meisje in de klas vroeg 
tijdens een les over besnijdenis 
ineens: Wat moet je als je al 
besneden bent?’
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over seks. Over wat mensen doen als ze seks heb
ben. Daarbij gaat het niet alleen over: het doen. 
Het gaat ook over ziekten. Als je dan zelf in je fa
milie iemand verloren hebt door hiv of aids, kan 
dat inspirerend zijn maar ook heel belastend.’
 ‘In Kenia was ik bij een les waar besnijdenis 
aan de orde kwam. Het ging erover dat het wette
lijk verboden is en dat het voor je gezondheid niet 
nodig is. Op een tafel zat een meisje met haar be
nen te wiebelen en ineens vroeg ze: maar wat 
moet je als je al besneden bent? Dat is een punt 
waarop je als leraar ook niet verder kunt. Wat moet 
ik als ik al hiv heb: het zijn vragen die de rol van 
de leraar te buiten gaan.’
 ‘Ons programma Educaids was in het begin, de 
naam zegt het al, heel erg gericht op het bestrij
den van aids. Maar inmiddels vinden ook wij dat 
seksuele vorming over veel meer moet gaan dan 
alleen over ziektebestrijding. Je kunt het ook po
sitief benaderen, seks heeft ook met genieten te 
maken. Maar rond seks hangt in veel Afrikaanse 
landen de sfeer: doe het niet, je wordt er ziek van. 
Zo ontstaat er een taboe waardoor je niet toekomt 
aan de zorg om geen aids te krijgen of niet zwan
ger te raken.’

Krijgen jullie ook het verwijt dat je jonge men-
sen juist aanzet tot seks?
‘Ja, dat heeft alles te maken met het taboe om 
erover te praten. Maar dat zie je hier in Nederland 

ook: dertigers praten er nu met hun kinderen veel 
opener over dan vroeger. Door het taboe blijft 
praten over seksualiteit toch vaak praten vanuit 
het gezondheidsperspectief: besnijdenis, aids.’
 ‘Wij promoten geen seks, wij geven feitelijke 
informatie. Uit onderzoek blijkt dat als je in klas
sen praat over seks, dit juist een vertragende 
werking heeft. Ze beginnen er later mee. Een 
kind moet leren zijn eigen keuzes te maken. En 
leren zijn eigen grenzen aan te geven. Als hij er
voor kiest, moet hij weten hoe het veilig kan. Bij 
jongeren gaat er veel minder fout als ze er meer 
van weten.’

Chinese mimiek
Toen Sanderijn van der Doef, psycholoog en sek
suoloog bij Rutgers WPF, in 2008 voor het eerst 
in China een voordracht hield over seksualiteit 
keek haar gehoor haar streng aan. Een kenner 
van de soms nogal ondoorgrondelijke Chinese 
mimiek had wellicht ook verbijstering kunnen 
waarnemen. Ze was al twee dagen bezig en werd 
steeds getolkt toen ze erachter kwam dat het Chi
nees geen apart woord heeft voor seksualiteit, 
maar alleen voor seks. In de Chinese vertaling 
had ze steeds alleen maar over seks staan praten.
 Mede daarom wil zij, na een eerste slok thee, 
het meteen gezegd hebben: ‘Seksualiteit is een 
heel breed begrip. Seks gaat alleen over de ge
slachtsgemeenschap, over het doen. Bij seksuali

teit hebben we hebben over gevoelens in de 
brede zin: attitudes, emoties, intimiteit, relaties, 
je eigen opvattingen.’
 Ze kijkt me nauwlettend aan, maar we zijn op 
het Utrechtse kantoor van Rutgers WPF en ik ben 
geen Chinees: ditmaal ontstaat er geen verwarring.
 Sanderijn van der Doef geeft samen met Jo 
Reinders bij Rutgers WPF invulling aan het Edu
caidsprogramma in een aantal Afrikaanse lan
den. ‘Ik had al veel ervaring met trainingen, 
maar niet met organisaties die op geloof zijn 
gebaseerd. Voor mij was het volslagen nieuw: be
ginnen met gebed. En er ook weer mee eindigen. 
Omdat ik er zelf geen ervaring mee had vroeg ik 
iemand in de zaal om het gebed te doen en ik 
vond het heel mooi om daarbij te zijn. Er werd 
gebeden om de training te zegenen en ook om 
mij bij te staan en ik dacht: wat fijn dat er ook 
aan mij gedacht wordt. Het bidden maakt dat je 
meteen een relatie krijgt met de mensen: ze den
ken aan je en ze vinden het fijn dat je er bent.’

Moet je in een gelovige omgeving heel voorzich-
tig zijn met het praten over seks en seksualiteit?
‘Ik bouw zoiets stap voor stap op, steeds weer 
een stapje verder, richting volledige openheid. 
Tot mijn hele verhaal duidelijk is en expliciet. Dat 
duurt een dag of vijf, op de eerste dag begin ik 
heel neutraal. Wat zijn in dit land de problemen 
met seksualiteit en reproductieve gezondheids

‘ Er werd 
gebeden om 
de training 
te zegenen 
en om mij bij 
te staan. Ik 
dacht: wat 
f ijn dat er ook 
aan mij wordt 
gedacht’

Naam: Sanderijn van der Doef
Geboortedatum: 20 april 1956
Geboorteland: Frankrijk
Huidige woonplaats: Aerdenhout
Huidige functie: Technical Advisor 
Sexual Health bij Rutgers WPF
Werkervaring: 20 jaar ervaring in het 
veld van de seksuele en 
reproductieve gezondheid
Opleiding: Psychologie 
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PRISMA:  
van ideaal naar 
realiteit
Ook wat seks betreft kan het er heftig aan toegaan in de Bijbel. In 2 Samuel 13:122 valt te lezen hoe 
Amnon, de oudste zoon van koning David, op brute wijze zijn halfzus Tamar verkracht. ‘Hij greep haar 
beet en zei: Kom zusje, kom bij me liggen. Ze smeekte: Nee, mijn broer, laat dat! Raak me niet aan! 
Zoiets schandelijks doet men in Israel toch niet! Denk eens aan mij, wat moet ervan mij worden als ik 
van mijn eer ben beroofd? [...] Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei, en hij overweldigde haar 
en onteerde haar en verkrachtte haar.’
 Anke PlangeVan Well is themaspecialist en coördinator basisgezondheid en hivprogramma’s van 
Prisma, een koepel van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking. Zij merkt dat bij het 
praten over seks en seksualiteit in Afrikaanse landen vanuit christelijke principes de Bijbelse lotgeval
len van Tamar een goed startpunt zijn voor vaak complexe discussies. ‘Wat betekent dit verhaal over 
Tamar en wat kunnen wij er in onze tijd van leren? Dan kom je te praten over seksueel geweld. Hoe kun 
je dat in je eigen cultuur tegengaan? De Bijbel wordt vaak gebruikt om van alles te verbieden en chris
telijke organisaties worden vaak neergezet alsof ze overal tegen zijn: tegen dit en tegen dat. Maar het 
verhaal van Tamar kan ook gebruikt worden om over oplossingen te praten.’

Het Hooglied praat er trouwens ook niet omheen.
‘Ja, die tekst is heel openhartig. En geeft ook aan dat seksualiteit niet alleen de voortplanting tot doel 
heeft. Het is belangrijk voor iemands persoonlijkheid en het kan mensen op een bijzondere en ont
spannen manier samenbrengen. Maar ook bij onze partners wordt hier heel verschillend over gedacht. 
Ik was een keer op zo’n bijeenkomst en daar ging een van onze partners uit Oeganda het Bijbelverhaal 
over Tamar voorlezen. Dat was heel indrukwekkend. Daarna gingen we praten, niet over wat allemaal 
niet mag, maar over hoe wij ons met de Bijbel in de hand te weer kunnen stellen tegen allerlei mis
standen. Zo kun je mensen op een andere manier tegen echte problemen als aids en ongewenste 
zwangerschappen laten aankijken.’

Moet dat op een heel voorzichtige manier?
‘Dat valt eigenlijk wel mee. Omdat wij uit dezelfde kerkelijke tradities komen, is er veel onderling 
vertrouwen. En zo kunnen we zaken op de agenda zetten die heel moeilijk liggen. Maar wij willen onze 
opvattingen niet opdringen, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. In jongerengroepen bena
drukken wij bijvoorbeeld seks en trouw binnen het huwelijk. Maar we zien ook dat veel jonge meisjes 
ongewenst zwanger worden. En daarom proberen wij, zonder iemand af te stoten, ook over condooms 
te praten. Onze aandacht moet er voor iedereen zijn.’
 ‘Waar staan wij? Wij gaan uit van bestendige relaties, het huwelijk, man en vrouw. Het ideaalbeeld 
van seks binnen het huwelijk, een relatie van trouw. Maar in de praktijk is in veel landen waar wij 
werken veertig tot zestig procent van de zwangerschappen ongewenst. Dus moet er veel meer seksuele 
voorlichting komen: ken je eigen lichaam, kies er zelf voor wat je wel of niet wilt. Je kunt dan kiezen 
voor onthouding, maar ook voor een condoom. Wij geven daar geen oordeel over, wij willen ervoor 
zorgen dat iedereen zo goed geïnformeerd is dat hij of zij zelf in vrijheid kan kiezen.’
 Anke Plange merkt dat door de nood der tijden ook vanouds conservatieve kerken opener worden. 
‘Hoe kun je hiv voorkomen? En als christen moet je ook zorgen voor mensen die al hiv hebben. Dan 
merk ik dat je ook vanuit de Bijbel een heel eind komt met praten over seksualiteit, niet alleen nega
tief maar vooral ook positief.’    

IN DE PRAKTIJK
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29 TABOE EN WERKELIJKHEID

zorg onder jongeren? Dan gaan we praten over 
het aantal jongeren onder de negentien dat aids 
heeft, over het aantal ongeplande zwanger
schappen onder de zestien, het aantal soa’s, het 
aantal verkrachtingen. We praten over afge
dwongen huwelijken onder de zeventien, over 
heel jonge meisjes die een kind krijgen. Op deze 
manier maak je duidelijk dat er een probleem is. 
Een groot probleem en dat het hard nodig is om 
met z’n allen te praten hoe wij iets aan dit pro
bleem kunnen doen.’  
 ‘In de zaal zitten dan medewerkers van  
lokale gezondheidsorganisaties, van faith-based 
organisaties en mensen uit het onderwijs. Ik 
zorg er ook altijd voor dat een lokale expert een 
deel van het verhaal houdt. En dan ga ik uitleg
gen: wat bedoelen we met seksualiteit, hoe zou 
je dat hier kunnen definiëren en hoe kun je dat 
vergelijken met de officiële definitie van de We
reldgezondheidsorganisatie? Ik benadruk dat het 
gaat om het menselijk welbevinden, niet alleen 
om het voorkómen van problemen. We praten in 
zo’n groep over seksualiteit in al zijn facetten, 
die verweven zijn met alles in het leven.’
 ‘In zo’n groep zie je vaak een angst om te 
gaan praten over vreselijk enge en gevoelige za
ken als geslachtsgemeenschap, vooral als het een 
groep jonge mensen is. Zijn we niet bezig het al
lemaal veel te veel te promoten? Ik promoot niet, 
ik geef informatie. Dit is wat jongeren willen. Alle 

problemen ontstaan juist door een gebrek aan de 
informatie die de jongeren nodig hebben.’
 ‘Er zijn ook altijd mensen die zeggen: je kunt 
je ook onthouden. In Afrikaanse landen is dat 
onder gelovige mensen vaak wijdverbreid: niet 
doen, pas op, seks is heel erg fout en je gaat er 
dood aan, dus begin er niet aan. Wij proberen 
dan dat negatieve beeld om te buigen. Iedereen 
heeft ermee te maken en daarom zou je willen 
dat mensen er ook een beetje plezier aan bele
ven. En dat seks niet alleen nodig is om een kind 
te krijgen. Ons programma is er op gericht dat je 
als jongere een weloverwogen, zelfstandige be
slissing kunt nemen of je seks wilt of niet. Zij 
nemen die beslissing, niet wij. Of je dat als vol
wassene nu leuk vindt of niet.’

Maar voor sommige strenggelovigen is het juist 
een deugd om seks te onderdrukken.
‘Je kunt als gelovige wel voor onthouding willen 
pleiten, maar inmiddels is ook voldoende bewe
zen dat alle voorlichting over alleen onthouding 
niet werkt. Het heeft totaal geen impact. Wat wel 
werkt is een programma aanbieden waarin jon
geren zelf kunnen kiezen: voor onthouding, 
maar bijvoorbeeld ook voor wachten tot je de 
ware tegenkomt. Ook gelovigen zullen moeten 
accepteren dat jongeren hun eigen keuzes ma
ken. En wij willen hen daar graag bij helpen.’
 ‘In onze cursus praten wij hier een dag of vijf 

over en aan het eind krijg ik dan reacties als: de 
ogen zijn ons geopend. Maar je ziet ook vaak een 
diepe worsteling om nieuwe inzichten zelf te ac
cepteren. Ik ben al blij als ons werk leidt tot 
kleine veranderingen.’
 ‘Ik gaf eens een cursus in Ethiopië en trof 
daar als we het bijvoorbeeld over homoseksuali
teit hadden veel weerstand en ongeloof. Er zat 
een man tussen die steeds heel kritische vragen 
stelde, maar dat heb ik altijd liever dan zwijgen. 
Achter zijn ogen zag ik: ik geloof er niets van. 
Twee jaar later was ik er weer en tot mijn verras
sing was diezelfde man nu een van mensen die 
de workshop over seksuele en reproductieve ge
zondheid coördineerde. Ik dacht dat je er altijd 
zo kritisch over was, zei ik tegen hem. En toen zei 
hij: Sanderijn, ik ben er over blijven nadenken, ik 
heb nog meer informatie opgezocht en ik ben 
ondanks alle weerstand ertegen tot de conclusie 
gekomen dat het verhaal dat er in Ethiopië geen 
homoseksualiteit bestaat gewoon niet klopt.’

Hij ging zijn eigen oude vooroordelen nu bij  
anderen bestrijden.
‘Ja, en het belangrijke daarvan is dat het zo niet 
meer een westers verhaal is. Het maakt veel ver
schil of hij of ik het vertel. Hij praatte er nu met 
mensen over die precies zo dachten als hij twee 
jaar geleden. Ik vertel dit met veel emotie omdat 
het mij diep raakt.’ 

‘ Je kunt 
de Bijbel 
gebruiken 
om over 
oplossingen  
te praten’

Naam: Anke Plangevan Well
Geboortedatum: 15021972 
Geboorteland: Nederland
Huidige woonplaats: Houten
Organisatie: Prisma, koepel van 
christelijke ontwikkelings
organisaties 
Huidige functie: Themaspecialist en  
coördinator Basic Health & HIV,  
ICCOcoöperatie
Werkervaring: Tien jaar veldervaring  
in Indonesië en Magagascar,  
sinds zeven jaar bij Prisma
Opleiding: Huishoudwetenschappen 
(voorlichtingskunde)  
en culturele antropologie
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INTERVIEW

Faghmeda Miller was de eerste moslimvrouw in  
ZuidAfrika die openlijk verklaarde besmet te zijn met 
hiv. Omdat er voor islamitische lotgenoten nog geen 
referentiepunt bestond, richtte ze de organisatie 
Positive Muslims op. 

tekst Siri Lijfering
beeld  Leonard Fäustle
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31FAGHMEDA MILLER

M
et een warme glimlach verwel
komt Miller mij in een mooi café 
vlakbij het Victoria & Albert  
Waterfront in Kaapstad. Dit is 
niet alleen de belangrijkste haven 

van de stad, maar ook een plaats om te flaneren. 
Miller groet wat voorbijgangers, ze is hier op 
haar gemak. Ik vraag haar bij het begin te begin
nen. ‘In 1994 ontdekte ik na de dood van mijn 
man dat ik besmet was met hiv. Het eerste wat ik 
voelde was schaamte, want vanuit mijn geloof 
zag ik het als een straf van God. Ik besloot het 
daarom aan niemand te vertellen, want ik dacht 
dat het toch niet meer lang zou duren voordat ik 
dood zou gaan.’ 
 Miller had het zwaar en zocht naar een 
moslim organisatie die mensen met hiv/aids 
steunde, maar deze bleek niet te bestaan. Uit
eindelijk kwam ze terecht op een bijeenkomst 
met een groep lotgenoten die door een christe
lijke organisatie werd georganiseerd. Daar leerde 
ze dat je met de juiste medicatie lang met de 
ziekte kunt leven. Het gaf Miller zo veel hoop, 
dat ze besloot dit belangrijke inzicht te delen in 
de uitzending van een lokaal radiostation. Er 
volgden veel reacties. ‘Gemengde reacties’, zegt 
Miller. ‘Sommigen herkenden zich in mijn verhaal 
en vonden het inspirerend, veel anderen waren 
negatief. Mijn bekentenis ontketende een ware 
religieuze discussie. Zo zeiden mensen dat een 
goede moslim geen hiv kon krijgen, dat ik vast 
had gezondigd en God mij nu strafte. In het be
gin was ik erg geschrokken en boos dat mijn ge
loofsgemeenschap me in de steek liet. Maar het 
gaf mij ook een doel, want ik realiseerde me dat 
deze reacties vooral voortkwamen uit een gebrek 
aan kennis. Daar wilde ik iets aan doen.’ 

Niets forceren
Het was het begin van Positive Muslims, de orga
nisatie die Miller met twee andere hivpositieve 
moslims in 2000 oprichtte. Positive Muslims gaf 
dertien jaar lang emotionele en psychologische 
steun aan mensen met hiv en aids. Hoewel de 
organisatie onlangs ophield te bestaan vanwege 
interne onenigheid, zet Miller zich nog steeds in 
om voorlichting te geven. 
 Hoe past ze die voorlichting aan op de isla
mitische doelgroep? ‘Als ik bijvoorbeeld een ses
sie organiseer voor een groep moslims, begin ik 
niet meteen over condooms, omdat ik weet dat 
daar in de islam een taboe op rust, net als op 
seks voor het huwelijk. Bij christelijke en niet
religieuze groepen behandel ik dit gemakkelijker, 
maar ook dan probeer ik niets te forceren.  
In mijn voorlichting presenteer ik alle mogelijke 
opties om besmetting te voorkomen, maar bij 
sommige groepen sneller dan bij andere. Ook be
nadruk ik altijd ook dat het een vrije keuze blijft.’
 In haar voorlichting probeert Miller ook ge
vestigde religieuze leiders te betrekken. ‘Dit is 
geen gemakkelijke opgave’, vertelt Miller, ‘want 

ook imams spreken niet graag over hiv, aids en sek
sualiteit.’ Miller vertelt dat toen zij openlijk ver
klaarde hivpositief te zijn, veel imams zich in 
eerste instantie aangevallen voelden en gelovigen 
tegen haar op probeerden te zetten. ‘Maar mij 
snoeren ze niet de mond’, lacht Miller. ‘Daar ben ik 
veel te gedreven voor. Ik had een doel en daar 
wilde ik voor vechten.’ Miller vertelt dat het na veel 
lange gesprekken lukte een aantal leiders mee te 
krijgen. Hen nodigt ze bijvoorbeeld uit als spreker 
bij bijeenkomsten. Het gaf haar voorlichtings
activiteiten een enorme boost. ‘Religieuze leiders 
hebben toch een voorbeeldrol en zijn de personen 
waar men in de gemeenschap naar luistert. Als je 
die aan jouw kant hebt, kom je een heel eind.’

Money talks
Volgens Miller houden westerse ngo’s soms geen 
rekening met de culturele en religieuze context 
waarin zij werken en hanteren ze vaak een stan
daard benadering die aansluit op het beleid van 
het desbetreffende donorland. ‘Hierdoor is hun 
voorlichting vaak veel minder effectief dan die 
van lokale organisaties’, stelt Miller. Zij geeft 
hierbij het voorbeeld van USAID, een van de 
grootste organisaties die actief zijn op het ge
bied van hiv/aidsbestrijding in ZuidAfrika. ‘Een 
aantal jaar geleden werd het beleid bij USAID 
conservatiever en vertelden ze ons en andere 
partnerorganisaties dat wij niet langer moesten 
praten over condooms, maar dat we in plaats 
daarvan onthouding moesten prediken. De lo
kale organisaties wisten dat deze benadering 
niet aansloot op de realiteit in ZuidAfrika, maar 
USAID wilde daar niets van weten. Voor ons was 
het een moeilijke overweging of we moesten sa
menwerken volgens deze voorwaarden of onze 
eigen weg moesten gaan. Aan de ene kant wil je 
natuurlijk zo veel mogelijk mensen helpen en 
daarvoor heb je geld nodig, waarin zij konden 
voorzien. Tegelijkertijd wil je de mensen die je 
bereikt wel ook zo goed mogelijk helpen. Het is 
een moeilijke afweging, maar ja, money talks’, 
verzucht Miller. Positive Muslims paste zich aan 
de wensen van de geldschieter aan, ondanks de 
frustraties vanwege de Amerikaanse eisen. Na 
een aantal teleurstellende evaluaties zag USAID 
zelf ook in dat dit beleid niet effectief was en 
werd er weer een koerswijziging doorgevoerd. 
Volgens Miller zijn door de dwaling onnodig  
levens op het spel gezet. 
 ‘Wat naar mijn idee het belangrijkste is,’ 
concludeert Miller, ‘is dat een benadering niet 
wordt opgelegd, maar wordt aangepast aan de 
lokale context. One size does not fit all.’ Vooral 
op het gebied van religie en seksualiteit is vol
gens haar nog een wereld te winnen. ‘Wanneer je 
deze twee op een goede manier verbindt, kom je 
heel ver’, aldus Miller. ‘Religie is een krachtig 
wapen in de strijd tegen hiv en aids, en het is tijd 
dat het ook zo gebruikt gaat worden.’

Onderzoek
Volgens de laatste schattingen van 
UNAIDS leven er momenteel rond 
de 5.6 miljoen mensen met hiv in 
ZuidAfrika. Dit betekent dat 1 op 
de 9 mensen in het land besmet is 
met het virus. Hoewel het aantal 
besmettingen de laatste jaren 
enigszins is gedaald, staat 
ZuidAfrika nog steeds bovenin de 
lijst met meeste hiv/aidsgevallen 
en draagt het land 15% bij aan het 
totaal van nieuwe besmettingen. 
Een recent onderzoek van de 
hulporganisatie Islamic Relief laat 
zien dat door de jaren heen de 
houding van de islamitische 
gemeenschap in ZuidAfrika sterk is 
veranderd. In eerste instantie 
zagen veel moslims aids als een 
gevolg van seksuele vrijheid en 
werd het probleem in 
moslimgemeenschappen daarom 
lang ontkend. Dit leidde tot een 
verhoogd verspreidingsrisico, 
stigmatisering en discriminatie.  
In landen als ZuidAfrika, waar hiv/
aids dramatische proporties heeft 
aangenomen, bleek deze afwerende 
houding een groot probleem. 
Hoewel de moslimgemeenschappen 
daar iets progressiever worden, 
blijft het een gevoelig onderwerp. 
Van grote invloed zijn de meningen 
van imams en de houding van 
westerse donorlanden. Een 
humanitaire hulporganisatie zoals 
Islamic Relief richt zich daarom op 
het voorlichten van diverse partijen 
en de beïnvloeding van nationaal 
beleid.

Bron: Islamic Responses to HIV and 
AIDS: Challenges and opportunities 
for Islamic Relief Worldwide, Rhea 
Rahman (The New School for Social 
Research, New York) and Ruth 
Jansen (Islamic Relief Netherlands)       
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O
nderhandelingen bij de VN kunnen 
soms wonderbaarlijke coalities ople
veren. Zo ook de VNconferentie van 
de Commission on the Status of  
Women (CSW) afgelopen april, die ge

weld tegen vrouwen als thema had. Daar konden 
het Vaticaan, Iran, Syrië en Rusland het bijzonder 
goed met elkaar vinden in hun gezamenlijke 
kruistocht tegen progressieve taal over de rol van 
de vrouw, over het gezin en seksualiteit. Het le
verde hen in een editorial in de New York Times de 
kwalificatie ‘Unholy Alliance’ op. 
 Deze ‘onheilige alliantie’, in feite niet meer 
dan een gelegenheidscoalitie waar nu en dan en
kele Afrikaanse of Arabische landen als Egypte, 
Soedan of Libië bij aanhaakten, legde ieder 
woord in de conceptverklaring op een weeg
schaal. Zo was er bijvoorbeeld van alles mis met 
de term ‘intimate partner violence’. Dat impli
ceerde dat er meer relaties buiten het huwelijk 
zouden kunnen zijn, en dus moest het ‘domestic 
violence’ worden. Een clausule over geweld tegen 
vrouwen vanwege hun seksuele oriëntatie of gen
deridentiteit? Liever niet, want dan zou het lij
ken alsof er zoiets als lesbiennes bestaan. 
‘Comprehensive sexuality education’ zou jonge
ren maar aanzetten tot seks, en abortus is een 
vorm van geweld. Zo gingen de bezwaren nog wel 
even door. Het Vaticaan maakte maar liefst 43 
amenderingen op de conceptverklaring en wilde 
iedere verwijzing naar ‘gender’ verwijderd zien – 
want naar het idee van deze kleinste onafhanke

De toorn van de 
‘Unholy Alliance’

Een ‘Unholy Alliance’ van het Vaticaan, Rusland, Iran en 
Syrië dreigt progressie op het gebied van seksuele en 
reproductieve rechten terug te draaien. Volgens 
mensenrechtenorganisaties heeft hun lobby vooral te 
maken met politiek machtsvertoon. ‘Als de voorvechters 
voor mensenrechten niet heel hard voor hun zaak blijven 
strijden, zullen de conservatieve krachten winnen.’

tekst Selma Zijlstra

ANALYSE

lijke staat ter wereld staat gender voor alles wat 
feministisch is. 

Sterke lobby
Het is niet de eerste keer dat het Vaticaan  
optreedt: al sinds de CSWconferentie in Peking 
van 1995 is het erg actief, vaak met Arabische 
landen in het kielzog. Het Vaticaan heeft opmer
kelijk genoeg als enige religieuze entiteit in de 
wereld een observer status in de VN en maakt met 
een enorme batterij aan permanente vertegen
woordigers dankbaar gebruik van zijn religieuze 
gezag om de discussies te beïnvloeden. De laatste 
jaren lijkt deze lobby sterker dan ooit tevoren. 
Hoewel de achterban in katholiek LatijnsAme
rika zich minder begint aan te trekken van wat de 
paus zegt, vormt de ‘Heilige Stoel’ steeds krach
tiger bondgenootschappen met gelijkgestemde 
landen als Iran en Rusland. Zo is er in de loop der 
jaren een alliantie ontstaan die zichzelf steeds 
beter organiseert, niet alleen gedurende de VN
conferenties maar het hele jaar door.  
 Dat is niet zonder resultaat. Hun optreden 
tijdens de vorige CSWconferentie in 2012 zorgde 
ervoor dat de lidstaten niet tot een consensus
verklaring konden komen. Ook wisten ze te berei
ken dat tijdens de Rio+20 conferentie de term 
‘reproductieve rechten’ werd vervangen door het 
minder sterke ‘reproductieve gezondheid’. ‘Dit 
terwijl reproductieve rechten al vanaf 1979 in 
verscheidene VNverklaringen is vastgelegd’, ver
telt Hilde Kroes, pleitbezorger van seksuele en 
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33THE UNHOLY ALLIANCE

reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) bij 
Rutgers WPF. ‘Het is dus erg zorgelijk dat de  
Heilige Stoel en sommige andere landen deze 
rechten niet langer willen erkennen.’ 
 Het is een paradoxale trend, observeert Joni 
van de Sand, senior beleidsmedewerker bij 
WO=MEN. ‘Internationaal is er veel meer aan
dacht voor vrouwenrechten en wordt er veel pro
gressie geboekt. Tegelijkertijd wordt de oppositie 
steeds georganiseerder, wellicht juist in reactie 
daarop. Wereldwijd worden er steeds meer bond
genootschappen tussen kerk en staat gesloten. 
Dat zag je met de Moslimbroederschap in Egypte 
en ook in Rusland, waar president Poetin steeds 
nauwere banden smeedt met de orthodoxe kerk, 
met negatieve gevolgen voor liberale krachten 
zoals homorechtenactivisten of de zangeressen 
van Pussy Riot.’ Het gevolg van dit alles is dat op 
VNniveau de tijd van de grote vooruitgang op 
het gebied van gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve rechten voorbij is. ‘Het is nu vooral 
zaak om een terugval te voorkomen’, aldus Van 
de Sand.

Rode lijn
Dat lukte dit jaar bij de CSW, al moesten er con
cessies worden gedaan en lukte het niet de rech
ten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders in de slotverklaring op te nemen. 
Liberale organisaties en landen waren vooral op
gelucht toen een controversieel voorstel van de 
Afrikaanse groep, gesteund door de Unholy Alli
ance, uiteindelijk niet in de verklaring kwam. Dat 
voorstel behelsde dat ieder land het soevereine 
recht moest hebben om de afspraken uit te voe
ren ‘met volledig respect voor de eigen religieuze 
en ethische waarden en culturele achtergronden, 
alsmede voor de nationale wetten en ontwikke
lingsprioriteiten’. ‘Dat was voor ons echt de rode 
lijn’, aldus Van de Sand. ‘Dan draai je de univer
sele mensenrechtenverdragen terug en krijg je 
een raar soort cultureel relativisme.’ 
 De landen mogen zich dan wel beroepen op 
religieuze waarden, met religie hebben hun 
standpunten weinig te maken. Daarom is Jacque
line Nolley van Catholics for Choice, een interna
tionale katholieke organisatie gevestigd in de VS, 
ook zo verontwaardigd over de opstelling van het 
Vaticaan. ‘Zij claimen voor één miljard katholie
ken te spreken, maar dat doen ze niet. Een meer
derheid van de katholieken is het oneens met wat 
het Vaticaan zegt over seksualiteit. De katholieke 
werken schrijven ons voor ons eigen bewustzijn 
te volgen en dat betekent juist het gebruik van 
voorbehoedmiddelen en dergelijke.’ Islamitische 
organisaties keren zich eveneens tegen het con
servatisme van sommige van hun geestelijken. 
‘We vragen hen om te stoppen religie en cultuur 
te gebruiken om onderhandelingen te ondermij
nen en geweld tegen vrouwen te rechtvaardigen’, 
verklaarde de Coalition for Sexual and Bodily 
Rights in Muslim Societies als reactie op het op
treden van Egypte.

New York, april 2008: Paus Benedictus komt binnen bij de Algemene Vergadering van de VN 
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Dat dergelijke argumenten desondanks bij de VN 
grond lijken te winnen hangt samen met de ver
anderende machtsverhoudingen in de wereld. 
Van de Sand: ‘Op een gegeven moment is er een 
gevoel ontstaan dat de VN er meer zou zijn voor 
noordelijke landen dan voor zuidelijke landen. 
Die zijn op zoek gegaan naar manieren om de 
machtsongelijkheid aan te kaarten. Sommigen 
zeiden dat seksuele rechten waarden zijn die van
uit Europa zijn opgelegd aan de rest.’  
 Het is een argument waar de VN gevoelig 
voor is. Nolley: ‘UNWomen voorzitter Michelle 
Bachelet drukte zich opeens erg losjes uit over de  
consensus die bestond rondom seksuele en re
productieve gezondheid en rechten, gebaseerd 
op het idee dat er landen zijn die zich niet meer 
gemakkelijk voelen bij de bestaande taal. Terwijl 
deze verklaringen al talloze keren zijn onder
schreven door een meerderheid! Dat is nog wel 

het meest verontrustende: dat een kleine club 
extreem religieuze landen de voorstanders van 
mensenrechten zo intimideren dat zelfs zij begin
nen terug te krabbelen. Er bestaat een soort 
weerstand om culturele en religieuze argumenten 
te ontkrachten, omdat men bang is andermans 
cultuur te beledigen.' 
   Joni van de Sand gelooft er echter niets van 
dat er sprake is van een Noord/Zuidscheiding als 
het gaat om seksuele en reproductieve rechten. 
Ze wappert met een statement met de titel ‘Ca-
tholics, Protestants, citizens from Arab countries 
and feminists call for strong agreements’. ‘Hier’, 
zegt ze, en ze somt de hele lijst landen op wier 
maatschappelijke organisaties het document 
hebben ondertekend: ‘Nigeria, Chili, Brazilië, Ar
gentinië, Bolivia, Thailand... Dit is niet opgelegd 
vanuit Europa: dit zijn organisaties uit die landen 
zelf die opstaan.’ Naast ngo’s zijn er meer en 
meer progressieve zuidelijke regeringen die van 
zich laten horen, zoals ZuidAfrika, Kenia, Zam
bia, Brazilië en Uruguay. De Filipijnen brachten 
tijdens de CSWconferentie zelfs een paragraaf in 
over transseksuelen, en Turkije bepleitte nieuwe 
vormen van mannelijkheid en verscheidene ge
zinsvormen. In de conservatieve hoek maken 
Malta en Polen bijna net zoveel reserves bij tek
sten als Iran. En de taal van sommige rechtse 
christelijke groeperingen uit de VS doet niet on
der voor die van strengislamitische geestelijken 
uit Egypte.
 Niks Noord/Zuidverdeling in morele waar

den dus. ‘Waar we wél in verschillen’ aldus Van de 
Sand, ‘is ons democratisch systeem: ik kan recht
streeks met mijn regeringsdelegatie praten maar 
activisten in Iran niet. Dát is het grote verschil.’
 ‘Macht’, zegt Van de Sand op de vraag wat er 
dan precies ten grondslag ligt aan de opstelling 
van de Unholy Alliance. ‘Het Vaticaan wil zijn 
stempel drukken op het politieke debat en ook 
Iran en Rusland willen laten zien hoe sterk ze 
zijn. De discussies gaan niet alleen over morele 
waarden, maar zijn vaak heel politiek.’
 Dat heeft ook Hilde Kroes van Rutgers WPF 
gemerkt. ‘In feite is het wereldpolitiek in het 
klein. De Arabische groep tegen Israël en de VS. 
Iran die niet wil dat andere landen in hun soeve
reiniteit interveniëren. De discussie wordt steeds 
gepolitiseerder en gaat minder over de inhoud. 
Iran verzet zich in de onderhandelingskamers 
weliswaar tegen iets als geboortebeperking, maar 

als je vervolgens kijkt naar hun nationale wetge
ving hebben ze een heleboel zaken geregeld waar 
ze in de VN tegen lobbyen.’ Juist het thema van 
seksuelerechten leent zich om te polariseren, vol
gens Kroes. ‘Het is een emotioneel geladen 
thema. Zo zei de Nigeriaanse delegatie eens over 
seksuele voorlichting: “Leren we vijfjarigen dan 
hoe ze moeten masturberen?” Terwijl Nigeria ge
woon nationale programma’s heeft op het gebied 
van seksuele voorlichting.’ 
 De realiteit van de onderhandelingskamers is 
dus vaak een andere dan die van het veld. Dat er 
in de VN conservatieve krachten opstaan, bete
kent daarom niet dat de wereld er als geheel con
servatiever op is geworden. Kroes: ‘In Egypte is 
de vrouw slechter af dan een paar jaar geleden, 
maar ondertussen heeft Ethiopië een liberale 
abortuswetgeving gekregen. Dus je kan niet  
generaliseren. Op nationaal niveau zijn vrouwen
rechten en reproductieve rechten nog steeds 
thema’s die door overheden worden gebruikt om 
vrijheden van mensen te beperken, want als je 
controle hebt over het seksleven van je mensen, 
dan heb je bepaalde controle over je bevolking. 
Tegelijkertijd leveren regionale conferenties in 
Azië, LatijnsAmerika en Afrika resoluties op die 
een stuk progressiever zijn dan 20 jaar geleden.’
 Kunnen progressieve organisaties en landen 
dan voortaan rustig achterover leunen in deze  
wetenschap? Nee, vinden de geïnterviewden. 
Want ook al komt ieder gesprek over  
VNdocumenten op een gegeven moment  

onvermijdelijk terecht op de vraag wat nu het nut  
is van al dat gebakkelei over woorden,  
toch hebben de resoluties en verklaringen van  
de VN een belangrijke symbolische en norme
rende waarde. Bovendien kunnen vrouwen 
rechtenorganisaties en burgers met de  
verklaringen in hun hand regeringen ter  
verantwoording roepen. 

Post-2015
Wat brengt de toekomst? De verwachting is dat 
de Unholy Alliance en andere conservatieve  
landen voorlopig nog wel van zich zullen laten 
horen. Ook onder de nieuwe paus Franciscus. 
Deze ‘revolutionaire’ paus mag dan bij velen 
hoopvolle verwachtingen scheppen, Nolley ziet 
tot nu toe nog geen enkele verandering in de  
opstelling van het Vaticaan bij VNmissies. In  
november nog tekende het Vaticaan bezwaar aan 
tegen abortus, contraceptie en andere seksuele 
en reproductieve rechten. ‘Nota bene bij een VN
review over kinderrechten. Dergelijke zaken pas
sen niet eens op die agenda, maar het Vaticaan 
weigert het los te laten’, aldus Nolley. 
 Als tegenbeweging moeten progressieve  
organisaties en landen in VNverband daarom 
blijven opkomen voor mensenrechten, vindt Van 
de Sand. ‘Zeker nu maatschappelijke organisaties 
in het Zuiden ook worden getroffen door bezuini
gingen en in veel gevallen worden tegengewerkt 
door hun eigen regeringen, heeft de wereld meer 
dan ooit nodig dat Europa die rol blijft spelen. 
Het is een slechte zaak als Europa zich zou ver
schuilen achter de gedachte dat ze altijd zo’n 
grote mond heeft gehad.’
 Zo moeilijk hoeft het ook niet te zijn om  
ervoor te zorgen dat VNdocumenten niet verwa
teren, denkt Nolley. ‘Er is niet veel meer voor  
nodig dan dat de voorstanders van mensenrech
ten niet toegeven aan iets wat in feite slechts een 
marginale oppositie is – een handjevol landen en 
een entiteit die zelfs niet eens een echt land is. 
De grote meerderheid van landen steunt vrou
wenrechten, maar als de voorvechters voor men
senrechten niet heel hard voor hun zaak blijven 
strijden, dan zullen de conservatieve krachten 
winnen. Dat is de zwakheid van het systeem dat 
de afgelopen jaren is blootgelegd.’ 
 Een grote test zullen straks de discussies van 
de post2015agenda worden. ‘Daar bestaat nu in 
onze ogen een zeer verwaterde positie op SRGR’ 
zegt Kroes. ‘Het thema kan gemakkelijk onderge
sneeuwd raken in het grote verhaal, want niet 
voor iedereen is het belang evident.’ Zullen pro
gressieve landen het thema belangrijk genoeg 
vinden om het gevecht aan te gaan, of wordt het 
toch de kleinste gemene deler? Het is nog aller
minst zeker. Van de Sand: ‘In die zin heeft de Un
holy Alliance al zijn schaduw vooruit geworpen. 
Maar het is nog niet te laat. De Unholy Alliance 
mag dan krachtiger worden, de progender lobby 
wordt dat ook.

‘ Het Vaticaan claimt voor een miljard 
katholieken te spreken, maar een 
meerderheid van hen is het oneens’

ANALYSE34
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Af en toe kijk ik op de Facebook-pagina’s van vrienden die 
werkzaam zijn bij ontwikkelingsorganisaties. Niet zozeer 
omdat ik geïnteresseerd ben in wat er in hun privéleven 
speelt, maar wel in de manier waarop zij Afrika beschrijven. 
Als ik het niet eens ben, laat ik dat gelijk merken. Maar soms 
stuit ik op leuke posts die mijn hoofd doen knikken, glimla-
chen en verder speuren zoals...‘When you go black, you don’t 
go back.’ Zou het aan de Afrikaanse lichaamsbouw liggen? 
Ik wil niet opscheppen, maar vanuit mijn verantwoorde er-
varing kan ik zeggen, zonder enige intentie om iemand 
hiermee te beledigen, dat de Afrikaanse man beter seksueel 
ritmegevoel en techniek heeft. Wel is de witte man daarin 
iets creatiever en innovatiever geworden. 
 Het valt mij op dat Afrikaanse seksualiteit vaak verkeerd 
wordt geïnterpreteerd en vooral bekeken vanuit westers 
perspectief. Zo verbaast het me wanneer ik google op ‘Afrika’ 
en ‘seks’, dat het zich voordoet als een gevaarlijke chemi-
sche combinatie met de bijbehorende zaken als verkrach-
ting en de verspreiding van hiv. De aanname dat deze 
problemen te maken hebben met Afrikaanse seksualiteit en 
cultuur is onzinnig. Toch zijn veel ontwikkelingsorganisa-
ties  tot de conclusie gekomen dat ze de Afrikanen goede 
seksuele voorlichting moeten geven, zodat ze zoveel moge-
lijk van seks afzien.  
 Nederland daarentegen staat bekend als een seksueel 
geëmancipeerd land, dat met name tolerant is ten aanzien 
van homoseksualiteit. Soms vraag ik me af hoe Amsterdam 
zich wereldwijd heeft weten te positioneren als sex city met 
legale prostitutie zonder negatieve kwalificaties?  Wellicht 
is het een idee om de wallen na te bootsen in Kigali of  
Nairobi als een pilot-project ter bevordering van seksuele 
emancipatie. Maar Afrikanen vinden seks en plein  
public toch iets te veel van het goede. 
 Chinezen en Japanners scoren minder op seksualiteit, 
wellicht omdat in die landen de werkdruk nogal hoog is. Ik 
heb overigens van een betrouwbare bron vernomen dat som-
mige Chinezen die naar Afrika worden gestuurd, een ar-

beidscontract moeten ondertekenen waarin staat dat zij 
daar geen seks zullen hebben. Zou dat een van de redenen 
zijn waarom Chinezen zo effectief zijn in projecten uitvoeren 
in Afrika, omdat ze geen seksuele afleiding hebben? 
 Hoewel ik geen seksuoloog ben, geloof ik wel dat bij veel 
stress de kwaliteit van de seks erbij inschiet. Maar om nu te 
concluderen dat Afrikanen hoger scoren omdat zij minder 
stress hebben, of minder werk hebben en een gunstig kli-
maat, lijkt mij zeker niet correct. Wellicht gebruiken Afrika-
nen seks – bewust of onbewust – juist tegen de stress die ze 
ondervinden van de vele problemen waar ze elke dag mee 
worden geconfronteerd. Die ‘overlevingsstrategie’ maakt ze 
misschien betere want blijere ervaringsdeskundigen. 
 Niet alleen op het gebied van seksuele overtuigingen, 
maar ook wat betreft de beleving van religie is de kloof tus-
sen Nederlanders en mensen uit ontwikkelingslanden vaak 
erg groot. In ontwikkelingslanden zien mensen hun geloof 
niet als een set van privéovertuigingen die het denken en 
handelen van mensen bepaalt, maar als integraal onderdeel 
van de werkelijkheid. Toch is aandacht voor religie niet van-
zelfsprekend in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. En 
dat terwijl westerse missionarissen Afrikanen eeuwenlang 
met de Bijbel in de hand hebben doen geloven dat relaties 
bestaan tussen man en vrouw, Adam en Eva. Nu moeten zij 
opeens geloven dat de mogelijkheid bestaat van een relatie 
tussen Martin en Tim, en vinden wij het gek dat zij minder 
tolerant zijn jegens homo’s...maar dat hebben wij hen toch 
geleerd?
 Hoewel ik al te lang niet meer in Rwanda verblijf om een 
diepgaand oordeel te kunnen vellen over de huidige rol van 
kerk in de Rwandese samenleving, is het me wel opgevallen 
dat men er niet zo zeer naartoe gaat vanwege het geloof.  
Bij gebrek aan datingsites is de kerk een populaire ontmoe-
tingsplaats geworden voor singles. Gezellig, toch?

Brigitte Mugiraneza

When you go 
black…

Column
Brigitte Mugiraneza

Zouden 
Chinezen zo 
effectief zijn 
bij het 
uitvoeren van 
projecten in 
Afrika, omdat 
ze minder 
seksuele 
afleiding 
hebben?

Brigitte Mugiraneza noemt zichzelf ‘gepassioneerd Rwandees-Nederlandse’. 
Ze is fund manager Katoen bij het Initiatief Duurzame Handel.
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Pioniers 
binnen 
de kerk

ACHTERGROND

Begin november kwam De Wereldraad van 
Kerken bijeen in ZuidKorea: van Griekse 

orthodoxen en Afrikaanse anglicanen tot aan 
Myanmarese baptisten. Onder de deelnemers in 

Busan bevonden zich ook religieus leiders die 
de gelegenheid aangrepen om seksuele taboes 

binnen de kerk aan de kaak te stellen.  
Vice Versa sprak met drie Afrikaanse 

boegbeelden over hun strijd.  

tekst  Sarah Haaij
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37ONORTHODOXE LEIDERS

Phumzile Mabizela heeft hiv en komt daar als  
dominee voor uit. Door haar moedige houding is 
ze ook op een plek als Busan een wandelend rol
model voor meer tolerantie tegenover hiv/aids. 
Voor het oog van vierduizend bezoekers hield ze 
in de ZuidKoreaanse stad een vlammend betoog 
voor meer openheid over seksualiteit binnen de 
kerk. ‘Als ik openlijk met hiv kan leven, dan draagt 
dat bij aan het beeld dat we allemaal seksuele we
zens zijn. Dat kunnen we gebruiken als startpunt 
om open over seks en seksualiteit te praten en zo 
de verspreiding van hiv tegen te gaan.’ 
 Ook in ZuidAfrika is seksualiteit nog altijd 
een groot taboe dat in de ogen van Mabizela he
laas met het Christendom gekomen is: ‘Afrikaanse 
gemeenschappen hadden hun eigen structuren die 
ervoor zorgden dat mensen seks en seksualiteit 
begrepen. Dat maakte mensen geaccepteerd, ook 
met hun seksuele verschillen.’ Vandaag de dag, 
stelt ze met spijt vast, is dat niet langer het geval. 
‘Intolerantie en discriminatie overheersen de sek
suele moraal.’ Mabizela gebruikt nu het geloof om 
die taboes ook weer te doorbreken. Daarbij deinst 
ze er niet voor terug om ook religieus leiders op 
hun verantwoordelijkheden te wijzen en hen te 
motiveren om seksuele voorlichting te geven. ‘Met 
positieve theologie willen we bijdragen aan ver
ruiming van de moraal.’ Ze noemt de toolkit die 
de organisatie SAVE heeft ontwikkeld voor hiv
preventie. Daarin gaat het niet alleen over con
dooms en seks maar wordt ook aangemoedigd om 
naar gelijkenissen tussen hetero en homoseksu
elen te kijken. Je moet wel voorzichtig zijn, zegt 
Mabizela. ‘Wij zullen ons blijven inzetten om de 
houding van mensen tegenover de LHBT gemeen
schap te veranderen, daar waar het veilig is om dat 
te doen.’
 Mabizela is directeur van INERALA+, een  
internationaal netwerk van religieus leiders die 
leven of in aanraking zijn gekomen met hiv. De  
organisatie werkt vanuit de gedachte dat religieu
ze leiders een unieke rol vervullen in de morele en 
ethische begeleiding van hun gemeenschappen. 
Doel van het netwerk is elkaar te versterken in het 
doorbreken van de stilte en het stigma die er nog 
rond de ziekte bestaan, en in de verspreiding van 
goede zorg en preventieve diensten. 
 Willen de westerse partners daarbij soms 
niet te snel stappen zetten wat betreft gevoelige  
onderwerpen? Mabizela denkt van niet. Volgens 
haar is de uitdaging om transformatief beleid wer
kelijkheid te laten worden.  

Paul Kabunga was er in Busan niet bij. Hij had 
het veel te druk met zijn werk in Oeganda voor 
aidsbestrijdingsorganisatie ACET. Al sinds zijn 
studententijd zet hij zich in om de mythes te 
doorbreken die in Oeganda rondom seks en con
doomgebruik bestaan. ‘Als studenten geloofden 
wij dat we de generatie zouden zijn die Oeganda 
naar een nieuwe, betere toekomst kon leiden. 
Maar na de komst van hiv/aids vreesde ik voor 
een verloren generatie.’ Meer dan 20 familiele
den en goede vrienden verloor hij aan de ziekte. 
‘Je wilt het gewoon niet nog eens zien gebeuren. 
Daarom heb ik me ingezet voor de bestrijding 
van hiv/aids.’
 Kabunga citeert Johannes 8.32: ‘U zult 
de waarheid kennen, en de waarheid zal u be
vrijden.’ Het brengen van de waarheid vormt vol
gens hem de leidraad in zijn dagelijks werk. Als 
directeur van ACET krijgt hij regelmatig te maken 
met wat hij noemt halve waarheden. ‘Veel men
sen denken dat besnijdenis je beschermt tegen 
hiv, of dat condooms je 100% beschermen tegen 
soa’s. Bij ACET proberen we dat te doorbreken 
door de juiste informatie te verstrekken.’  
 Maar met de koude feiten alleen bereik je de 
mensen niet voldoende, weet hij. ‘Religie staat 
aan de basis van onze moraal en overtuigingen’, 
zegt Kabunga, ‘en religie complementeert het 
werk van ACET.’ Maar er zijn ook onderwerpen 
waar geloof en seksualiteit moeilijker samen
gaan, in het geval van condoomgebruik bijvoor
beeld. Sommige Oegandese religieuze leiders 
zweren dat immers af. ACET zelf verstrekt ook 
geen condooms, maar verwijst wel door naar ver
kooppunten. 
 De open benadering van Nederlandse part
nerorganisaties ziet Kabunga daarbij als behulp
zaam. ‘Zij staan open voor de manier waarop wij 
hier tegen dingen aankijken. We gaan daarover 
in gesprek. In het Noorden kijken jullie toch an
ders aan tegen de wereld. Het idee van mensen
rechten en het vertrouwen dat die vrijheden en 
rechten op ieder moment toegankelijk zijn, dat 
gaat hier niet op.’ Zo willen partnerorganisaties 
vaak zien dat lokale ngo’s zich inzetten voor 
beleidsbeïnvloeding. Maar, zegt Kabunga, in Oe
ganda houd je je regering niet zomaar even ver
antwoordelijk. Daarmee moet je voorzichtig zijn. 
‘Liever kijken wij om ons heen naar wat er moet 
gebeuren, en gaan daarmee aan de slag. Nu eerst 
de praktijk. Dat beleid, dat komt later wel.’

Dominee Nyambura Njoroge zet zich al jaren in 
om het taboe rondom seksualiteit binnen de kerk 
te doorbreken. ‘Wat ik te horen krijg van mensen 
is dat de kerken niet altijd hebben bijgedragen 
aan sekseducatie maar eerder aan sekspreventie. 
Daar moeten we iets aan doen!’ Met haar kenmer
kende gedrevenheid wist Njoroge een campagne 
tegen seksueel geweld binnen verschillende ker
ken tot een succes te maken. ‘Ik heb er niet zelf 
voor gekozen om mij voor aidsbestrijding in te 
zetten, de aidsepidemie heeft mij gekozen.’ Vanaf 
het moment dat Nyambura Njoroge in 1980 haar 
religieuze scholing in het Keniaanse Limuru had 
afgerond, begon de hiv/aidsproblematiek haar 
tol te eisen. ‘We hadden geen naam voor wat we 
zagen gebeuren,’ zegt de coördinator van EHAIA. 
‘Maar dat het was gauw duidelijk dat we er alleen 
iets aan konden doen door over seksualiteit en de 
positie van vrouwen te praten.’
 Geen gemakkelijk opgave, want juist de com
binatie van vrouwen en seks is binnen de kerk 
een moeilijk thema. Maar Njoroge laat zich niet 
afschrikken door taboes: ‘De positie van de vrouw 
binnen religie is vaak ondergeschikt. Daar moe
ten we vanaf. Juist de kerk moet voorop lopen 
in educatie over verantwoordelijke en gezonde 
seksualiteit.’ 
 De vrouwen waarmee EHAIA in Afrika werkt 
vragen niet zelden hoe het kan dat wanneer zij 
een verkrachting aangeven bij de pastoor, deze 
hen niet weet te helpen. ‘Dan kijken we gezamen
lijk naar Bijbelse verhalen waarin bijvoorbeeld 
seksueel geweld tegenover vrouwen en verkrach
ting voorkomt.’ 
 Deze aanpak heeft volgens de dominee al 
veel opgeleverd. Het feit dat er in een heilig ge
schrift ook seksueel geweld voorkomt en dat de 
vrouwen zich in de verhalen herkennen, biedt 
steun en maakt het thema bespreekbaar. Njoroge:  
‘Belangrijk is om ook de mannen in deze kwestie 
te betrekken. Eerst zullen de mannen zich onge
makkelijk voelen, maar daarna gaan we op zoek 
naar mannelijke rolmodellen in de Bijbel waar zij 
zich op hun beurt mee kunnen identificeren.’

Phumzile Mabizela, 
presbyteriaanse dominee,
Zuid-Afrika
Directeur INERALA+

Dr Nyambura Njoroge, 
presbyteriaans dominee,
Kenia
Coördinator World Council  
of Churches Ecumenical  
HIV and AIDS Initiative  
for Africa

Paul Kabunga, evangelisch 
christen, Oeganda
Directeur ACET,  
christelijke organisatie 
voor aidsbestrijding
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38 ACHTERGROND

Religieus zijn is voor jongeren in 
ontwikkelingsregio’s eerder regel dan 

uitzondering. Welke invloed heeft dat op 
hun seksualiteit? Ervaren ze religie als 

een steun of als een obstakel in hun 
seksuele zoektocht? Eva Huson vroeg het 

aan christelijke en islamitische singles uit 
Afrika en sprak met de Utrechtse 

jongerenorganisatie CHOICE.

‘Veel mensen zijn religieus en iedereen heeft seks,’ zegt Laura Lasance, 
directeur van jongerenorganisatie CHOICE for Youth and Sexuality. ‘Geloof 
beïnvloedt de maatschappelijke ideeën over seksualiteit, al is het zeker niet 
de enige factor. Wat religie en seksualiteit uiteindelijk betekenen is heel 
persoonlijk en dus voor elk mens verschillend.’
 Lasance is wat je van een jonge bestuurster verwacht: energiek, des
kundig en gedreven. Bovendien neemt ze geen blad voor de mond. Te mid
den van een drukbezochte brasserie in Amsterdam praat ze, met dubbele 
espresso in de hand, onbeschroomd over seks. ‘De seks die ik met mijn 
vriend beleef gaat gepaard met veel liefde. Dat ervaar ik als heel prettig, 
maar wat je seksueel fijn vindt is voor elke jongere anders. De één heeft 
behoefte aan een onenightstand, de ander blijft graag maagd tot het hu
welijk. Beiden zijn prima, zolang je goed geïnformeerd bent en je je per
soonlijke keuzes over seksualiteit vrij kan maken.’
 En dat is precies waar CHOICE voor strijdt: de keuzevrijheid van jonge
ren wereldwijd over hun seksuele gezondheid en rechten. De Utrechtse or
ganisatie, voor en door jongeren, doet dat op verschillende manieren. 
Variërend van seksuele voorlichting in Ethiopië tot beleidsbeïnvloeding 

tekst Eva Huson
beeld Mark van Luyk

Geschenk 
van God 

of duivelse 
verleiding?
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tijdens VNconferenties. Belangrijk programmaonderdeel is de ondersteu
ning van bestaande SRGRjongerenorganisaties in Afrika en Azië. ‘Jonge
ren weten zelf het beste wat ze missen. CHOICE komt daarom niet met 
opgeheven vinger aanzetten om zo’n organisatie te vertellen hoe het alle
maal moet. We zijn gelijkwaardige partners en werken vraaggestuurd. Som
mige partners ondersteunen we in hun organisatorische capaciteitsopbouw, 
anderen helpen we met lokale of nationale lobbyactiviteiten en bewustwor
dingscampagnes.’ Ook de SRGRthema’s variëren. ‘Met de één richten we 
ons op de verbetering van toegang tot gezondheidszorg waarbij jongeren 
niet worden gestigmatiseerd of gediscrimineerd, met de ander promoten 
we zogenaamde seksonderhandelingen, ofwel het bespreekbaar maken 
van wat je wel en niet fijn vindt in bed.’ 
 Ook op internationaal niveau weten de jongerenorganisaties elkaar te 
versterken. ‘Jongeren hebben het recht om mee te praten over kwesties die 
over henzelf gaan. Naast jongerenparticipatie op lokaal en nationaal ni
veau, stimuleren we onze partners dus ook om tijdens internationale confe
renties een plekje binnen hun landelijke delegatie te veroveren. Zo kunnen 
we onze krachten bundelen voor slagvaardige beleidsbeïnvloeding.’ 

Dat de combinatie seksualiteit en jongeren populair is binnen de ontwik
kelingssector vindt Lasance begrijpelijk: ‘Momenteel is bijna de helft van 
de wereldbevolking onder de 25 jaar, waarvan een groot deel in Afrika en 
Azië.  Een omvangrijke groep waarvan veel midden in hun seksuele zoek
tocht staan. Voor zowel de mondiale gezondheid als het individuele welzijn 
van jongeren is het daarom van belang dat ze nadenken over seksualiteits
vraagstukken.’ 

Interpretatie
Lasance vertelt dat religie in de programma’s van CHOICE geen dominante 
rol heeft. ‘Natuurlijk passen we onze projecten aan op de culturele context, 
maar religie wordt daarbij niet vaak expliciet genoemd door de jonge SRGR
activisten.’ Vreemd? Lasance schudt vastberaden haar hoofd ‘Nee, hele
maal niet. Religie is zo versmolten met het dagelijkse leven dat deze 
jongeren het in hun SRGRwerk niet als een aparte factor ervaren. Het is 
voor hen inherent aan leven, net zoals seksualiteit. Bovendien is religie 
slechts één van de factoren die je beeld van seksualiteit vormt. Opvoeding 
en gesprekken met vrienden zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker. 
Volgens mij zien veel jongeren culturele en sociale weerstand dan ook eer
der als een belemmering voor hun seksuele vrijheid dan religie.’
 Volgens de CHOICEbestuurder kunnen godsdienstigheid en seksuele 
vrijheid prima samengaan. ‘Religie is onderhevig aan interpretatie. Je past 
het op jezelf toe en dus ook op je seksuele keuzes.’ Al is zeker niet altijd 
alles verenigbaar met bepaalde geloofsovertuigingen: ‘Onderwerpen zoals 
seksuele diversiteit en abortus zijn vaak omstreden in de regio’s waar 
CHOICE werkzaam is. Soms lijken die vrijheden lastig verenigbaar met reli
gieuze opvattingen. Toch geloof ik dat religie op zichzelf seksuele vrijheid 
niet in de weg hoeft te staan. Het zijn eerder de bijbehorende instituten, 
organisaties of leiders die seksuele taboes actief voeden of seksualiteit per 
definitie afwijzen. Kijk bijvoorbeeld naar Indonesië. Volgens onze partner
organisatie is het religieus extremisme de afgelopen decennia enorm ge
groeid. Enkele religieuze organisaties voeren gewelddadige oppositie tegen 
seksuele minderheden en hebben in toenemende mate invloed op de nati
onale wetgeving. Je moet daar dus schipperen tussen je persoonlijke over
tuiging en de autoritaire normen die gepreekt worden van bovenaf. Dat is 
enorm verwarrend voor jongeren en beperkt hun seksuele zoektocht.’
 Toch houdt de CHOICEbestuurder het graag positief. Liever dan als een 
belemmering ziet ze religie als een middel. ‘Juist door hun belangrijke 
maatschappelijke positie kunnen religieuze leiders een positieve rol spelen 
in seksuele keuzevrijheid. Dat sommigen seksualiteit in de taboesfeer  
drukken komt niet per se door hun geloof, maar eerder door een tekort aan 
informatie en het gebrek aan open dialoog. Daarom stimuleren we bij
voorbeeld onze Indonesische partnerorganisatie om met religieuze leiders 
samen te werken en hen bij SRGRactiviteiten te betrekken. Uiteindelijk 
mag je hopen dat religieuze leiders het beste met hun gemeenschap voor 
hebben.’

Goede naam
Hoe kijken de jongeren uit ontwikkelingsregio’s zelf naar seksualiteit en 
religie? Vormt hun geloof een obstakel of juist een steun in hun seksuele 
zoektocht? En in hoeverre luisteren ze naar hun religieus leiders als het 
gaat om seksualiteit? Uit gesprekken met christelijke jongeren uit OostAfrika 
blijkt meteen dat er geen eenduidige antwoorden op deze vragen zijn. 

De een kan religie als steun ervaren, een ander als barrière voor seksuele uitingen
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Religieuze jongeren kun je niet over één kam scheren, ook niet als ze uit 
dezelfde regio komen. Waar de één religie als een steun ervaart, ziet de 
ander haar als een barrière voor seksuele uitingen. 
 Francis (24, single) bijvoorbeeld is een christelijke SRGRpleitbezorger 
uit Kenia. Hij kreeg het geloof met de paplepel ingegoten en bidt naar  
eigen zeggen regelmatig om dichter bij God te komen. Maar als het op 
seksualiteit aankomt ervaart hij religie als zeer belemmerd. ‘Seks wordt 
vanuit het christendom gezien als immoreel en een zonde, iets wat alleen 
getrouwde stellen mogen doen. Daarom is het onbespreekbaar. Ook al zijn 
jongeren vrijer dan voorgaande generaties, de cultureelmaatschappelijke 
waarden zijn dat absoluut niet. Een open gesprek over seksualiteit met je 
ouders of kerkleider zit er dus niet in.’ Praten over seksualiteit doet Francis 
daarom met zijn vrienden. ‘Ik leerde van de Bijbel dat knuffelen, kussen en 
zelfs handen vasthouden slecht gedrag is. Toch ben ik seksueel actief.  
Iedereen heeft het recht om zelf over zulke dingen te beslissingen. Ik heb 
dus mijn religieuze keuzes aangepast op wie ik ben en wat bij mij past.’  
 De Rwandese christen Yannick (23, single) is student en jongeren
ambassadeur. Hij bidt dagelijks en gaat elke zondag naar de kerk. Voor hem 
is religie juist een steun in zijn seksuele zoektocht. ‘Van mijn jongeren
pastoor heb ik seksuele voorlichting gehad. Hij vertelde wat de Bijbel voor
schrijft, maar gaf ook informatie over condooms en moedigde ons aan 
eigen keuzes te maken. In Rwanda praatte je daar destijds niet over op 
school of met je ouders. Nu is dat anders. Internet en radioprogramma’s 
brengen seksualiteit steeds meer in het publieke domein. Bovendien zijn 
Afrikaanse jongeren, met name de stedelingen, veel opener dan hun ouders 
en is seks nu een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur.’ Maar seks 
voor het huwelijk vindt Yannick een zonde. Al is het geen reden om het niet 
te doen. ‘Religie is manier om het leven te begrijpen en keuzes te maken. 
Hoe je het invult is aan jezelf, ook als het om seksualiteit gaat. Daarom 
hoeft mijn toekomstige vrouw geen maagd te zijn en vind ik een ware con
nectie met haar veel belangrijker.’ 
 Voor de christelijke fotograaf Charles (28, single) uit Kenia is seks geen 
zonde maar juist een ervaring. In zijn pubertijd luisterde hij dan ook liever 
naar zijn vrienden dan naar de pastoor. ‘We waren allemaal nieuwsgierig en 
jutten elkaar lekker op. Natuurlijk kreeg je meer waardering van vrienden 
door met een meisje te zoenen of wat te voelen, dan door maagd te blijven.’ 
Vanuit zijn geloofsovertuiging zou Charles graag met een maagd trouwen. 
‘Maar waar vind je in Nairobi, mijn woonplaats, nou nog een maagd? Je 
moet realistisch zijn en daarom vind ik het belangrijker dat ik haar écht 
leuk vind. Dat is sowieso mijn voorwaarde om met een meisje naar bed te 
gaan.’ Voor serieuze huwelijksplannen is het volgens de Keniaan in veel 
OostAfrikaanse landen belangrijker dat je geliefde van de juiste clan is dan 
dat ze een degelijke christen is. ‘Als ik mijn toekomstige vrouw thuis intro
duceer, vraagt mijn familie expliciet naar haar achternaam. Als haar clan 
niet met mijn clan overweg kan, kan ik het huwelijk op mijn buik schrijven. 
Mijn vader zou nooit toestemming geven.’ 

Islam
In veel Afrikaanse en Aziatische landen krijgen kinderen een religieuze  
opvoeding. Dat geldt ook voor de islamitische SRGRjongerenpleitbezorger 
Faiqoh (23, single). Ze is geboren en getogen in Indonesië, een land dat 
zich met ruim tweehonderd miljoen moslims de grootste islamitische natie 
ter wereld mag noemen. ‘Religieus zijn is niet iets waar ik zelf voor heb 

‘ De goden van onze 
overgrootouders 
ondersteunen ideeën 
over homo en 
biseksualiteit die ik 
niet terugvind in  
de islam’

‘Bijna de helft van de wereldbevolking is onder de 25 jaar. Voor zowel de mondiale gezondheid als het individuele welzijn van jongeren is het daarom van belang dat ze 
nadenken over seksualiteitsvraagstukken’ (Laura Lasance van CHOICE)

ACHTERGROND40
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gekozen. Dat hebben mijn ouders voor mij gedaan. Ze voedden me streng 
islamitisch op en stuurden me naar een islamitische kostschool.’ Seksuali
teit is bij Faiqoh thuis geen gespreksonderwerp. ‘Het zit in Indonesië nog 
ontzettend in de taboesfeer en is in de meeste gezinnen niet bespreekbaar. 
Maar de Indonesische jeugd maakt me positief. Je ziet veranderingen door 
de verbeterende toegang tot scholing en internet. Het zet jongeren aan het 
denken, ook over seksualiteit.’ Dat geldt ook voor haarzelf. ‘Ik geloof niet 
in de voorgeschreven islamitische regels over seks. Religie mag je seksuali
teit niet belemmeren en dat hoeft ook helemaal niet. Het is onderhevig aan 
menselijke interpretatie. Allah beoordeelt je niet op je seksuele geaard
heid, maar op je goedheid.’ 
 Deze mening heeft ze niet altijd gehad, geeft Faiqoh toe. ‘Vroeger zag 
ik alles wat met seks te maken had als zondig. Nu is dat anders. Ik ben zo’n 
acht maanden SRGRpleitbezorger en dus veel met seksualiteit bezig. Ik 
beschouw seks nu juist als iets natuurlijks, iets wat bij het leven hoort. De 
aantrekkingskracht tot een ander persoon, of dat nou een man, vrouw of 
transgender is, is iets waar je je niet tegen moet verzetten. Het is een  
geschenk van God.’ 

Ook de Nigeriaanse moslima Anike (24, single), werkzaam voor een inter
nationale ngo, is veel bezig met seksualiteit. Anders dan Faiqoh vindt ze de 
islam daar lastig mee te verenigen. Erg religieus is ze daarom niet. ‘Islami
tisch zijn is voor mij een eigen keuze, maar ik zie mezelf niet als heel gelo
vig. Van huis uit kreeg ik de islamitische waarden mee, tezamen met het 
advies kritisch te zijn. Daar heb ik naar geluisterd. Tijdens mijn uitwisseling 
met een Engelse universiteit was ik veel bezig met mijn seksuele zoektocht 
en kreeg ik daardoor te maken met discriminatie vanuit de islamitische 
studentenvereniging. Sindsdien staat religie niet meer zo centraal in mijn 
leven als voorheen.’ 
 Aan het voorgeschreven verbod op seks voor het huwelijk houdt Anike 
zich niet: ze heeft seksuele ervaringen met zowel mannen als vrouwen. Het 
is iets waar ze niet met iedereen overpraat, zeker niet in het huidige Nige
ria: ‘Ik praat erover met heel goede en openminded vrienden. Maar over het 
algemeen zijn Nigeriaanse jongeren veel meer homofoob dan voorgaande 
generaties. Ik hoorde mijn tantes vroeger wel eens opgewonden roddelen 
over kostschoolmeisjes die van alles met elkaar uitspookten. Dat is iets wat 
nog steeds gebeurd, maar waar je Nigerianen nu niet over hoort zonder 
walging in hun stem.’
 De jonge moslima is dan ook extra blij met het internet als vrijhaven 
voor haar blogs over seksualiteit. ‘Als geschiedenisfreak schrijf ik graag 
over de prekoloniale Afrikaanse kijk op seksualiteit. Zo weet ik nu dat mijn 
overgrootouders veel opener praatten over seksualiteit en heb ik de in
heemse Afrikaanse spiritualiteit ontdekt, heel inspirerend. De goden van 
toen ondersteunen ideeën over homo en biseksualiteit die ik niet terug
vind in de islam. Al denk ik niet dat homofobie inherent is aan religie.’ De 
Afrikaanse cultuur leerde haar ook dat het hokjesdenken over seksuele 
identiteit beperkend kan zijn. ‘Seksualiteit gaat vaak over je identificeren 
met een label als hetero, bi of lesbisch. Als je jezelf eenmaal in een hokje 
plaatst, dus uit de kast komt, wordt je seksuele identiteit als afgebakend en 
onveranderlijk gezien. Maar volgens WestAfrikaanse spiritualiteit gaat 
seksualiteit daar niet om. Het gaat niet om het label, dus niet om wie je 
bent, maar om wat je dóet. Romantische relaties die vrouwen met elkaar 
kunnen hebben, maken je volgens mij niet onveranderlijk lesbisch of bi. Dat 
is gewoon iets wat je doet.’

Tegen discriminatie
‘Een eenduidig antwoord op de vraag wat religie voor jongeren en hun 
seksualiteit betekent is dus niet te formuleren,’ concludeert CHOICEdirec
teur Lasance. ‘Het hangt af van verschillende factoren zoals je eigen ge
loofsbeleving en je sociale omgeving met wie je seksualiteit wel of juist niet 
bespreekt. Dat maakt het beide heel persoonlijk.’
 ‘Wel is duidelijk dat wanneer religie seksualiteit de taboesfeer indrukt, 
het heel belemmerend kan zijn voor jongeren en hun seksuele zoektocht. 
Bovendien kan het resulteren in uitsluiting of geweld van seksuele minder
heden. Beide zijn onder geen enkele omstandigheid acceptabel. Daarom zet 
CHOICE zich actief in voor de toegang tot informatie en gezondheidzorg, vrij 
van stigma en discriminatie, voor jongeren. We willen de realiteit en wetge
ving wat betreft seksualiteit verbeteren voor iedereen, ongeacht sekse,  
geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.’ En CHOICE staat daarin niet  
alleen. ‘Dat doen we samen met jongeren overal ter wereld. Samen gaan we 
de transformatie richting openheid voorzetten en de wens van jongeren  
voor een seksueel gezonde en vrije toekomst werkelijkheid maken.’

‘Bijna de helft van de wereldbevolking is onder de 25 jaar. Voor zowel de mondiale gezondheid als het individuele welzijn van jongeren is het daarom van belang dat ze 
nadenken over seksualiteitsvraagstukken’ (Laura Lasance van CHOICE)
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43MEISJESBESNIJDENIS IN KENIA

Bij de Masaï wordt een meisje niet zomaar een huwbare vrouw.  
Daar is een overgangsritueel voor nodig, waarvan besnijdenis voor velen 
nog altijd een cruciaal onderdeel is. De Keniaanse Nice Nailantei Leng’ete 

strijdt tegen deze traditie en zoekt samen met de gemeenschap naar 
alternatieven. Siri Lijfering zocht haar op. 

meisje /vrouw

Nice Nailantei Leng'ete spreekt met de culturele leiders, die de macht binnen het dorp in handen hebben
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D
e aarde wordt steeds roder, de aca
cia’s platter en in de verte doemt de 
Kilimanjaro op uit de mist. Als mijn 
telefoon voorbarig ‘welkom in Tanza
nia’ aangeeft weet ik dat we er bijna 

zijn: Loitokitok, home of the Masaï. Hoewel ‘thuis’ 
in dit geval meer een symbolische dan een fysieke 
plek is, want het nomadische karakter is een van 
de kenmerken van deze stam. Vlakbij het Ambo
seli National Park wacht de 1 meter 80 lange Ke
niaanse schone ons op. ‘Kom binnen’, gebaart ze. 
Met een vriendelijke maar verlegen lach gaat Nice 
Nailantei Leng’ete ons voor in het kleine kantoor
tje van AMREF Kenia vlakbij de grens met Tanza
nia. ‘Jullie koning was hier niet lang geleden 
voor een van onze waterprojecten’, zegt ze terwijl 
ze trots een vergeeld artikel uit De Telegraaf toont 
waarop inderdaad WillemAlexander te zien is. 
‘Een goede man, erg betrokken.’

The cut
Nice Leng’ete is pas 22, maar nu al een interna
tionale ster aan het worden op het gebied van 
SRGR. Afgelopen jaar gaf zij in Nederland een 
TEDTalk over haar strijd tegen vrouwenbesnijde
nis. Met haar ontwapenende lach en inspire
rende verhaal maakte ze grote indruk op haar 
publiek. In de auto op weg naar het veld vertelt 
Nice hoe zij is gekomen tot haar missie om vrou
wenbesnijdenis, of ‘the cut’ zoals zij het noemt, 
uit te bannen in Kenia. ‘Mijn reis begon lang ge
leden en was niet gemakkelijk’, vertelt ze met 
zachte stem. ‘Op achtjarige leeftijd verloor ik 
mijn beide ouders. Ik verhuisde naar het dorp 
van mijn opa en ging daar naar school. Toen ik 
tien jaar oud was zei mijn oom tegen mij: “Nice, 
morgen is de dag dat jij een vrouw wordt.” Ik 
wist meteen waar hij het over had.’ Hoewel vrou
wenbesnijdenis in Kenia wettelijk verboden is, 
wordt het bij de Masaï nog op grote schaal uitge
voerd. Naar een schatting van de WHO neemt 
jaarlijks 97% van de Masaïmeisjes tussen de 12 
en 15 jaar deel aan de vierdaagse ceremonie die 
hen voor de gemeenschap tot volwassen vrou
wen maakt. Nadat de meisjes deze zogenoemde 
rite de passage hebben voltooid, zijn ze klaar om 
te trouwen en kinderen te krijgen.
 Nice vervolgt: ‘Ik was eigenlijk nog te jong 
om mee te doen, maar omdat het goedkoper was 
de ceremonie van mij en mijn oudere zusje sa
men te doen moest ik al eerder. Ik weet nog dat 
ik doodsbang was. Mijn oom had ons namelijk al 
een paar keer eerder naar een ceremonie meege
nomen om ons mentaal voor te bereiden. Tijdens 
die ceremonies ging er wel eens wat mis en 
bloedden meisjes dood. Bovendien is het in onze 
cultuur gebruikelijk dat kinderen niet alleen niet 
mogen huilen tijdens de besnijdenis, maar zelfs 
met je ogen knipperen is taboe en wordt als een 
schande voor de familie beschouwd.’ Nice schudt 
haar hoofd en kijkt naar de hobbelige weg die 
ons door het droge landschap voert. 

vertelt zij enthousiast. ‘Eerder probeerde ik al 
meisjes te overtuigen dat ze de besnijdeniscere
monie niet moesten ondergaan, maar ik kon nog 
niet goed uitleggen waarom. Met de kennis en 
het zelfvertrouwen die ik tijdens die training had 
opgedaan kon ik ze laten zien hoe gevaarlijk  
besnijdenis is en kon ik werken aan alternatie
ven.’ 
 Nailantie gaf voorlichting aan meisjes en 
hun moeders, maar voelde dat dit niet genoeg 
was. ‘Het echte probleem ligt niet bij vrouwen, 
maar bij de jonge mannen, ook wel de moran ge
noemd. Zij zijn de toekomstige echtgenoten van 
de meisjes en zij eisen dat hun vrouw besneden 
is. Tevergeefs probeerde ze een jaar lang met 
deze groep in contact te komen. In de Masaï
cultuur is het ongebruikelijk dat een jonge vrouw 
deze groep mannen aanspreekt, zij staat immers 
veel lager op de sociale ladder. Daarom besloot 
ze om het anders te spelen. Via de vrouwen, die 
haar inmiddels vertrouwden, kwam ze in contact 
met de cultural elders, een groep bestaand uit 
oudere mannen die de macht in het dorp in han
den hebben. Deze mannen staan bovenaan de 
sociale en politieke hierarchie en een verzoek 

Na een korte stilte vervolgt ze, nu met opgewon
den stem: ‘Toen mijn zusje en ik werden opge
haald voor de ceremonie besloten we te vluchten. 
Vlak voordat de ceremonie plaats vond, net na 
zonsopkomst, liepen we weg. We verstopten we 
ons in een boom en renden terug naar het dorp. 
Maar mijn oom vond ons en was erg boos. Hij 
sloeg ons heel hard en deed ons beloven dat we 
de volgende keer niet zouden weglopen. Toen wij 
een half jaar later opnieuw naar de ceremonie 
werden gebracht ontsnapte ik weer. Mijn zusje 
durfde niet en bleef, maar ik wist gewoon dat ik 
het niet wilde. Ik vluchtte naar mijn opa en ver
telde hem dat ik niet besneden wilde worden, 
maar naar school wilde. Ik smeekte hem mij niet 
terug te sturen. Gelukkig kon ik hem overtui
gen.’ Haar ogen lichten op.
 Nadat ze de middelbare school op haar ze
ventiende had afgerond, keerde Nice terug naar 
haar gemeenschap. Toen AMREF dat jaar een 
training over gezondheidszorg organiseerde on
der de Masaï, werd zij door haar dorp naar voren 
geschoven om deel te nemen. Ze was immers een 
van de weinigen die kon lezen en schrijven. ‘Na 
deze training ging er een wereld voor me open’, 

Nice organiseert met de vrouwen alternatieve ceremonies. Ook de jonge mannen heeft ze kunnen 
overtuigen van het belang te stoppen met meisjesbesnijdenis
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van deze invloedrijke heren kan niemand weige
ren. Toen ze eenmaal de ouderen had overtuigd 
van haar zaak, zaten er binnen een week hon
derd jonge mannen naar haar te luisteren. 

Voorbij de vloek
Vandaag ontmoeten we deze invloedrijke oudere 
mannen die Nice heeft beschreven als een soort 
parlement. In de verte zien we de groep zitten on
der een grote boom, hun felrode en paarse doeken 
wapperend in de wind. Naarmate wij dichterbij 
komen stel ik mijn beeld van deze machtige Masaï
mannen bij: het is moeilijk voor te stellen dat de 
fragiele, gebochelde mannetjes die al rochelend 
aanschuiven op de houten bankjes de machtige 
leiders zijn van de gemeenschap. Als de bijeen
komst echter van start gaat, toont de groep zijn 
leiderschap. Met grote toewijding en kennis van 
de gemeenschap discussiëren de mannen over 
vrouwenbesnijdenis en hoe zij de gemeenschap 
het beste kunnen mobiliseren om een alternatieve 
ceremonie te ondergaan.
 ‘Vroeger gingen wij nog naar de medicijn
man, maar de tijden zijn veranderd’, zegt een 
van hen. ‘Om ons volk verder te helpen moeten 
onze meisjes ook naar school, net als Nice’, 
stemt de ander in. Maar niet iedereen lijkt over
tuigd: ‘Hoe moet dat dan met de vloek?’ oppert 
een van de elders. Sommigen kijken bezorgd. 
Nice legt uit dat de Masaï geloven dat trouwen 
met een meisje dat onbesneden is ongeluk 
brengt, niet alleen voor haar of haar man, maar 
voor zijn hele familie. Wanneer een heftige dis
cussie losbreekt staat Nice op en gebaart de 
mannen tot stilte. Het rustige, bescheiden 
meisje heeft plaats gemaakt voor een sterke 
vrouw, een leider, en er wordt naar haar geluis
terd. ‘Wij zijn verder dan het geloof in deze my
thes, en het gevaar voor de meisjes weegt niet 
op tegen dit bijgeloof. Als besneden meisjes 
vroeg trouwen en kinderen krijgen, dan is dat 
gevaarlijk voor hun gezondheid. Denk maar aan 
een koe’, zegt Nice en meteen heeft ze de aan
dacht van alle mannen. ‘Als een jonge koe zwan
ger wordt, kan deze niet op een normale manier 
bevallen, maar moet er een keizerssnede worden 
toegepast en kan zowel het jonge kalfje als de 
moeder doodgaan. Dit is net zo bij mensen. Het 
kind dat doodgaat had wel eens de toekomstige 
president kunnen zijn. Dat willen wij toch niet op 
ons geweten hebben?’ vraag Nice retorisch en 
kijkt streng de kring rond. De mannen knikken 
instemmend. 
 ‘De culturele leiders zijn een belangrijke fac
tor in het slagen van het project’, vertelt Nice op 
de terugweg. ‘Naar hen wordt geluisterd, dus als 
zij iets beslissen volgt de rest vaak vanzelf. Maar 
om de meisjes echt te overtuigen om niet aan de 
ceremonie deel te nemen, is het belangrijk dat je 
ook met hen spreekt. Want vaak zijn het de meis
jes zelf die door hun moeders worden overtuigd 
om ervoor kiezen om besneden te worden, omdat 

ze bang zijn voor de consequenties als ze het 
niet doen.’
 De volgende dag, op weg naar de vrouwen
groep waar Nice mee werkt, ontmoeten we  
Esther Jambi, 10 jaar oud. Ze zit onder een boom 
samen met haar zusje en kijkt schichtig om zich 
heen als Nice haar over ‘the cut’ vraagt. ‘Nee, ik 
ga het niet doen’, zegt ze zacht. ‘Waarom niet?’ 
vraagt Nice. ‘Omdat jij zei dat het gevaarlijk is, 
want je kan heel veel bloed verliezen. Nee, ik wil 
niet besneden worden’, ze schudt hevig met haar 
hoofd. ‘Ik wil niet dood.’ Ze vertelt ons dat ze 
geprobeerd heeft haar vriendinnetjes te overtui
gen om het ook niet te doen, maar die luisteren 

niet naar haar. ‘Ze willen geen ndaapi zijn.’  
Ndaapi is een term voor een onbesneden meisje. 
De tienjarige Esther vertelt dat haar vriendinne
tjes bang zijn dat dan niemand met ze zou willen 
trouwen en dat ze niet zouden worden gerespec
teerd door de gemeenschap. ‘Zij willen ook niet 
naar school, maar ik wel, ik wil dokter worden’, 
zegt het meisje en er verschijnt een verlegen 
lach op haar gezichtje. 
 Het bezoek aan de vrouwengroep wordt fees
telijk ingeleid met een traditionele Masaïdans 
waarbij de vrouwen met twee voeten in de lucht 
springen en hun hoofd naar voren en naar achter 
gooien, de kleurrijke kralenkettingen en oorbel
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Van de jongens kreeg Nice haar eigen houten leidersstaf 
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len dansend om hun gezicht. Nailantei leidt ons 
uit de wolk van rood stof die ontstaat door de 
stampende voeten. Tussen de traditionele, van 
van klei en stro gemaakte huizen door lopen we 
naar de bankjes die zijn klaargezet voor de bij
eenkomst. 
 De vrouwen vertellen Nice over de activitei
ten die ze de afgelopen tijd hebben uitgevoerd. 
Zij hebben de laatste maanden veel bezoeken 
aan huis gebracht om voorlichting te geven aan 
families over de gevaren van de besnijdenis. Dit 
is niet altijd een dankbare taak, vertelt een van 
de vrouwen. Zo vinden sommige dorpsbewoners 
dat de vrouwen hun eigen cultuur verloochenen 
en worden ze daarom soms niet meer op belang
rijke sociale evenementen zoals bruiloften uitge
nodigd. Daarnaast heeft de voorlichting soms 
ook een averechts effect: om te voorkomen dat 
de meisjes worden overtuigd laten ouders hun 
dochters op steeds jongere leeftijd besnijden.  
Er zijn gevallen waar meisjes van zeven jaar al 
aan de ceremonie worden onderworpen, met alle 
gevolgen van dien.  
 Behalve met het geven van voorlichting zijn 
de vrouwen druk bezig met het voorbereiden van 
een alternatieve ceremonie die in december 
plaatsvindt. ‘We hebben 250 aanmeldingen, 
maar hopen er in december 500 te hebben, 500!’ 
roept een vrouw enthousiast. Sinds een paar jaar 
is Nice samen met de vrouwen begonnen met het 
organiseren van alternatieve overgangsrituelen. 
Deze tweedaagse ceremonie vindt in dezelfde 
leeftijdsperiode plaats als de besnijdeniscere
monies en geven de meisjes een alternatief om 
voor de gemeenschap symbolisch volwassen te 
worden. De gemeenschap kan kiezen tussen een 
religieuze ceremonie waarbij de geestelijk  
leiders de dienst uitvoeren of voor de culturele 
ceremonie, geleid door de cultural elders, die  
populairder is. De meisjes leggen een getuigenis 
af en worden door de priesters of de culturele 
leiders gezegend door middel van een bespren
keling met melk of bier. Daarna wordt er gedanst 

en feest gevierd. Tijdens de alternatieve ceremo
nies is het van groot belang dat het hele dorp 
aanwezig is, want dit laat de meisjes zien dat de 
gemeenschap achter ze staat. Daarnaast is de 
getuigenis van de jonge mannen van cruciaal  
belang: zij laten de meisjes weten dat ze later 
met hen zullen trouwen. ‘Deze getuigenis geeft 
de meisjes het laatste duwtje in de rug. Omdat ze 

ten overstaan van de hele gemeenschap worden 
afgelegd kunnen ze hier later verantwoordelijk 
voor worden gehouden’, legt Nice uit. 

Oringa orok 
Hoewel de moran vroeger nog bekend stonden 
als de ‘woeste krijgers en jagers’ van Afrika, zijn 
ze nu vooral afhankelijk van het toerisme en 
werken ze als gids in de nationale parken in  
Kenia. Tegen de achtergrond van het Amboseli 
National Park springen de jonge mannen ons als 
welkomstgroet tegemoet. De hoogte van de 
sprong dient als maat voor hun kracht en behen
digheid. ‘Sommige van deze jongens komen net 
terug uit de bush’, zegt Nice. Zij doelt daarmee 
op het ritueel dat de Masaïjongens ondergaan 
om man te worden. Voor een periode van drie 

maanden verblijven zij in de natuur en onder
gaan ze verschillende rites. Zo moeten de jonge 
krijgers een leeuw doden. Een moran laat een 
litteken op zijn arm zien die hij opliep in het ge
vecht met de leeuw: de klauwen zijn duidelijk 
zichtbaar. Wanneer de mannen alle proeven 
goed hebben doorstaan worden ze als volwaar
dig lid van de samenleving beschouwd en vieren 
ze hun mannelijkheid. Ze mogen met elk meisje 
uit de gemeenschap slapen, hoe vaak en wan
neer ze maar willen. Zowel het meisje als haar 
ouders mogen een verzoek van deze mannen 
niet weigeren. ‘Dit is een belangrijk, maar slecht 
onderdeel van onze cultuur’, zegt Nice afkeu
rend, ‘want er wordt vaak geen condoom ge
bruikt en er zijn daarom veel hivbesmettingen. 
Dit is een van de aspecten waar ik tijdens mijn 
sessies met de groep over spreek.’ 
 Het eerste jaar dat Nice met de moran bij
eenkwam, heeft ze het gevoelige onderwerp van 
vrouwenbesnijdenis niet behandeld. ‘Ze moesten 
mij eerst vertrouwen’, legt ze uit. En dat lijkt ge
lukt. ‘Nice kent ons en weet wat onze problemen 
zijn, daarom luisteren wij naar haar’, zegt een 
van de jongens. ‘Nice is onze leider’, zegt een 
ander. Om dit te laten blijken gaf de groep Nice 
vorig jaar haar eigen oringa orok, een houten 
staf die leiderschap symboliseert. Een van de 
jongens verwoordt zijn bewondering zo: ‘Waar 
Nice komt, stopt de cutting. Nice brengt ontwik
keling voor de Masaï.’

Meisje en vrouw
Als we weer terug zijn in Loitokitok en napraten 
in een café, vertelt Nice dat bij deze verheerlij
king van haar persoon voor haar precies het pro
bleem ligt. ‘Ik wil niet dat het alleen maar Nice, 
Nice, Nice is. Ik ben niet belangrijk, het gaat om 
het probleem. Ik wil dat er geen enkel meisje in 
Kenia meer the cut zou moeten ondergaan. Het 
eerste jaar dat ik voorlichting gaf, heb ik van de 
23 meisjes die ik gesproken had en die de cere
monie wilden doen, er 17 van kunnen overtuigen 
ervan af te zien. Ik kon maar niet stoppen aan 
die vijf meisjes te denken die ik niet had kunnen 
redden. Met de steun van AMREF kan ik nu veel 
meer meisjes bereiken en kan ik anderen die net 
als ik dit onderwerp belangrijk vinden, trainen 
om ergens anders voorlichting te geven.’
 Wanneer een aantal van haar vrienden en 
vriendinnen het café inlopen leer ik ook een  
andere, meer persoonlijke kant van Nice kennen. 
Als een jonge man haar een beetje plaagt, gie
gelt ze verlegen. De meisjesachtige onschuld in 
haar ogen doet me ineens weer realiseren dat ze 
pas 22 is. In iemand die nog zo jong is en ook 
door haar gemeenschap nog als een meisje wordt 
beschouwd heb ik nog nooit zo’n krachtige 
vrouw gezien. 

De Masaïvrouwen met wie Nice werkt geven voorlichting aan families over de gevaren van besnijdenis
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Het is belangrijk 
dat tijdens 
alternatieve 
ceremonies  
het hele dorp
aanwezig is
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