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WOORDEN VAN DANK

Ruim acht jaar lang lag het schrijven aan dit proefschrift stil. Drie verhuizingen 
sleepte ik alle dozen met materiaal, alle mappen met artikelen en alle versies van reeds 
geschreven hoofdstukken en het commentaar erop mee naar mijn nieuwe werkka-
mers. Een proefschrift dat er uiteindelijk vijftien jaar over deed om tot stand te komen, 
brengt een lang dankwoord met zich mee…
 Het oppakken van een project na zoveel jaar was niet makkelijk. Zonder hulp 
en steun was dit me dan ook niet gelukt. De inbedding die ik als promovendus had was 
verdwenen, maar mijn lijn met de antropologie behield ik door mijn lieve trouwe an-
tropologenvrienden: Milena Veenis, Irene Stengs, Alex Strating, Mattijs van de Port, 
Rob van Ginkel en Birgit Meyer. Jullie hebben me in al die jaren op meer dan één 
manier gesteund en stonden bij elke poging van mij om de draad weer op te pakken 
klaar met actieplannen, literatuur, aanmoediging en vriendschap. Ik dank jullie meer 
dan ik kan zeggen.
 De andere verbintenis met de antropologie behield ik in tussenliggende jaren 
lange tijd via de redactie van Etnofoor. De discussies die wij hadden hebben ertoe 
bij gedragen dat ik de antropologie niet heb los kunnen laten. Dank jullie wel ‘oude 
garde’. Dank jullie wel: José Carlos Gomez Aguiar, Francio Guadeloupe, Rachel 
Spronk, Marleen de Witte, Martijn Oosterbaan, Thijl Sunier, Yolanda van Ede - met 
wie ik ooit als eerstejaars studente antropologie veel meemaakte, voor jullie inzichten, 
jullie inspiratie en jullie steun.
 Een andere kring die mij inspireerde bestond uit een aantal sociologen, die 
zich ook met onderzoek naar kinderen en opvoeding bezighielden: Carolien Bouw, 
Christien Brinkgreve, Rineke van Daalen, Christien Dedding en Ali de Regt. Dank 
voor jullie commentaar op hoofdstukken die ik jullie in het beginstadium presen-
teerde.
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Woorden van dank

 Zonder de overredingskracht van Ria Reis had ik vermoedelijk de beslissing 
om mijn promotieproject echt af te gaan maken uitgesteld. Ik ben je er enorm dank-
baar voor. Je hebt me de zet gegeven en vervolgens op de rails voortgeduwd met je 
optimisme. Ik ben blij dat je mijn promotor bent. Tegelijk is dat een rare mededeling, 
omdat Jojada Verrips vanaf het begin mijn promotor was en dat ook nog steeds zou 
zijn als hij niet zo dom was geweest eerder zeventig te worden dan ik kon promov-
eren… Jojada leerde ik kennen als docent in mijn eerste jaar. Voor mij representeerde 
hij ‘de antropologie’: er was altijd weer een ander perspectief mogelijk. Waarom ik zo 
blij ben dat je mijn promotor was, is je combinatie van ontzettende precisie, je enorm 
brede blik en je respect voor de gedachten van anderen, zelfs in de meest wilde en on-
affe vorm. Achteraf kijk ik soms met schaamte terug op wat ik je voorlegde. Daarnaast 
heb je me jarenlang gesteund door gedichtenbundels te sturen – die ik met blijdschap 
en dankbaarheid uit mijn brievenbus haalde. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me, 
hoewel poëzie en dit proefschrift weinig met elkaar te maken hebben, bemoedigd 
voelde mijn dissertatie niet bij het oud papier te zetten. Dank je wel Jojada voor al die 
jaren. Tenslotte heb ik het geluk gehad een derde lezer te kunnen betrekken in de rol 
van co-promotor: Geert de Vries. Ook jij stond aan de wieg van mijn proefschrift en 
stapte er aan het eind weer in. Dank voor je enthousiasme, je bemoediging, vertrou-
wen en je commentaar.
 De mensen met wie ik als promovendus begon waren bij mijn ‘doorstart’ 
allen gepromoveerd, hadden aanstellingen gekregen, nieuwe boeken geschre-
ven, prijzen gewonnen en artikelen gepubliceerd. Het lijkt een ander leven en zo 
ver weg van de jaren waarin ik het proefschrift schreef. En toch. Toch stonden zij 
aan de wieg ervan. Ik dank al mijn medepromovendi. Hier wil ik vooral Giselinde 
Kuipers noemen met wie ik als schrijfbursaal op de AISSR (toen nog ASSR) be-
gon. Met haar deelde ik meer dan alleen onze werkplek. Met al haar belezen-
heid, wijsheid en humor was zij mijn eerste klankbord. Zij trof mij zwanger van 
mijn eerste zoontje slapend onder mijn bureau– hoorde mijn warrige verslagen 
van mijn veldwerk aan, las alle eerste versies van mijn hoofdstukken. Ik ben blij 
dat wij elkaar langzaam weer vinden na elkaar zo jammerlijk te zijn kwijtger-
aakt. Reinhilde König en Alexandra Schüssler, jullie lieten nooit na te zeggen dat 
mijn proefschrift er zou komen en leverden inspirerend commentaar op sommige 
ruwe hoofdstukken. Dank jullie wel. Joop Goudsblom en Bonno Thoden van Velzen, 
jullie dank ik voor jullie betrokkenheid bij mijn werk. Marieke Bloembergen en Zé 
de Abreu namen me op sleeptouw met vele mooie plannetjes om mij de schoonheid 
van het leven buiten mijn twee gehandicapte kinderen te laten voelen, ik dank jullie 
hiervoor.
 Jarenlang hebben toenmalige directeur van de AISSR, Hans Sonneveld, mana-
ger José Komen en ondersteunende medewerkers van de AISSR Anneke Dammers, An-
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Woorden van dank

nelies Dijkstra, Miriam May en Teun Bijvoet mij met raad en daad bijgestaan. Ik denk met 
warmte terug aan onze dagelijkse ontmoetingen in de ‘school’ toen ik nog bij jullie 
werkte. Eveneens dank ik Ine Komen, Muriël Kiesel en Erna de Boer van de afdeling 
Antropologie voor jullie hulp en gezelligheid.
 Het is altijd een beetje raar om te zeggen dat iets niet tot stand zou zijn ge-
komen als bepaalde mensen geen rol hadden gespeeld. Toch is het zo. Er is een grote 
groep verzorgers van mijn kinderen, zonder wier hulp ik nooit had kunnen afmaken 
wat ik begon. Jullie intensieve en liefdevolle zorg voor mijn kwetsbare jongetjes heeft 
eraan bijgedragen dat zij op de best mogelijke manier de jaren doorbrachten en dat ik 
zo nu en dan met een gerust hart de deur van de werkkamer achter me dicht kon trek-
ken. Ik zeg het jullie vaak maar ik zeg het hier nog een keer: jullie zijn de engelen der 
aarde die zoveel meer verdienen dan een paar woorden in een af proefschrift. Mijn 
dank is oneindig groot.
 Er waren nog meer engelen der aarde, die in tijden van crises voor me kookten, 
mijn talloze maanden in ziekenhuizen verlichtten door bezoek, tijdens angstige opera-
ties en bange dagen voor verlies mijn hand vasthielden of in het ziekenhuis sliepen als 
ik niet meer kon- en bij elke poging van mij om te schrijven, zoveel mogelijk wind uit 
de zeilen haalden: Mijn lieve lieve ouders, Marianne Kaas, Jan van Gelderen, Hilbert 
Kuik en Petra Bruines. Jullie zijn ongelooflijk. Jullie humor en accepterend vermogen 
heb ik tot voorbeeld. Jullie vier soorten wijsheid zijn mijn rijkdom. Jullie liefde voor 
mij en de kinderen mijn fundament. Dank lieve Marianne voor je precieze lezing en 
redactie. Dank lieve Jan voor de omslag en opmaak.
 Dank jullie wel engelen der aarde: Henriëtte Boevé en Paul van den Hove, 
Stephanie Blöbaum, Emke Bos, Aaf, Jelle en Merel Brandt Corstius, Edo Bouman, 
Aafje en Henk Gernaat, Mirte van Gaalen, Inge Gieskes, Merel Guijt en Eric The-
len, Diederik den Hollander en Annet Haan, Jacobien van den Hoofdakker en Peter 
Bertram, Alexandra Klomp, Karen Kraal en Graic Dougherty, Liesbeth Schoonveld, 
Anita Schuit en Lena Vichnevskaia.
 Lieve Erik Spierenburg, vader van mijn kinderen, dank je wel voor het nooit 
verloren vertrouwen in mij en je bereidheid te helpen waar en te doen wat binnen je 
vermogen lag – ondanks alles. Lieve Paulien Ligtvoet, jou dank ik voor je liefdevolle 
stiefmoederschap voor Daniël en alles wat daaruit voortvloeide.
 Lieve Edo en Anouk Bouman, dank voor jullie hulp tijdens het onderzoek. 
Ik denk terug aan vrolijke filmopnames van de kinderen in groep 6 en 8. Lieve Ma-
rieke Brand, Inge Gieskes, Karen Kraal en Rachel Spronk, dank voor het meelezen 
en meedenken bij delen van mijn proefschrift. Lieve Karen, jij was mijn nimf toen 
het niet van promoveren kwam. We zijn gelukkig nooit ontvriend, maar je raakte door 
mij wel ontnimft toen ik het schrijven weer oppakte. Je reactie hierop toonde weer 
waarom ik 

13



Woorden van dank

zoveel van je houd. Lieve Rob van Ginkel, dank voor het redigeren van mijn litera-
tuurlijst.
 In de allerlaatste fase van het schrijven dook plotseling mijn nieuwe collega en 
vriendin aan de SPH en MWD opleiding van de Hanzehogeschool, Marije Mutter, op. 
Je las alle hoofdstukken door en deed onbetaalbaar redigeerwerk. Heel erg bedankt. 
Dank jullie allemaal collega’s van de Hanze, voor jullie bemoediging ten aanzien van 
deze dissertatie. Jullie steun na Jonathans dood heeft me alleen maar meer gesterkt in 
wat ik van het begin af voelde: jullie bieden mij een werkplek waar ik dagelijks met 
veel plezier heenga.
 Ook wil ik hier de toenmalige directeur en leerkrachten van de school waar ik 
mijn onderzoek verrichtte bedanken voor de anderhalf jaar dat ik bij jullie mee mocht 
draaien. Ik noem jullie namen hier niet, daar het onderzoek geanonimiseerd is. Dank 
voor de mogelijkheid die jullie me hebben geboden en de openheid waarmee jullie 
mij tegemoet traden, voor de interviews die ik met jullie mocht afnemen en voor de 
lessen die ik, vaak zonder opzet, verstoorde. Eveneens bedank ik alle ouders van de 
kinderen voor jullie toestemming anderhalf jaar bij jullie kinderen in de klas te zitten, 
hen te interviewen en te observeren, als ook voor alle gesprekken en interviews die 
ik met jullie zelf heb gehouden. Dat de interviews met jullie en met de leerkrachten 
van de school uiteindelijk niet in dit proefschrift terecht zijn gekomen, heeft niets met 
de kwaliteit van de door jullie gegenereerde informatie te maken: de gesprekken met 
jullie waren uiterst interessant en inzichtgevend. Uiteindelijk heb ik er echter voor 
gekozen het proefschrift volledig aan jullie kinderen en leerlingen te wijden. Tevens 
bedank ik, vanzelfsprekend, alle kinderen uit groep 6, later groep 8, voor de band die 
ik met jullie op mocht bouwen, voor alle opdrachten die jullie voor mij uitvoerden en 
voor de vele gesprekken die we voerden. Ik heb jullie namen veranderd in dit proef-
schrift. Het is waarschijnlijk dat jullie jezelf herkennen. Het spijt me dat ik dat niet 
kan vermijden. Ik hoop dat jullie lezen dat ik met dezelfde betrokkenheid over jullie 
schrijf als waarmee ik bij jullie in de klas zat. In al die jaren zijn jullie niet uit mijn 
gedachten geweest. Inmiddels zijn jullie veertien jaar ouder geworden en ongeveer 
even oud als ik toen ik bij jullie in de klas onderzoek deed.
 Bijna tot slot gaat mijn dank uit naar mijn twee nimfen Irene Stengs en Milena 
Veenis, die alle fases en dus ook alle hoofdstukken van dit proefschrift niet alleen als 
vriendinnen meemaakten, maar ook inhoudelijk van commentaar voorzagen. Jullie 
zijn me ongelooflijk tot steun en hulp geweest. Lieve Irene, je bent me zo dierbaar, ik 
verheug me op nog vele jaren vriendschap zonder mijn nog te schrijven proefschrift! 
Lieve Miel, zonder jou was ik verdronken in alle ambivalenties die mijn leven binnen-
kwamen en die mijn proefschrift naar voren bracht. Ik zou niet weten wat ik zonder 
jouw vriendschap moest.
 Tot slot, en hier geldt zeker last but not least, bedank ik mijn lieve grote dappere  rid-
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Woorden van dank

derzoon Daniël, voor je geduld. Vanaf de eerste dag van mijn veldwerk hobbelde je 
mee in mijn buik. In al die jaren erna betekende mijn proefschrift dat ik vaak van 
huis was. En ja Daan, belofte maakt schuld: je vermoedde dat ik extra lang over het 
schrijven deed om door te kunnen gaan met roken. Ik beloofde dat het einde van dit 
proefschrift het einde van roken zou betekenen… Nu staat het zwart op wit.
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INLEIDING

Vertogen, opdrachten, worstelingen

Elke generatie verbaast zich telkens weer over haar opvolgers. Maatschap-
pelijke bezorgdheid over kinderen is van alle tijden (Kloek 2002). Toen ik 
in 1997 mijn veldwerk op een basisschool begon, waren kinderen net uit-
gemaakt voor ‘monsters’ (Schoetelndreier 1995) en ‘tirannen’ (De Volks-
krant 24 september 1994), heetten zij smalend ‘goudstaafjes’ (DNW-VPRO 
1995) en was hun een gebrek aan normen en waarden verweten (Ritzen 
1990).1In de jaren negentig heetten kinderen in de media mondiger en zelfbe-
wuster te zijn dan ooit tevoren: kinderen zouden zich niet meer laten opvoeden, 
geen gezag meer accepteren en hun ouders zouden het foute voorbeeld geven.2
 Bijna twintig jaar na de notitie van de toenmalige minister van Onderwijs Jo 
Ritzen over het vermeende gebrek aan normen en waarden onder kinderen, verscheen op
dinsdag 1 december 2009 in NRC-Next een artikel over ‘de grenzeloze genera-
tie’. Hierin wordt verslag gedaan van een grootschalig onderzoek naar de genera-
tie die eind jaren tachtig van de vorige eeuw geboren werd.3 Deze generatie komt 
er niet heel rooskleurig uit naar voren: ze zou bestaan uit mensen die zich, min-
der dan hun voorgangers, betrokken voelen bij maatschappelijke ontwikkelingen; 
uit mensen die zeggen vooral gelukkig te worden van het aanschaffen van nieuwe 
spullen; uit mensen die zich minder empathisch tonen ten opzichte van hun directe 
omgeving en die er ouderwetse opvattingen over man-vrouw verhoudingen op na 
houden. De onderzoekers (Spangenberg & Lampert 2009) stellen dat deze genera-
tie ouders heeft die zelf het jong-zijn verkozen boven de volwassenheid en die hun 
kinderen daardoor geen verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsgevoel bijbrachten.
Toen de onderzoekers hun interviews deden in 2009 waren hun respondenten rond de 
twintig jaar oud. In 1997 en 1998/1999 deed ik onderzoek onder dezelfde generatie. 
Ze waren toen kinderen van tien, elf en twaalf jaar.
 Opvallend in alle beschuldigingen in de media aan het adres van kin-
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Inleiding

deren is dat de ouders verantwoordelijk gehouden worden voor de opvattingen 
en het gedrag van hun kinderen. Hiermee wordt weggelaten dat de kinderen be-
halve van een gezin eveneens deel uit maken van de samenleving. Kinderen
groeien op in een samenleving waarvan ze zich de dominante ideeën en opvattingen
eigen maken, een samenleving waarin zij zich moeten verhouden tot de opdrachten of 
eisen die uit die opvattingen voortvloeien. Dat doen ze in hun directe sociale en materiële 
omgeving: met hun ouders, hun verzorgers, hun buurt, met behulp van de televisie, 
kranten, tijdschriften en internet. Maar evenzeer doen kinderen dat met en onder elkaar.
Mijn onderzoek speelde zich daar af waar kinderen vier en een halve dag per week 
samenkomen: op een school in Amsterdam-Zuid.4
 De kinderen in mijn onderzoek bevonden zich wat hun leeftijd betreft in de 
pre-puberale fase. Ze stonden daarmee vlak voor wat in de wetenschappelijke lite-
ratuur ook wel als de ‘kernopdrachten van de puberteit’ beschreven wordt: binnen-
kort moesten zij zich los maken van hun ouders, zich samen met hun leeftijdgenoten 
richten op de grotere sociale wereld waarvan zij deel uitmaakten en zich daarin een 
plek verwerven. Daarbij zouden zij ‘hun seksualiteit’ ontdekken, hun eerste seksuele 
relaties krijgen en als jonge mannen en vrouwen uit de puberteit te voorschijn komen.
 In de wetenschappelijke literatuur over kinderen worden de ontwikkelingssta-
dia vooral vanuit een psycho-biologische invalshoek beschreven, en daarmee  de met het 
puber-zijn samenhangende conflicten als  hormonaal gestuurd en individueel intrapsy-
chisch. In dit proefschrift zal ik laten zien dat het puber worden eveneens een sociaal 
proces is.
 Dit sociale proces bestond voor de kinderen uit het combineren van verschil-
lende, soms contradictoire eisen om zich daarmee een positie in de hiërarchie van de 
klas te verwerven. De eisen die de kinderen elkaar stelden, verzonnen zij niet zelf. Die 
waren direct verbonden met maatschappelijk dominante opvattingen op een aantal 
verschillende gebieden: de puberteit, gender en seksualiteit. Eveneens hielden deze 
eisen verband met wat ook wel twee kernopdrachten genoemd zouden kunnen wor-
den: de authenticiteitsopdracht en de maakbaarheidsopdracht. Het trachten te voldoen 
aan alle eisen en opdrachten ging gepaard met sociale worstelingen, die de kinderen 
met elkaar op verschillende manieren uitvochten en probeerden op te lossen. De vraag 
waarop ik in dit proefschrift een antwoord formuleer is: op welke manieren vormen 
bovengenoemde gebieden en kernopdrachten de inzet van een zoektocht van de kin-
deren om zichzelf ten opzichte van elkaar een positie te verwerven en met welke 
sociale worstelingen gaat dit gepaard?
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Vertogen, opdrachten, worstelingen

Het kind als onderwerp van sociale wetenschappen

Onderzoek naar kinderen is vooral het terrein geweest van ontwikkelingspsycholo-
gen en sociale wetenschappers die geïnteresseerd waren in socialisatie (vgl. Kehily 
2004). Ontwikkelingspsychologen stelden, geïnspireerd door de filosoof Jean-Jacques 
Rousseau en de psycholoog Jean Piaget, het individuele kind centraal en onder-
zochten de universele fases die volgens hen elk kind in zijn of haar ontwikkeling 
naar volwassenheid zou doorlopen (Koops, Levering & De Winter 2008: 8-13). Een 
bekend voorbeeld van een onderzoek dat zich afzette tegen dit universeel veronder-
stelde aspect van de ontwikkeling, was dat van Margaret Mead naar de puberteit onder 
meisjes in Samoa. Zij liet zien dat de puberteit op Samoa helemaal niet als de door-
gaans als woelige fase beschreven periode voorkwam (Mead 1977 [1928]).
 Socialisatie-onderzoekers gingen uit van een kind dat als een onbeschreven 
blad ter wereld kwam en als het ware door de cultuur waarin het opgroeide geïnscrib-
eerd werd, tot het de (van tevoren bekende) eindfase van volwassenheid had bereikt 
(Jenks 1996: 10; Kehily 2004: 5,6). Ook Margaret Mead huldigde de laatste opvatting 
(vgl. Mead 1955: 6-8): hoewel zij in de traditie van de Culture and Personality School 
aan wilde tonen dat elke cultuur er een eigen manier van socialiseren op na houdt, 
lag ook aan haar werk de vooronderstelling ten grondslag dat kinderen als het ware 
kopieën van hun ouders worden (vgl. Ahn 2010: 94-95).  Het zou nog een flink aantal 
decennia duren eer sociale wetenschappers begonnen na te denken over socialisatie 
als een proces waain kinderen tegenstrijdigheden tegenkwamen en dus niet per defini-
tie als een glad en voorspelbaar te doorlopen proces (vgl. Corsaro 2005:5-18).5
 In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond wat Childhood Studies is 
gaan heten (James 2004: 29).6 Het bestaan van childhood (het kind-zijn of de kinder-
tijd) als een apart object of veld van sociaal-wetenschappelijk onderzoek roept de 
vraag op hoe onderzoekers childhood als separaat studieveld legitimeren. In de so-
ciale wetenschappen wordt een onderscheid gemaakt tussen childhood en kinderen.7 

Childhood is een sociale constructie van wat een kind is, wat een kind moet doen 
en kunnen en hoe een kind benaderd  (opgevoed, geschoold, etc.) moet worden. De 
invulling hiervan is afhankelijk van tijd en plaats (Cunningham 1995; James en Prout 
1989; James, Jenks & Prout 1998:26; Wyness 2006).8 Kinderen zelf, echter, erváren 
hun kindertijd en groeien op met bepaalde eisen en verwachtingen die daaruit voort-
vloeien (Smith 2010: 2, 35). Frønes omschrijft childhood als een raamwerk waar 
kinderen zich doorheen bewegen en dus als een proces (Frønes 2005: 270). Volgens 
recente childhood onderzoekers dragen kinderen zelf actief bij aan hun eigen sociali-
satie (Corsaro 2005: 7), oftewel: ‘childhood is something children do’ (Frønes 2005: 
270, cursief in origineel).
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 Aan Childhood Studies liggen intussen ook ideeën aangaande uni-
versele aspecten van childhood ten grondslag. Roger Smith (2010) vat deze als 
volgt samen: over het algemeen is childhood iets wat overal wordt erkend als een 
aparte levensfase, gekenmerkt door ontwikkeling op biologisch gebied (groei), 
psychologisch gebied (cognitie) en sociaal gebied (Smith 2010: 41,42).9 De com-
binatie van deze universele aspecten met de verschillen in opvattingen en bena-
deringen daarbinnen rechtvaardigt mijns inziens dat sociale wetenschappers 
kinderen en kindertijd als apart terrein van studie zien (vgl. James 2004: 29-32).10

 Mijn proefschrift is een aanvulling op studies naar de ervaringen en denk-
beelden van kinderen. Het verschaft inzicht in de manieren waarop kinderen zich, 
zowel met elkaar als ten opzichte van elkaar, de eisen uit de samenleving eigen maken 
en deze inzetten om zich een positie te verwerven in de hiërarchie van de klas. Ik laat 
zien op welke manieren kinderen vorm geven aan hun eigen agency – hun hande-
lingsruimte en hun handelingsvrijheid – en daarmee aan hun kindertijd of childhood.
 De Childhood-onderzoeker Mary Jane Kehily onderscheidt drie terreinen 
waarop Childhood Studies zich begeven: historisch onderzoek, beleidsmatig onder-
zoek en sociocultureel onderzoek naar kinderen (Kehily 2004: 1-15).11 Daar mijn 
onderzoek zich op dit laatste terrein bevindt, ga ik hier nader in op dit socioculturele 
terrein. Een paar mooie voorbeelden van deze categorie zijn (onder vele andere!) de et-
nografieën van de antropologen Barry Thorne over gender onder basisschoolkinderen 
in Amerika (Thorne 1993) en die van Allison James naar identiteitsvorming van En-
gelse basisschoolkinderen (1993). Een recenter voorbeeld is het boek van Emma Re-
nold over gender en seksuele relaties op twee basisscholen in Engeland  (Renold 2005).
Wat deze etnografieën gemeen hebben is dat zij laten zien dat kinderen actieve in-
terpretatoren zijn van dominante opvattingen, waarmee de onderzoekers de agen-
cy van kinderen vooropstellen. Deze agency is een belangrijk uitgangspunt omdat 
ik wil laten zien dat en hoe de kinderen in mijn onderzoek onderling worstelden 
met eisen ten aanzien van gedrag en uiterlijk – eisen die zij niet zelf hadden ver-
zonnen maar die voortkwamen uit dominante opvattingen. Ik wil juist tonen dat 
de kinderen deze eisen op hun eigen manieren inzetten in hun onderlinge interac-
ties en hoe zij poogden daarin zelf de regie te behouden. De vormgeving van 
agency is een sociaal proces dat tot stand komt in deze onderlinge interacties.
 James, Jenks & Prout (1998) waarschuwen voor het centraal stellen van het 
perspectief van kinderen. Wanneer het perspectief van kinderen centraal staat mo-
gen volgens deze auteurs de structurele omstandigheden waaronder de onderzochte 
kinderen opgroeien niet onbenoemd blijven (James, Jenks & Prout 1998: 28-30). De 
verbindingen tussen de kinderwereld en de wereld om hen heen dienen wel inzich-
telijk gemaakt te worden. En dat is precies wat dit proefschrift doet: nagaan hoe in het 
dagelijks bestaan van de kinderen in de samenleving geldende voorschriften zichtbaar 
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gemaakt werden in de klas, op welke manieren de kinderen dit deden en met welke 
sociale worstelingen dit gepaard ging. Kinderen leven in een wereld die door en door 
sociaal is en waarin allerlei dominante opvattingen en daaruit voortvloeiende eisen en 
opdrachten zich aan hen voordoen. De vraag is met welke van dergelijke eisen de kin-
deren hun onderlinge interacties vormgaven, hoe ze dat deden en waarom zij juist deze 
eisen tot bouwstenen maakten van de hiërarchie in de klas. De eisen waarmee de kin-
deren werkten en worstelden, vloeiden voort uit opvattingen die ik herken als vertogen.

Vertogen, eisen en opvoeringen

Een van de manieren om te laten zien dat voor kinderen net als voor volwassenen het 
alledaagse politiek is, oftewel verbonden met wat er in de samenleving speelt, is te 
kijken welke vertogen een rol spelen.12 Een grote inspirator op het gebied van ver-
toogtheorie is Michel Foucault.
 De Foucauldiaanse vertoogopvatting is spannend, omdat ze laat zien hoe diep 
denkbeelden ingrijpen; hoe opvattingen over bijvoorbeeld seksualiteit alle terreinen 
van het dagelijkse leven binnensluipen en ‘bezit nemen’ van hoe mensen zichzelf, 
elkaar en de wereld begrijpen, tegemoet treden en ervaren; hoe mensen deze opvat-
tingen en hun gedrag als natuurlijk en gewoon ervaren; maar hoe deze in wezen tot 
een vertoog te herleiden zijn. Het is makkelijk om je als lezer te laten meeslepen door 
Foucaults prachtige taal, om plotseling te merken hoe je hongerig meegaat in zijn 
beschrijvingen van een vertoog als welhaast een levend organisme, dat zelfstandig 
lijkt te denken en te opereren, alles wat het op zijn pad tegenkomt verslindend, onder-
werpend en inspirerend. Hoe verleidelijk deze visie ook kan zijn, zij is niet geheel de 
mijne, daar bij Foucault vertogen losgezongen lijken te zijn van de alledaagse praktijk 
en vooral losgezongen van de mensen zelf, die in, door, met en via vertogen leven 
(ervaren) en zichzelf een positie verwerven.
 Een vertoog is een min of meer toevallige, historisch specifieke verzameling 
van ideeën en voorstellingen met betrekking tot een thema, dat ons vertelt wat waar en 
echt is, wat gezegd, gedacht, verbeeld en voorgesteld kan worden, wat juist en goed is 
– en dus ook wat daarbuiten valt en wat er allemaal nìet gezegd kan en mag worden en 
wat ònwaar en fout is (vgl. Ramdas 1994: 13; Macdonnell 1986: 4). Zo ‘opereert’ een 
vertoog ook door uitsluiting (vgl. Butler 1997b: 134/135). ‘Vertogen’, stelt Ramdas, 
‘definiëren onze angsten, strevingen en verlangens en bieden veelal symbolische mid-
delen aan om die te overwinnen dan wel te verwezenlijken’ (Ramdas 1994: 32). Ver-
togen stellen dus eisen aan mensen, aan hun gedrag, hun uiterlijk, hun manieren van 
denken, praten en verlangen. Een vertoog constitueert subjecten, en zo constitueren 
subjecten uiteindelijk elkaar: een vertoog creëert dus subjectposities waarmee sub-

21



Inleiding

jecten zich identificeren, waartegen zij zich juist afzetten of waar zij iets naast stel-
len.13 Een productief machtsbegrip, zoals Foucault dat ontwikkelde, speelt hierin een 
cruciale rol: macht is overal, subjecten worden zowel onderwerp als voorwerp van 
een vertoog (‘puber’, ‘mooi meisje’, ‘stoere jongen’): ze moeten aan de eisen van het 
vertoog voldoen om onderwerp ervan te kunnen worden. Mensen internaliseren de ge-
boden en verboden en disciplineren zo zichzelf en elkaar (vgl. Foucault 1989 [1975]). 
Dit proces van identificatie, internalisering en disciplinering is geen glad en duidelijk 
te doorlopen traject maar een traject vol tegenstrijdigheden en onzekere uitkomsten: 
uiteindelijk leven mensen namelijk met verschillende vaak contradictoire eisen.
 In deze dissertatie destilleer ik vertogen uit de eisen die de kinderen aan elkaar 
stelden en hanteer ik het vertoogbegrip vooral om ermee aan te geven dat de op-
drachten, eisen en normen (opdrachten, normen en eisen gebruik ik als inwisselbaar) 
niet in een sociaal vacuüm zijn ontstaan noch door kinderen zelf zijn bedacht, maar 
ingegeven worden door in de samenleving heersende vertogen. Eisen en opdrachten 
die de kinderen hanteren zijn dus ingebakken in en herleidbaar tot bepaalde vertogen. 
Ik heb in de interacties en uitspraken van de kinderen eisen waargenomen, en die her-
leid tot drie samenhangende vertogen: puberteit, gender en seksualiteit. Daarbinnen 
heb ik twee daaraan gerelateerde kernopdrachten onderkend: authenticiteit en maak-
baarheid. Ik kom daar straks op terug.
 In dit proefschrift staan evenwel niet deze vertogen zelf centraal maar de 
vormen van agency van de kinderen: hun dagelijkse ervaringen en worstelingen met 
de twee kernopdrachten en met de eisen uit verschillende vertogen vormen mijn uit-
gangspunt. Ik laat zien hoe de kinderen deze opdrachten en eisen inzetten, hoe ze wor-
stelden met de tegenstrijdigheden ertussen en hoe ze poogden deze tegenstrijdigheden 
te overwinnen. Vertoogeisen hebben, kortom, effect op gedrag, denken, voelen en 
ervaren.
 Geïnspireerd door een andere vertoogtheoreticus, Judith Butler, heb ik de in-
teracties, acties en uitspraken van de kinderen bezien als ‘opvoeringen’, omdat deze 
term verschillende belangrijke aspecten van de eisen die kinderen elkaar stelden 
duidelijk maakt.

Opvoeringen van eisen

Judith Butler, zelf geïnspireerd door Foucault, maar tevens door Austin en Derrida, 
spreekt over de performativiteit van gender (vgl. Butler 2008 [1990]). Performativiteit 
is oorspronkelijk een notie die door Austin gebruikt werd om een bepaald soort taalui-
tingen of taalhandelingen te onderkennen (vgl. Austin 1962).14 Het meest gebruik-
te voorbeeld van een dergelijke taalhandeling is de uitspraak: ‘Hierbij verklaar ik u 
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man en vrouw’. Dit is een performatieve uitspraak die direct bewerkstelligt wat de 
uitspraak zegt. Ze brengt een gevolg of verandering met zich mee en verschilt dus van 
een descriptieve uitspraak als ‘de zon schijnt’. Butler stelt dat gender pas bestaat in de 
‘opvoering’ (performativiteit) ervan. Een meisje is geen meisje, maar wordt het meisje 
dat ze moet zijn in de opvoering. ‘In deze zin is gender altijd een kwestie van doen, 
maar geen doen door een subject dat voorafgaand aan de daad zou bestaan’ (Butler 
2000: 62/63). Ze verwerpt het begrip performance zoals dat in de zgn. performance-
theory gehanteerd wordt (vgl. Goffman 1959; Loxely 2007; Schechner 2002), omdat 
daarin de vooronderstelling besloten ligt van iemand die de opvoering ‘doet’. Butler 
stelt dat juist de opvoering voorafgaat aan de uitvoerder (Butler 2008 [1990]). Gender 
komt daarmee performatief tot stand. Volgens Austin lag de kracht van performatieve 
uitspraken in de context (conventies/normen) en in de autoriteit van de spreker (alleen 
de uitspraak van een een ambtenaar, in de juiste context, huwt twee mensen) (vgl. 
Loxely 2007).
 Derrida stelt echter dat de iterability, de herhaalbaarheid, de kracht van het 
performatieve uitmaakt. Pas doordat een begrip herhaalbaar is (en gedacht wordt te 
zullen zijn, dus zowel historisch als toekomstig) neemt het een plaats in in relatie 
tot andere begrippen/betekenaars. Zo ontleent de uitroep van een van de meisjes uit 
groep 8 tegen een klasgenote die haar haar volgens de roepster niet leuk genoeg deed: 
‘Je bent een meisje hoor!’, zijn performatieve kracht aan alle voorgaande citaties en 
herhalingen van het begrip ‘meisje’ in combinatie met (gearticuleerd met) ‘uiterlijke 
verzorging’.15 Butler gebruikt de begrippen iterability en citationality van Derrida om 
te stellen dat gender performatief is: een eindeloos reeks van citaties en herhalingen 
van normen (Butler 1993: 12).16 Wat opgaat voor een gendervertoog gaat ook op voor 
vertogen in het algemeen: zij presenteren zichzelf als waarheid en enige mogelijkheid, 
en worden zo tot – en hechten zich zo vast aan – diepe overtuigingen. Ze worden 
geïnternaliseerd en ervaren als ‘gewoon’ en ‘natuurlijk’. Maar juist omdat elke citatie 
nooit een exacte kopie is van vorige citaties en elke herhaling nooit een exacte kopie is 
van vorige herhalingen maar daarmee ook altijd een kleinere of grotere breuk vormt, 
kunnen betekenissen verschuiven (vgl. Butler 1993: 10; Butler 1997a: 148-149). Dáár 
ligt dus ruimte voor verandering.17

 Het begrip performance vertaal ik als ‘opvoering’. In deze dissertatie kijk 
ik naar de opvoeringen van de kinderen en destilleer daaruit  de opdrachten en eisen 
waarmee zij zichzelf en elkaar positioneerden. Echter, ten opzichte van Butler geef 
ik een eigen invulling aan het begrip. Net als Foucault opereert Butler namelijk op 
vertoogniveau en redeneert dus vanuit vertogen, terwijl ik vanuit subjecten schrijf.
 De kracht van het begrip opvoering ligt in het feit dat er niet alleen mee naar 
taal verwezen wordt, maar tevens naar het lichaam, de houdingen en aankleding, en 
naar gedrag en de non-verbale aspecten van dat lichaam. Een belangrijk onderdeel 
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van opvoeringen is het controle houden over de eigen opvoering. Deze dimensie van 
opvoeringen benoem ik als ‘regie’. Ik wil laten zien dat de kinderen pogingen onder-
namen om, met hun opvoeringen, de regie over hun eigen positie te bemachtigen of 
te behouden. De term regie verwijst niet alleen naar de betekenis van controle krijgen 
of zeggenschap houden, maar duidt juist ook op het zoeken naar en vinden van een 
manier om die zeggenschap tot stand te brengen. Die manieren staan niet op zichzelf 
maar zijn evenzeer verbonden met normen of eisen.
 De term ‘opvoering’ is eveneens nuttig omdat deze verwijst naar interactie tus-
sen opvoerder en publiek. Daar Judith Butler zich, evenals Foucault, op vertoogniveau 
beweegt, heeft zij geen aandacht voor de alledaagse worstelingen in de totstandko-
ming van subjecten (vgl. McNay 1999: 183). Omdat subjectiviteit gaat over het ver-
krijgen van een positie in en in relatie tot de directe sociale omgeving, en daarmee niet 
alleen een individueel proces is maar ook door en door sociaal, is juist het interactieve 
aspect van opvoeringen van belang om te kunnen laten zien hoezeer het verwerven 
van een positie een sociale worsteling is. In elke opvoering ligt een worsteling van en 
om agency, om handelingsruimte en handelingsvrijheid besloten. Mij gaat het erom 
in dit proefschrift te laten zien op welke manieren deze  handelingsruimte tot stand 
kwam in en verbonden was met competitie en processen van in- en uitsluiting, oftewel 
hoe de kinderen samen en ten opzichte van elkaar deze ruimte benutten.18

Vertogen en opdrachten

Om zicht te krijgen op welke eisen de kinderen elkaar stelden, heb ik anderhalf 
jaar lang naar hun interacties gekeken, hun gesprekken beluisterd, hun briefjes 
gelezen en hen meer malen geïnterviewd. Een half jaar lang toen zij groep 6 vorm-
den (1997) en een schooljaar lang toen zij groep 8 vormden (1998/1999). 
Op basis van die observaties en interviews destilleerde ik een drietal ver-
tooggebieden, van respectievelijk puberteit, gender en seksualiteit. In de prak-
tijk liepen deze in elkaar over of vormden ze zelfs één groot vertoogterrein.
Omwille van analytische helderheid heb ik dat terrein in deze drie gebieden opgesplitst. 
Elk gebied behandel ik in een afzonderlijk hoofdstuk (respectievelijk in hoofdstuk 1, 
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5).
 Ten tweede destilleerde ik uit de eisen die de kinderen elkaar op de 
bovengenoemde gebieden stelden twee kernopdrachten: authenticiteit en maak-
baarheid. Je moet ‘jezelf zijn’ en ‘echt’, en je moet ‘jezelf maken’ en bent zelf
verantwoordelijk voor wie je bent. Deze opdrachten leefden niet alleen onder 
deze kinderen, maar zijn eveneens waarneembaar in en beschreven voor de (post)
moderne, westerse en geïndividualiseerde cultuur in het algemeen (bijv. Tay-
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lor 1989, 2003; Giddens 1990). De eisen van authenticiteit en maakbaarheid 
die kinderen aan elkaar en aan zichzelf stelden komen in meer of mindere mate 
op elk van de drie vertooggebieden, en dus in elk betreffend hoofdstuk, terug.
 Terwijl gender, puberteit en seksualiteit zich al tijdens mijn veldwerk als 
themagebieden aan mij opdrongen en ik mij in mijn observaties, interviews en andere 
vormen van materiaalverzameling hierop richtte, ontdekte ik in een later stadium van 
mijn onderzoek, tijdens de analyse en achter de schrijftafel, dat authenticiteit en maak-
baarheid op elk van de gebieden terugkerende opgaven waren. Uitlatingen en uitleg van 
de kinderen over eisen ten aanzien van gedrag waren steeds te vatten onder die twee noe-
mers. Hiermee terugkerend naar mijn materiaal, dat bestond uit talloze beschrijvingen 
van interacties, roddels, opmerkingen en gesprekken, drongen deze kernopdrachten zich 
meer naar de voorgrond en zag ik hun verwevenheid met de drie voornoemde vertogen.
 Hieronder volgt een aantal impressies van momenten waarop eisen uit de ver-
schillende vertogen naar voren komen en tevens groepsdynamische thema’s zichtbaar 
worden. Niet alleen introduceer ik met de impressies de hoofdthema’s van dit proefschrift, 
ik laat er tevens mee zien op welk soort veldwerkmateriaal ik mij in dit proefschrift baseer.

Impressie1: Opvoeringen van puberteit

Om te beginnen een aantal observaties uit mijn velddagboeken:

‘Zij zijn gewoon al pubers’, zei Fenna toen ik verbaasd stond te kijken hoe Jaya 
en Bodil luid zingend een sexy dansje stonden te doen voor Nathan en Romeo 
die wild mee gingen bewegen. ‘Jij niet dan?’, vroeg ik. ‘Bijna!’, zei Fenna en 
ze lachte blij. ‘Waarom niet nu al?’, vroeg ik. ‘Gewoon’, zei ze en haalde haar 
schouders op, ‘ik ben nog niet zo groot, met die kleren en zo en zo… ja zo, dat 
niets je kan schelen, dat niets je uitmaakt.’ ‘Komt dat vanzelf?’, vroeg ik. ‘Dat zou 
jij toch moeten weten!’, zei ze gevat en begroette Marion met wie ze, arm in arm, 
in de richting van Jaya, Bodil en de twee jongens verdween.

‘Hoe komt het dat Jaya zo populair is?’, vroeg ik de kinderen. En steevast was een 
van hun antwoorden: ‘Ze is al puber.’

‘Heb je het al gehoord van Valerie?!’, schreeuwde Marie me toe, terwijl ze ver-
woede pogingen deed om haar sleutels van Lynn terug te krijgen. ‘Valerie denkt 
dat ze veertien is. Ze is gewoon niet goed bij haar hoofd’, vond Lynn die de sleu-
tels zo hoog mogelijk boven haar hoofd hield.
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In de klas speelde Mats een spelletje met Michiel. Ze sloegen met hele kleine li-
niaaltjes een gummetje heen en weer. Hein kwam binnen, keek er naar en terwijl 
hij langs hen liep zei hij: ‘Verdwaald uit de crèche?’ Mats werd vuurrood, keek 
snel om zich heen, borg in allerijl zijn liniaaltje op en liep de klas uit.

In eerste instantie tekende ik de opmerkingen van de kinderen met betrekking tot de 
puberteit op zonder er al te grote vraagtekens bij te zetten. Gezien hun leeftijd ligt 
een biologische verklaring voor de interesse in en het belang dat de kinderen hecht-
ten aan de puberteit voor de hand. Hoe langer ik echter de kinderen observeerde, 
hoe opvallender de kracht werd waarmee zij zelf ‘de puberteit’ op de agenda zetten. 
Deze ‘kracht’ openbaarde zich ten eerste in het feit dat het onderwerp ‘puberteit’ zo
aanwezig was, dat zelfs kinderen die ‘puberachtigheid’ afkeurend bekeken, zich ge-
noodzaakt zagen zich dagelijks tot het onderwerp te verhouden en een standpunt in 
te nemen. Ten tweede werd de kracht zichtbaar in de manier waarop de kinderen 
het tegendeel van puberteit, ‘kinderachtigheid’, verwierpen en voortdurend te voor-
schijn haalden, zelfs waar er volgens mijn observatie geen sprake van was. Niet alleen 
stelden zij ‘kinderachtigheid’ tegenover ‘puberteit’, ook ‘volwassenheid’ zagen zij als 
verwerpelijk. De verwerping van ‘volwassenheid’ nam zelfs een dramatische wen-
ding toen het meisje op wie de kinderen deze classificatie van toepassing achtten, door 
haar klasgenoten zodanig werd gepest dat zij de laatste weken van het schooljaar niet 
meer op school verscheen en niet meespeelde in het eindtoneelstuk.
 In dit proefschrift zal ik laten zien dat de puberteit en het puber worden be-
halve een biologisch of ontwikkelingspsychologisch verschijnsel eveneens een so-
ciaal verschijnsel is, waarbij de kinderen de puberteit actief naar zichzelf toetrokken. 
Ook zal ik de vraag beantwoorden waarom het puberachtig zijn een belangrijke voor-
waarde voor populariteit is.  Als toevoeging aan de indeling van de kinderen zelf in de 
categorieën ‘kind’, ‘puber’ en ‘volwassene’, stel ik dat het pre-puber zijn een belang
rijke tussencategorie, tussen kind en puber in, is van waaruit de puberteit aan belang 
wint.

Impressie 2: Genderopvoeringen

Dagelijks observeerde ik gebeurtenissen, interacties tussen de kinderen, waarin gen-
der een rol speelde:

Een eindje verderop van waar ik stond op het schoolplein danste Hein om Michiel 
heen: ‘Mietje! Mietje! Waarom trek je geen jurkje aan? Dat past mooi bij je san-
dalen!’ Michiel speelde op zijn Nintendo en draaide telkens zijn rug naar Hein toe. 
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‘Alexander speelt hartstikke vals,’ zei Jeroen die naast me was komen staan toen 
ik naar basketballende jongens uit zijn klas keek, ‘Hij is echt zo wild geworden.’ 
Verbazing en afkeuring klonken door in zijn stem.

‘Ik vind Andrea best aardig’, zei Desie tegen mij, ‘maar ik laat het niet merken. 
Anders gaan ze mij ook stom vinden.’ Ze, haar klasgenoten. In de pauze verliet 
Desie traag het klaslokaal, zo langzaam mogelijk treuzelde ze de trappen af, naar 
buiten, naar het plein. Daar stonden een paar meisjes haar op te wachten. ‘Ben je 
daar eindelijk!’, klonk hun niet onvriendelijke bedoelde begroeting. ‘Ze geven me 
een gymnastiek cursus,’ verduidelijkte Desie, ‘omdat ik moet afvallen.’ ‘…Ik vind 
het eigenlijk niet zo leuk’, voegde ze er zachtjes aan toe.

Het was een heel geworstel, dat meisje of jongen zijn. Ik verbaasde mij dagelijks over 
het voortdurend borstkloppen van de jongens. Waarom deden ze dat? Welke eis lag 
daaraan ten grondslag? Zoals uit de impressie hierboven blijkt konden niet alle jon-
gens zich in de eisen vinden. Hetzelfde gold voor meisjes. Vanwaar dat voortdurende 
omlaag halen van zichzelf ten overstaan van andere meisjes? Wat gebeurde er met de 
meisjes die niet aan de eisen konden voldoen? Ook gendereisen vormden een inzet 
waarmee de kinderen hun positie in de rangorde van de klas bepaalden, bestendigden 
of trachtten te veranderen. Waarmee identificeerden de kinderen zich? Of waar zetten 
zij zich tegen af? Het was wonderlijk dat de kinderen, direct gevraagd naar verschil-
len tussen jongens en meisjes deze ontkenden terwijl er, ondanks alternatieve posities 
hier en daar, zo verschrikkelijk weinig ruimte leek om af te wijken van de dominante 
manieren van jongen of meisje zijn.

Impressie 3: Opvoeringen van seksualiteit

Het thema seksualiteit maakte al in groep 6 dagelijks zijn opwachting:

Romeo had een agenda van Katja Schuurman (die ten tijde van het onderzoek 
nog in de soap Goede Tijden Slechte Tijden speelde). Overal in zijn agenda had 
hij ballonnetjes getekend bij haar foto’s met teksten als: ‘Ik wil met je neuken’ en 
‘Ik ga je pijpen schatje’. De jongens in de klas mochten in zijn agenda kijken en 
schreven er soms nog soortgelijke teksten bij. Voor de meisjes was zijn agenda 
‘verboden terrein’ zoals Romeo zelf zei. Maar vaak genoeg had hij niet goed op-
gelet en bladerden de meisjes er toch door heen. ‘Je bent echt totaal oversekst 
Romeo!’, zei dan altijd wel één van hen. Romeo keek dan theatraal trots, maakte 
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zich groot (hij was klein van stuk) en zei dan stoer: ‘Natuurlijk, wat is daar mis 
mee?’ Waar de meisjes dan vreselijk om moesten lachen.

Op een dag wachtten de kinderen op een tramhalte. Vanaf een reclamebord keken 
de ogen van een jonge man ons van onder zijn wenkbrauwen aan, verleidelijk. 
Zijn overhemd hing losjes over zijn schouders en toonde ons een groot stuk blote 
borstkas. Zijn lachende mond duwde kuiltjes in zijn wangen. Esther gooide zich 
tegen de man op het bord aan, krabde op zijn borst en hijgde: ‘O Danny, of Danny, 
o, o!!’, waarna ze onmiddellijk weer rustig bij haar vriendinnen ging staan, die erg 
om haar lachten. Ik realiseerde me even later, toen we in de tram zaten, dat ik niet 
wist voor welk product Danny reclame maakte. Toen ik het Esther vroeg zei ze: 
‘Heb ik niet op gelet, maar hij vroeg er om.’

Deze fragmenten geven een eerste indruk van de manier waarop de kinderen seksu-
aliteit tot onderwerp in de klas maakten. Er was geen ontsnappen aan. De dagelijks 
verwijzingen naar seks, naar standjes, naar neuken, naar vrijen; de dagelijkse grapjes 
over verliefd zijn, het schunnig maken van seksueel onschuldig bedoelde uitspraken, 
of ‘toneelachtige’ grapjes zoals die van Esther; de volkgekladde agenda’s met schun-
nigheden, tekeningen van schaamhaar en piemels – seksualiteit was een dagelijks 
thema waartoe iedereen in de klas zich wel moest verhouden. De vraag is waarom? 
Waarom hadden de kinderen zo’n grote belangstelling voor seksualiteit?
 In deze waarom vraag kan makkelijk gelezen worden dat ik me schaar onder 
de volwassenen die vinden dat kinderen seksueel onschuldig dienen te zijn – dat ik 
hun gedrag niet bij hun leeftijd vind passen en dat mijn verbazing daaruit zou zijn 
voortgekomen. Ook is het anderzijds makkelijk om te zeggen: ‘Dit waren bijna pu-
bers, het thema dient zich vanuit hormonaal opzicht aan’. Echter, mijn verbazing over 
seksualiteit als onderwerp voor de kinderen is niet moreel van aard noch is er sprake 
van een biologische verwondering. Ik verwonderde me namelijk niet over hun belang-
stelling op zich, maar over de haast dwingende manier waarop het onderwerp door 
de kinderen tot onderwerp werd gemaakt. Waarom was seksualiteit zo’n belangrijk 
thema? Hoe en waarom zetten de kinderen seksualiteit in in hun dagelijkse strijd om 
sociaal geslaagd te zijn?

Impressie 4: Kernopdrachten van authenticiteit en maakbaarheid

Eenmaal achter mijn bureau las ik in talloze aantekeningen het belang van authentici-
teit en maakbaarheid terug: ‘Hoe komt het nou’, vroeg ik een paar kinderen, ‘dat Bodil 
en Esther niet gepest worden met hun dik-zijn?’ Dit waren hun antwoorden:
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Nathan: ‘Bodil en Esther zijn heel erg zichzelf.’
Nuray: ‘Ik zie ze niet als dik, ik zie ze als Bodil en Esther.’
Marion: ‘Ze gaan er gewoon heel goed mee om vind ik. Ze gaan niet zielig in een 
hoekje zitten van [met zielig stemmetje]: “O! Ik ben zo dik!” En ze trekken leuke 
kleren aan.’
Jeroen: ‘Ik weet het niet... Ik denk dat ze overtuigd zijn van zichzelf. Dat ze vinden 
dat ze er mogen zijn.’
Bodil: ‘Ik voel me gewoon Bodil. En iedereen die stom doet is zelf zielig. Ik kom 
voor mezelf op!’

Uit mijn veldnotities:

‘Ik heb het heel druk’, zei Jaya toen ik een keer naar haar toeliep. Ze liet net twee 
kinderen, die een glimlach in hun wangen persten, elkaar de hand schudden. ‘Ik 
moet alles in de gaten houden’. ‘Vind je dat leuk?’, vroeg ik. ‘Gaat wel’, zei ze, 
‘soms niet, maar dan denk ik “doe het nou maar”, want anders…’ ‘Anders?’, vroeg 
ik, ‘dan ben ik er geweest!’, lachte ze vrolijk en rende naar haar volgende taakje.

En:

Op een dag troffen Mirte en ik een huilende Collin in de gang. ‘Ik kan er niet 
meer tegen’, snikte hij, ‘Ze pesten me de hele dag door’ [Ze, Ellen en Monique, 
sk] ‘Doe er dan ook wat aan!’, snauwde Mirte, ‘Ga sporten, eet minder, trek leuke 
kleren aan en bijt van je af!’ ‘Dat doe ik allemaal al’, snufte Collin, ‘Het helpt 
niks!’

Uit deze fragmenten spreken twee contradictoire opdrachten waar de kinderen mee 
worstelden: enerzijds stelden zij zichzelf en elkaar de eis ‘jezelf te zijn’ (authentiek te 
zijn, echt te zijn), wat betekende dat je niet anders moest doen dan je was; anderzijds 
eisten zij van elkaar dat je wel je best moest doen om erbij te horen, wat betekende dat 
je ‘jezelf moest maken’ (jezelf moest neerzetten en juist actief moest regisseren). Deze 
opdrachten doorkruisten elk gebied, of het nou de puberteit, gender of seksualiteit 
betrof. In deze dissertatie spreek ik van de maakbaarheidsopdracht en de authentici-
teitsopdracht of ook wel de opdracht  ‘jezelf te zijn’.
 De maakbaarheidsopdracht stelt dat iemand zelf verantwoordelijk is voor so-
ciaal succes en sociaal falen. Zowel impliciet als expliciet was deze opdracht in uitlatin-
gen en interacties van de kinderen aanwezig. De maakbaarheid van het zelf is direct ge-
relateerd aan sociale status, aan de positie van de kinderen in de hiërarchie van de groep. 
Het sterkst kwam de maakbaarheidsopdracht dan ook naar voren in hun opvattingen 
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over de gemarginaliseerden van de klas, die zij verweten ‘niet voor zichzelf op te ko-
men’ en ‘het er zelf naar te maken’. Het was, zo vonden klasgenoten, hun eigen schuld 
dat ze in de marges van de klas waren beland. Waarom hielden de kinderen vast aan 
de maakbaarheidsopdracht waar het gemarginaliseerden betrof, terwijl het voor mij 
als buitenstaander zo evident was dat de klasgenoten het de gemarginaliseerden totaal 
onmogelijk maakten om ook maar de kleinste stap in de richting van het veranderen 
van hun positie te ondernemen? Wat was hun belang daar bij? Dat zijn de vragen die 
in het derde hoofdstuk over marginalisering beantwoord worden.
 Waar maakbaarheid gaat over het verwerven van sociale status, naturaliseert 
authenticiteit de gemaaktheid hiervan. De kinderen beoordeelden elkaar op de mate 
waarin ze ‘zichzelf’ waren. Waar maakbaarheid duidelijk jezelf profileren betrof, werd 
‘jezelf zijn’ als ‘natuurlijk’ gedacht. De kinderen worstelden met de twee opdrachten. 
Het ambiëren van een sociale positie achtten de kinderen not done en was niet de 
manier waarop de opdracht jezelf te profileren, je eigen keuzes na te jagen en jezelf 
een sociaal sterke positie te verwerven, invulling diende te krijgen. Zij classificeerden 
deze ambitie als ‘nep’, als onecht. Dit kwam met name naar voren in situaties waarin 
kinderen die ambitie in de ogen van hun klasgenoten te opzichtig lieten blijken. Die 
kinderen die erin slaagden succesvol te zijn, waren tevens de kinderen die volgens 
hun klasgenoten ‘helemaal zichzelf’ waren. Er was, volgens de kinderen, tegelijker-
tijd ‘lef’ nodig om jezelf te zijn. Wie dit soort ‘lef’ aan de dag legde, kreeg sociale 
waardering. Maar dit lef hebben leverde geworstel op tussen jezelf onderscheiden en 
jezelf conformeren aan de normen van de groep. Waarom hielden de kinderen vast 
aan ‘echt’ en ‘jezelf zijn’ zijn, terwijl het hun overduidelijk moeite en werk kostte om 
als zodanig over te komen? Hoewel authenticiteit in bijna alle hoofdstukken terug-
komt, beantwoord ik deze vraag in het tweede hoofdstuk dat ingaat op de voorwaardes 
voor populariteit. De populairsten van de klas wisten namelijk de verschillende eisen 
zodanig te combineren dat ze door hun klasgenoten als ‘echt’ en ‘zichzelf’ werden 
gezien.
 Bovenstaande impressies vormen ‘gewone’ episodes uit het dagelijkse le-
ven van deze kinderen in en met hun klas, zoals ik er talloze van heb verzameld. 
In deze episodes gaat een complexe wereld van onderlinge interacties en van eisen 
schuil. Deze eisen vormden de basis waarop de kinderen elkaar beoordeelden en 
veroordeelden en de inzet waarmee de kinderen zichzelf en elkaar een plaats ga-
ven in hun eigen sociale wereld, de klas en het schoolplein.  De bovengenoemde 
vertogen en kernopdrachten betreffen duidelijk thema’s die de kinderen niet zelf be-
dachten. Het zijn thema’s die zich op allerlei manieren aan zowel volwassenen als kin-
deren aandienen, thema’s die soms zo vanzelfsprekend zijn, dat ze niet eens als ‘bij-
zonder’ aangemerkt worden. Evenwel, de verschillende eisen en opdrachten leverden 
allerlei worstelingen op die ik in de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift
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zal behandelen. Voordat ik daartoe overga, vertel ik eerst kort iets over de school 
waar ik onderzoek deed, mijn rol als antropoloog en de generaliseerbaarheid van mijn 
gegevens.

Het onderzoek

De school en de kinderen

De basisschool waar ik mijn onderzoek deed, stond in Amsterdam-Zuid. Aangezien 
ik de directeur en leerkrachten van de school beloofde de naam van de school niet te 
vermelden in mijn proefschrift, vertel ik hier niet veel meer dan dit. Niet elke leer-
kracht was bereid een antropoloog in de klas toe te laten. Daarom heb ik de eerste zes 
maanden van mijn onderzoek van januari 1997 tot juli 1997 drie of drie en een halve 
dag in de klas gezeten in plaats van vier. De klas had twee juffen, van wie de ene mijn 
aanwezigheid geen punt vond en de andere wel. De kinderen zaten toen in groep 6 en 
waren negen en tien jaar oud. Na een onderbreking van een jaar vanwege de geboorte 
van mijn eerste gehandicapte zoontje, kwam ik in september 1998 voor een schooljaar 
terug bij de kinderen. Zij waren inmiddels elf en twaalf en zaten in groep 8. De leer-
krachten van groep 8 hadden geen bezwaar tegen een antropoloog in de klas. Ik kwam 
dat laatste jaar vier dagen per week naar school.
 Behalve mijn onderzoek heb ik ook het schrijven van mijn proefschrift 
moeten onderbreken toen mijn tweede gehandicapte zoontje geboren werd. Acht jaar 
later, inmiddels was het oktober 2009, boog ik mij weer over de teksten die er lagen. 
Inmiddels waren de kinderen uit mijn onderzoek allen rond de drieëntwintig jaar oud. 
Met degenen die ik terug kon vinden via internet (Facebook en Hyves) heb ik in 
2009 of 2010 via email contact gehad. Met twee meisjes heb ik ook een kop koffie 
gedronken en hen gevraagd naar hun herinneringen aan hun lagere schooltijd. Voor 
zover relevant voor dit proefschrift verwijs ik naar hun opmerkingen hieromtrent.19

 Aan alle ouders heb ik aan het begin van mijn onderzoek, middels een door 
hen te ondertekenen brief, om toestemming gevraagd hun kind te interviewen. Op één 
ouder na gaven ze me die. Ik beloofde alle kinderen en leerkrachten onder pseudonie-
men op te voeren, wat ik, vanzelfsprekend, heb gedaan. Toch valt niet uit te sluiten 
dat de betrokkenen zichzelf en anderen zullen herkennen: in een groep van dertig 
kinderen leidt een pseudoniem niet automatisch tot anonimiteit. In sommige gevallen 
kan dit pijnlijk zijn voor de betrokkenen daar ik ook de pijnlijke en tragische kanten 
van het sociale leven in de klas beschrijf. Ik hoop dat de lezers zien dat ik over alle 
kinderen met respect en mededogen schrijf.
 De school van de kinderen bestond uit een team van dertig leerkrachten en
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een schoolhoofd (en ondersteunend personeel zoals een intern begeleider, administra-
tie etc.). Ongeveer de helft daarvan was een groep leerkrachten die al meer dan twintig 
jaar op de school werkte. De leerkrachten van de school vonden hun baan zwaarder 
dan vroeger, daar zij, zo zeiden zij, de kinderen mondiger vonden dan voorheen, maar 
ook omdat er zoveel van ‘bovenaf opgelegd werd’ (toetsmomenten, leerlingvolgsys-
teem) en zij daarbij een grote druk voelden om alle kinderen individueel te onder-
wijzen.
 De school was geen buurtschool, waardoor er ook kinderen uit andere buur-
ten van de stad in de klas zaten – wel woonde het merendeel van de kinderen in 
directe omgeving of aangrenzende buurten van de school. Voor mijn onderzoek 
bezocht ik de meeste kinderen ook thuis, waar ik hun ouders interviewde over de 
opvoeding die zij zelf genoten hadden en de opvoeding van hun kinderen. Uitein-
delijk heb ik besloten het (uitgewerkte) materiaal over ouders en leerkrachten geen 
onderdeel te laten zijn van dit proefschrift. Dit komt voort uit een paar overwegin-
gen. Ten eerste betrof het grootste thema dat de volwassenen naar voren brachten 
hun worstelingen met gezag over de kinderen, terwijl dit voor de kinderen helemaal 
geen onderwerp was. De veronderstelling dat kinderen de belangrijkste thema’s van 
hun ouders en leerkrachten krijgen overgedragen, was niet zichtbaar bij de vergelij-
king tussen de interviews met volwassenen en mijn materiaal over de kinderen. Ten 
tweede is mijn verhaal over de kinderen behalve op interviews ook gebaseerd op 
veldwerk. Dit betekende dat wat ik optekende in de gesprekken met de volwassenen 
vooral hun bewuste reflecties op opvoeding weerspiegelde, terwijl een groot gedeelte 
van wat ouders op hun kinderen overdragen evenzeer onbewust gebeurt. Waar ik bij 
de kinderen ook hun niet-geverbaliseerde en hun ongereflecteerde houdingen en op-
vattingen kon observeren, kon dat in het geval van de volwassenen niet. Deze oneven-
wichtigheid in mijn materiaal maakte dat ik over de kinderen veel méér kan vertellen 
dan over de volwassenen, wat ik gerechtvaardigd vind daar het mij er in eerste instan-
tie om te doen is te laten zien met welke eisen de kinderen elkaar socialiseerden.
 De sociale en etnische achtergrond van de kinderen, de verschillen of over-
eenkomsten hierin, heb ik niet in dit proefschrift betrokken. Dat komt omdat sociale 
achtergrond als variabele minder van belang was in een klas waar het merendeel van 
de kinderen uit de hogere middenklasse kwam, waardoor ik geen vergelijkingsmateri-
aal had. Hoewel er in de klas vijf allochtone Nederlandse kinderen zaten, was dit voor 
de kinderen zelden onderwerp van gesprek, noch op andere manieren merkbaar als 
belangrijk voor de vraagstelling van mijn onderzoek. Ik presenteer dit proefschrift dan 
ook als een analyse van de sociale worstelingen van kinderen uit de hogere midden-
klasse in Amsterdam-Zuid met de eisen uit verschillende vertogen en de beantwoor-
ding van de vraag in hoeverre deze worstelingen verschillen van kinderen met andere 
laat ik over aan andere onderzoekers.
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De antropoloog en de methoden

In een klaslokaal van 45 vierkante meter is een antropoloog enorm zichtbaar. Die 
zichtbaarheid werd vergroot doordat ik aan een kindertafel zat, op een kinderstoel. 
De kinderen zagen zich gedwongen iets met mijn aanwezigheid te doen – omdat er 
geen ontsnappen aan was. In een vorig onderzoek was ik de kind-juf geworden, een 
term die de kinderen voor mij bedacht hadden, waardoor ik bijvoorbeeld bij ver-
jaardagen zowel het kindersnoep kreeg als de traktatie voor juffen of meesters (Kuik 
1996). Die rol had mij veel beperkingen opgelegd. Daarom had ik besloten in dit 
onderzoek zo dicht mogelijk bij mijn volwassen status te blijven: door hand- en span-
diensten te verlenen bij spelletjes en niet altijd mee te spelen bijvoorbeeld; door in te 
grijpen als kinderen met elkaar vochten (en dan niet alleen bij de kinderen uit ‘mijn’ 
klas, maar ook bij die uit andere klassen); en door vaker assistent van de juf of meester 
te zijn en mee te gaan als begeleider op uitstapjes. Maar een rol in een groep is niet 
een kwestie van eenzijdige enscenering: ook de kinderen hadden plannen met mij 
of probeerden uit op welke manieren ze mijn aanwezigheid konden benutten. En 
aangezien ik niet als leerkracht voor de klas stond, speelde ik hoe dan ook mee in de 
dynamiek van deze klas.
 De belangrijke boodschappen waarmee ik mijzelf aan de kinderen presen-
teerde was dat ik met alle kinderen zou praten en dat ik alle kinderen aardig vond. 
Deze mededeling vond een aantal kinderen lastig. Met name meisjes probeerden me 
dan ook uitspraken over andere klasgenoten te ontlokken, noemden me soms treiterig  
‘allemansvriend’ en zeiden op treitertoon iets als: ‘Maar Suzanne vindt natuurlijk ie-
deréén aardig, hè Suzanne? Je kunt gewoon niet kiezen wie je het aardigst vindt hè?’ 
Ik bevestigde deze opmerkingen, negeerde het venijn erin en reageerde met een grapje 
of plagerijtje als: ‘Wil je mij helemaal voor jezelf hebben? Dan moet je me kopen! Ik 
ben wel vreselijk duur.’ Of ik zei: ‘Wil je dat ik jou de leukste van de klas vind? Weet 
je, dat vind ik ook. Ik vind jou namelijk de allerleukste [naam van het kind] van de 
klas.’ In wezen onttrok ik mijzelf aan een heel belangrijk aspect van groepsdynamiek: 
het innemen van een plek in de hiërarchie. En daar wezen de meisjes me telkens op.
 In de eerste periode van het onderzoek (januari tot half juli 1997) was ik 
zwanger. De zwangerschap had allerlei gevolgen. Van praktische aard was mijn acute 
onvermogen te rennen. Voetballen kon ik toch niet goed, maar een stilstaande voet-
baller accepteerden de jongens al helemaal niet. Behalve voetballen, renden veel jon-
gens de hele pauze. Wilde ik op de hoogte blijven van hun onderlinge interacties, 
horen wat zij tegen elkaar zeiden en riepen, moest ik mee rennen, wat voor mij op 
een gegeven moment niet bij te houden was. Het contact met de jongens was hierdoor 
minder intensief dan met de meisjes, die behalve renden ook veel stilstonden en klet-
sten. De jongens noemden me dan ook veel langer dan de meisjes ‘juf’ en ‘u’.
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 In de tweede periode (september 1998 tot juli 1999) was mijn rol voor de kin-
deren duidelijk: soms kwamen ze zelf met informatie waarvan ze dachten dat ik die 
interessant vond; ze schermden met mij tegenover kinderen uit de parallelklas (‘Su-
zanne hoort bij ons!’) en ze accepteerden dat ik met alle kinderen uit de klas optrok. 
Al moest ik er wel voor waken mijn aandacht gelijkelijk te verdelen, omdat met name 
de meisjes bozig werden als ik hen te lang naar hun zin niet uitgebreid had gesproken.
 Bovenstaand relaas maakt duidelijk dat ik evenzeer als de kinderen zelf mijn 
positie in de klas moest bestendigen en ook ik op een bepaalde manier gevangen zat 
in de groepsdynamiek. Desalniettemin bracht mijn positie van niet-kind en niet-juf 
wel met zich mee dat ik veel méér kon zien en horen dan andere volwassenen op 
school. De kinderen raakten eraan gewend dat ik overal mijn neus in stak, briefjes uit 
de prullenbak viste, navroeg, groepsdiscussies voerde, in pauzes interviewde, groeps-
interviews filmde, met een cassetterecorder over het plein liep, opstelopdrachten gaf, 
vragenlijsten uitdeelde, maandelijks een sociogramvraag stelde (zie hoofdstuk 2) of 
aantekeningen maakte in de klas; ze begrepen al snel dat ik geen antwoorden voorzei, 
niet hielp bij schoolwerk en ook niet doorvertelde wat zij me toevertrouwden. Al pra-
tend, luisterend en spelend verzamelde ik materiaal en tekende ik de opvoeringen van 
de kinderen op die de basis zouden vormen voor dit proefschrift.
 Dit praten, luisteren, spelen en optekenen gebeurde natuurlijk minder vrij-
blijvend en speels dan de voorgaande zin doet vermoeden. Ik was uit op een ‘thick 
description’ (vgl. Geertz 1973) van deze groep kinderen. Participerende observatie is 
daartoe de geëigende manier, omdat je als onderzoeker niet alleen te horen krijgt wat 
kinderen ergens van vinden, zoals in interviews naar voren komt, maar je ook inzicht 
krijgt in zaken die ze niet per se konden verbaliseren of uitleggen (‘zo doe ik dat ge-
woon’) en daarnaast in hoe kinderen doen, kortom in hun sociale interacties. En uit 
deze interacties die ik opschreef volgden voor mij vragen, die ik weer met de kinderen 
besprak. Er doken thema’s in op die mijn blik voor volgende observaties stuurden. Op 
een gegeven moment legde ik mijzelf bijvoorbeeld ‘genderdagen’ op: ‘Nu ga ik alleen 
maar letten op genderkwesties’, nam ik mij dan voor. Maar vaak deden zich op zulke 
dagen dan plotseling hele andere situaties voor, die mij eveneens belangrijk leken – 
zoals een dagenlange ruzie tussen een aantal kinderen.
 Om inzicht te krijgen in de interacties in de klas en het eventuele verloop 
hierin, legde ik op een gegeven moment in de groep 8 per kind een dossier aan. Hier-
in kwamen alle stukken uit mijn veldwerkdagboek waarin diens of dier naam voor-
kwam. Zo ontdekte ik al snel dat het dossier van sommige kinderen ‘magerder’ bleef 
en zag ik hoe ik een aantal kinderen ‘verwaarloosde’, waarna ik door vervolgobser-
vaties achter de reden hiervoor trachtte te komen. Lag het aan mij? Lag het aan hun 
positie in de groep? Lag het aan andere kinderen die mijn aandacht vroegen en door 
wie ik mij liet opeisen? Herkende ik in hun interacties niet dezelfde thematiek als bij 
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klasgenoten? Kortom, ook het aanleggen en bijhouden van deze dossiers stuurde mijn 
observaties en wierp vragen voor verder onderzoek op.
 Ik interviewde de kinderen meerdere malen over hun positie in de klas, over 
vriendschap, populariteit en pesten, over meisjes en jongens en over de puberteit. 
Daarnaast hield ik groepsinterviews, waarin de kinderen met elkaar over deze the-
ma’s spraken. Soms ontaardden de groepsgesprekken in inhoudelijke discussies, maar 
vaker hadden ze het karakter van een roddelbijeenkomst waarbij alle klasgenoten ter 
sprake kwamen. Beide vormen waren inzichtgevend. Echter, het meeste materiaal dat 
de basis vormt voor dit proefschrift bestaat uit voorbeelden van dagelijkse interacties 
tussen de kinderen en uit korte gesprekjes die ik op het schoolplein, in de gangen of in 
de klas met hen voerde.
 Zoals in kwalitatief onderzoek gebruikelijk is heb ik mijn onderzoekmateriaal 
onderworpen aan intensieve en iteratieve inhoudsanalyse. Ik heb me daarbij laten in-
spireren door de zogenaamde gefundeerde-theoriebenadering (grounded theory) van 
Glaser & Strauss (1967), waarin de onderzoeker weliswaar aanvankelijke, attende-
rende begrippen heeft  (sensitizing concepts), maar tijdens het veldwerk tegelijkertijd 
de blik steeds open houdt voor alternatieve en nieuwe interpretaties van het groeiende 
materiaal. Is het veldwerk eenmaal afgesloten, dan wordt het materiaal onderworpen 
aan een systematische zogenaamde constant vergelijkende analyse (de constant com-
parative method, zie Glaser & Strauss 1967), op zoek naar die interpretatie die voor 
het gegeven materiaal het meest passende, meest betekenisvolle en dus beste is. Zoals 
hierboven gezegd drongen de drie vertooggebieden van puberteit, gender en seksua-
liteit zich al vrij vroeg en tijdens het veldwerk aan mij op. De onderliggende kernop-
drachten van authenticiteit en maakbaarheid en het belang van groepsdynamiek (zie 
ook hieronder) kwamen in de fase van constant vergelijkende analyse naar voren.

Generaliseerbaarheid

Mijn onderzoek voltrok zich met name in één klas. Hoewel ik ter vergelijking ook in 
andere klassen ben gaan kijken  (een vijfde groep en een andere achtste groep), zijn 
alle gegevens in dit proefschrift afkomstig uit groep 6 en groep 8. Zoals uit het eerste 
hoofdstuk zal blijken, waarin ik de kinderen uit de klas en de groepsdynamiek presen-
teer, werd deze klas door leerkrachten aangemerkt als ‘uitzonderlijk’. Deze kwalifi-
catie sloeg niet alleen op de door hen als ‘naar’ gekwalificeerde sfeer in de klas, maar 
ook op de verve waarmee seksualiteit er opgevoerd werd. Aangaande seksualiteit 
bedoelden de leerkrachten dat de manier waarop die gestalte kreeg in deze klas uit-
zonderlijk geprononceerd was. Ik denk evenwel dat juist in de uitzondering zichtbaar 
wordt hoezeer seksualiteit zich aan kinderen aandient en dat de manier waarop dat in 
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deze klas gebeurde eerder duidelijk maakt dat, hoe en waarom het een ingewikkeld 
thema voor alle kinderen is, dan dat de uitzonderlijke geprononceerdheid daar afbreuk 
aan doet.
 Ik meen in dit proefschrift aannemelijk te maken dat processen die zich in 
deze klas voltrokken generaliseerbaar zijn en dus op een bepaalde manier over kin-
deren-in-deze-leeftijd-in-het-algemeen gaan. Ten eerste brengt de pre-puberale fase 
van kinderen in het algemeen een oriëntatie op hun leeftijdgenoten met zich mee, en 
een verlangen naar een sociale positie die ook sociaal-maatschappelijke erkenning 
inhoudt. Deze zoektocht naar erkenning levert sociaal geworstel op. Het toe-eigenen 
en inzetten van dominante vertogen is een opdracht die natuurlijk niet alleen de kin-
deren uit mijn onderzoek trof, maar waar alle kinderen mee te maken krijgen. Dat dit 
trachten te voldoen aan sociaal maatschappelijke eisen een pad is vol obstakels geldt 
voor iedereen. De eisen die deze kinderen trachtten te combineren en op te voeren zijn 
maatschappelijke eisen en daarmee niet uniek voor deze klas. Alle kinderen krijgen 
te maken met gendereisen, de puberteit als zich aandienende fase met de daarbij be-
horende worstelingen op het gebied van seksualiteit als ook met de kernopdrachten 
van maakbaarheid en authenticiteit.

Opbouw van dit proefschrift

Hieronder volgt een tabel waarin ik het raamwerk van mijn proefschrift laat zien.

      Vertogen

Kernop-
drachten 

___________
H1
Inleiding
Groepsdyna-
miek

Puberteit

___________

H2
Populari-
teit

Pub. 
Gen. 
Seks.

_________

H3
Marginali-
sering 

Inter-

mezzo

Gen-
der

______

H4

Sek-
sua-
liteit

___
H5

Autenthiciteit - X X X X
Maakbaarheid - X X X X

Tabel 1: raamwerk van proefschrift

In de tabel wordt zichtbaar hoe de kernopdrachten verweven zijn met de drie door mij 
onderscheiden vertooggebieden. In hoofdstuk 2 (Populariteit en puberteit), hoofdstuk 
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4 (Gender) en hoofdstuk 5 (Seksualiteit) komen de opdrachten van authenticiteit en 
maakbaarheid steeds terug.
 Anderzijds zijn er twee hoofdstukken waarin de vertogen en de kernop-
drachten juist géén rol spelen (hoofdstuk 1 en het Intermezzo). Deze hoofdstukken 
hebben betrekking op de groepsdynamiek in de klas en tussen de kinderen. Groeps-
dynamiek is een derde dimensie, naast vertooggebieden en kernopdrachten, waarin 
mijn proefschrift zich beweegt. Omdat ik óók wil laten zien hoezeer de kinderen de 
vertoogeisen en kernopdrachten hanteerden om zichzelf en elkaar een positie binnen 
de hiërarchie van de klas te geven, besteed ik om te beginnen in hoofdstuk 1 en ver-
volgens in het Intermezzo aandacht aan de groepsdynamiek in de klas. In hoofdstuk 
2 geef ik behalve aan het vertooggebied van puberteit ook aandacht aan de dynamiek 
van populariteit.
 In hoofdstuk 3 komen juist alle dimensies samen. In dit hoofdstuk ga ik 
weliswaar afzonderlijk in op processen van marginalisering (als aspect van groeps-
dynamiek), maar komen ook de vertogen van puberteit, gender en seksualiteit èn de 
kernopdrachten aan de orde. Het proefschrift als geheel is hiermee een bundeling van 
theoretisch los samenhangende essays, waarin groepsdynamiek, vertooggebieden en 
kernopdrachten de rode draden zijn.
 In het eerste hoofdstuk introduceer ik de dertig kinderen uit 
groep 8. Daarbij laat ik zien dat de groepsdynamiek van zodanige aard was, dat de 
kinderen zich onveilig voelden. Deze onveiligheid legt het verlangen van kinderen 
naar vriendschap bloot, en duid ik tevens als verlangen naar sociale onderlinge ver-
bondenheid.
 In het tweede hoofdstuk analyseer ik aan de hand van het thema ‘populariteit’ 
het belang van de puberteit voor de kinderen. Duidelijk wordt dat ze allemaal hun 
positie trachtten te beïnvloeden, zichzelf regisseerden terwijl zij tegelijkertijd elkaar 
beoordeelden op de vraag of iemand wel ‘zichzelf’ was: zij worstelden met maak-
baarheid en authenticiteit. De populaire kinderen waren tevens de kinderen die als 
‘al puber’ geclassificeerd werden en als ‘zichzelf’ gezien werden. Iedereen in de klas 
diende zich te verhouden tot de puberteit, daar was geen ontkomen aan. Waarom ik 
denk dat er behalve een biologisch-psychologische verklaring ook sprake is van een 
sociaal-psychologische verklaring voor het belang van de puberteit, zet ik uiteen in dit 
hoofdstuk.
 Het derde hoofdstuk behandelt marginalisering en stelt de vraagt waarom de kin-
deren de groepsnormen of groepseisen met zo’n kracht verdedigden door klasgenoten 
in de marges van de klas te houden. De verklaring dat de gemarginaliseerden niet aan de
groepsnormen voldeden, is niet afdoende. Bovendien laat ik zien dat de gemar-
ginaliseerde elke mògelijkheid om te voldoen aan de normen ontzegd werd. 
Ik laat zien dat de kinderen een pijnlijke worsteling gladstreken door te margi-
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naliseren. Die worsteling betrof de contradicties die zij ondervonden tussen de 
maakbaarheidsopdracht en de authenticitietsopdracht. Waarom hielden de kinderen 
toch zo vast aan de maakbaarheidsopdracht waar het gemarginaliseerden betrof?
 Na het derde hoofdstuk volgt een intermezzo over de momenten van har-
monie die ik naast alle momenten van hiërarchisering aantrof. In deze overdenking 
tracht ik vooral een verklaring te vinden voor het feit dat de laatste weken van het laat-
ste basisschooljaar van de kinderen harmonisch verliepen, waarbij plotseling gemar-
ginaliseerden ingesloten werden – en de oude hiërarchie niet op de voorgrond stond. 
Hierbij maak ik gebruik van het communitas-begrip van Turner, waarin hij beschrijft 
hoe er een spontaan gevoel van saamhorigheid en gezamenlijkheid kan optreden bij 
mensen die op zoek zijn naar, of zich bevinden in, een transformatieve situatie. Hierin 
vind ik een aanwijzing voor mijn eerder gedane constatering dat de kinderen zich in 
een liminele fase bevonden, een fase tussen kind en puber-zijn in. Door het creëren 
van harmonie ritualiseerden de kinderen hun eigen overgang naar de puberteit. Vanuit 
die liminele prepuberale fase, die het zoeken naar een sociale identiteit ingeeft, is het 
niet verwonderlijk dat zij dit deden op het gebied van gender, waarover het vierde 
hoofdstuk gaat.
 In hoofdstuk vier beschrijf ik het geworstel van de kinderen met de genderei-
sen. Zowel voor jongens als voor meisjes was het verwerven van een geslaagde gen-
derpositie een voortdurende strijd. Met hun onderlinge competitie creëerden de jon-
gens niet alleen telkens opnieuw de mogelijkheid door de mand te vallen, maar ook de 
kans om te slagen. De meisjes creëerden deze kans eveneens maar op een heel andere 
manier. Dat de kinderen in woorden verschillen tussen jongens en meisjes ontkenden, 
verklaar ik vanuit het feit dat er zo weinig ruimte was om het meisje- of jongen-zijn op 
een alternatieve manier in te vullen: de ontkenning is niet zozeer een ontkenning van 
de verschillen of een politiek correct antwoord als wel een uitdrukking van de wens 
om, in een samenleving waarin gesteld wordt dat je geheel en al je eigen weg kunt 
kiezen, niet van tevoren ingeperkt te worden in die keuzemogelijkheden: maakbaar-
heid en authenticiteit komen hier op een andere manier weer te voorschijn als eisen.
 Het vijfde hoofdstuk behandelt seksualiteit, die ik omschrijf als het verlangen 
om te begeren en begeerlijk te zijn. Deze omschrijving stelt me in staat om het stereo-
type dat jongens vooral verlangen te begeren en meisjes verlangen begeerlijk te zijn, 
te nuanceren. Ik laat zien dat zowel jongens als meisjes worstelen met het verlangen 
begeerlijk te zijn. Jongens ontmoeten bij de meisjes laatdunkendheid over hun be-
geerlijkheid: ze zijn te klein, te kinderachtig, volgens de meisjes. De meisjes wilden 
begeerlijk zijn, maar niet tot hun uiterlijk gereduceerd worden en dit leverde hun 
hoofdbrekens op. Alle voorgaande worstelingen met puberteit en kinderachtigheid, 
maakbaarheid en authenticiteit, en met gender komen in dit hoofdstuk samen. De 
vraag waarom seksualiteit zo’n belangrijk thema werd, beantwoord ik ten enen male 
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niet vanuit de psycho-biologie maar vanuit de rigiditeit van gender en wederom vanuit 
de liminaliteit van de pre-pubers.
 Aan het einde van het proefschrift vat ik mijn belangrijkste bevindingen sa-
men, blik ik erop terug en beschrijf de worstelingen en angsten waarmee de kinderen 
seksuele pubersubjecten werden.
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Het verlangen naar vriendschap:
groepsdynamiek van groep 8

Een klas schoolkinderen wordt in eerste instantie tot groep gemaakt doordat de school 
een aantal kinderen bij elkaar zet. In elke klas is er dan ook sprake van groepsdy-
namiek: van bepaalde manieren van met elkaar omgaan, van het ontstaan van vriend-
schappen, subgroepen of klieken en van het ontstaan van een hiërarchie. Daarnaast 
tekent zich in een groep een bepaalde sfeer af: is er bijvoorbeeld sprake van onder-
linge verbondenheid of een gebrek daaraan? Zijn de leden van de groep behulpzaam 
naar elkaar of juist niet?
 In dit hoofdstuk introduceer ik de dertig kinderen uit groep 8 en hun groeps-
dynamiek. (De termen groep 8 of groep 6 en het woord klas gebruik ik in dit proef-
schrift als inwisselbaar). Ik zal laten zien dat en waarom deze dynamiek zich ken-
merkte door een geringe mate van onderlinge verbondenheid. De sociale wereld van 
de kinderen was behalve duidelijk hiërarchisch tevens wat chaotisch. Het chaotische 
aspect van de groepsdynamiek blijkt uit het grotendeels ontbreken van kliekvorming 
zoals die in de literatuur zo duidelijk beschreven wordt voor schoolkinderen (vgl. 
Adler & Adler 1998; Bishop e.a. 2004; Fine 1987). Wel waren er in groep 8 verschil-
lende subgroepen zichtbaar. De manier waarop kinderen in een klas zichzelf en elkaar 
associëren met en indelen in verschillende constellaties is van belang, omdat, zoals 
uit latere hoofdstukken zal blijken, hieraan ideeën over gedrag ten grondslag liggen; 
ideeën over wat goed en fout gedrag is, over wie zich een ‘geslaagde positie’ in de klas 
(en daarmee binnen hun sociale wereld) ‘mag’ of kan verwerven en wie niet.

De kinderen uit groep 8

Om een eerste indruk te krijgen van de dertig kinderen over wie het in dit proefschrift 
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gaat, volgt hieronder een beschrijving van een half uurtje tijdens een ochtend in groep 
8. De school ging om kwart over acht open. De leerkracht, Tom, had de kinderen 
opgedragen om op tijd te komen en aan het werk te zijn als hij om kwart voor negen 
de klas in kwam. De meeste kinderen waren ruim op tijd:

Het was kwart over acht toen ik het schoolplein opfietste. Marion en Eva zetten hun 
fietsen net op slot. ‘Heb je het al gehoord van Nathan?’, vroeg Marion. Ik schudde 
mijn hoofd. ‘Hij mag een week de klas niet in omdat hij zichzelf had geslagen maar 
voor de grap had gezegd dat Erwin dat had gedaan. Tom was boooos! Niet normaal 
echt.’ ‘Haai’, zei Valerie tegen mij, Marion en Eva volkomen negerend. ‘Hoe vind 
je ze?’ en ze wees naar haar benen die in zeer hooggehakte lange laarzen staken. 
‘Heb ik gisteren gekocht!’ ‘Mooi hoor’, zei ik. Marion en Eva maakten zich snel 
uit de voeten. Ik liep met Valerie achter hen aan naar de deur. Hein stoof ons op 
zijn skates voorbij: ‘Opzij trutten!’, riep hij. Collin gaf me een duw waardoor ik 
bijna languit op de trap lag. ‘Beest!’, schreeuwde Amber hem na, mij vasthoudend.
 In de klas speelden Michiel, Mats en Lynn tennis met propjes papier en lini-
aaltjes als rackets. Ze hadden de grootste lol. Toen Hein dit zag greep hij de propjes 
papier bij elkaar en smeet ze de gang op: ‘Jullie zitten in het verkeerde lokaal! Ella 
[kleuterjuf] wacht beneden op jullie, in de zandbak.’ Lynn keek boos naar Hein 
en ging bij Mirte zitten. ‘Rotjoch’, mompelde ze. Nathan stak even zijn hoofd om 
de deur, keek of Tom in aantocht was en legde daarna een voet op Jaya’s tafel. ‘Ik 
heb nieuwe schoenen! Kijk!’ ‘Die zijn toch hartstikke duur?’, vroeg Amber. ‘Ja!’, 
riep Nathan uitgelaten, ‘maar als je zo’n lief koppie hebt als ik krijg je alles, alles, 
alles!’ Jaya, Bodil en Amber lachten. ‘Mijn moeder’, deelde Andrea die achter hen 
op het bord stond te tekenen mee, ‘zegt dat ik de mooiste ben van de wereld’. ‘Nou, 
dan zou ik nog maar eens in de spiegel kijken’, beet Hein haar toe. ‘Dat vinden alle 
moeders!’, zei Bodil geërgerd. ‘Laat haar toch in de waan’, zuchtte Jaya en begon 
uitgebreid te vertellen over wat ze gisteren met de jongens uit de andere klas had 
beleefd.
 In een ander hoekje van de klas zaten Stefanie, Ellen, Aisha en Monique. 
Ze giechelden enorm. Ik ving een glimp op van het briefje dat hun gelach had 
opgewekt: ‘Erwin is een snotlul’, stond er. En: ‘Hein heeft een modderkont’. ‘Ga 
je met hem tongen?’, joelde Ellen opeens door de klas naar Valerie die ze hoorde 
zwijmelen over Karel, een jongen op wie Valerie verliefd was en die op een mid-
delbare school zat. Valerie gunde Ellen geen blik waardig en draaide haar de rug 
toe. ‘Nou?’, wilde Esther weten. ‘Natuurlijk’, zei Valerie.
 ‘Ben je soms verliefd op Mats, Desie?’, vroeg Eva met treiterige stem. De-
sie werd rood en schudde haar hoofd. ‘Waarom ga je dan steeds naast hem zit-
ten?’, wilde Marion weten. ‘Ze gaat echt steeds naast hem zitten’, meldde Mirte. 
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‘Ja’, beaamde Nuray. Mats dook in zijn laatje en pakte een boek. ‘Ik ben wel ver-
liefd maar niet op Mats’, zei Desie zacht. ‘Op wie dan wel?’, vroeg Eva. Stefanie
fluisterde Aisha wat in haar oor. Aisha liep naar Mirte en fluisterde zo hard dat we 
het allemaal hoorden: ‘Desie is op Jeroen’. Desie werd nog roder. ‘Doe je soms 
een tomaat na?’, vroeg Hein. ‘Rot toch op Hein’, zei Fenna lachend. ‘Wie is op 
Jeroen?’, vroeg Marie die hijgend binnenkwam. ‘Desie’, klonk het uit minstens 
zes monden tegelijk. ‘Hoe lang al?’ wilde Marie weten. Daarop wist niemand het 
antwoord en Desie was stil op haar plek gaan zitten. Marie liep naar haar toe. ‘Zal 
ik verkering voor je vragen?’, vroeg ze. ‘Aan wie?’, wilde Romeo weten die wild 
met zijn pet in de rondte zwaaiend door de klas liep. ‘Jeroen’, zei Marie. ‘Geen 
kans’, zei Romeo laconiek en hij ging naar Jeroen. Daiwik die naast Jeroen zat 
kreeg de slappe lach. ‘Hihi’, hikte hij, ‘verkering met een tomaat!’ Alexander keek 
nijdig in Daiwiks richting maar zweeg. Jeroen zei: ‘Weet niet’ tegen Romeo en 
keek heel ongelukkig. ‘Hij moet er nog even over nadenken Desie!’ riep Romeo 
door de klas. ‘Waarover?’ wilde Jaya weten. Fenna lichtte haar in. Daarop liep Jaya 
naar Desie: ‘Ben je echt op Jeroen?’, vroeg ze. Desie knikte. ‘Maak je een kans 
denk je?’, vroeg Bodil die erbij was komen staan. Ze klonken geamuseerd, niet 
gemeen, zoals anders. ‘Weet niet’, fluisterde Desie. ‘Daar kunnen we snel genoeg 
achterkomen’, bedisselden Jaya en Bodil. ‘Laat maar’, zei Desie. ‘Ik ben op Mats’, 
zei Andrea tegen niemand in het bijzonder, ‘dat was al zo in groep 6’. ‘Ja dat is 
geen nieuws dus’, zei Jaya geïrriteerd.

 Erwin kwam het lokaal binnen gestoven. ‘Ben ik al te laat?’, vroeg hij. ‘Waar-
voor in godsnaam?’, zei Collin. Osem moest hier vreselijk om lachen. ‘Ik dacht dat 
je zo slim was Collin’, lachte Osem, ‘maar daar begin ik ernstig aan te twijfelen’. 
Collin lachte mee. ‘Van wie is deze bal die van de trap af kwam stuiteren en bijna 
op mijn hoofd belandde?’, wilde Liesbeth weten die ook net binnenkwam. ‘Ver-
keerd gemikt Erwin!’, riep Hein. ‘Je krijgt ‘m morgen terug’, zei Liesbeth. Erwin, 
Collin en Hein stortten zich op Liesbeth om haar de bal afhandig te maken. Maar 
ze gooide hem snel naar Marie: ‘Vang!!’ ‘Marie vangt nooit een bal sufferd!’, riep 
Amber door de klas en zei daarna: ‘Kom hier want we hebben nieuws!’ Terwijl 
Marie haar tong naar Amber uitstak, dook Liesbeth onder de jongens weg, negeerde 
de bal verder en liep naar Amber, Esther en Valerie. Midden in al deze bewegin-
gen, geroep en geschreeuw, kwam Tom plotseling binnen. ‘Ik kan mijn ogen niet 
geloven!’, bulderde hij. ‘Stelletje kleuters!!’ Er volgde een preek en iedereen zat 
muisstil te wachten tot ze met schoolwerk konden beginnen.

In bovenstaand voorbeeld van een eerste half uurtje voor schooltijd lijkt het alsof alle 
kinderen voortdurend allemaal met elkaar optrokken. Zoals ik hieronder echter zal la-
ten zien was dat niet het geval. Groep 8 bestond uit dertig kinderen: negentien meisjes 
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en elf jongens. Zij kregen les van meester Tom (sinds groep 7, 1998), die in de loop 
van het jaar (maart 1999) overspannen raakte en vervangen werd door Ineke en Els.
 In elke klas is sprake van een hiërarchie. De psychologen Patricia en Peter 
Adler spreken van een hiërarchie die bestaat uit klieken, waarbij de populaire kliek de 
dienst uitmaakt. Een kliek bestaat uit kinderen die met elkaar optrekken en allemaal 
met elkaar bevriend zijn (Adler & Adler 1998; Bishop e.a. 2004: 236). In een kliek 
staat er altijd één iemand centraal en zijn er andere kinderen die bij deze centrale fi-
guur willen horen en er pogen zo dicht mogelijk bij te komen: de ‘wannabees’ (Adler 
& Adler 1998; Bishop e.a.2004: 237). In groep 8 was er op deze manier geen sprake 
van klieken: de kinderen waren niet allemaal onderling bevriend. Toch bewogen ze 
zich in verschillende constellaties, die op een bepaalde manier vastlagen. ‘Op een be-
paalde manier’, schrijf ik, omdat sommige kinderen onderdeel uitmaakten van meer 
dan één constellatie.
 Wanneer ik de kinderen in (individuele en groeps)interviews vroeg om de klas 
in subgroepen in te delen, kwamen ze na aarzelen allemaal met hetzelfde antwoord: 
er zijn rustige en drukke kinderen in de klas. Al raakten ze snel in de war wanneer ik 
hun vroeg mij te vertellen wie er rustig en wie er druk waren. Onder de drukke kin-
deren schaarden zij namelijk klasgenoten die het meest zichtbaar waren voor de hele 
klas. Dit waren zowel kinderen die populair waren als kinderen die juist gemargina-
liseerd werden. De combinatie van deze twee categorieën onder één noemer wekte 
hun verwarring. In het dagelijkse leven in de klas hoorde ik ook een andere indeling: 
zo noemden een aantal klasgenoten een paar meisjes ‘De Stuudjes’ of ‘De Profes-
soren’, benoemden twee meisjes zichzelf als ‘De Journalisten’ van de klas, werd een 
hele groep kinderen weggezet als ‘kinderachtig’ terwijl die zichzelf ‘rustig’ noemde 
en heette een andere groep kinderen ‘al puber’. En die indeling klopte met mijn eigen 
observaties van hoe de kinderen zich in min of meer vaste subgroepen bewogen. In 
elke indeling van kinderen speelt vriendschap een rol (vgl. Oswald & Krappmann 
1984). Daarom is het van belang om, voordat ik op de specifieke indeling van groep 8 
inga, de betekenis van vriendschap voor kinderen te bespreken en hoe de vriendschap-
pen en de sfeer in deze klas eruitzagen.

Vriendschap en sociale cohesie

Met name (ontwikkelings)psychologen hebben zich gebogen over vriendschap en kin-
deren.20 Daarbij staat meestal de vraag centraal welke ontwikkelingen kinderen in de 
verschillende leeftijdsfases op het gebied van vriendschap doormaken en wat het al 
dan niet hebben van een vriend of vriendin bijdraagt aan de mentale en sociale ontwik-
keling van kinderen (Kohnstamm1992: 227). Kortom, zij beantwoorden de vraag naar 

44



Het verlangen naar vriendschap: groepsdynamiek van groep 8

de functie van vriendschap in de levens van kinderen. In verschillende fases kennen 
kinderen een ander belang toe aan vriendschap. Kleuters willen vooral leuk met elkaar 
spelen, terwijl oudere kinderen van vriend(inn)en verwachten dat je ze kunt vertrou-
wen, er sprake is van elkaar helpen (wederkerigheid) en dat je hetzelfde denkt of voelt 
over dingen (Kohnstamm 1992: 228; Kuik 1996: 36-43; Rubin 1981). Kinderen die 
een beste vriend of vriendin hebben blijken beter beschermd tegen gepest dan kin-
deren die geen beste vriend(in) hebben (Poulin & Chan 2009: 265). Vriendschappen 
voorzien oudere kinderen in verschillende behoeften:

affection, good company, and fun; emotional security; helpfulness, advice, and 
instrumental aid; validation of interest, hopes, and fears; opportunities for intimate 
disclosure; and prototypes for later romantic, marital, and parental relationships 
(…) Perhaps the most important function of friendship is to offer children a pleas-
urable, extra familial safe haven that reassures their exploration of the effects of 
their behaviors on themselves, their peers, and their environments (Rubin, Tom-
strom, Bowker 2008: 1086, cursief sk).

Vriendschap wordt door ontwikkelingspsychologen dus gezien als een relatie die kin-
deren de mogelijkheid biedt om op een veilige manier zichzelf en de wereld om hen 
heen te ‘verkennen’. Daarvoor is echter wel stabiliteit nodig. Een stabiele vriendschap 
is een vriendschap die langere tijd standhoudt en zich ook buiten de muren van de 
school voltrekt (Poulin & Chan 2009: 262). Stabiele vriendschappen leiden tot minder 
gevoelens van eenzaamheid bij kinderen, minder slachtofferschap van gepest en meer 
populariteit (Ibid: 265).
 Wat Poulin en Chan ‘stabiele vriendschappen’ noemen, noem ik ‘vriendschap-
pen’, omdat het mij er om gaat te laten zien dat er in de klas weliswaar vriendschappen 
waren die langere tijd duurden en in die zin dus stabiel, maar daarmee nog niet hecht 
waren: de kinderen kwamen bijvoorbeeld niet voor elkaar op in ruzies met anderen, 
wat je bij een hechte vriendschap zou mogen verwachten, voelden zich niet altijd 
‘veilig’ (‘vertrouwd’ in de terminologie van de kinderen zelf) met elkaar en zagen 
elkaar buiten school nauwelijks. De ingrediënten voor een ‘echte’ en ‘hechte’ vriend-
schap ontbraken dus deels. Ingrediënten die kinderen in de leeftijd van de kinderen uit 
groep 8 benoemen als behorend tot een echte vriendschap (Kohnstamm 1992; Kuik 
1996; Rubin 1981). Met het woord ‘hecht’ benadruk ik die basale voorwaarden van 
vriendschap.
 Naast onderzoek naar de functies van vriendschap voor individuen is er ook 
onderzoek naar vriendschap in groepsverband (Adler & Adler 1998; Cillessen 2007; 
Gest e.a. 2007; Thorne 1993). Dit onderzoek brengt de sociale netwerken van kin-
deren in kaart en bestudeert klieken of vriendengroepen. Bij mijn weten is er geen 
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onderzoek dat kliekvorming binnen het verband van een klas bestudeert en aan de 
hand daarvan uitspraken doet over de dynamiek van een klas als geheel. Zo deden Pa-
tricia en Peter Adler vooral onderzoek naar de interne dynamiek van een kliek (1995). 
Een kliek onderscheidt zich volgens hen van andere vriendengroepen door een dy-
namiek van in- en uitsluiting en interne stratificatie (Adler en Adler 1995: 147). In 
dit hoofdstuk zal ik wel een verband leggen tussen (het veelal ontbreken van hechte) 
vriendschap en de dynamiek van de klas als geheel.
 Terwijl de tienjarige kinderen uit mijn vorige onderzoek uitgebreide ideeën 
over vriendschap hadden, en alle hierboven staande ingrediënten benoemden (ver-
trouwen, helpen, steunen, troosten, elkaar ook buiten school veel zien) (Kuik 1996: 
36-42), hadden de kinderen in groep 8 geen uitvoerig antwoord op dezelfde vraag: 
‘Wat versta je onder vriendschap?’ ‘Dat je elkaar aardig vindt’, zeiden de kinderen en: 
‘Dat je veel met elkaar speelt’. De paar kinderen die een hechte vriendschap hadden, 
noemden ook ‘elkaar vertrouwen en elkaar helpen’. Dit frappante onvermogen om de 
kernfuncties van vriendschap te omschrijven, heeft mijns inziens te maken met het 
grotendeels ontbreken van hechte vriendschappen binnen groep 8.

De sfeer in de klas: het verlangen naar vriendschap

Een klas is een kleine ruimte waar kinderen hoe dan ook met elkaar geconfronteerd 
worden. In eerste instantie vormt een klas een groep omdat haar leden door de school 
bij elkaar gezet worden en zo hun schooldagen gezamenlijk doorbrengen. In elke klas 
is daardoor sprake van groepsdynamiek, maar of die dynamiek tevens leidt tot het 
ontstaan van saamhorigheid of onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) is afhan-
kelijk van factoren die de afzonderlijke leden niet altijd zelf in de hand hebben daar 
zij op elkaar zijn aangewezen om deze factoren te bewerkstelligen. Zo noemt Rovio 
bijvoorbeeld altruïsme, deelname aan een groepsdoel en democratisch leiderschap als 
factoren die sociale cohesie bevorderen (Rovio e.a. 2009: 422).21

 Oswald en Krappmann deden onderzoek naar de stabiliteit van vriendschap-
pen tussen kinderen. Zij maken daarbij onderscheid tussen een groep, een netwerk 
en een interactieveld (1984: 282). Een groep, die het meest lijkt op wat andere au-
teurs een kliek noemen, is geformeerd rond een thema, is duidelijk begrensd en kent 
een duidelijke structuur (hiërarchie), waarbij de vriendschappen standvastig zijn. Een 
netwerk deelt die eigenschappen behalve dat de vriendschappen er wisselen. En een 
interactieveld kenmerkt zich door kinderen die wel met elkaar omgaan maar geen 
hechte vriendschappen ontwikkelen (Ibid.). In groep 8 was eigenlijk geen sprake van 
klieken of groepen volgens de omschrijving van Oswald en Krappmann, hoewel wat 
ik hieronder als de subgroepen van Pubers en de Professoren beschrijf wel kenmerken 
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van een kliek of groep hadden: zowel bij de Pubers als bij de Professoren was er een 
leider aan te wijzen en bij de Professoren waren de vriendschappen standvastiger dan 
bij de Pubers. Bij de Pubers wisselden de onderlinge vriendschappen, waardoor zij 
weer beter als netwerk te classificeren zouden zijn geweest.
 Hoewel ik verderop zal aangeven waarom ik bovenstaande termen van 
Oswald en Krappmann niet zal overnemen, wil ik er hier op wijzen dat hun diffe-
rentiëring wel degelijk nuttig is. Ze vormt namelijk een aanwijzing voor het belang 
van hechte vriendschappen voor het ontstaan van onderlinge verbondenheid in een 
groep als geheel. De gebrekkige onderlinge verbondenheid, en dus de sfeer in groep 8, 
kwam mijns inziens gedeeltelijk voort uit het gemis aan hechte vriendschappen. Dit is 
belangrijk omdat de sfeer in de klas de onderlinge hiërarchie beïnvloedt en dus tevens 
ingeeft wie waarom populair wordt.
 In de sociale psychologie wordt verschillend gedacht over sociale cohesie. 
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat sociale cohesie in een groep ontstaat 
daar waar de leden een gezamenlijk doel hebben en waar zij onderling goed met 
elkaar overweg kunnen (vgl. Forsyth 1999: 150; Hogg & Hains 1996: 295). Michael 
Hogg en anderen stellen echter dat het bij sociale cohesie in een groep niet alleen 
gaat om individuele (persoonlijke) aantrekkingskracht tussen de leden, maar vooral 
om sociale (onpersoonlijke) aantrekkingskracht. Sociale aantrekkingskracht betreft 
identificatie met groepsleden die voldoen aan ‘het prototype van de groep’, oftewel 
aan de normen van een groep (vgl. Hogg e.a. 1995: 174; Hogg & Hains 1996: 295). 
Ik zal laten zien dat het verlangen van de kinderen naar vriendschap inderdaad niet al-
leen een puur individueel verlangen was, maar ook een sociaal verlangen naar sociale 
cohesie in de klas als geheel uitdrukte.
 Voor leerkrachten staat de ene klas bekend als hecht en gezellig en de an-
dere als moeilijk: Ineke, Anne, Els en Tom omschreven deze klas als ‘los zand’ en 
‘niet hecht’. De leerkrachten vonden de kinderen stuk voor stuk leuk, maar als klas 
waren ze niet aardig voor elkaar, niet behulpzaam en niet sociaal. Mijn observaties, 
ondersteund door gesprekken met de kinderen bevestigden die beschrijving. Dat wil 
zeggen: tot de laatste weken van het laatste schooljaar, waarin de sfeer langzaam ten 
positieve veranderde (zie het Intermezzo over harmonie).
 Toen de kinderen in groep 6 zaten, was de sfeer nogal agressief: een aantal 
jongens gedroeg zich vaak fysiek agressief, ‘als geintje’ zoals ze zelf zeiden, zonder 
dat een conflict de aanleiding daarvan vormde. Meestal ontstond een ruzie juist nadat 
er geduwd, getrokken of getrapt was. Deze jongens bleken geen inzicht te hebben in 
de pijn die zij hun klasgenoten en zelfs mij bezorgden: toen ik, zwanger en al, voor de 
zoveelste keer door een van de jongens omvergeduwd werd op het schoolplein, vroeg 
Romeo waarom ik daar toch zo kwaad om werd. ‘De vraag is eerder waarom jullie 
mij aldoor pijn doen!’, zei ik nijdig. Verbazing alom bij de jongens die om me heen 
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stonden: ‘Duwen is toch leuk?!’, riep Toon (een jongen die groep 6 doubleerde en niet 
in groep 8 zat). De jongens knikten instemmend. Het gevolg van hun gedrag was dat 
klasgenoten deze jongens vreesden en vaak keihard terug sloegen, trapten of duwden.
 In groep 8 voerde fysieke agressie niet meer de boventoon, maar was de sfeer 
tussen de kinderen onaardig en gespannen. Verschillende groepen negeerden elkaar 
voor zover dit mogelijk was: op het schoolplein bewogen zij zich in verschillende 
ruimtes, maar desondanks, hoewel minder dan in het klaslokaal, doorkruisten zij 
elkaars wegen voortdurend – vaak op een negatieve manier. Zo besloot de gymjuf in 
het laatste schooljaar dat ze de kinderen niet meer zelf hun teams liet samenstellen, 
omdat zij elkaar te vaak uitlachten. Dit probleem werd door deze interventie slechts 
zeer gedeeltelijk opgelost. De toewijzing van een ‘niet goed’ of ‘niet aardig’ iemand 
in een team werd nog steeds met luidkeelse uitroepen als: ‘O nee! Niet hij/zij erbij!’ 
en: ‘Nu gaan we zeker verliezen!’ ontvangen. En als iemand iets niet kon, dan werd er 
nog steeds op een nare manier gelachen, zij het achter de rug van de juf om.
 Een mijns inziens belangrijke oorzaak voor de nare sfeer in de klas lag, zoals 
reeds genoemd, in het geringe aantal onderlinge hechte vriendschappen. Er waren wel 
kinderen die vaak met elkaar speelden, maar er waren bijzonder weinig koppels die 
ook buiten schooltijd met elkaar afspraken. Er waren zes bevriende koppels, waarvan 
de helft elkaar buiten schooltijd zag en er was één in de klas bevriend trio dat elkaar 
buiten school nauwelijks zag. Daarnaast waren er nog wisselende vriendschappen tus-
sen de Pubermeisjes, die elkaar in verschillende samenstellingen ook buiten schooltijd 
zagen. Dit gebrek aan hechte vriendschappen werd door de meeste kinderen, vooral 
door de meisjes, als gemis ervaren, zoals ze mij lieten weten in gesprekken en inter-
views. De vrienden en vriendinnen waarover de kinderen mij vertelden, waren kin-
deren uit hun buurt, van een (sport)club of uit hun familie, die ze alleen buiten school 
zagen. Het was dus toevallig zo dat het tussen de meeste kinderen in de klas net niet 
genoeg klikte voor een hechte vriendschap die zich ook buiten de muren van de school 
voortzette. En doordat dergelijke vriendschappen voor veel kinderen ontbraken had-
den zij niet iemand in de klas om op terug te vallen.
 Er heerste in de klas een enorm ontzag voor de vriendschappen die er wèl 
waren. Zo raakten twee impopulaire jongens, Collin en Osem, in de tweede helft van 
het laatste schooljaar bevriend. Samen deden ze een sketch voor het eindtoneelstuk. 
‘Ik snap er niets van’, zei Nathan, ‘maar je kunt wel zien dat het echte vrienden zijn. 
Dat vind ik tof’. Dit commentaar tekende ik op uit meer monden. Het is denk ik dan 
ook geen toeval dat Jaya’s populariteit samenging met de komst van haar nichtje in 
de klas, met wie zij ook buiten schooltijd speelde; en dat Fenna’s sterke positie ge-
deeltelijk verbonden was met haar hechte vriendschap met Marie. En zo is ook het 
begrip van haar klasgenoten waarop Marion maand in maand uit kon rekenen bij haar 
openlijke pogingen om de vriendin van Eva te worden veelzeggend.
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 Door het geringe aantal hechte onderlinge vriendschappen waren de kinderen 
niet in staat om met elkaar een veilige sfeer te creëren, waarin zij erop konden ver-
trouwen geholpen te worden bij sociale perikelen en het verkrijgen of behouden van 
hun positie in de groep. Hierop vormden het handjevol kinderen dat wèl met elkaar 
bevriend was een uitzondering. Ook wierpen sommige kinderen zich ondanks deze 
onveilige sfeer wel op om onrecht of pesterijen te bestrijden, waarom hun klasge-
noten hen ook waardeerden. En soms werkten groepjes kinderen heel goed samen. Dit 
waren echter uitzonderingen en de sfeer in de groep als geheel bleef onaardig.
 Het verlangen naar vriendschap, dat uit talloze gesprekken en interviews 
met de kinderen bleek, was niet alleen een puur individueel verlangen, maar drukte
mijns inziens ook het verlangen naar sociale verbondenheid in de klas als geheel uit. 
De meeste kinderen hadden namelijk buiten school wel goede vriend(inn)en – en 
kwamen daarin dus niet ‘tekort’. Op mijn interviewvraag met welke klasgenoten zij 
bevriend waren noemden veel kinderen de namen van bijna alle kinderen in de klas, 
ook al gingen ze duidelijk niet met elkaar om. Dit antwoord valt te interpreteren als 
ontkenning van een als pijnlijk ervaren constatering geen vriend in de klas te hebben, 
maar vatte ik daarnaast ook op als ‘wat zou het fijn zijn als we allemaal bevriend 
waren’ en dus als een verlangen naar sociale verbondenheid, waarin alle kinderen 
samen een hechte groep zouden vormen.
 Ook de positie van Hein in de klas las ik als een verlangen naar sociale co-
hesie. Hein hield van ‘geintjes’, zoals hij zelf zei, die hij vooral tot uitdrukking bracht 
in verbale pesterijen. Hij was zeer scherp van de tongriem gesneden en liet de meeste 
kinderen woordeloos achter na een pesterij of plagerij. Overal waar iemand gepest, 
geslagen of in tranen was verscheen Heins hoofd met een enorme grijns om er nog 
een schepje boven op te doen. Meestal waren dezelfde klasgenoten doelwit van Heins 
gepest. Zo hadden Marion, Lynn, Stefanie en Michiel dagelijks te lijden onder zijn
beledigingen: ‘Vergeten dat het hartje winter is Michiel?’, wijzend op diens sandalen, 
‘Of hoort dat bij mietjes?’ en tegen Marion: ‘Je bent vergeten jezelf vanmorgen door te 
trekken toen je ging pissen.’ De rest van de klas hield zich afzijdig van deze dagelijkse 
strijd, maar lachte wel om hem. Hein overschreed veel sociale grenzen maar op de een 
of andere manier namen de kinderen hem niet al te serieus. Ze vonden hem ‘grappig’. 
En inderdaad, Hein was vaak onnoemelijk inventief en geestig. Zo probeerde Marie 
een keer in tranen haar tafel schoon te boenen die ze gedachteloos had onder geklad, 
waar meester Tom razend om was geworden. Toen Hein binnenkwam en iedereen om 
Maries tafeltje zag staan (dat dicht bij het zijne stond) riep hij: ‘Ga toch weg ramp-
toerisme [ramptoeristen, sk], ik wil zitten!’ Hierop barstten de kinderen in lachen uit 
en herhaalden zijn uitspraak tegen elkaar. Op een dag tijdens een verkeersles vroeg de 
juf wat je moest doen als je aan kwam fietsen en er een oude dame over het zebrapad 
wilde oversteken. ‘Ga opzij ouwe tang!’, joelde Hein, ‘Of gewoon doodrijden, zo’n
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oud wijf meer of minder maakt ook niks uit!’.De leerkracht reageerde geschokt, maar 
bijna iedereen in de klas vond het hilarisch. ‘Hein pest natuurlijk wel’, zeiden de kin-
deren, ‘maar hij is niet gemeen, hij is gewoon ontzettend grappig’ (in hoofdstuk 3 kom 
ik terug op pesten en het ontkennen ervan).
 Het was opvallend dat de kinderen Hein niet gemeen vonden terwijl dat voor 
mij als buitenstaander en voor zijn slachtoffers zo overduidelijk wel het geval was. 
Deze ontkenning vormt een aanwijzing voor het algemene gevoel over de sfeer in de 
klas: Heins overdrijvingen maakten dit algehele gevoel van gebrek aan onderlinge 
verbondenheid, van wantrouwen en onaardig- en niet solidair zijn zichtbaar, maar 
staken er tegelijkertijd de draak mee. Door alles wat aardig, lief en beleefd was, dus 
door alles wat sociale cohesie in een groep juist bevordert, volkomen te ridiculiseren 
en alles wat naar en vreselijk was te ‘bejubelen’ grapte hij de narigheid weg: ‘Zo erg 
is het allemaal niet jongens! Het valt allemaal wel mee’ was de teneur en ik denk dat 
dat een mededeling was die de kinderen graag wilden horen. Hein was de enige die 
bijna de hele klas aan het lachen kreeg en precies daarom werd hij zo gewaardeerd. 
Zijn humor had een sociale functie: doordat de kinderen samen lachten om iets wat 
pijnlijk voor hen was, ontstond er tòch een soort van onderlinge verbondenheid. Uit 
hun gelach om Hein, en uit de ontkenning van zijn gemeenheid, spreekt dan ook het 
verlangen naar die onderlinge verbondenheid.22

Subgroepen in de klas: van Pubers tot gemarginaliseerden

Het geringe aantal hechte vriendschappen had gevolgen voor het soort sociale con-
stellaties dat in groep 8 was ontstaan. Hiervoor beschreef ik de indeling van Oswald 
en Krappmann (1984) van kinderen in groepen, netwerken en interactievelden. Hier-
mee verschaffen zij een waardevol inzicht in de verschillende soorten verbindingen, 
vriendschappen en de mate van hiërarchie waarin kinderen zich bewegen. Het woord 
groep of subgroep blijft wat mij betreft echter een geldige benaming voor de sociale 
constellaties in deze klas. Immers, binnen een groep gaat het behalve over onderlinge 
relaties ook over gedeelde opvattingen, humor, taal en normen. In de loop van dit 
proefschrift zal ik dan ook laten zien dat de verschillende subgroepen in groep 8 on-
danks een gebrek aan hechtheid in vriendschappen wel degelijk bepaalde opvattingen 
en humor deelden. Tevens is het woord groep of groepje een woord dat de kinderen 
zelf ook in de mond namen en dat daarmee dichter bij hun belevingswereld ligt dan de 
termen van Oswald en Krappmann. Ik zal dan ook spreken van subgroep of groepje.
 Als basis voor de indeling van de klas volg ik die van de kinderen zelf. Ten 
eerste was er een tweetal. Wie van hen het voortouw nam in interacties met klasge-
noten wisselde. Deze twee meisjes, Fenna en Marie, noemden zichzelf de Journa-
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Journalisten. Zij onderhielden als twee van de weinigen in de klas een hechte vriend-
schap met elkaar en hadden als enigen contact met iedereen in de klas. Daarnaast 
waren er vijf subgroepjes te onderscheiden: de Pubers, de Professoren, de Rustige Jon-
gens, de ‘Kinderachtige’ Meisjes en de ‘Kinderachtige’ Jongens. ‘Kinderachtige’ zou in-
derdaad tussen aanhalingstekens moeten staan omdat de kinderen in deze subgroepen 
deze kwalificatie niet op zichzelf van toepassing achtten. Voor de leesbaarheid laat ik 
echter hierna de aanhalingstekens weg. Tot slot spreek ik van de Gemarginaliseerden. 
Zij vormden samen weliswaar geen subgroep (ze hadden geen onderling contact of 
vriendschap met elkaar, op een uitzondering na), maar deelden hun positie onder aan 
de hiërarchie van de klas.
 Een klas in groepen indelen is precair omdat subgroepen van samenstelling 
kunnen veranderen, maar ook omdat kinderen tot verschillende groepjes kunnen be-
horen (Cillessen 2007: 92). In de indeling hieronder geef ik per subgroep aan wie er 
met elkaar bevriend waren, wie juist vaak uitgesloten werd en wie ook vaak speelde 
met iemand uit een ander groepje (of welke groepjes met elkaar speelden en optrok-
ken). Deze indeling, die ik weergegeven heb in figuur 1, is gedurende het hele laatste 
schooljaar stabiel gebleven.

Figuur 1: Subgroepen in groep 8

                    
                  
 De Rustige
 Jongens:
             Mats, Michiel,
           Jeroen, Daiwik,
           Alexander

De Professoren:
Eva, Mirte,
Marion, Lynn

De Pubers:
Jaya, Bodil,
Esther, Amber,
Valerie, Liesbeth
Nathan, Romeo,
Hein

    De kinderachtige
    Jongens:           De Kinderachtige
           meisjes:

Collin, Osem,     Ellen, Monique,
Erwin                  Desie, Andrea,
           Stefanie, Aisha,
                            Nuray

   
De Journalisten:

   Fenna, Marie
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Subgroep: De Pubers

In het groepje van de Pubers zaten alle kinderen die door hun klasgenoten druk en ‘al 
puber’ genoemd werden: die kinderen die zichzelf zichtbaar maakten in het dagelijkse 
leven op school, zonder dat ze daarmee ook direct populair hoefden te zijn. Maar ook 
Esther hoorde bij de Pubers terwijl ze niet druk was en wel populair en Valerie die 
geen populariteit genoot, maar wel het zichtbaarste meisje van de klas was en druk 
genoemd werd door haar klasgenoten. Binnen de subgroep van de Pubers was Na-
than, met uitzondering van een aantal maanden, de populairste jongen, terwijl Jaya het 
meest populaire meisje was, soms afgewisseld door Esther. Het grootste gedeelte van 
het jaar was Jaya voor alle kinderen in de klas het populairste meisje (zie hoofdstuk 
2). Liesbeth was degene in deze subgroep die het vaakst eruit lag. Soms dwaalde zij 
dagenlang eenzaam over het schoolplein, terwijl zij daarna weer weken lang met de 
andere Pubermeisjes optrok en erbij hoorde.
 De Pubers zelf vonden Romeo eigenlijk te klein (van stuk) om hem als puber 
te zien, maar qua gedrag kwam hij wel in de buurt: brutaal over volwassenen achter 
hun rug om, brutaal tegen andere kinderen en geïnteresseerd in seks (zie hoofdstuk 
2 voor wat kinderen ‘puberachtig’ vonden). Zo zei Amber: ‘Romeo denkt dat hij al 
puber is, maar eigenlijk is hij daar nog wel te klein voor. Toch is hij heel grappig en 
ook brutaal, dus hij hoort er wel bij.’ De Pubers vonden de andere kinderen in de klas 
‘kinderachtig’. Fenna en Marion ‘kwamen in de buurt [van ‘puberachtig’, sk]’, zei 
Nathan, maar Marie was ‘echt heel kinderachtig’ (en Nathan was niet de enige die dit 
vond zoals ik verderop zal laten zien). Valerie vond al haar klasgenoten kinderachtig. 
Ook de kinderen met wie ze optrok: ‘In de klas zitten alleen maar baby’s’, zei ze, ‘Ik 
kan echt met helemaal niemand praten hier. Ze begrijpen me gewoon niet.’ De Puber-
meisjes vonden Valerie ‘al volwassen’ terwijl zij zelf ‘nog kinderen waren’ of ‘pubers 
aan het worden’.
 De vriendschappen binnen deze subgroep waren, op die tussen Jaya en Bodil 
na, niet stabiel noch hecht. Valerie verkoos dan weer Liesbeth, dan weer Esther en dan 
weer Amber tot haar beste vriendin. Valerie voelde zich snel in de steek gelaten en was 
snel boos. Haar vriendinnen waren bang voor haar rappe tong: ‘Ik durf niet te zeggen 
dat ik niet meer met haar bevriend wil zijn’, zeiden Amber en Esther op verschillende 
momenten in de laatste maanden van het laatste schooljaar. De vriendschap tussen 
Esther en Amber was in groep 6 hecht, maar veranderde in de loop van de tijd in een 
oppervlakkiger contact: ‘Amber en ik praten niet zo veel meer met elkaar’, zei Esther 
een keer, ‘het is niet meer zoals vroeger’. Alle Pubermeisjes, behalve Jaya en Bodil, 
gaven aan zich regelmatig eenzaam te voelen in de klas en een hartsvriendin te mis-
sen.
 De vriendschap onder de Puberjongens speelde zich alleen op school af. Na
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than en Romeo trokken het meest met elkaar op. Hoewel Hein even zichtbaar was en 
vaak in de buurt van Nathan en Romeo verkeerde, had hij geen vaste vriendschap. Zo 
speelde Hein ook regelmatig met Mats uit de subgroep van Rustige Jongens. De Pu-
berjongens en Pubermeisjes trokken wel veel samen op. Op de dagen dat de jongens 
niet voetbalden waren zij in de buurt van de meisjes te vinden.

Subgroep: De Professoren

‘De Professoren’ was een benaming van de klasgenoten, niet van ‘de Professoren’ 
zelf, voor vier meisjes die erg goed waren in hun schoolwerk (soms werden ze ook 
‘Stuudjes’ genoemd). Eva was niet alleen voor de Professoren maar ook voor veel 
Kinderachtige meisjes het meest populaire meisje. Marion lag het vaakst ‘eruit’. Zij 
wilde erg graag Eva’s vriendin zijn, maar Eva trok het meest naar Mirte. Deze vriend-
schap werd hecht in de loop van het laatste jaar – en zij namen het, samen met Lynn, 
dan ook op voor elkaar of voor Michiel van de Rustige Jongens. In de tweede helft 
van het laatste schooljaar trok Marion steeds meer op met de Journalisten en met Jaya 
en Bodil. ‘Zij is nu ook al puberachtig’, zei Eva een keer terwijl ze Marion en Bodil 
vanaf een afstand gadesloeg. ‘En jij?’, vroeg ik. ‘Nog niet, gelukkig’, zei ze. ‘Waarom 
“gelukkig”?’, vroeg ik. ‘Ik weet niet’, zei ze haar schouders ophalend en even later: 
‘Ze doen zo druk en stoer en praten alleen maar over seks’, ze huiverde licht.
 De Professorenmeisjes, op Marion na, vonden de Pubers ‘overdreven en over-
sekst’, zoals Mirte zei. Mirte vond de Puberjongens ‘eigenlijk ook heel kinderachtig. 
Ze doen groot, maar ze zijn het niet’. Dit was overigens een mening waarin zij niet 
alleen stond (zie hoofdstuk 4).
 De Professoren trokken het meest op met de Rustige Jongens. Eva en Mi-
chiel (Rustige Jongens) kenden elkaar al sinds ze heel klein waren en waren dus ook 
buiten school bevriend. Ook trokken de Professoren regelmatig op met Nuray, die bij 
de Kinderachtige Meisjes hoorde. Soms vonden de Professoren iemand zielig, zoals 
Andrea die altijd gepest werd, en duldden ze diegene een tijdje om zich heen. Duld-
den, want Andrea toelaten gebeurde niet zonder irritatie. Ook hadden de Professoren 
dagelijks contact met de Journalisten, met wie zij vaak de gebeurtenissen in de klas 
evalueerden.
 De Pubers zagen dat Eva erg populair was bij de Professorenmeisjes, bij de 
Rustige Jongens en ook bij de Kinderachtige Meisjes, maar hielden zich verre van 
contact met haar en de andere Professoren. De Pubers deden nogal smalend over de 
Professoren die zij te ‘serieus’ vonden, ‘saai’ en ‘kinderachtig’.
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Subgroep: De Rustige Jongens

De subgroep van Rustige Jongens bestond uit vijf jongens die vaak met elkaar 
speelden en veel contact hadden met de Professorenmeisjes. Mats genoot echter niet 
alleen binnen deze twee groepen populariteit maar ook bij de Kinderachtige Meisjes 
en Jongens. Bovendien werd hij ook door de Pubers gewaardeerd. Hij speelde regel-
matig met de Puber Hein. Jeroen werd door zijn klasgenoten ‘de aardigste jongen’ van 
de klas genoemd. Daiwik en Alexander werden door de meeste kinderen genegeerd 
en Michiel werd door iedereen (behalve de jongens uit zijn eigen groepje en de Pro-
fessoren) gepest. Hoewel Michiel wel vaak met de andere vier jongens uit zijn groep 
speelde, namen de jongens het niet voor hem op als hij gepest werd.
 Jeroen, Alexander en Daiwik vormden al in groep 6 een drie-eenheid. Jeroen 
vertrouwde me toe dat hij de verantwoordelijkheid groot vond: ‘Als ik met Alexander 
in de rij sta is Daiwik teleurgesteld en andersom. Ik probeer het maar een beetje eer-
lijk te verdelen’. Jeroen was de spil van dit groepje binnen de subgroep van Rustige 
Jongens, maar buiten school zagen de jongens elkaar nauwelijks. Jeroen vond zijn 
vrienden in de klas eigenlijk ook nog te wild, zoals hij zei. ‘Ik vind dat wilde gedoe 
zo kinderachtig’, zei hij, terwijl Alexander en Daiwik zichzelf ook rustig vonden. Zij 
waren tevreden met hun positie in de klas en bemoeiden zich, behalve met de Profes-
soren, niet met andere subgroepen. Mats daarentegen lette altijd heel goed op wat er 
in andere groepjes gebeurde en vond het belangrijk dat de Pubers hem ‘zagen staan’.

Subgroepen: De Kinderachtige Meisjes en de Kinderachtige Jongens

De Kinderachtige Meisjes en de Kinderachtige Jongens werden door de rest van de 
klas zeer vaak ‘kinderachtig’ genoemd. Zij vonden zichzelf echter niet kinderachtig. 
De meeste kinderen in deze twee subgroepen werden regelmatig gepest door de Pu-
bers en genegeerd door de andere subgroepen. In de loop van het laatst schooljaar 
ontstonden tussen de verschillende meisjes vriendschappen. Zo vonden Stefanie en 
Aisha elkaar. Stefanie was voorheen goed bevriend geweest met Puber Amber, maar 
toen Amber steeds meer naar de Pubers toetrok, verwaterde deze vriendschap. Aisha 
was er in groep 8 nieuw bijgekomen. Desie en Andrea waren twee Kinderachtigen 
die door iedereen gepest en genegeerd werden. Zij waren een beetje tot elkaar veroor-
deeld, trokken met elkaar op maar waren geen vriendinnen. Monique was in groep 6 
een van de Pubers geweest. Hoewel de Pubers haar ook een puber vonden, werd ze 
niet toegelaten tot die subgroep. Zij trok op met de nieuwkomer Ellen, die door de Pu-
bers eveneens als puber gezien werd en regelmatig werd uitgenodigd erbij te komen, 
wat ze niet deed. Ze trok het meeste op met Monique maar ze waren geen echte vrien-
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dinnen, zoals beide meisjes het zeiden (omdat ze elkaar buiten schooltijd niet zagen). 
Nuray speelde met alle meisjes uit deze subgroep, maar was ook vaak in de buurt van 
de Professoren en de Journalisten te vinden. Ze werd niet gepest, maar had ook geen 
vaste vriendin. De Kinderachtige Meisjes volgden met grote interesse wat de Pubers 
allemaal deden.
 Van de Kinderachtige Jongens, bestaande uit Erwin, Collin en Osem, was de 
laatste er in groep 7 nieuw bijgekomen. Zijn klasgenoten lieten hem met rust, vonden 
hem wel aardig, maar trokken niet met hem op. Tussen Osem en Collin groeide in de 
loop van het jaar een vriendschap. Erwin en Collin wilden allebei graag voetballen 
maar mochten nooit meedoen. Osem mocht in de pauzes wel mee basketballen. Collin 
werd door haast iedereen in de klas gepest, en hoewel minder heftig dan Collin, was 
ook Erwin dit lot beschoren. Erwin had wel regelmatig contact met Puber Hein.
 Collin, Osem en Erwin hadden zelden positief contact met andere kinderen in 
de klas. Ook niet met de Kinderachtige meisjes. Sterker nog, de Kinderachtige meisjes 
maakten er een sport van Collin het leven zuur te maken.

Het tweetal: De Journalisten

In figuur 1 is te zien dat de verschillende subgroepen, op de Professoren en de Rustige 
Jongens na, niet veel met elkaar te maken hadden, afgezien van een enkel los contact. 
Op dit geringe onderlinge contact was één uitzondering: de twee Journalisten van 
de klas, Marie en Fenna. Zij noemden zichzelf de Journalisten omdat zij altijd op de 
hoogte waren van alle ontwikkelingen in de klas en zelf vaak actief op zoek gingen 
naar ‘nieuwtjes’. Zij vormden een hecht tweetal (een van de weinige standvastige en 
hechte vriendschappen in de klas), dat weliswaar gedurende enkele maanden in groep 
8 op school minder met elkaar omging, maar buiten schooltijd aldoor bevriend bleef. 
Terwijl Fenna een tijdlang veel optrok met de Pubers Jaya en Bodil, zocht Marie haar 
vertier bij Professor Marion en Kinderachige Nuray.
 Dit tweetal, met Marie voorop, bemiddelde bij ruzies, nam het op voor ge-
marginaliseerden, verzorgde de gewonden, troostte de huilenden en liet zich erop 
voorstaan dat ze altijd als eerste op de hoogte was van de nieuwtjes. Behalve met de 
Kinderachtige Jongens, hadden zij met elke andere groep contact.
 Alle kinderen accepteerden de bemiddelende rol van het tweetal en maakten 
gebruik van hun diensten: als er iemand verliefd was riepen ze Marie’s hulp in; als er 
ruzie was werd er gevraagd of Fenna of Marie kon helpen; als iemand wilde weten 
wat die of die gezegd had, stuurde hij of zij de Journalisten erop af of als er iemand 
huilde rende een omstander het schoolplein over op zoek naar Marie. Marie werd 
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gevraagd voor troost en steun. Fenna voor een verbale verdediging: zij kon goed van 
zich af bijten en kinderen (vooral ook buiten de klas) vreesden haar boosheid.
 Het was opvallend dat de klasgenoten Marie ‘kinderachtig’ noemden, in-
clusief haar vriendin Fenna. Opvallend omdat de ‘kinderachtigen’ meestal gemeden 
werden, terwijl de kinderen zelf contact met Marie opzochten. In het hoofdstuk over 
populariteit kom ik hier uitgebreid op terug.

De Gemarginaliseerden

De gemarginaliseerden vormden samen geen subgroep. Uit bovenstaande is duide-
lijk geworden dat elke subgroep een ‘eigen’ gemarginaliseerde had: iemand die vaak 
door de andere kinderen werd buitengesloten. Bij de Pubers overkwam dit Liesbeth 
het meest, maar werd uiteindelijk aan het eind van het schooljaar Valerie verdreven. 
Zodanig dat ze de laatste weken helemaal niet meer op school kwam. Bij de Profes-
soren lag Marion er steeds buiten, totdat zij van groep verhuisde aan het eind van het 
jaar en zich bij de Journalisten en de Pubers aansloot. De subgroep Kinderachtige 
Meisjes bestond uit meisjes die ergens anders geen aansluiting vonden en er samen 
het beste van maakten, al speelde Nuray soms nog wel met de Professoren of trok zij 
soms op met Marie (Journalisten). Bij de Kinderachtige Jongens ontstond door de 
zich ontwikkelende vriendschap tussen Osem en Collin voor Erwin soms een een-
zame tijd, terwijl Collin door de rest van de klas gepest werd. En van de Journalisten 
moest Marie het een tijdlang ontgelden, hoewel Fenna haar nooit volledig in de steek 
liet. Ook bij de Rustige Jongens was er geen sprake van verstoting. Alhoewel Michiel 
het wel moest ontgelden bij de rest van de klas. Terwijl de Professoren en zijn eigen 
subgroep hem accepteerden, werd hij door de rest van de klas gepest. Er was dus een 
aantal kinderen dat door vrijwel de hele klas gemarginaliseerd werd: Michiel, Collin, 
Desie, Andrea, Stefanie en Aisha. Hen noem ik de Algeheel Gemarginaliseerden, bij 
gebrek aan een betere term. In hoofdstuk 3 komt hun marginalisering uitgebreid aan 
bod.

Conclusie

Dit hoofdstuk was het noodzakelijke begin voor mijn verhaal over de kinderen van 
groep 8 en het sociale werk dat zij moesten verrichten om zich in hun sociale wereld 
met behulp van de twee kernopdrachten en de eisen uit verschillende vertogen een 
positie te verwerven en deze te behouden of juist te veranderen. De sociale constel-
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latie van de klas werd gekenmerkt door het veelal ontbreken van hechte vriendschap-
pen: hierdoor was de sfeer in de klas vaak gespannen en voelden veel kinderen zich on-
veilig. De klas bestond uit verschillende subgroepen, waarbinnen de kinderen vooral 
met elkaar optrokken, op een paar uitzonderingen na vriendschappen wisselden, maar 
waarbinnen desondanks overeenstemming heerste over bepaalde onderwerpen, zoals 
in de rest van dit proefschrift duidelijk zal worden.
 Aan de top van de hiërarchie stond de subgroep van de Pubers. Zij zetten, 
zoals in de komende hoofdstukken te lezen zal zijn, de toon. De hele klas volgde 
dan wel met belangstelling, dan wel met lichte afkeer wat de Pubers deden en zei-
den. De Journalisten hadden als enige twee contact met alle kinderen in de klas en 
volgden de Pubers op de voet. De subgroep Professoren bestond uit meisjes die goed 
konden leren. Zij hielden zich het meest afzijdig van wat de Pubers ‘dicteerden’. De 
Rustige Jongens trokken veel op met De Professoren. Ook zij hielden zich afzijdig 
van het zichtbare sociale gewoel van de Pubers. De Kinderachtige Jongens en Kin-
derachtige Meisjes volgden de Pubers met zeer veel belangstelling maar werden door 
hen naar de marges van de klas verwezen. Tot slot beschreef ik dat elke subgroep zijn 
eigen gemarginaliseerde(n) had en dat er een aantal kinderen was dat door de meeste 
klasgenoten gemarginaliseerd werd.
 Dat de sociale constellatie van deze subgroepen stabiel bleef gedurende dat 
laatste schooljaar, wil echter nog niet zeggen dat de kinderen zich van hun positie ze-
ker wisten; dat zij zich met gemak door het dagelijkse sociale leven bewogen of hun 
positie zonder meer aanvaardden. Ook betekende het ontbreken van hechte vriend-
schappen geenszins dat de kinderen zich volledig los van elkaar bewogen, een ei-
gen idiosyncratisch pad bewandelden en geen invloed op elkaar uitoefenden. Er was 
wel degelijk sprake van een hiërarchie, van populaire kinderen en gemarginaliseerde 
kinderen. En deze hiërarchie, het constitueren en het consolideren ervan, kostte de 
kinderen veel werk. Een nadere bestudering van deze hiërarchie toont dat de kin-
deren elkaar eisen stelden, daaraan wilden voldoen en met behulp daarvan een positie
trachtten te veroveren. Populariteit werd geconstitueerd door de tweedeling kinder-
achtig en puberachtig. Het volgende hoofdstuk neemt dan ook populariteit en pu-
berteit als thema’s. Het hoofdstuk daarna gaat in op marginalisering.
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Het verlangen naar later:
populariteit en puberteit

Geen dag ging voorbij of de kinderen uit groep 8 beschuldigden elkaar van ‘kinder-
achtigheid’. Een kleine greep uit deze dagelijkse opmerkingen: ‘Ik denk niet dat Ma-
rie een kans maakt [bij de populaire Nathan, sk], daarvoor is ze te kinderachtig’, stelde 
Nuray een keer. ‘Weggelopen uit de crèche?’ jende Hein Mats en Michiel die als tijd-
verdrijf gummetjes heen en weer schoten met liniaaltjes. ‘Heb je die rok van Liesbeth 
gezien? Zo dom! Ze zegt dat ze eigenlijk een andere wou maar dat dat niet mocht van 
haar moeder. Ze is toch geen baby meer?’, zei Valerie. ‘Kinderachtig! Liesbeth is ge-
woon kinderachtig’, beaamde Fenna. ‘Waarom mogen Collin en Erwin niet meedoen 
met voetbal?’, vroeg ik Nathan die hierover mocht beslissen van de andere jongens. 
‘Zeg het ze maar niet’, zei hij, ‘maar ze zijn gewoon ontzettend kinderachtig.’
 Kinderachtigheid was een verwijt dat niemand wilde krijgen. Het kon tot veel 
tranen, boosheid en schaamte leiden en voor verwijdering tussen vrienden zorgen: ‘Ik 
ga niet meer zoveel om met Stefanie’, vertelde Amber, ‘Ze is nog heel kinderachtig en 
ik ga gewoon om met de oudere kinderen. Nou ja ouder, je weet wel wat ik bedoel.’ 
Het stempel ‘kinderachtig’, zorgde er meteen voor dat de beschuldigde naar de onder-
kant van de hiërarchie in de klas werd verwezen.
 De kinderen gebruikten geen woord voor het tegenovergestelde van kin-
derachtig, maar in hun antwoorden op mijn vraag waarom de populaire kin-
deren populair waren kwam altijd met een zweem van ontzag en bewonde-
ring terug dat zij ‘al puber’ waren, ook als zijzelf aan de door hen opgesomde 
kwaliteiten van ‘een puber’ voldeden. Dat de zichtbaarste of populairste kin-
deren zowel op lichamelijk gebied (vooral bij meisjes zichtbare borstjes, redelijk 
ontwikkelde heupen) als in hun gedrag (verzet tegen regels, interesse in verliefdheid) 
puberachtigheid vertoonden is een algemeen waargenomen verschijnsel (Adler & 
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Adler 1998; Eder, Evans & Parker 1995, Coie & Dodge 1982).23 In de literatuur 
wordt dit verschijnsel voor kennisgeving aangenomen. In dit hoofdstuk wil ik bevra-
gen waarom juist de dichotomie tussen kinderachtig en puber(achtig) zo’n constitu-
erende rol speelt in hiërarchische relaties tussen kinderen in hun laatste jaren van de 
basisschool.
 Ik bestudeer deze tegenstelling aan de hand van het thema populariteit. Popu-
lariteit is mijns inziens direct verbonden met collectieve identificatie. Immers, wie 
om welke reden(en) dan ook populair wordt krijgt te maken met andere kinderen die 
zich met hem of haar kunnen identificeren. De populairste van de klas is een bron van 
identificatie. Door te ontleden waaruit populariteit bestaat, welke opdrachten en eisen 
de populairste weet te combineren, met behulp waarvan dat gebeurt, wordt zichtbaar 
welke belofte van de populairste uitgaat, of welke verlangens kinderen koesteren door 
zich met de populairste te identificeren. Dit hoofdstuk achterhaalt wat er schuilging 
achter het verlangen van de kinderen uit groep 8. Dit doe ik door nauwgezet de popu-
lariteit van Puber Jaya te analyseren. Het voorbeeld van haar populariteit laat zien dat 
de puberteit als identificatiebron voor haar klasgenoten gold. De vraag is waarom.

Merite en tekort van de sociometrische methode

Om een beeld te krijgen van hiërarchische verhoudingen in een klas of groep is de 
sociometrische methode handig. Deze methode is in de jaren dertig van de vorige 
eeuw ontwikkeld door psychiater Jacob Levi Moreno, met als doel om een groep zo te 
herschikken dat leden elkaar meer helpen en met minder wrijvingen tot betere samen-
werking komen (Criswell 1955: 383; Forsyth1999: 37). Binnen deze methode wordt 
aan alle leden van een groep de vraag (op papier) gesteld met welke drie groepsleden 
zij het liefst iets zouden willen ondernemen (bijvoorbeeld: ‘Met welke drie wil je naar 
de film?’, of: ‘Met welke drie wil je op vakantie?’). Sommige namen van groepsleden 
zullen vaak gekozen worden, andere minder vaak. Vervolgens wordt in cirkels die 
om elkaar heen getekend zijn, de meeste gekozen naam of namen in het midden en 
de minst gekozen namen in de buitenste cirkels geschreven (zie figuur 2). Tussen de 
namen kunnen pijlen getrokken worden: wie elkaar koos krijgt een dubbele pijl, wiens 
keuze onbeantwoord bleef krijgt een enkele pijl. Deze visuele uitwerking van een 
sociometrische vraag wordt sociogram genoemd.
 Zo stelde ik elke maand een sociogramvraag aan alle kinderen, bijvoorbeeld: 
‘Welke drie klasgenoten nodig je uit op je verjaardag?’ , ‘Met welke drie klasge-
noten zou je graag een hut bouwen?’, ‘Met welke drie klasgenoten zou je naar de 
film willen?’ Op deze manier kreeg ik snel in beeld wie populair waren en wie niet. 
Ook zag ik op deze manier wie met elkaar bevriend waren of bevriend zouden wil-
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Figuur 2: Sociogram groep 8, maart 1998 (wederzijdse keuzes)
Figuur 2: sociogram groep 8b, maart 1998, wederzijdse keuzes.

len zijn en constateerde ik verschuivingen in gevoelens van kinderen voor elkaar of 
aanwijzingen voor een conflict tussen twee kinderen. Conflicten en verschuivingen 
in gevoelens konden zich soms subtiel voltrekken en een plotselinge verandering in 
keuzes van de kinderen vormde zo voor mij aanleiding voor een gesprek. Ik gebruikte 
de methode dus om er mijn observaties mee te bevestigen of te leiden (vgl. Criswell 
1955: 385).
 De vragen voor het maken van een sociogram beïnvloeden wel degelijk de 
antwoorden. Zo kozen meisjes over het algemeen meisjes en jongens jongens, behalve 
bij een vraag als ‘Met welke drie kinderen zou je naar de film willen?’ Op zo’n vraag 
kwamen verliefdheden naar voren. Ook leidde een vraag soms tot verwarring bij de 

61



Hoofdstuk 2

kinderen. Toen er een keer sneeuw lag vroeg ik bijvoorbeeld: ‘Met wie zou je een 
sneeuwballengevecht willen doen?’ Mijn aanname dat je sneeuwballen gooit met kin-
deren die je aardig vindt, bleek niet voor iedereen te kloppen (hoewel ik wel degelijk 
had gezien hoe bevriende kinderen elkaar met veel lol inpeperden). De helft van de 
kinderen dacht namelijk dat ze namen op moesten schrijven van kinderen die ze niet 
aardig vonden, terwijl ze inmiddels door mijn maandelijkse vraag gewend waren in 
te vullen wie ze het aardigst vonden. Deze vraag leidde dan ook tot een uitzonderlijk 
sociogram, waarin plotseling de namen van kinderen in het midden verschenen die in 
alle andere sociogrammen aan de buitenkant lagen.
 De methode is dus handig ter ondersteuning van observaties en gesprekken, 
maar biedt geen verklaring voor de hiërarchische posities en onderlinge relaties. Ook 
beïnvloeden de vragen de antwoorden, zoals in het voorbeeld hierboven, en zijn de 
antwoorden een momentopname: Er is bijvoorbeeld net een onenigheid geweest tus-
sen twee kinderen die wel nog bevriend zijn maar elkaar dan even niet kiezen (vgl. 
James 1993). Bovendien geeft een sociogram geen inzicht in een positie van iemand 
als Valerie die haast nooit gekozen werd, maar wel enorm zichtbaar was in de klas, 
noch in de positie van een tweetal als de Journalisten dat met iedereen contact had 
maar in een sociogram niet vaak gekozen werd.24 Een voorbeeld van een sociogram 
dat ik maakte in maart 1998 (en dat het antwoord op de volgende vraag laat zien: ‘Met 
welke drie kinderen wil je een feestje geven?’) is figuur 2. (Zie vorige pagina.) Terecht 
merkt Criswell (1955: 384) op dat een sociogram het beste gezien kan worden als 
het begin van een onderzoek en niet als het eind. En zo heb ik deze methode dan ook 
gebruikt, want voor het werkelijke inzicht in het waarom van iemands populariteit (of 
marginale positie) waren mijn dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen 
onontbeerlijk.

Populariteit: omschrijvingen, factoren en gedrag

Omschrijvingen en factoren van populariteit

Hoewel er in onderzoek naar kinderen wel aandacht is voor populariteit, wordt de 
term zelf zelden gedefinieerd en gaat het in studies naar dit onderwerp vooral om de 
factoren die bijdragen aan iemands populariteit (Eder & Hallinan 1995; Fine 1987; 
James 1993). Patricia en Peter Adler omschrijven populariteit wel. Populaire kinderen 
zijn volgens hen: ‘…the children who are liked by the greatest number of their peers, 
who are the most influential in setting group opinions, and who have the greatest im-
pact on determining the boundaries of membership in the most exclusive social group’ 
(Adler & Adler 1992: 172). Opvallend genoeg komen geen van deze drie elementen 
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terug in de omschrijvingen die de kinderen zelf van het begrip populariteit gaven.
 Op de vraag wie er populair was, noemden de kinderen aarzelend een aantal 
namen op. Meestal eerst Jaya (Pubers), gevolgd door andere namen. ‘Ik vind Eva 
(Professoren) wel populair’, zei Mirte (Professoren), die samen met twee andere 
meisjes naar haar vriendschap dong, ‘maar ik geloof … dat Esther (Pubers) ook wel 
populair is.’ ‘Nathan (Pubers) is populair’, zei Erwin (Kinderachtige Jongens), ‘of 
in ieder geval doet hij populair... Eigenlijk zijn Romeo (Pubers) en Mats (Rustige 
Jongens) ook populair. En Hein (Pubers)…’ Ze hadden gelijk. Deze kinderen waren 
allemaal populair. De Pubers vormden met elkaar een ‘populaire subgroep’, waarbin-
nen in het begin van het schooljaar de populariteit tussen Esther en Jaya wisselde. Eva 
was de populairste voor de groep Professoren en Kinderachtige Meisjes en Mats voor 
de Rustige Jongens, Kinderachtige Jongens en Meisjes en de Professoren. Eva staat 
in het sociogram van maart 1998 (zie figuur 2) met Jaya in de middelste cirkel. Het 
aantal keren dat zij gekozen werd wisselde echter per maand: zij bleef het populairste 
Professorenmeisje, maar Jaya’s populariteit bleef tot de laatste weken van het school-
jaar constant (in het aantal keuzes) en het meest zichtbaar voor haar klasgenoten.
 Hoewel het bestaan van verschillende subgroepen binnen een klas geen uit-
zonderlijk gegeven is (Adler & Adler 1995, 1998), ontbreekt in de literatuur onder-
zoek naar het verband tussen het bestaan van verschillende subgroepen in een klas en 
de sociale dynamiek in de klas als geheel. Ik denk dat hoe meer verschillende sub-
groepen (met een eigen ‘karakter’) er in een klas te onderscheiden zijn, hoe zwakker 
de onderlinge sociale verbondenheid van de klas als geheel is. Dit zou evenwel verder 
onderzoek behoeven.
 De aarzeling van de kinderen op mijn vraag wie er populair was had te maken 
met het feit dat ik vroeg naar één populair iemand en niet naar wie er populair waren 
(meervoud). Een vraag waarop geen enkelvoudig antwoord mogelijk was. Tevens 
duidde de aarzeling er denk ik op dat ook zij populariteit niet ‘in meervoud’ dachten 
en ze het dus een beetje gek vonden om op die vraag met een heel lijstje namen te 
komen. Dat er meer kinderen tegelijk populair waren vormt volgens mij een aanwij-
zing voor de geringe sociale verbondenheid in de klas: de klas viel uiteen in verschil-
lende subgroepen, zoals ik in het vorige hoofdstuk al liet zien.
 Ook de omschrijvingen van de kinderen van het begrip ‘populair’ weer-
spiegelden de wankele sociale verbondenheid in de klas. Waar ik dacht een antwoord 
als ‘geliefd’ en ‘de aardigste’ te krijgen en termen te horen zou krijgen die zouden 
kunnen duiden op sociale verbondenheid met de ‘leiders’ van de klas, zoals binnen de 
omschrijving van de Adlers zou passen, spraken de kinderen van ‘aandacht krijgen’. 
In tegenstelling tot mijn vorige onderzoek (Kuik 1996), kwam ‘aardig zijn’ slechts 
zelden in de omschrijving voor. ‘Aardig doen’ wel en ook: ‘Hij/zij kan met iedereen 
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opschieten’. De populaire kinderen werden dus niet per definitie aardig gevonden 
door al hun klasgenoten, terwijl hun populariteit wel herkend en ook erkend werd 
door bijna iedereen. Zo vond bijvoorbeeld niemand in de klas Valerie, die bij de Pu-
bers hoorde, aardig, maar kwam haar naam bij haar klasgenoten wel op het lijstje 
van populaire kinderen voor. En inderdaad: Valerie kreeg heel veel aandacht van de 
kinderen uit haar eigen subgroep en wel op zo’n manier dat dit zichtbaar was voor 
iedereen. De Pubers vonden het populairste Professorenmeisje Eva weer heel ‘braaf 
en saai’, terwijl zij wel zagen dat Eva veel ‘aandacht kreeg’ van kinderen uit andere 
subgroepen.
 Dat de kinderen populair-zijn niet verbonden met ‘aardig zijn’, is volgens mij 
een aanwijzing voor het feit dat deze klas niet echt een groepsgevoel had. Dat er geen 
positieve omschrijving van populariteit was weerspiegelt dit gebrek aan onderlinge 
verbondenheid en de versnippering van de klas in verschillende subgroepen. Voor de 
kinderen was ‘populair zijn’ vooral een ander woord voor aandacht krijgen: ‘Het is 
dat iedereen aldoor weet dat je er bent’, zei één van de kinderen. En: ‘Als een populair 
iemand binnenkomt, dan kijkt iedereen om en gaat naar hem toe.’ Of: ‘Als je populair 
bent en je maakt een grapje, dan lacht iedereen, terwijl het niet grappig hoeft te zijn. 
Maar als je niet populair bent en je maakt een grapje, dan lacht niemand. Soms is die 
grap dan beter dan van een populair iemand!’ Kortom, de kinderen beschreven popu-
lariteit ontdaan van emotionele toevoegingen, sec als het vermogen om aandacht te 
trekken en in het middelpunt van de belangstelling te staan.
 Opvallend genoeg noemden de kinderen slechts indirect dat een populair ie-
mand meningen kon beïnvloeden (zoals in de opmerking over het grapje hierboven), 
of kon bepalen wie er bij het populaire groepje hoorde. Alleen Michiel (Rustige Jon-
gens) die vaak gepest werd, door - onder anderen - de populaire Pubers, stipte de 
negatieve kant van ‘invloed’ aan. Hij zei dat sommige kinderen ‘je op het randje 
konden laten wankelen totdat je bijna maar net niet valt’. De kinderen gaven verder 
geen concrete voorbeelden van begrippen als ‘macht’, ‘invloed’ of ‘dingen bepalen’ 
in relatie tot populariteit, noch namen zij dergelijke begrippen in de mond met betrek-
king tot hun onderlinge relaties.
 Populair doen, oftewel om aandacht vragen, werd niet door iedereen in alle 
gevallen positief gewaardeerd. Soms beten kinderen iemand met een lagere sociale 
status dan zij zelf, iemand die erg moest lachen om of overtuigd was van zichzelf, toe: 
‘Je denkt zeker dat je heel populair bent!’ Hiermee wezen ze niet alleen hun klasge-
noot op zijn of haar plaats in de hiërarchie van de klas (lager), maar impliceerden ze 
ook dat ‘zeker zijn van jezelf’ of ‘jezelf heel wat vinden’ gelijk stond aan ‘aandacht 
vragen’ en dat ‘aandacht vragen’ fout was.
 Het opvallende was dat de kinderen de populariteit van de jongens toeschreven 
aan bepaalde capaciteiten: ze waren bijvoorbeeld goed in sport en ze hadden het lef bru-
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taal te zijn tegen leerkrachten en andere volwassenen. De populariteit van de jongens 
was volgens de jongens overdraagbaar op de meisjes met wie ze omgingen. ‘Dan 
word je vanzelf populair’, zei Daiwik. Volgens de meisjes lag de populariteit van 
Pubermeisje Jaya bijvoorbeeld aan het door hen geconstateerde feit dat ze zo goed 
met jongens overweg kon: ‘Jaya heeft een grote broer, ik denk dat ze daarom zo goed 
met Nathan overweg kan en zo populair is geworden’, zei Liesbeth. Ook de meisjes 
vonden populariteit overdraagbaar. Iedereen was het erover eens dat wie veel optrok 
met een populair iemand zelf ook ambieerde populair te worden (negatief) of populair 
werd (neutraal). Hierin verstopt ligt natuurlijk wel degelijk de gedachte dat populaire 
kinderen het vermogen hadden om te bepalen wie er ook populair werd en wie niet. 
Mijns inziens heeft het feit dat de kinderen deze invloed niet direct benoemden vooral 
te maken met hun wens zichzelf te zien als autonoom en niet als individuen die zich 
door anderen de wet laten voorschrijven (zie volgende paragraaf met betrekking tot 
authenticiteit).
 In de literatuur over populariteit worden voor jongens en meisjes verschil-
lende factoren genoemd die bijdragen aan populair zijn. Voor jongens zijn dat de vol-
gende zaken: goed zijn in sport, ‘stoer’ zijn (weten hoe je jezelf moet presenteren, hoe 
je anderen moet imponeren, de juiste kleding), brutaal zijn (tegen volwassenen en ou-
dere kinderen), sociaal vaardig zijn (makkelijk contact maken, niet angstig zijn) en in 
de hogere klassen van de basisschool: schoolwerk onbelangrijk vinden en met meisjes 
weten om te gaan (Adler & Adler 1998: 39-47; vgl. tevens Eder e.a. 1995; Fine 1987). 
Voor meisjes gelden fysieke aantrekkelijkheid en sociaal vaardig zijn als factoren die 
populariteit benadrukken (Adler & Adler 1998: 49-41).25 De sociale vaardigheid voor 
meisjes bestond uit andere vaardigheden dan die voor jongens, zoals ik in de volgende 
paragraaf laat zien.
 Bovenstaande factoren kloppen grotendeels met mijn observaties van de 
kinderen. Echter, fysieke aantrekkelijkheid gold evenzeer als factor voor jongens als 
voor meisjes. Zo waren zowel jongens als meisjes het er over eens dat de populaire 
Pubermeisjes Jaya, Valerie en Esther knap waren. Knap zijn betrof zowel het postuur 
en gezicht als de kleding. Puber Nathan en Rustige Jongen Mats zagen er ‘altijd goed 
uit’, zoals de meisjes pleegden te zeggen. En volgens de jongens waren ze ‘stoer 
gekleed’ en hadden ze ook altijd ‘dure schoenen’ aan. De Pubermeisjes Jaya en Valerie 
voldeden aan de standaardnormen voor schoonheid: slank, egale huid, symmetrische 
gezichten met mooie sprekende ogen en glanzend haar en modieuze kleding. Puber-
meisje Esther voldeed niet aan al deze normen: ze was klein en een beetje mollig, 
maar had wel prachtig lang haar en ging volgens de mode gekleed. In haar manier 
van bewegen en kleden straalde Esther echter een zelfde zekerheid uit als Jaya en 
Valerie. Deze meisjes zagen er ‘cool’ uit volgens de jongens en ‘altijd mooi’ volgens 
de meisjes.
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 Over de populaire Eva (Professoren) zei niemand dat ze mooi of lelijk was. 
Eva leek geen belangstelling voor kleding te hebben en keek meewarig als Jaya, 
Valerie en Esther hierover spraken: ‘Waar die zich toch druk over maken’, zei ze een 
keer tegen mij toen de drie meisjes elkaars kleding en verschillende deodorantmerken 
bespraken. De meisjes die Eva om zich heen had, hadden allemaal minder belangstel-
ling voor kleding en uiterlijk, op Marion (Professoren) na. Deze desinteresse in kle-
ding en de daaraan gerelateerde opvattingen over de mate van ‘al puber zijn’ maakten 
dat Eva met aanzienlijk minder belangstellig gevolgd werd in haar doen en laten dan 
de populaire Pubers. Evenwel bezat ze voor de Kinderachtige Meisjes wel een toegan-
kelijke vorm van populariteit: de Kinderachtige Meisjes volgden met belangstelling 
wat de Pubers allemaal deden maar werden door hen niet serieus genomen terwijl Eva 
niet zo afwijzend was tegen de Kinderachtigen.
 Hoewel bovenstaande factoren bijdragen aan populariteit, vertellen ze nog 
niets over wat dan stoer is en wat sociale vaardigheid precies inhoudt voor jongens en 
meisjes. Achter deze factoren gaan eisen ten aanzien van gedrag schuil. Deze eisen 
zijn voor een deel terug te voeren op de kernopdrachten van authenticiteit en maak-
baarheid.

Authenticiteit en maakbaarheid

Als er iets opviel aan de onderlinge relaties in de klas, was het wel dat de kinderen 
permanent schipperden tussen zich aanpassen aan het gedrag van hun subgroep ener-
zijds en het zich juist willen onderscheiden ervan anderzijds. De manier waarop dit 
geschipper vorm kreeg, oftewel de eisen die aan aanpassen en onderscheiden werden 
gesteld, werd versterkt of ingegeven door het geworstel tussen de twee kernopdrachten 
van maakbaarheid en authenticiteit 26: de kinderen wilden een sociale positie verwer-
ven en moesten daarbij invloed en controle aanwenden om dit voor elkaar te krijgen. 
Tegelijkertijd eisten de kinderen dat iemand hierbij ‘zichzelf’ was.
 Authenticiteit speelt op allerlei manieren een rol in westerse samenlevingen: 
van de aanprijzing van authentieke worst uit Italië tot de zoektocht naar ‘het echt 
jezelf zijn’ (Aupers, Houtman & Roeland 2010: 3; Guignon 2004; Van de Port 2010). 
De zoektocht naar authenticiteit heeft zijn wortels in de Romantiek, waarin ‘het na-
tuurlijke’ als de ideale en eigenlijke, echte kern van de mens gezien werd (vgl. Guig-
non 2004; Taylor 1989). Volgens Taylor is authenticiteit inmiddels iets geworden ‘wat 
wij moeten verwerven om echte en volledige mensen te zijn’ (2003 [1994]: 38). Het 
gaat er om ‘je eigen stem’ of originaliteit te vinden: ‘Trouw zijn aan mijzelf betekent 
trouw zijn aan mijn eigen originaliteit’ (Ibid.: 41). De kinderen groeien op met de 
opdracht zichzelf te ontplooien of te verwezenlijken (Bakker, Noordman & Rietveld-
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van Wingerden 2006: 296). Deze kernopdracht werd door de kinderen vervat in de 
woorden ‘jezelf zijn’.
 Behalve een authenticiteitsopdracht is er eveneens sprake van een maakbaar-
heidsopdracht. Sociologen beschrijven opvattingen omtrent maakbaarheid (waarin 
het individu als maakbaar wordt gedacht) als voortvloeiend uit liberale ideeën ten 
aanzien van de maakbare samenleving (Duyvendak 1997: 122-123).27 In de jaren 
zeventig was het niet langer zo dat het individu zich aan de samenleving diende aan 
te passen, maar dat de samenleving juist in dienst stond van de ontplooiing van haar 
burgers (Ibid.). Het ideaal van zelfontplooiing en dat van het maakbare individu heb-
ben er uiteindelijk toe geleid dat mensen hun eigen levensloop konden ‘samenstellen’: 
mensen van nu kunnen kiezen hoe, wie en wat ze willen zijn door de enorme keuze 
uit consumptiegoederen waarmee zij hun identiteit gestalte kunnen geven, de moge-
lijkheid om zelf relaties (vrienden, geliefden) te kiezen en de vormen hiervan (Gid-
dens 1991; Wyness 2006: 52). De moderne mens staat voor talloze keuzes, beslis-
singen die in vervlogen tijden voor hem of haar genomen werden of reeds besloten 
waren (door de sociale klasse waartoe men behoorde bijvoorbeeld). Deze keuzemo-
gelijkheden leiden in wezen tot keuzedwang (Buckingham & Bragg 2009: 188; Gid-
dens 1991: 86; vgl. tevens Du Bois-Reymond e.a. 1998: 35-39; Harris 2005b: 216; 
Ravesloot 1997).28 Op allerlei punten móeten mensen beslissingen nemen: of het nu 
hun kleding, hun opleiding, hun bezit, hun relaties, het krijgen van kinderen of de 
opvoeding van hun kinderen betreft.
 Interessant genoeg stelt Ulrich Beck dat kinderen ‘het project van hun ouders’ 
zijn en beschrijft hij de invloeden van wat hij de ‘risk society’ noemt als alleen impact 
hebbend op volwassenen (Beck in Wyness 2006: 53, 54).29 Dat klopt natuurlijk niet. 
Kinderen groeien op met ouders die de dominante denkbeelden voorleven en deze 
denkbeelden beïnvloeden hun manieren van opvoeden. Zo is opvoeding al veel meer 
een ‘onderhandeling’ geworden, waarbij kinderen de ruimte geboden wordt hun eigen 
wensen kenbaar te maken en die tegenover die van hun ouders te stellen (Du Bois-
Reymond e.a. 1998; Torrance 1995). Vanaf de jaren zeventig werden ‘zelfontplooi-
ing en persoonlijke keuzevrijheden richtinggevende idealen’ (Bakker, Noordman & 
Rieveld-van Wingerden 2006: 296). Hierdoor leren kinderen niet alleen te onderhan-
delen, zij krijgen eveneens mee dat ze ‘ertoe doen’, dat zij mógen opkomen voor 
hun eigen belangen en wensen, dat hun eigen ontwikkeling centraal staat. Kortom, 
kinderen gebruiken dezelfde opdrachten en vertoogeisen als volwassenen.
 In de klas werd de maakbaarheidsopdracht op allerlei momenten zichtbaar zoals 
ik in dit proefschrift zal laten zien. De opdracht bestond er voor de kinderen uit dat ze 
een positie in de hiërarchie van de klas moesten verwerven, dat ze zelf verantwoordelijk 
waren voor succes of falen en dat ze bij machte moesten zijn zichzelf te ‘regisseren’, 
dus als het ware de controle moesten verwerven om een geslaagde positie in hun 
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sociale wereld in te nemen. Deze opdracht te combineren met die tot authenticiteit 
bezorgde de kinderen veel werk en kopzorgen.
 Dat de kinderen een spanning ervoeren tussen deze twee kernopdrachten 
wordt duidelijk in de manier waarop ze over de positie van de populairste in de klas 
dachten. Enerzijds ontkenden zij dat zij hun eigen positie trachtten te beïnvloeden (‘Ik 
ga niet anders lopen doen dan ik ben’, zei Daiwik (Rustige Jongens)). Anderzijds er-
kenden zij indirect dat regie bij het behouden van een positie hoorde. Dit verwoordden 
zij toen ik de niet-populairste kinderen vroeg of zij graag populair zouden willen zijn. 
Vaak kreeg ik een vrij heftige afwerende reactie: ‘Ik hoef niet populair te zijn hoor! 
Veel te vermoeiend!’, zei Marion (Professoren). ‘Vermoeiend?’, vroeg ik verbaasd. 
‘Ja, je hebt nooit eens rust. Je komt binnen en er komen gelijk tien kinderen op je af 
die allemaal wat willen. Vreselijk. Ik moet er niet aan denken.’ ‘Ik wil gewoon kun-
nen doen wat ik wil’, zei Mirte (Professoren). En ook Alexander (Rustige Jongens) 
huiverde bij de gedachte aan de populaire positie: ‘Ik ben goed zoals ik ben’, zei hij. 
Hoewel Marion later toegaf dat ze de aandacht wel leuk zou vinden bleef ze erbij dat 
‘je er veel te veel voor moet doen’. En ook Erwin (Kinderachtige Jongens) zei dat het 
hem ‘wel geinig leek maar ook vermoeiend’.
 Impliciet in bovenstaande opmerkingen is de gedachte dat populair zijn niet 
alleen veel werk kost, maar dat je daardoor ook niet jezelf kan zijn, dat je anders moet 
worden dan je bent; dat jezelf sociaal neerzetten (jezelf een positie verwerven) en 
‘jezelf zijn’ eigenlijk niet te combineren waren. Het duidelijkst komt de verankering 
van de twee opdrachten naar voren in groepsinterviews die ik (in opdracht van het 
tijdschrift 0/25 in 1999) met de kinderen hield over God. De kinderen zagen niet God 
als de Schepper, maar zichzelf:

Marion: [Als je in God gelooft, sk] Ik vind dat je je eigen gevoelens dan verbergt; 
dat iemand anders het allemaal voor je regelt. Zo vind ik het.
Marie: Maar mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan, daarvoor heeft het 
een aantrekkingskracht, voor als je in de problemen zit. Ja , ik geloof er niet in, 
maar als je in de problemen zit kan je voor God gaan bidden…
Mirte: …en dan krijg je zelfvertrouwen.
Marion: Ja maar, te krijgen..je moet toch ook kunnen leren om van jezelf zelfver-
trouwen te krijgen (…)
Mirte: Ik vind het juist goed [geloven in God,sk], want als je vertrouwen in ie-
mand hebt leert je dat juist ook goed omgaan met iemand. Ik vind het wel goed.
(…)
Alexander: Ik vind het wel goed om ergens in te geloven, alleen is het de ver-
keerde persoon. Eigenlijk moet iedereen iets voor zichzelf hebben.
Marion: Je moet in jezelf geloven. (…)
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Alexander: Ja, je moet in jezelf geloven. Je moet gewoon denken ‘ik ben iemand, 
waarom ben ik hier en wat is mijn bedoeling’ en niet ‘wat is God?’
Mirte: Dat is eigenlijk wel wat anders dan in jezelf geloven…
Marion: Maar in jezelf geloven is niet meteen dat je denkt dat je een God bent, het 
is gewoon dat je weet dat je niet gepest hoeft te worden. Als je gepest wordt en je 
gelooft niet in jezelf dan heb je er niets aan maar als je in jezelf gelooft kan je ook 
wat terug doen. (…)
Osem: Iedereen doet wat hij wil. Je hebt het in eigen hand.

Bodil: Ik geloof niet in God maar wel in mezelf.
Fenna: Ik ook.
Jaya: Ik ook.
Suzanne: Wat bedoelen jullie daar precies mee?
Bodil: Gewoon, dat ik een goed leven ga leiden.
Fenna: Dat niet iemand anders alles voor jou gaat bepalen.
Jaya: Dat je dingen zelf moet oplossen en ook gelooft dat dat kan.
Bodil: Dat je gewoon tevreden bent met wie je bent.
Fenna en Jaya: Ja.

De kinderen waren het er allemaal over eens dat het belangrijk is om jezelf belangrijk 
te vinden. Het is ‘het zelf’ dat de dingen in het leven voor elkaar moet krijgen, dat 
verantwoordelijk is voor zowel het falen als het slagen. Daarnaast is het de bedoeling 
dat een sterk geloof in jezelf je weerbaar maakt en kwetsbaarheid wegneemt. Dit legt 
een grote verantwoordelijkheid bij de kinderen: als je geloof te zwak is moet je zelf 
zorgen dat het beter gaat, oftewel je moet de kracht vinden jezelf neer te zetten, een 
positie te verwerven en daarmee sociale erkenning te vinden.
 De kinderen beoordeelden elkaar op de mate waarin ze ‘zichzelf waren’ en 
‘zichzelf durfden te zijn’. Zo zei Nathan over Mirte: ‘Ik vind haar wel tof. Ze doet aan 
wat ze zelf mooi vindt. Ze is helemaal zichzelf’. En over Liesbeth: ‘Het is wel jam-
mer, ze waait mee, ze durft niet echt zichzelf te zijn’. Fenna zei over Desie die vaak 
gepest werd: ‘Ze moet meer in zichzelf geloven. Meer van zich af bijten. Als ze mij 
pakken, verdedig ik mezelf’.
 Hoewel de kinderen zeiden dat het verwerven van een positie een onderdeel 
was van ‘jezelf zijn’, mocht dat niet zichtbaar gebeuren. Zodra iemand ervan verdacht 
werd zichzelf te regisseren en zichzelf te zichtbaar een sociale positie probeerde aan 
te meten, lag het verwijt ‘nep’ te zijn al snel op de loer. Mirte en Marion (Professoren) 
wilden bijvoorbeeld beiden graag met Eva (Professoren) bevriend zijn. Marion was 
hier heel open over en kreeg hulp van de Journalisten. Maar Mirte kreeg het verwijt 
te ‘slijmen’ en ‘nep’ te zijn, omdat ze ‘zo stiekem’ was, zoals Marie (Journalisten) zei. 
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Het was dus de kunst om zoveel mogelijk te verbergen dat je je positie probeerde te 
regisseren, jezelf trachtte ‘op te voeren’ en anderen daarmee trachtte te beïnvloeden. 
Dit verbergen van de eigen regie ging gepaard met de angst ontmaskerd te worden als 
‘nep’ en dan gemarginaliseerd te raken. De populaire Esther (Pubers) zei hierover: ‘Je 
moet de juiste kleren aan hebben en de juiste dingen zeggen. En niet laten zien dat je 
bang bent en zo.’ ‘Ben jij dan wel eens bang?’, vroeg ik. ‘Tuurlijk’, knikte ze, ‘maar ik 
kijk wel uit om dat te laten zien.’ Op mijn vraag waarvoor ze dan wel eens bang was, 
zei ze: ‘Dat ze me opeens niet meer moeten of zo. Maar daar praat ik liever niet over.’
 De nadruk die de kinderen legden op ‘jezelf zijn’ geeft de opdracht weer waar 
ze mee te maken hadden en die zij aan elkaar oplegden. Daar waren wel condities 
aan verbonden. Want het ‘jezelf zijn’ moest binnen bepaalde grenzen gebeuren. En 
juist die eisen compliceerden de authenticiteitsopdracht. Zo was de meest in het oog 
springende eis ‘bescheiden te zijn’, een eis die met name voor meisjes uit het gender-
vertoog voortkomt (Zie hoofdstuk 4). De kinderen mochten zichzelf niet voorop stel-
len, niet over zichzelf vinden dat ze ergens goed in waren of iets goed gedaan hadden. 
De kinderen mochten niet over zichzelf zeggen dat ze veel aandacht kregen, er veel 
meisjes of jongens verliefd op hen waren of dat ze iets goed konden, ook als dit zeer 
duidelijk allemaal wel het geval was: ‘Jij bent toch ook populair?’, vroeg ik Nathan, 
de populairste Puberjongen en zeer zichtbaar in de klas. ‘Nou, of ik populair ben weet 
ik niet… Ik krijg wel veel aandacht, dat wel’, was zijn aarzelend antwoord. En op een 
keer zei Mirte dat ze heel tevreden was over haar lichaam. Dit werd een eersteklas 
roddel onder de meisjes, waar met heftig proesten op werd gereageerd. ‘Dat zeg je 
toch niet over jezelf!’, riep Fenna. ‘Waarom eigenlijk niet?’, vroeg ik. ‘Je gaat jezelf 
toch niet heel goed staan vinden?’, antwoordde ze, ‘echt opschepperig.’ ‘Mag je het 
wel stiekem denken over jezelf?’, vroeg ik. Hoewel ik de vraag serieus bedoeld had, 
lachte ze me uit en holde weg.
 Het was duidelijk dat de kinderen worstelden met het combineren van en 
laveren tussen al die verschillende opdrachten: de maakbaarheidsopdracht, de op-
dracht authentiek te zijn èn de eis tot bescheidenheid, tot het jezelf conformeren aan 
de groepsnormen, niet de boventoon te voeren (vgl. ook James 1993).30 De Puber 
Nathan bijvoorbeeld was heel populair. Zijn klasgenoten waardeerden hem omdat 
hij ontzettend aardig kon zijn, waarbij hij niet lette op de positie die iemand in de 
klas innam. Terwijl anderen giechelden over verliefdheid, nam hij dat onderwerp heel 
serieus, waarmee hij bewondering wekte. Hij had ook vaak veel lachers op zijn hand 
door oprecht bedoelde verbazing over boosheid van een leerkracht. Op die manier 
onderscheidde hij zich van zijn klasgenoten. Toen zijn gedrag echter een tijdlang
leidde tot boze (klassikale) preken en veel straf (voor de hele klas) van meester Tom, 
raakten zijn klasgenoten geïrriteerd. ‘Hij bezorgt ons veel ellende’, zei Nuray (Kin-
derachtige Meisjes). ‘Hij denkt dat hij alleen in de klas zit. Hij trekt alle aandacht en 
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wil altijd het middelpunt zijn’, zei Valerie (Pubers). Hij onderscheidde zich te veel 
en conformeerde zich te weinig. Toen Tom weg was, de preken en straffen ophielden 
omdat de juffen die Tom vervingen anders met hem omgingen, werd Nathan weer 
populair.
 De eis tot bescheidenheid verschilde voor jongens en meisjes. De populaire 
Mats (Rustige Jongens) bijvoorbeeld ging niet, zoals van populaire jongens verwacht 
werd, direct in discussie met of verzet tegen volwassenen. Hij was bescheiden op 
een manier die iedereen accepteerde. Mats zorgde ervoor dat hij niet in het oog van 
volwassenen liep, maar achter hun rug stak hij de draak met hun regels, waarmee hij 
bewondering oogstte. Bovendien wist hij zich goed aan gezelschap aan te passen: hij 
keek goed wat anderen van hem verwachtten en was in het ene gezelschap druk en 
rumoerig en in het andere gezelschap rustig en afwachtend. Hij was dus heel sociaal 
vaardig. Een variabele die de kinderen onder ‘hij doet tegen iedereen aardig’ of ‘hij 
kan met iedereen opschieten’ vingen en die geldt als een belangrijke voorwaarde voor 
populariteit (zie Adler & Adler 1998: 42/43; Kuik 1996). Waar Mats altijd in excel-
leerde was sport. Hierin onderscheidde hij zich dusdanig, dat iedereen zijn fanatisme 
(waarbij hij bevelen uitdeelde en klasgenoten uitschold, iets wat anders niet geaccep-
teerd zou worden omdat het onbescheiden was) accepteerde en bewonderde. Betrof 
de onbescheidenheid een gebied waarop iedereen wel zou willen excelleren, zoals 
sport, dan ‘hoorde dat bij’ diegene: ‘Mats is nou eenmaal zo, als hij sport’, zeiden de 
kinderen. Zolang iemand over zijn eigen kunnen maar niet hoog opgaf, werd onbe-
scheidenheid getolereerd, zelfs als kwaliteit gezien, en diegene als iemand die ‘zich-
zelf’ was.
 In tegenstelling tot de jongens, die wel zichtbaar en hoorbaar aanwezig 
mochten en bij voorkeur zelfs moesten zijn, moesten de meisjes in hun gedrag be-
scheidenheid tonen. Ze moesten afwachten of iedereen ze wel aardig vond en zich niet 
op de voorgrond dringen: ‘Zoals Esther’, zei Eva, ‘zij is niet zo opschepperig’. Ook 
Eva zelf was bescheiden in haar gedrag. Bescheidenheid moest een meisje echter ook 
vooral tot uitdrukking brengen in de presentatie van haar lichaam. Een meisje dat te 
nadrukkelijk haar lichaam toonde door te strakke kleren of een te grote tevredenheid 
aan de dag legde over haar lijf, vonden de kinderen ‘opschepperig’, ‘overdreven’ en 
uiteindelijk belachelijk (vgl. ook Lees 1986).
 De kinderen stelden mij in eerste instantie voor een raadsel met hun afkeer 
van de gedachte zelf populair te zijn. Het is gemakkelijk om te denken dat de kin-
deren zeiden zichzelf niet in de schoenen van een populair iemand te willen zien uit 
jaloezie: eigenlijk ambieerden zijzelf die positie maar door deze voor zichzelf af te 
wijzen, konden zij doen alsof populair zijn niet belangrijk was voor hen. Dat is een 
psychologische reden voor de afkeer. Ik denk echter dat er ook een meer sociaal-
psychologische reden voor de afwijzing was en dat eveneens meespeelde dat iemand 
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als de populaire Jaya (Pubers) zichtbaar maakte hoe ingewikkeld het laveren tussen 
‘jezelf zijn’, ‘jezelf sociaal neerzetten’ en ‘bescheiden zijn’ was. Door de positie van 
populairste van de klas voor zichzelf zo hard af te wijzen, konden haar klasgenoten de 
belofte in stand houden die in die opdracht verscholen lag, namelijk als je jezelf bent, 
krijg je waardering of ‘hoor je erbij’. De redenering is dan als volgt: wie populair is 
kan niet echt zichzelf zijn, wordt hierin gehinderd, dus als ik niet populair ben kan 
ik dat wel. Op die manier authenticeerden de kinderen zichzelf.31 De kinderen kop-
pelden heel duidelijk het probleem van ‘jezelf zijn’ aan de positie van populairste. 
Jaya zelf kreeg nooit het verwijt ‘niet zichzelf te zijn’. Verderop wordt duidelijk hoe 
zij dat voor elkaar kreeg.
 Met hun afwijzing om zelf de positie ‘populairste van de klas’ in te nemen 
gaven de kinderen eveneens uitdrukking aan het wankele sociale gevoel in de klas: de 
angst waar Esther hierboven over sprak is de angst om gemarginaliseerd te worden. 
In een groep waar de kinderen niet aardig voor elkaar zijn ligt uitsluiting aldoor op de 
loer, wat des te dramatischer is door het grotendeels ontbreken van onderlinge opvang 
(zie hoofdstuk 1). Maar die angst voor marginalisering werd mijns inziens eveneens 
ingegeven door de kracht waarmee de maakbaarheidsopdracht zich aan de kinderen 
opdrong en waarvan ze wisten en voelden dat ‘eenmaal geslaagd’ niet ‘altijd geslaagd’ 
betekende, dat er continu werk vereist was om geslaagd te blijven.
 Het zijn nooit de voorheen genoemde variabelen (brutaal zijn, goed in sport 
zijn, sociale vaardigheid, uiterlijk schoon) op zichzelf die tot populariteit leiden, zoals 
onderzoek op dit gebied vaak lijkt te suggereren (Adler & Adler 1998; Adler, Adler 
en Kless 1992; Eder, Evans & Parker 1995; Eder 1985; Fine 1987). Populariteit hangt 
af van de manieren waarop de kinderen in staat zijn om tussen alle ingewikkelde 
opdrachten en sociale eisen door te laveren, van hoe zij deze ‘opvoeren’ en of die op-
voeringen passen binnen de dynamiek van de groep. Puber Jaya slaagde hier extreem 
goed in en voerde daarbij met verve ‘puberachtigheid’ op.

Puberteit als bron voor identificatie

Populariteit is een belangrijk thema in groepen omdat degenen die deze positie 
bezetten fungeren als bron voor identificatie. Mij gaat het hier niet om de individuele 
identificaties van de kinderen, maar om hun collectieve identificatie met Jaya. Zoals 
uit het voorgaande blijkt, waren ‘de puberteit’ en ‘jezelf zijn’ voor de kinderen belang-
rijke thema’s met betrekking tot identificatie. De vraag is waarom juist deze thema’s 
zo op de voorgrond stonden en in verband met de populariteit van Jaya zo’n betekenis 
hadden.
 Mijn materiaal sluit aan op dat van andere onderzoeken onder pre-adoles-
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centen waarin het belang van de puberteit als onderdeel van populariteit naar voren 
komt (Adler & Adler 1998; Eder, Evans & Parker 1995; Lees 1986). Zo laten Adler 
& Adler (1998) zien dat romantische relaties tussen jongens en meisjes in de laatste 
jaren van de basisschool een belangrijke factor zijn voor de positie van de populairste 
van de klas (214). Zij relateren dit aan het begin van de lichamelijke puberteit en 
geven zodoende een biologische verklaring (Ibid. 216): zodra kinderen lichamelijk in 
de puberteit komen wordt het puber-zijn een voorwaarde voor populariteit. Ook stel-
len ze dat kinderen zich met hun leeftijdgenoten voorbereiden op hun volwassen rol in 
het leven (Ibid.: 208; Adler, Adler & Kless 1992: 169; vgl. ook James 1993). Mijns in-
ziens biedt een biologische verklaring echter niet voldoende inzicht. Ten eerste waren 
de kinderen toen zij in groep 6 zaten lichamelijk gezien nog geen pubers, maar was 
ook toen al het niet-kinderachtig zijn en het wel puber-zijn een belangrijke maatstaf 
voor populariteit (vgl. Coie, Dodge, Coppotelli 1982). Ten tweede zegt een biolo-
gische verklaring nog niets over de betekenissen van het puber-zijn en dus niets over 
de waardering of beoordeling ervan. Een biologisch feit krijgt immers pas betekenis 
door de interpretatie ervan, dus door de mediatie van de symbolische orde (vgl. Butler 
1993: 68; Henriques e.a. 1998 [1984]: 21/22). Ten derde schuilt in het ontwikke-
lingspsychologisch perspectief dat de Adlers hanteren, de gedachte dat kinderen aan 
het oefenen zijn voor later, waarmee kinderen in feite niet als volwaardige subjecten 
gezien worden. Om Sutton-Smith te parafraseren: de kindertijd is geen voorbereiding 
op het leven maar is het leven zelf (Sutton-Smith 1982: 75).32 Echter, de gedachte dat 
kinderen slechts in-wording-zijn heeft zich wel degelijk genesteld in het denken van 
kinderen over zichzelf.
 De constatering dat ‘puber-zijn’ een voorwaarde is voor populariteit verschaft 
op zich geen antwoord op de vragen waarmee de kinderen zich dan precies wensten te 
identificeren en waarom. Door de populariteit van Jaya onder de loep te leggen, ben 
ik in staat om wel antwoord op die vragen te geven.
 Zoals al bleek was er in groep 8 niet één iemand populair, maar een aantal 
kinderen. Elke subgroep had zijn eigen favoriet. Toch werd de populariteit van de 
Pubers wel door de hele klas erkend en bewonderd. Er was dus iets in hun gedrag 
waarmee alle kinderen zich konden identificeren, dan wel waartegen ze zich juist 
konden afzetten. Iets wat bij de eveneens populaire Eva (Professoren) of geliefde 
Mats (Rustige Jongens) minder duidelijk het geval was. Zij waren op een minder
luidruchtige en zichtbare manier populair.
 Jaya was lange tijd het populairste meisjes in de subgroep van de Pubers en 
werd door al haar klasgenoten als populairste van de klas genoemd. Ik kies haar voor 
een uitgebreid portret omdat in de bestudering van haar populariteit het duidelijkst 
naar voren komt dat ‘het puber-zijn’ een belangrijk punt van identificatie was. Boven-
dien vormen Jaya’s opvoeringen van puberteit een voorbeeld van een geslaagde regie: 
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zij was in staat om zowel haar eigen positie als die van anderen te beïnvloeden. Dat 
was niet alle populaire kinderen gegeven. Het toont wel dat de kinderen op hun ma-
nieren poogden invloed uit te oefenen op hun eigen positie en die van elkaar. Tot slot 
was Jaya uitzonderlijk omdat zij zich bijzonder gemakkelijk door het sociale leven 
op school leek te bewegen. Zij was in staat om alle ingewikkelde en paradoxale eisen 
(‘jezelf zijn’ en zich dus te onderscheiden en tegelijk te conformeren en bescheiden te 
zijn) op te voeren.

Puber Jaya - ‘I rule the world’

Mijn eerste weken in groep 6 zat ik aan een tafeltje naast dat van Jaya. Hoewel zonder 
uitzondering alle klasgenoten Jaya bewonderden omdat zij met iedereen overweg kon, 
was zij toen nog niet populair. Toen ik in de groep 8 terugkwam, was Jaya’s ster ge-
rezen tot die van het populairste meisje van de klas.

‘Hoe komt het dat Jaya populair is?’, vroeg ik haar klasgenoten. ‘Ze is al puber’ 
of ‘ze is al groot’, zeiden de kinderen. ‘Omdat ze goed met Nathan om kan gaan. 
Ze weet hoe ze met jongens moet doen’, zei Liesbeth, ‘en ja, ze is knap’.‘Ze doet 
tegen iedereen aardig’, zeiden haar klasgenoten. ‘Ze is wel geinig’, vond Hein, die 
humor zelf heel belangrijk vond. En Fenna peinsde: ‘Ze is een beetje nonchalant 
over haar werk en ze is heel makkelijk ook. Aan de ene kant is ze heel makkelijk 
met vriendschap en zo, maar aan de andere kant moet je toch, ik weet het niet zo 
goed. Ze is heel makkelijk, ja dat zal het wel zijn… Volgens mij kan eigenlijk niks 
haar echt schelen.’ Hier probeerde Fenna woorden te vinden voor het gemak dat 
Jaya aan de dag legde in haar reacties op opmerkingen van anderen. Als Valerie 
bijvoorbeeld hardop zei: ‘Je bent nep’, dan raakte Jaya niet beledigd maar knikte: 
‘Ja natuurlijk ja, hartstikke nep’. Valerie werd, als zij zelf dit verwijt kreeg, boos, 
raakte van streek en liet dat duidelijk merken. Jaya lachte beledigingen (die ze niet 
vaak kreeg) weg en deed in ieder geval alsof ze haar niet raakten.

Hieronder behandel ik Jaya’s populariteit aan de hand van een aantal factoren die haar 
positie in de klas sterk maakten: invloed, bescheidenheid en maakbaarheid, authenti-
cering en puberteit en het tegendeel van de puberteit.

Invloed

Hoewel de kinderen Jaya’s invloed niet direct benoemden, zagen zij wel dat Jaya 
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altijd omgeven was door kinderen die haar om raad, advies of hulp vroegen. Jaya 
stond dan ook nooit alleen op het schoolplein: zij was altijd omringd door een schare 
van kinderen, ook uit andere klassen. Alleen als zij met kinderen van een andere op 
hetzelfde gelegen terrein school sprak, werd zij met rust gelaten. Jaya’s invloed be-
stond ook uit het mogen kiezen van groepjes bij gym of andere lessen, uit het weten 
te mobiliseren van kinderen in haar kamp tegen Valerie, uit het maken van krenkende 
opmerkingen tegen kinderen die toch al niet goed in de klas lagen (maar nooit tegen 
de echte underdogs van de klas). Andersom paaide zij andere populaire kinderen, ook 
uit andere klassen, om daarmee haar positie te bestendigen.
 De eerste helft van het schooljaar stond zij iedereen te woord, hetzij de een 
wat vriendelijker en geduldiger dan de ander maar zij leek iedereen van een antwoord 
te voorzien. Tegen het eind van het schooljaar werd Jaya steeds openlijker afwijzend 
tegen andere niet populaire kinderen, zowel uit haar eigen klas als die uit andere klas-
sen:

Jaya zette iemand graag voor schut: ‘Ja, Liesbeth ik heb niet de hele dag de tijd 
voor je verhaal’, deed even later weer lief: ‘Ah Liesbeth, je bent een schatje hoor!’, 
om bij het volgende gesprek met Liesbeth opnieuw te zeggen dat ze saai was. In-
middels was Jaya zo invloedrijk dat haar gedrag niet meer als stom maar alleen als 
kwetsend ervaren werd. ‘Ik snap niks van haar’, zei Liesbeth, ‘de ene keer doet ze 
hartstikke aardig en even later niet meer.’ Jaya vertoonde steeds meer pestgedrag: 
‘Kom op’, hoorde ik haar een paar keer tegen Bodil zeggen, ‘we gaan op zoek naar 
iemand om eens flink te pesten’. Of ze lachte kinderen in het voorbijgaan uit: ‘Wat 
ben jij lelijk zeg!’ De laatste paar maanden voor de zomervakantie was Jaya elke 
pauze en elk vrij moment met kinderen uit de parallelklas bezig. Hoewel dat niet 
zichtbaar was in de klas (ze kreeg nog steeds veel aandacht), bleek uit het laatste 
sociogram (in juni, vlak voor de zomervakantie) Jaya’s ster gedaald en werd zij 
nog maar door twee meisjes gekozen (terwijl zij daarvoor door telkens 6 tot 8 kin-
deren werd gekozen, zie bijvoorbeeld figuur 2).

Toen ik de kinderen uitspraken probeerde te ontlokken over Jaya’s dalende popula-
riteit, kreeg ik afwerende antwoorden: ‘Ze is nog steeds populair volgens mij’, ‘Er 
is niets veranderd in de klas’. Deels was Jaya te ver gegaan in het vertoon van haar 
invloed, waardoor klasgenoten zich in stilte van haar afkeerden, bang als zij inmid-
dels waren geworden voor Jaya’s pesterijen. Ten tweede golden er ook zwaarwegende 
redenen om Jaya ‘aan de top’ te houden, zoals hieronder duidelijk zal worden.33
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Maakbaarheid en bescheidenheid

Hierboven liet ik zien dat de kinderen de maakbaarheidsopdracht invulden door van 
elkaar te eisen ‘weerbaar’ te zijn, ‘je niks te laten zeggen’ door een ander en door er-
voor te zorgen dat je niet onderaan in de hiërarchie van de klas belandt. Deze opdracht 
vereiste regie, een regie die niet zichtbaar mocht zijn, maar die alle kinderen in meer-
dere of mindere mate toepasten. Deze regie moest gepaard gaan met bescheidenheid. 
Jaya wist deze opdracht zeer goed uit te voeren.
Jaya was zich terdege bewust van de verandering in haar positie ten opzichte van 
groep 6, waarbij zij aangaf gebruik te hebben gemaakt van de ‘overdraagbaarheid’ 
van populariteit:

Jaya was de enige die op mijn vraag wie de populaire kinderen waren antwoordde: 
‘Ik vind mezelf wel populair. Vroeger was ik nooit zo populair, maar toen ben ik 
met populaire kinderen omgegaan zoals Amber. Die is nu niet meer populair en 
toen werd ik populair. En in groep 7 ben ik echt populair geworden. In groep 6 had 
ik wel heel veel vrienden.’

In groep 6 noemde Jaya Monique haar beste vriendin. Maar de meisjes spraken buiten 
schooltijd nooit af en ook in de klas was het geen hecht tweetal. Monique was erg 
zichtbaar in groep 6 en kreeg veel aandacht van de jongens, maar was bescheidener 
dan de toentertijd zeer zichtbare en luidruchtige Kim (die niet mee ging naar groep 
7). Waarschijnlijk had Jaya wel in Monique’s schoenen willen staan en noemde ze 
haar daarom haar beste vriendin. In groep 8 kwam Jaya’s nichtje, Bodil, in de klas. De 
twee meisjes fietsen altijd samen naar school en huis en trokken veel met elkaar op. In 
Bodil vond Jaya een vaste bondgenoot.
 Jaya regisseerde zichzelf. Zo leek zichzelf opdracht te geven zo nu en dan 
‘iets aardigs’ te zeggen:

Zo kon zij iemand van zijn of haar stuk brengen door plotseling midden in iemands 
verhaal te zeggen: ‘Wat ben je toch een schatje! Je bent zo schattig!’ Ze zei het op 
zo’n manier dat het schatje in kwestie niet zeker wist of ze het wel meende. Jaya 
merkte dit dan op en riep door de klas ‘Bodil, vind je ook niet dat Ellen schat-
tig is?’ of: ‘Ik meen het hoor! Ik meen het!’ Misschien meende ze het echt, maar 
misschien had ze ook bedacht dat anderen haar aardig bleven vinden als ze zo af 
en toe iets ‘liefs’ zei.34 Dit ‘liefs’ was ook kleinerend en Jaya bestendigde hiermee 
haar positie aan de top, daar andere kinderen dit nooit tegen elkaar zeiden of door 
de klas joelden.
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Onder alle lol en grapjes die Jaya maakte leek soms ook een ongelukkig meisje schuil 
te gaan. Als ik haar ’s ochtends wel eens over het schoolplein zag lopen, zag haar tred 
er zwaar, vermoeid en eenzaam uit. Soms zag ik dat ze een lach forceerde, of dat ze 
zich uit een verstilde en naar binnen gekeerde blik rukte om de lach tevoorschijn te 
toveren waarvan ze dacht dat anderen die van haar verlangden. Populair zijn kostte 
werk, vereiste regie:

‘Is het fijn om populair te zijn?’, vroeg ik haar een keer. ‘Soms wel, soms niet. 
Je moet gewoon van alles doen. En soms heb ik daar eigenlijk geen zin in maar 
dan denk ik toch van “doe het nou maar even”’. ‘Wat voor soort dingen bedoel je 
dan?’, vroeg ik. ‘Een ruzie oplossen, of een verhaal aanhoren, of een plan maken 
voor de pauze, of een feest bedenken, van alles gewoon’, antwoordde ze. ‘Wat zou 
er gebeuren als je dat een keer niet zou doen?’, vroeg ik. ‘Nou’, weifelde ze, ‘dat 
weet ik natuurlijk niet… niet zeker, maar ik denk dat ze dan iemand anders zoeken. 
De meeste kinderen zijn heel ongeduldig weet je.’ ‘Ongeduldig?’ ‘Ja, ze willen 
meteen geholpen worden, ze willen meteen aandacht.’ ‘En als je dat niet geeft?...’ 
‘Dan zijn ze foetsjie!’, vulde Jaya aan. ‘Zo ben ik ook! Als de een geen aandacht 
voor me heeft, ga ik naar iemand anders. Zo werkt het!’

Door haar aandacht te verdelen bleef Jaya op de hoogte van alle wetenswaardigheden 
over de kinderen in de klas. Zij bemoeide zich overal mee. Ze bedacht oplossingen 
voor conflicten of stelde simpel na wat gepraat dat het conflict voorbij was:

‘Jullie moeten er niet zo’n punt van maken’, zei ze een keer tegen Marion en Lynn, 
die ruzie maakten omdat Marion Lynn ervan beschuldigde verf op haar broek 
te hebben gemorst. ‘Besluit nou maar gewoon dat het over is.’ En dat deden ze. 
Wekenlang liep ze bijvoorbeeld met Esther over het plein te smoezen: ‘Esther wil 
eigenlijk niet meer bevriend zijn met Valerie’, verklaarde Jaya. ‘Maar ik weet niet 
hoe ik dat voor elkaar moet krijgen’, zei Esther. ‘Ik zeg steeds dat ze het gewoon 
tegen Valerie moet zeggen’, zei Jaya. ‘Maar dat durf ik niet’, zei Esther. ‘Waarom 
niet?’, vroeg ik. ‘Omdat Valerie schijnheilig is natuurlijk, dat weet je toch ook 
wel?’, zei Jaya.

Jaya had er naar eigen zeggen voor gezorgd dat haar nichtje Bodil, die in groep 7 op 
school kwam, een goede positie in de klas zou krijgen, hierbij gebruik makend van het 
inzicht dat populariteit overdraagbaar wordt geacht:

‘Ik heb iedereen voorbereid’, vertelde Jaya, ‘Ik zei tegen iedereen: “Mijn nichtje 
heet Bodil en ze is heel erg aardig en heel knap”. En ik wist dat ze me gingen 
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geloven als ik het zou zeggen, want op haar vorige school werd ze gepest en ik 
dacht: “Ik moet zien te voorkomen dat dat weer gebeurt”. Nou, en toen kwam ze 
hier en ik zei dat ze niet verlegen hoefde te zijn. En toen werd ze net als mij en 
ging alles goed’.

Jaya hanteerde de technieken om ‘zichzelf neer te zetten’ heel bewust. Ten eerste 
zorgde zij ervoor aardig te zijn voor die kinderen die van belang waren om haar posi-
tie te handhaven. Zelf zei ze dat zij dit aardig zijn soms tegen haar zin in deed om haar 
positie te behouden. Ten tweede liet zij op cruciale momenten zien dat zij de baas was: 
zij kon kinderen uitsluiten en tegen elkaar uitspelen. Zo doseerde ze haar bazigheid 
om niet uit de gratie te vallen. Ten derde wist zij haar ‘puberachtigheid’ stevig neer 
te zetten: zij stak haar interesse voor jongens en verliefd-zijn niet onder stoelen of 
banken, maar maakte deze onderwerpen ook niet belachelijk noch giechelde zij erom, 
wat bewondering en ontzag wekte bij haar klasgenoten (‘Jaya weet hoe ze met jon-
gens om moet gaan’ en: ‘Jaya is niet zo kinderachtig over verliefd-zijn en jongens en 
zo’). Tegelijkertijd deed zij over verliefd-zijn en jongens niet ‘aanstellerig’, zoals de 
kinderen wel van Valerie vonden. Ten vierde voldeed zij aan de opdracht bescheiden 
te zijn (ook op het gebied van seksualiteit, zie hoofdstuk 5). Hoewel zij zich bewust 
was van het feit dat ze mooi gevonden werd, aandacht besteedde aan haar kleren, 
parfum en deodorant droeg, vestigde zij nooit specifiek de aandacht op haar uiterlijk 
zoals Valerie. Ten vijfde wist zij een bepaalde nonchalance aan de dag te leggen waar 
het schoolwerk, standjes, uitbranders of preken van volwassenen en beledigingen of 
pesterijen van Valerie betrof. Deze leken langs haar af te glijden.
 Jaya en Valerie waren beiden geïnteresseerd in jongens en verliefd zijn. Maar 
waaValerie hardop fantaseerde over zoenen, onthield Jaya zich van commentaar. Ze 
legde hierover een zekere terughoudendheid aan de dag die haar klasgenoten zeer 
waardeerden:

Op een dag kwamen Marie en Nuray opgewonden op me afrennen. ‘Heb je al 
gehoord van Jaya in het zwembad?’, riepen ze. Jaya was met Valerie meegegaan 
naar het zwembad waar Valerie met een aantal jongens had afgesproken. ‘Maar 
die jongens waren griezels! Ze konden hun handen niet thuis houden! Toen is 
Jaya snel naar huis gegaan, maar Valerie wilde blijven!’ Zowel de meisjes als de 
jongens spraken hun waardering uit over Jaya’s vlucht en veroordeelden Valeries 
beslissing. ‘Dat doe je toch niet?’ ‘Nou ja,’ zei Liesbeth, ‘ze is natuurlijk al wel een 
beetje volwassen’. De kinderen humden instemmend.

Jaya’s bescheidenheid strekte zich behalve over het gebied van haar uiterlijk en dat 
van seksualiteit ook uit over het terrein van haar positie. De kinderen om haar heen 
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maakten haar altijd complimenten. Dat ze zo goed een ruzie had opgelost, dat ze altijd 
overal raad op wist, dat ze zo populair was. Steevast beantwoordde Jaya deze compli-
menten met een kleine glimlach en de woorden ‘Het valt wel mee hoor’. Ze maakte 
zich in haar reactie kleiner dan ze was. Hiermee verdoezelde ze haar regie en leek haar 
positie haar ‘gegeven’ te zijn.

Authenticering en puberteit

Zoals gesteld was het onderscheid tussen ‘jezelf zijn’ en ‘nep-zijn’ een manier waarop 
de kinderen zichzelf ten opzichte van elkaar een plek gaven in de hiërarchie van de 
klas. Jaya maakte in de manier waarop zij zichzelf authenticeerde dankbaar gebruik 
van het andere meest zichtbare Pubermeisje: Valerie. Er bestond een grote rivaliteit 
tussen deze twee. Ze waren veel in elkaars buurt en schreven veel briefjes aan elkaar 
in de klas, maar achter elkaars rug vertelden zij hun klasgenoten andere dingen dan 
zij op hun briefjes schreven. Volgens Valerie vond iedereen Jaya altijd lief maar was 
ze eigenlijk ‘nep’. En Jaya vond dat Valerie ‘eens flink voor paal gezet moest worden’ 
omdat ze eigenlijk gemeen en schijnheilig zou zijn.

‘Weet je’, fluisterde Jaya me een keer toe, ‘Valerie heeft tegen iemand van de an-
dere klas gezegd dat ik later een hoertje zou worden. En toen heb ik Semi [uit de 
andere klas] aan Valerie laten vragen over wie ze dat gezegd heeft. Maar omdat ik 
erbij stond zei ze “over Liesbeth”. Nu ontwijk ik Valerie maar een beetje.’ Even 
later zaten de meisjes naast elkaar in de klas te praten. Valerie leek niet in de gaten 
te hebben dat Jaya de hele tijd haar wenkbrauwen optrok en overdreven speelde 
dat ze Valerie’s verhaal interessant vond. Tot grote lol van Fenna en Marie (die dit 
gadesloegen vanaf de andere kant van de klas).

Maandenlang hielden de twee meisjes elkaar in de greep en trachtten zij hun klasge-
noten in hun kamp tegen de ander te krijgen. Een groot gedeelte van dit gevecht 
speelde zich af rondom de aandacht van Puberjongen Nathan. Hoewel Nathan vaker 
Valerie toeriep dat ze schijnheilig was dan Jaya, gaf hij Valerie meer aandacht.
 In eerste instantie lijkt het verbazingwekkend dat haar klasgenoten Jaya ac-
cepteerden als populairste van de klas. Immers, Jaya regisseerde haar positie zeer 
bewust en haar klasgenoten lieten doorschemeren dat zij juist om die reden zelf niet 
populair zouden willen zijn. Het bewust regisseren noemden zij namelijk ‘nep’ of 
‘anders doen dan je bent’. Jaya kreeg nooit dit verwijt. Behalve van Valerie, van wie 
Jaya het altijd won.
 Op een dag tegen het einde van het schooljaar vond ik een briefje van Jaya 

79



Hoofdstuk 2

aan Valerie: ‘Jij bent de enige met wie ik kan praten’, stond er. En in de kantlijn las ik: 
‘I roule [rule, sk] the world’. Dit briefje gaf in twee zinnen weer hoe de zaken ervoor 
stonden: Jaya had Valerie nodig ter bevestiging van haar eigen positie. Tegelijk be-
wonderde Jaya Valerie ook omdat ‘ze al zo volwassen was’. De twee meisjes trapten 
elkaar naar beneden en probeerden de ander uit haar positie te trekken. Ze zagen 
elkaar duidelijk als een bedreiging voor hun eigen positie in de klas (of Valerie zag 
Jaya meer als obstakel) en poogden daarom juist elkaar aan de oppervlakte te vriend 
te houden in hun briefjes aan elkaar en in hun telefoongesprekken die zij, zo hoorde 
ik van andere meisjes, veel voerden. Valerie had Jaya nodig als sterke bondgenoot in 
haar voortdurende strijd met vriendinnen. Maar Jaya had Valerie evenzeer nodig om 
zelf openlijk de beschuldigingen van nep-zijn te bevechten. Enerzijds vertrouwden zij 
elkaar van alles toe, maar anderzijds wantrouwden ze elkaar volkomen en liet Jaya 
geen gelegenheid voorbijgaan om Valerie duidelijk te maken wie aan de top stond: ‘I 
rule the world’.35

 Valerie werd door haar klasgenoten als manipulator gezien: ‘Valerie weet het 
altijd zo te zeggen dat zij gelijk heeft’, zei Amber. En zelfs elf jaar later zeiden een 
paar van hen, nu jonge twintigers, dat ze dachten dat iedereen bang was voor Valerie, 
omdat ze bij het minste of geringste boos en gemeen werd. Jaya was (samen met 
Nathan) als enige in staat om Valerie weg te zetten als ‘nep’ en ‘schijnheilig’. Zo 
‘verdoezelde’ zij voor de klas haar eigen regiekunsten, onttrok die aan het zicht, en 
zo konden de kinderen denken dat zij ‘zichzelf was’. Daarmee slaagde Jaya erin de 
opdracht ‘jezelf te zijn’ te volbrengen. De kinderen leken te denken dat ‘jezelf zijn’ de 
ontsnapping was aan de eisen die de wereld, de volwassenen en de klasgenoten aan 
ze stelden. Het is daarom zo’n sterke opdracht omdat ze verbonden is met een ultieme 
belofte: ‘als je jezelf bent, ben je echt iemand’ en ‘als je jezelf bent, blijf je sociale 
problemen de baas (kan niemand je wat maken)’. De permanente strijd tussen Jaya en 
Valerie bestendigde het belang van ‘echtheid’ en de belofte die erin verscholen lag.
 De overwinning van Jaya op Valerie hield voor haar klasgenoten nog meer 
in dan de overwinning op het gebied van ‘echtheid’. Hoezeer de kinderen Valerie 
ook wantrouwden, zij legden eveneens een enorm ontzag voor haar ‘volwassenheid’ 
(zoals de kinderen het noemden) aan de dag. Dit ontzag ging evenwel gepaard met 
een huivering voor haar seksuele rijpheid die voor de kinderen volwassen aan deed 
en waarmee Valerie hen confronteerde. Hoewel ook Jaya als ‘al groot’ en ‘al puber’ 
werd gezien, hielden Jaya’s ‘puberteit’ en haar bescheidenheid op het gebied van sek-
sualiteit Valeries ‘volwassenheid’ en de daarmee volgens de kinderen gepaard gaande 
‘onbescheiden seksualiteit’ op afstand (in het hoofdstuk over seksualiteit kom ik hier 
uitgebreid op terug). Jaya fungeerde als baken; haar aanwezigheid zorgde ervoor dat 
de kinderen niet in de spiegel hoefden te kijken die Valerie hen voorhield: ‘dit is
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volwassenheid’. Valerie versterkte Jaya’s positie dus op alle punten (authenticiteit, 
bescheidenheid en puberteit).
 Jaya liet daarbij haar authenticering gepaard gaan met een aura van onkwets-
baarheid: beledigende opmerkingen leken haar niet te deren, pesterijen pareerde ze 
met een grapje, schoolwerk liet haar koud (zij was niet onder de indruk van slechte 
cijfers) en wanneer de klas in alle staten van opwinding verkeerde, zat zij er gelaten 
en rustig tussen. Het was deze combinatie van ‘puberachtigheid’ en van onkwetsbaar-
heid die haar voor de hele klas zo belangrijk maakte. Jaya combineerde een aantal 
elementen van puber-zijn op een dusdanig sterke en overtuigende manier dat zij voor 
haar klasgenoten als bron van identificatie diende.

Puberteit en het tegendeel

Jaya toonde hoe het leven eruit zag als je succesvol was: als beledigende opmerking-
en, slechte cijfers, een boze leerkracht je niet raakten, als je zeker was van jezelf, als 
je mooi was en je aandacht kreeg van iedereen. Ze liet zien met welk sociaal gemak je 
dan door het leven ging, hoeveel plezier je had en hoe het was om controle te hebben 
over jezelf en anderen om je heen. Dat het puber-zijn zo belangrijk was voor haar rol 
in de klas wordt ook, maar op een andere manier dan afgezet tegen Valerie, bevestigd 
en verduidelijkt door de positie die Marie in de klas innam en kreeg toebedeeld:36

 Marie was één van de twee Journalisten in de klas. Zij kwam voor iedereen op zonder 
te letten op de positie die een klasgenoot in de hiërarchie innam. Waar iemand huilde 
schoot Marie te hulp. Ze troostte het slachtoffer en bestrafte de dader. Haar klasge-
noten noemden haar ook wel eens ‘de moeder van de klas’, waaruit blijkt dat de 
kinderen heel goed de kern van haar rol zagen (bescherming, troost). Als Journalist 
wist Marie altijd van alle wetenswaardigheden in de klas op de hoogte te raken. 
En omdat zij meestal niet lette op de positie van iemand in de klas, was zij voor 
gemarginaliseerde kinderen de bron van informatie.
 Marie was heel zeker van zichzelf, had veel plezier en geneerde zich niet om 
breeduit te vertellen dat ze zich zo had geschaamd ergens voor - voor haar vader 
die stom had gedaan tegen een jongen die zij leuk vond; voor een preek van de di-
recteur over de lichamelijke veranderingen in de puberteit; voor een fout antwoord 
dat ze Tom had gegeven ten overstaan van de klas. Soms lachte ze als enige en 
wanneer haar klasgenoten dan hun wenkbrauwen optrokken of zeiden: ‘Hou eens 
op met dat kinderachtige gegiechel’, was ze niet onder de indruk maar zei: ‘Ik vind 
het nou eenmaal ontzettend grappig, sorry hoor, ik kan er niks aan doen!’ Ook was 
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Marie een van de weinigen die haar mening durfde te uiten en niet begon te draaien 
als niemand het met haar eens bleek.
 De klas accepteerde Marie in haar rol als ‘journalist’. Zowel jongens als 
meisjes vertrouwden haar hun zielenroerselen toe en brachten haar onmiddellijk 
op de hoogte van de wetenswaardigheden in de klas. Iedereen liet zich door haar 
troosten. Al had ze net de vorige dag Marion uitgescholden omdat die ‘arrogant’ 
was geweest, zodra Marion hulp nodig had bij haar eeuwige gevecht met Hein of 
bij het bevriend raken met Eva, sprong Marie in de bres (en liet Marion dat toe). 
En toch zeiden zowel de jongens als de meisjes dat Marie ‘kinderachtig’ was. ‘Ze 
is gewoon nog geen puber’, zei Mats bijvoorbeeld. Toen Marie verliefd was op 
Nathan, zei Nuray bijvoorbeeld: ‘Ik denk niet dat ze een kans maakt. Daar is ze te 
kinderachtig voor.’ De klasgenoten vonden Marie niet seksueel aantrekkelijk, niet 
mooi. In een interview zei Nathan; ‘Het is niet dat ze lelijk is. Helemaal niet. Maar 
ze is… ze is gewoon nog heel kinderachtig’.

In wezen was de zekerheid die Marie over zichzelf aan de dag legde helemaal niet kin-
derachtig en leek deze juist op de zekerheid van Jaya. Marie vond zichzelf ook hele-
maal niet kinderachtig, maar ook nog geen puber: ‘Wij zijn nog kinderen’, zei ze een 
keer toen het over Valeries volwassenheid ging, ‘of pubers aan het worden’. Het was 
dus op een bepaalde manier verwonderlijk dat de kinderen de kinderachtigheid van 
Marie zo benadrukten, terwijl zij voor de volwassen buitenstaander helemaal geen 
kinderachtig gedrag vertoonde. En gevraagd naar wat kinderachtig gedrag was (‘Dan 
speel je nog met barbies en moet je lachen om seks en zo’), noemden de kinderen in 
gesprekken en interviews nooit gedrag dat Marie vertoonde. Het effect van de (dis)
kwalificatie van Marie als ‘kinderachtig’ was dat de kinderen het belang van ‘puber-
zijn’ construeerden en het er tevens mee bekrachtigden. Hiermee zetten zij Jaya op 
de troon.
 Uit het portret van Jaya komt duidelijk naar voren dat zij, door een aura van 
‘onkwetsbaarheid’ om zich heen te scheppen, in staat was een aantal kernpunten voor 
identificatie te bewaken (het puber-zijn, het ‘jezelf zijn’ en bescheiden-zijn). Door 
deze ‘onkwetsbaarheid’ ging er een sterke belofte uit van Jaya (‘als je puber bent zul 
je onkwetsbaar jezelf zijn en controle hebben’) die het verlangen van de kinderen om 
zich met haar te identificeren versterkte.

Het verlangen naar later

De populaire Jaya ging als zeer geslaagd pubersubject door het leven in de klas. Haar 
positie in de klas was direct verbonden met de geslaagde manier waarop zij de pu-
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berteit opvoerde en aan de verschillende opdrachten en eisen wist te voldoen. Van 
haar opvoeringen ging dus een krachtiger interpellatie uit dan van de opvoeringen van 
de kinderen die lager in de hiërarchie stonden, waardoor haar klasgenoten zich juist 
met haar wilden identificeren. Identificatie is dus niet alleen een individueel psychisch 
proces maar tegelijkertijd een door en door sociaal en collectief proces omdat men 
zich door middel van identificatie een sociale positie wenst te verwerven, die herken-
baar is doordat de eisen die eraan gesteld worden voortkomen uit dominante vertogen.
 Van Jaya ging een krachtige belofte uit: als je puber bent, dan beweeg je je 
sociaal makkelijk door het leven, dan ben je iemand; dan wacht je sociale erkenning. 
Die belofte was, zo wil ik laten zien, des te krachtiger omdat de kinderen zich in een 
tussenfase bevonden: zij waren geen ‘echte kinderen meer’, maar eigenlijk ook ‘nog 
geen echte pubers’.

Het verlangen naar maatschappelijke volwaardigheid als sociaal verschijnsel

In de wetenschappelijke literatuur over de puberteit is het gedachtengoed van de psy-
chiater Erik Erikson gemeengoed geworden: pubers gaan zich meer richten op de 
sociale omgeving en gaan op zoek naar maatschappelijke erkenning (Erikson 1971; 
Kroger 1996; Slot & Van Aken 2010). In mijn onderzoek vond ik aanwijzingen dat 
dit verlangen naar maatschappelijke erkenning al aanvang neemt onder prepubers. 
Daaraan zou ik willen toevoegen, dat dit verlangen weliswaar individueel kan zijn, 
maar gestalte kreeg in de onderlinge sociale relaties van de kinderen.
 Op een dag voerde ik een discussie met de hele klas over verschillen tussen 
jongens en meisjes. Wat er tijdens dit gesprek gebeurde zag ik in eerste instantie als 
een geslaagde discussie waaraan de hele klas meedeed. In tweede instantie echter 
ben ik het gaan zien als een sterke aanwijzing voor het verlangen van prepubers naar 
maatschappelijke volwaardigheid:

Op het bord maakte ik twee kolommen. Boven de ene schreef ik ‘meisjes’, boven 
de andere ‘jongens’. Ik vroeg de kinderen stereotypen te noemen. Nadat zij een 
paar dingen hadden geroepen als ‘barbies en poppen’ en ‘auto’s en blokken’, ver-
zeilde de klas in een pittige discussie over door hen zelf geroepen verschillen tus-
sen mannen en vrouwen, en daarbij spraken zij tegelijk over ‘wij’ en ‘jullie’. Zo 
riep Hein: ‘Wijven kunnen geen auto rijden!’ Hierop riepen de meisjes dat ze daar 
even goed in waren: ‘Dat kunnen we wel sukkel! Jullie kunnen niet koken!’ Mijn 
constatering dat niemand van hen auto kon rijden of koken werd volkomen gene-
geerd en ook de nuanceringen die klasgenoten zelf naar voren brachten werden 
door de rest niet opgepikt. ‘Mannen zijn sterker!’, riep Collin en hij rolde met zijn 
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spierballen. De jongens lachten. ‘Wij kunnen ook sterk zijn!’ riep Fenna veront-
waardigd. ‘Ja!’, gilde Valerie, ‘Girl Power! Vrouwen zijn ook sterk!’ ‘O ja?’, riep 
Erwin lachend, ‘Jullie kunnen niet boksen!’ ‘Vrouwen kunnen niet voetballen!’, 
riep Romeo opgewonden. ‘Fenna zit anders ook op voetbal hoor’, kaatste Marie. 
‘Mannen denken alleen maar aan seks!’, riep Liesbeth. ‘Oehoehoe’, joelden de 
jongens, ‘wat is daar nou erg aan!’ ‘Wijven kletsen alleen maar en ze janken om 
alles!’ gilde Hein.

Het was enorm opvallend dat de kinderen slechts een paar stereotiepe kinderdingen 
konden bedenken, waarmee zij zich niet werkelijk leken te identificeren, waarna ze 
vrijwel meteen overgingen op het benoemen van verschillen tussen volwassen man-
nen en vrouwen zonder dit zelf op te merken. De kinderdingen hadden afgedaan, maar 
voor de volwassen verschillen waren ze in wezen nog veel te jong. Voor mij vormt 
bovenstaande discussie dan ook een aanwijzing voor het gebrek aan identificatiemo-
gelijkheden met maatschappelijke posities voor kinderen in deze leeftijd. De prepuber 
kinderen zien zichzelf dus genoodzaakt zich met ‘later’ te identificeren, met iets wat 
in de toekomst ligt37: de puberteit.
 De identificatie van de kinderen met Jaya wijst, zoals gezegd, op ‘een ver-
langen naar later’: als je puber bent, dan ben je echt iemand. Dit wil niet zeggen dat 
alle kinderen in de klas zich daadwerkelijk met Jaya identificeerden. Er waren ook 
kinderen die de puberteit heel bewust wilden bewaren tot hun veertiende. Maar ‘de 
puberteit’ fungeerde wel als een imaginair referentiepunt (vgl. Stavrakakis 1999: 59, 
60): nu-nog–niet-maar-later of straks-als-ik-puber-ben. Een imaginair referentiepunt 
lijkt op wat Lacan een pointe de capiton noemt, een ankerpunt (idem): ‘de puberteit’ 
wordt zodanig op de voorgrond gezet en is van zodanige betekenis, dat iedereen zich 
ten opzichte ervan een sociale positie (in de hiërarchie van de klas) aanmeet of krijgt 
toebedeeld. Het is imaginair omdat de belofte die van dit referentiepunt uitgaat het 
verlangen naar identificatie ermee ingeeft. Iedereen in de klas nam stelling ten op-
zichte van het begrip ‘puberteit’. Sommige kinderen verheugden zich erop, anderen 
huiverden ervoor, maar er was geen kind in de klas dat er niet over nagedacht had of 
zichzelf niet een positie gaf ten opzichte van ‘de puberteit’. Vanuit ontwikkelings-
psychologisch perspectief is dit niet verwonderlijk: immers, kinderen willen met het 
groter worden ook meer kunnen en meer controle over zichzelf en hun omgeving 
krijgen. Erikson schrijft over de puberteit zelf dat pubers niet meer alleen erkenning 
zoeken in hun directe omgeving (het gezin) maar in ‘de maatschappij’ (Erikson 1971: 
135). Aan deze ontwikkeling gaat naar mijn idee iets vooraf, waardoor de puberteit 
voor prepubers als belangrijke bron van identificatie gaat fungeren.
 In zijn boek Youth Fantasies stelt Jagodzinski (2004) dat het Westerse beeld 
van kinderen ingegeven is door het modernistische vertoog over vooruitgang. Zo liet 
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Foucault (1989 [1975]) zien dat het ontstaan van een nieuwe vorm van machtsuitoe-
fening in de moderne tijd, zoals disciplinering en panoptisch toezicht, hand in hand 
ging met processen van normalisering en professionalisering. De ontdekking van ‘de 
bevolking’ bracht een hele machinerie op gang waarin allerlei normen, standaarden en 
stadia werden vastgelegd waaraan mensen moesten voldoen. Standaarden werden ge-
controleerd en mensen gingen zichzelf eraan toetsen; zij disciplineerden zichzelf. De 
ontwikkelingspsychologie construeerde een beeld van het kind dat middels verschil-
lende stadia ‘vooruitgang’ boekt, waarbij een ieder die niet voldoet aan de standaarden 
als ‘afwijkend’ gezien wordt. Het kind wordt als een fantasie-object ‘the father of 
man’ en ‘the route to knowledge’ (Burman 1994: 10):

The child becomes the ‘father of man’ because as a fantasy object it exists outside 
the Symbolic Order in future anterior, in the time of as if – an empty (innocent, 
pure) signifier for the potential of what yet might become. The ‘route to knowledge’ 
shapes the dream of the imaginary child’s development… (Jagodzinski 2004: 22-
24).

Het kind verbeeldt wat de volwassene en de maatschappij verlangen: zij zijn de hoop 
van de toekomst (Vgl. Prout & James 1997: 13).38

 Het moderne kindbeeld betekent dat een kind op zichzelf niet bestaat of al-
thans - behalve in een toekomstig-zijn - in zijn of haar bestaan ‘miskend’ wordt. Een 
kind wordt in zijn bestaan niet ontkend maar ‘miskend’. Er zijn weliswaar genoeg 
ruimtes waar kinderen als kinderen worden aangesproken (door ouders, school, an-
dere kinderen, media), maar dat gebeurt op basis van leeftijd. Aan sociale rolmodellen 
die speciaal op kinderen zijn toegesneden, ontbreekt het – en zo ook aan rolmodellen 
voor prepubers. De enige identificatiemogelijkheid voor kinderen is de ‘heldenrol’, 
die, gemodelleerd naar volwassen voorbeeld, wel veel op kinderen toegesneden vari-
aties kent (Pietje Bell is een ander soort held dan Otje, om maar een voorbeeld te noe-
men)39. Het kind-zijn bestaat uit ‘eigenschappen’ als mogelijkheid voor identificatie: 
‘het brutale kind’, ‘het gehoorzame kind’, ‘het drukke kind’, en niet uit sociaal vol-
waardige maatschappelijke functies. De sociale wereld biedt geen identificatiemogeli-
jkheden voor kinderen, maar slechts sociale rolmodellen voor tieners (punker, skater, 
etc.) en volwassenen (moeder, vader, beroepsrollen).
 Voor kinderen is de mededeling voortdurend: ‘zo kun jij worden later’ (vgl. 
James & Prout 1997: 239). Kinderen ontmoeten met de belofte ‘later’ tegelijk de 
constatering ‘nu niet’, oftewel ‘je bent nu niet(s)’. Voor jongere kinderen lijkt me die 
ontmoeting niet problematisch, aangezien er bij hen geen verlangen naar een sociaal 
maatschappelijke identiteit bestaat, het gezin voldoet in dat opzicht. Echter, de consta-
tering niet(s)-te-zijn op een moment dat ontwikkelingspsychologisch gezien kinderen 
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zich juist gaan bezighouden met de vraag ‘wie en wat ben ik’ buiten het gezin, in de 
grotere sociale wereld (vgl. Erikson 1971; vgl. ook Kroger 1996: 18), geeft mijns 
inziens de wens van prepubers om zich te identificeren met ‘pubers’ en ‘de puberteit’ 
in. Want juist op dit moment in hun ontwikkeling zijn ze ‘geen kinderen’ meer (de 
poppen en auto’s staan in de kast), maar ook nog geen pubers. De puberteit fungeert 
voor hen als eerste moment van maatschappelijke erkenning.
 Bovenstaande uitleg is (ontwikkelings)psychologisch en individueel psycho-
logisch. Ik wil echter laten zien dat dit individuele verlangen naar maatschappelijke 
erkenning eveneens een sociaal verschijnsel is: de kinderen gaven dit verlangen sá-
men vorm.
 ‘De puberteit’ werd behalve zichtbaar als imaginair referentiepunt tevens 
bekrachtigd door het uitsluiten van haar tegendelen. Voor de kinderen waren dat ‘kin-
derachtigheid’ en ‘volwassenheid’, die respectievelijk gerepresenteerd werden door 
Marie en Valerie. Jaya belichaamde de belofte dat de puberteit haar klasgenoten een 
stabiele en standvastige sociale rol zou geven. Dat haar opvoeringen van puberteit het 
verlangen naar later voedden, kwam met name door de manier waarop zij sociale on-
kwetsbaarheid neerzette en combineerde met ‘bescheidenheid’ op sociaal en seksueel 
gebied. Daarmee bood zij een uitweg voor zowel de gevoelens van onveiligheid in de 
klas als voor de angst voor het groot-worden, èn voor het verlangen naar maatschap-
pelijke volwaardigheid. Immers, wat zij neerzette was dat puber-zijn wel degelijk 
gepaard kan gaan met invloed en controle hebben, dat dat wat onherroepelijk op je af 
komt, de puberteit, beheersbaar is. En dat als je eenmaal puber bent, je al die ingewik-
kelde sociale relaties en eisen de baas bent- dat je er niet door geraakt wordt, zoals 
haar klasgenoten dagelijks werden.
 De constructie van Marie als ‘moeder van de klas’ en ‘kinderachtig’ vorm-
de de keerzijde. Juist, paradoxaal genoeg, doordat Marie ‘de moeder van de klas’ 
genoemd werd en haar klasgenoten daarmee als kinderen interpelleerde, kreeg zij 
de (dis)kwalificaties opgelegd. Zij maakte te zichtbaar wat de kinderen juist pijnlijk 
vonden: als ‘moeder’ legde zij bloot dat het in de klas onveilig was, dat de kinderen 
bescherming en troost nodig hadden en dat zij nog maar kinderen waren: klein. Door 
Marie weg te zetten als kinderachtig maakten zij zichzelf als het ware ‘groot’ en lieten 
zien dat zij het kind-zijn ontgroeid waren (wilden zijn).
 Jaya’s positie werd dus op verschillende manieren bekrachtigd: Jaya werd als 
puber het baken tussen ‘bescheiden seksualiteit’ en ‘volwassen seksualiteit’, waarbij 
de kinderen het onderscheid tussen ‘echt’ (Jaya) en ‘nep’ (Valerie) aanbrachten. Marie 
werd weggezet als ‘kinderachtig’. Zo hielden de kinderen Jaya als puber op de troon.
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Conclusie

In dit hoofdstuk werd zichtbaar dat de kinderen het dominante ontwikkelingsbeeld 
van ‘het kind’ als ‘groeiend-zijn’ overnamen. Het kind bestaat in zijn eigen voorberei-
ding op later. Alle prepubers ontmoeten op een gegeven moment het gebrek aan iden-
tificatiemogelijkheden in het hier en nu. Zij zijn daardoor geen volwaardige subjecten. 
Niet omdat zij dit niet zouden willen of kunnen zijn, hun verlangen is hetzelfde als dat 
van volwassenen, maar omdat er op dat moment geen maatschappelijke status en rol 
is die bij hun ontwikkelingsfase past. Daarom grijpen zij naar de eerstkomende mo-
gelijkheid in de nabije toekomst, waarin zij menen wel volledige erkenning te zullen 
vinden: de puberteit. Zo wordt ‘de puberteit’ de belofte voor een volwaardige subjec-
tiviteit, die bedekt wat alle prepubers ontmoeten: ‘nu ben je (nog) niet(s)’. Het verlan-
gen naar sociaal maatschappelijke erkenning drijft de prepubers richting de puberteit. 
Dit individuele verlangen krijgt gestalte door middel van een sociaal proces, waarin 
kinderen er met en ten opzichte van elkaar vormen voor vinden en er eisen aan stellen.
 Het portret van Jaya toont dat de manieren waarop identificatie plaatsvindt 
gepaard gaan met pogingen om zelf de regie over een positie te voeren en die van 
anderen te beïnvloeden. Zij ‘citeerde’ hierbij de authenticiteitsopdracht, die de eis 
stelt ‘jezelf te zijn’, de maakbaarheidsopdracht die eist ‘jezelf te regisseren’, uit het 
gendervertoog dat onder andere bescheidenheid eist en uit het puberteitsvertoog dat 
dicteert met verliefdheid bezig te zijn, brutaal te zijn tegen volwassenen en school-
werk onbelangrijk te vinden. Jaya bleek in staat om zodanig ‘als zichzelf’ tussen deze 
eisen te laveren, dat haar klasgenoten zich met haar wilden identificeren. Jaya’s so-
ciale onkwetsbaarheid gecombineerd met de bescheidenheid die zij aan de dag legde, 
maakte haar tot de perfecte puber. De belofte die van Jaya uitging was dat je als puber 
‘echt’ en ‘stevig’ was, je sociaal ingewikkelde relaties de baas werd en ‘echt iemand 
was’. En dat was een belofte die haar klasgenoten graag kregen in een klas waar veel 
kinderen zich sociaal onveilig voelden en zelf worstelden met ‘zichzelf zijn’ en ‘zich-
zelf sociaal sterk neerzetten’, met authenticiteit en maakbaarheid.
 De algemene variabelen van populariteit, zoals die in de literatuur over dit 
onderwerp naar voren komen en die ik hier ook besproken heb, staan niet op zichzelf 
maar zijn de inzet van en verbonden met het verlangen naar erkenning in de sociale 
wereld. Bestudering van populariteit is dus altijd tegelijk ook een bestudering van col-
lectieve identificatie, beloftes, verlangen en wat daarin schuilgaat.
 Hoezeer de kinderen eisen stelden aan zowel het uiterlijk en het lichaam als 
aan gedrag, wordt zichtbaar in het volgende hoofdstuk, dat de tegenhanger van popu-
lariteit behandelt. Hoofdstuk 3 gaat over marginaliteit en de daarmee gepaard gaande 
processen van in- en uitsluiting. Aan de hand van het thema marginalisering werpt het 
hoofdstuk licht op de vraag waarom de kinderen worstelden met de twee opdrachten: 
‘jezelf te zijn’ en ‘zelf een geslaagde positie te verwerven’.
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HOOFDSTUK 3

Marginalisering:
de angst sociaal te vallen

In het vorige hoofdstuk liet ik zien waarom de dichotomie ‘puberachtig’ en ‘kinder-
achtig’ een constituerende rol speelde in de hiërarchie van groep 8. De populairsten 
van de klas waren de ‘puberachtigen’. In de klas als geheel bestond consensus over 
een aantal gemarginaliseerden: bijna iedereen gaf hun te verstaan ‘kinderachtig’ te 
zijn. Hen noem ik de ‘Algeheel Gemarginaliseerden’, ook al is dit niet een heel ge-
lukkige term gezien het feit dat sommige van deze kinderen wel degelijk een vast 
iemand in de klas hadden met wie zij optrokken en met wie in sommige gevallen een 
vriendschap ontstond – en gezien het feit dat ook deze kinderen zo nu en dan werden 
ingesloten (zie Intermezzo). De benaming toont echter het beste dat deze kinderen 
door het merendeel van hun klasgenoten naar de marges verwezen werden. Dit proces 
van marginalisering herhaalde zich binnen elke subgroep in de klas: elke subgroep 
sloot op haar beurt ook iemand uit.
 Sociaalpsychologen hebben veel onderzoek gedaan naar uitsluiting, vooral 
naar pestgedrag onder kinderen, naar de gevolgen van pesten voor kinderen en naar de 
oplossingen voor pestgedrag op scholen (Besag 1989; Camodeca 2003; Coie, Dodge 
& Kupersmidt 1990; Hattum 1997; Henry 2008; Macklem 2003; Mooij 1992; Olweus 
1993; Smith & Sharp 1994; Rigby 2008; Tattum & Herbert 1993). Hoewel de meeste 
auteurs pesten bezien als inherent aan een groepsstructuur (Besag 1989; Hattum 
1997; Van der Meer 1988), aan het verlangen naar status in de groep (Henry 2008), of 
ontstaand uit het schoolklimaat (Olweus 1993; Kassenberg 2002) en de samenleving 
(buurt, media zoals computerspelletjes en televisiegeweld) (Hattum 1997; Macklem 
2003), leggen zij de oorzaak toch vooral bij de individuele eigenschappen van pest-
koppen en hun slachtoffers. Zoals ook Ronald Jacobson opmerkt:
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Through this research [on bullying, sk] we have come to understand that bully-
ing as both a dyadic and peer group phenomenon, primarily situated in the heads 
(thinking) of those involved, or in a lack of skill or expertise, or in the delinquency 
of a bully who needs to be reformed (Jacobson 2007).

Pestkoppen komen naar voren als zelfverzekerd, impulsief en agressief, en als kin-
deren die geen angst of schuldgevoel kennen. Van de slachtoffers is bekend dat zij 
over weinig zelfvertrouwen en sociale vaardigheden beschikken en niet tegen agressie 
kunnen (Besag 1989; Camodeca 2003; Macklem 2003; Olweus 1993; Smith & Sharp 
1994). In al deze onderzoeken wordt groepsdynamiek genoemd of verondersteld maar 
niet meegenomen als oorzaak van of verklaring voor pesten. Alleen Van Hattum en 
Van der Meer benoemen expliciet dat degenen die niet aan de groepsnormen voldoen 
gepest worden (Van Hattum 1997: 11; Van der Meer 1988: 10). Evenwel blijft de vraag 
onbeantwoord waarom die groepsnormen met zoveel kracht en macht opgeroepen en 
bestendigd dienen te worden.40 Op die vraag formuleert dit hoofdstuk een antwoord.
 De normen die groep 8 hanteerde betroffen zowel gedragsnormen als een 
somatisch normbeeld. Wie daaraan volgens de populaire kinderen van de klas niet 
voldeed, werd gemarginaliseerd. Met behulp van dominante denkbeelden trokken de 
klasgenoten grenzen, legden criteria aan, stelden eisen aan lichaam en gedrag en le-
gitimeerden hiermee hun eigen hogere positie in de hiërarchie. Doordat de kinderen 
deze normen niet helemaal zelf hadden verzonnen, maar gebruikmaakten van domi-
nante opvattingen omtrent lichaam en gedrag, leken de criteria voor in- en uitslui-
ting ‘natuurlijk’ en ‘vanzelfsprekend’ en werden zij tevens op een bepaalde manier 
onderschreven door de gemarginaliseerden zelf (vgl. Elling 2002: 24,25): dat wil niet 
zeggen dat zij het eens waren met hun marginale positie of zelf meenden aan de cri-
teria voor uitsluiting te voldoen, maar wel dat zij het op zich eens waren met de gel-
dende gedragsnormen en het geldend somatisch normbeeld. De vertogen, de normen 
en het lichaamsbeeld daarin, waren dus ‘hegemoniaal’.
 In dit hoofdstuk laat ik zien wie er op grond van welke criteria en op welke 
manieren werden gemarginaliseerd. De vraag die ik wil beantwoorden is waarom de 
kinderen met zoveel verve de groepsnormen bestendigden door klasgenoten te mar-
ginaliseren.

Mechanismen van insluiting en uitsluiting

In de klas bestonden er twee verschillende soorten gemarginaliseerde kinderen: zij 
die door hun eigen subgroep gemarginaliseerd werden en zij die door bijna de hele 
klas uitgesloten werden. De mechanismen voor in- en uitsluiting waren dezelfde. Een 
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opvallend verschil was echter dat voor de Algeheel Gemarginaliseerden haast nooit 
iemand in de bres sprong, terwijl een gemarginaliseerde uit een subgroep wel degelijk 
kon rekenen op steun, vaak zelfs van iemand uit een andere subgroep. Dit maakte de 
positie van deze gemarginaliseerden minder schrijnend dan die van de Algeheel Ge-
marginaliseerden. Het ging bij ‘het in de bres springen’ niet zozeer om vriendschap, 
maar om iemand met zo’n positie in de hiërarchie van de klas dat diens (of dier) hulp 
verschil uitmaakte. Zo schoten de Journalisten regelmatig gemarginaliseerden uit an-
dere subgroepen te hulp en kwamen de Professorenmeisjes regelmatig op voor de 
Algeheel Gemarginaliseerde Andrea. Hierdoor hielden pesterige of nare opmerkingen 
op dat moment op. Eenmaal Algeheel Gemarginaliseerd, kon deze hulp nieuwe be-
ledigingen echter niet voorkómen.
 Het in de bres springen voor een gemarginaliseerde uit een ander groepje ge-
beurde soms uit medelijden met dit slachtoffer, maar was even vaak een manier om de 
eigen positie in de klas te verstevigen of een poging deze te verbeteren. Zelden bood 
een kind in zijn of haar eentje hulp. Hij of zij zocht eerst een bondgenoot om samen 
de dader(s) te confronteren:

Op een avondvierdaagse hadden de Professorenmeisjes Eva en Mirte Marion ex-
pres van zich afgeschud door hard te gaan lopen en ‘te verdwijnen’. Marion was 
de volgende dag vroeger dan anders op school gekomen en had de streek die haar 
geleverd was al in geuren en kleuren verteld aan Jaya en Bodil. In de klas vroeg 
Monique, met Nuray (Kinderachtige Meisjes) aan haar zij en haar blik richting 
Jaya en Bodil (Pubers), treiterig aan Eva en Mirte: ‘En? Zijn jullie trots op jullie 
medaille? Echt verdiend hè? Lekker Marion in haar eentje laten lopen!’ ‘Flauw 
van jullie hoor!’, voegde Nuray toe. ‘Ja, goede vriendinnen zijn jullie hoor!’, deed 
Jaya er een schepje bovenop. Monique glunderde. Eva en Mirte werden rood en 
zeiden niets. Marion zei: ‘Laat maar jongens, we hebben het wel uitgepraat’, maar 
ze keek triomfantelijk. ‘Ik zou ze nooit meer aankijken’, zei Bodil, ‘kinderachtige 
meiden’. ‘Kom even naar mijn nieuwe jas kijken’, zei Jaya tegen Monique, Nuray 
en Marion. Blij liepen de meisjes mee naar de gang.

Monique begon haar ‘hulpactie’ pas nadat zij kort daarvoor op het schoolplein de 
verontwaardigde reacties van Jaya en Bodil op Marions verhaal had opgevangen. Ze 
wist dat ze gelijk zou krijgen van deze drie meisjes. Hierdoor durfde Monique het 
te riskeren om de confrontatie met de populaire Eva aan te gaan. Monique’s positie 
in de klas was niet sterk; zelden nam ze het op voor iemand uit haar eigen subgroep 
(Kinderachtige Meisjes). Nu zag zij haar kans schoon om het voor een populairder 
iemand op te nemen en daarmee erkenning te krijgen van de populaire Jaya, die haar 
inderdaad onmiddellijk ‘insloot’. De rest van de dag was Monique meer in de buurt 
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van Jaya te vinden dan anders en straalde ze. De volgende dag joegen Bodil en Jaya 
haar weer weg: ‘Je moet niet de hele tijd zo achter ons aan lopen Monique!’, zeiden 
ze en sloften arm in arm weg van haar.
 De redenen voor uitsluiting van kinderen door hun eigen subgroepje vonden 
de andere klasgenoten vaak niet terecht – en die vormden dan ook aanleiding voor 
onderling gesprek, discussie, of geroddel. Anders lag het bij het uitsluiten van de Al-
geheel Gemarginaliseerden: over hen bestond, een enkele uitzondering daar gelaten, 
wel consensus.
 Het maken van nare opmerkingen vormde het meest gebezigde mechanisme 
van uitsluiting. Soms vormde gedrag een aanleiding om dergelijke opmerkingen te 
maken, maar vaak genoeg zeiden klasgenoten in het voorbij gaan iets als:

‘Hoeveel flessen kokosolie heb je eigenlijk per week nodig Andrea? Honderd?’; 
‘Het stinkt hier, ik word kotsmisselijk!’ ‘Ja Andrea zit achter je’. ‘Dikzak, ga op-
zij!’ ‘Wanneer ga je er weer op los rammen Collin?’; ‘Geef jouw snoep maar aan 
mij Desie, jij moet toch op dieet’; ‘Visoog [tegen Stefanie]! Zit je weer te gieche-
len om niks? Baby!’ ‘Weer nieuwe schoenen van je zusje aan Michiel?’

Dit soort retorische vragen en opmerkingen kregen deze kinderen niet éénmaal per dag 
te horen, maar wel tien of twintig keer. En omdat hun klasgenoten deze opmerkingen 
los van elkaar maakten, niet ten overstaan van de hele klas, leek niemand door te heb-
ben hoezeer deze kinderen te lijden hadden. Op mijn vraag welke kinderen in de klas 
gepest werden gaven zij namelijk als antwoord:

‘Er worden eigenlijk geen kinderen echt gepest. Behalve Andrea misschien. Maar 
die vindt het niet zo erg volgens mij’.41 ‘Denk je dat nou ècht?’, vroeg ik dan, met 
een verontwaardiging in mijn stem die ik niet kon verbergen. Maar daardoor lieten 
de klasgenoten zich niet uit het veld slaan: ‘Als ze het erg vond, dan zag ze er wel 
anders uit, dan zat ze zielig in een hoekje’ of: ‘Ze maakt het er ook zelf naar. Na-
tuurlijk niet dat ze gepest wordt… Maar ze kan heus wel geen kokosolie in haar 
haar doen en andere kleren aantrekken en niet alles geloven wat je zegt en geen 
domme dingen zeggen.’

Ook over de andere Algeheel Gemarginaliseerden, Collin, Desie, Michiel, Stefanie 
en Aisha, zeiden klasgenoten dat ze andere kleren aan moesten doen, hun haren, hun 
gedrag moesten veranderen; dat ze moesten afvallen of juist moesten aankomen. ‘Doe 
er dan ook iets aan!’, riep Marie een keer nijdig toen Desie een paar dagen lang werd 
gepest met een outfit. In het geval van Aisha deed zelfs de leerkracht mee42:
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Aisha kwam vaak te laat op school. Ze probeerde stiekem op haar plaats te gaan 
zitten en kreeg dan (maar ook als ze naar hem toeging) de woede van Tom over 
zich heen (dit gebeurde zeer regelmatig): ‘Gluiperd!’, riep hij dan, ‘Dacht je dat ik 
je niet zag? Ben je al naar Hans geweest [het hoofd van de school, sk]?’ En dan met 
een klein hoog stemmetje: ‘”Nee Tom, daar ben ik te stom en te achterbaks voor. Ik 
geef mijn moeder de schuld, ik kan er zelf niets aan doen, ik ben een kleuter.” Moet 
je moeder je billen nog afvegen? Je kunt toch zelf een wekker zetten?’ Tijdens een 
dergelijke preek zaten de klasgenoten te gniffelen. Wanneer ik hun vroeg, hoe ze 
vonden dat Tom reageerde op Aisha, zeiden ze: ‘Ze komt altijd te laat. Ze maakt 
het er zelf naar. Ik kom toch ook op tijd?’

De gemarginaliseerden stonken, ze slijmden, ze waren vies, te dik, te dom, te slim, 
te lelijk, te laf, te wild en kinderachtig. De gronden waarop deze kinderen werden 
uitgesloten zijn te verdelen in twee categorieën: ten eerste de criteria die betrekking 
hadden op het lichaam en ten tweede de criteria die betrekking hadden op gedrag. Al 
deze criteria tezamen vormden onderdeel van normen zoals deze de ronde deden in 
groep 8. Aangezien ik de eisen omtrent gender en seksualiteit in latere hoofdstukken 
apart behandel, zal het in dit hoofdstuk met name gaan over maakbaarheid en authen-
ticiteit, gekoppeld aan de puberteit, als normerend voor de onderlinge verhoudingen. 
Voordat ik de criteria die voortvloeiden uit deze twee kernopdrachten, bespreek zal 
ik eerst laten zien hóe de kinderen elkaar in- en uitsloten. Insluiting en uitsluiting zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden (O’Reilly 2005). Een mechanisme van uitslui-
ting is altijd tevens een mechanisme van insluiting, oftewel wie marginaliseert sluit 
ook een ander of anderen in.

Roddelen

Roddelen is een specifieke manier van spreken waarbij gedrag of uitspraken van ie-
mand niet alleen worden doorverteld maar ook geëvalueerd, beoordeeld of veroordeeld 
(Eder & Enke 1991: 494). Door middel van roddelen bespreken kinderen (en volwas-
senen), zoals ik verderop zal laten zien, gedragscodes en de morele orde, discussiëren 
erover of stellen al pratend gedragsregels op (vgl. Strating 1998: 36-39). Roddelen is 
een manier waarop mensen betekenis geven aan hun sociale wereld: ‘Through gos-
sip, people make sense of what surrounds them, interpreting events, people, and the 
dynamics of history ‘ (Besnier 2009:3). Nico Besnier stelt dat roddelen tegelijkertijd 
onderlinge verbondenheid en een positief zelfbeeld creëert (Besnier in Eder & Enke 
1991: 494): de roddelaars bevestigen hun onderlinge verbondenheid en stellen zich-
zelf in moreel opzicht boven degenen over wie zij roddelen. Roddelen sluit echter niet 
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alleen mensen in (de mederoddelaars) maar ook mensen uit (vgl. Besnier 2009: 15). 
Roddelstromen volgen dan ook de sociale hiërarchie (vgl. Eder 1995: 110; Hey 1997: 
139): wie hoog in de hiërarchie staat heeft meer toegang tot roddels dan wie onderaan 
staat. Voor roddel is kennis nodig (vgl. Strating 1998: 37) en hoe hoger iemand in de 
hiërarchie van een klas staat hoe meer kennis hij over klasgenoten heeft en hoe meer 
mogelijkheden om over en mee te roddelen. Het lijkt hierdoor alsof degene die geen 
toegang tot roddels heeft, sociaal wordt buitengesloten omdat zij of hij niets oppikt, 
niet mee kan praten over gedrag van klasgenoten en daardoor niets ‘interessants’ te 
vertellen heeft. Echter, zoals verderop zal blijken, gemarginaliseerden werden niet 
zozeer uitgesloten van roddels, maar als wel van het roddelen met klasgenoten die 
hoger in de hiërarchie stonden dan zij zelf.
 Alle kinderen in groep 8 deelden de opvatting dat roddelen (in de zin van 
kwaadspreken) niet mocht. Ze zeiden zelf niet te roddelen en bezigden ‘roddelaar/
ster’ als scheldwoord. Desondanks deelden ze elkaar even zo vaak mee dat ze nog 
‘een vette roddel’ hadden of trokken zich terug met de woorden ‘even roddelen, hoor’. 
Volgens de jongens was roddelen een van de voornaamste dagelijkse bezigheden van 
meisjes. Echter, de jongens waren minstens zo nieuwsgierig naar gebeurtenissen en 
belevenissen van klasgenoten als de meisjes. Nathan en Hein (Pubers) bijvoorbeeld 
brachten zelf ook vaak roddels in en probeerden ze als eersten op te vangen en door te 
vertellen. Elk groepje had zo zijn eigen nieuwsbrenger of ‘berichtenvanger’:

Erwin (Kinderachtige Jongens) legde zijn oor altijd te luisteren bij een groepje 
roddelende kinderen, om het nieuws daarna aan zijn subgroepje, bestaande uit Col-
lin en Osem, over te brengen. Hij ging heel opzichtig voorzichtig te werk bij het 
afluisteren: al spiedend om zich heen ging hij steeds een stapje dichter bij de rod-
delaars staan. Toen ik hem voor de tweede keer op een dag ‘betrapte’, giechelde hij 
en zei: ‘Ze [de meisjes, sk] hebben altijd wel wat te vertellen’, hetgeen hem leek 
te verbazen.

Als de meisjes hem in de gaten kregen werd hij in eerste instantie hardhandig 
weggeduwd, maar wanneer hij weer terugkwam (‘Ik mag hier toch zeker wel gewoon 
staan!’), lieten ze hem ook vaak begaan. Dat hij de roddels opving was niet erg: hij 
kon er toch niet mee roddelen.
 Een goede roddel moest voor de kinderen nieuwswaarde hebben en over ie-
mand uit de klas of directe omgeving van de roddelaars gaan. Dit maakte ik tenmin-
ste op uit de reacties op het ‘verkeerd soort’ roddels over de ‘verkeerde personen’. 
Zo zei Lynn (Professoren) bijvoorbeeld een keer op samenzweerderige toon tegen 
Jaya: ‘Wist je al dat Els en Tom [de juf en meester, sk] ruzie hebben gehad gisteren?’ 

94



Marginalisering: de angst sociaal te vallen

Waarop Jaya zei: ‘Lekker belangrijk Lynn’. Ook de anderen die Lynn hadden gehoord 
reageerden niet op haar nieuwtje dat ze als roddel bracht.
 Vaak kondigden de kinderen een roddel aan als ‘nieuwtje’. Zo had Desie (Al-
geheel Gemarginaliseerde) heel goed in de gaten dat roddelen een belangrijke manier 
was om ‘erbij te horen’. Ze deed dan ook pogingen om zelf met roddels op de proppen 
te komen (vgl. Eder & Enke 1991: 504/505). Maar omdat ze bijna nooit iets te horen 
kreeg van de klas, vertelde ze over dingen die ze ‘op straat’ of uit de krant had op-
gevangen en bracht die alsof het roddels waren: ‘Weet je al dat ze zeggen dat het Van 
Gogh Museum in de fik staat?’, vroeg ze bijvoorbeeld een keer en verwachtingsvol 
keek ze naar de Professorenmeisjes en Journalisten die met elkaar stonden te praten. 
Pijnlijk genoeg was dit niet het soort nieuwtje waar haar klasgenoten op zaten te 
wachten. Hoewel klasgenoten, onder wie ook Marie (als eerste op de hoogte van alle 
nieuwtjes), nooit directe vragen van Desie beantwoordden, stuurden zij haar ook niet 
weg als ze bij een groepje roddelende meisjes kwam staan. Maar als Desie vervolgens 
wat zij had opgevangen opgewonden aan een andere klasgenoot ging vertellen, werd 
er gedaan of wat zij vertelde onbelangrijk was:

Op een keer rende Desie naar Eva met het nieuwtje dat Valerie had gerookt. Dit 
had zij net opgepikt van Fenna en Marie. ‘Moet zij weten’, reageerde Eva en ze 
draaide zich om om vervolgens met Lynn en Mirte uitgebreid te evalueren hoe 
idioot Valerie wel niet was, Desie ontgoocheld achter zich latend.

Desie en ook de gemarginaliseerde Erwin uit het voorbeeld hierboven mochten hun 
roddelende klasgenoten afluisteren omdat ze wat zij te horen kregen nooit konden de-
len vanwege hun marginale positie in de klas. Als iemand met een hogere positie erbij 
had gestaan was diegene ofwel ingesloten in het geroddel of hadden de roddelaars 
hun gesprek gestaakt. Het ging dus niet zozeer om de roddel of het nieuwtje op zich, 
maar om het roddelen erover en het evalueren ervan met kinderen in dezelfde of een 
net iets hogere positie in de hiërarchie van de klas. Roddelen was tegelijk een mecha-
nisme van insluiting en van uitsluiting en creëerde zowel onderlinge verbondenheid 
als grenzen.
 Door middel van roddelen evalueerden de kinderen gedrag en formuleerden 
zij normen hiervoor. Degene die de roddel begon poogde medestanders voor zijn of 
haar visie te winnen, maar koos vaak wel voor een roddel die verbazing en afkeer 
teweegbracht. Niet alleen hadden de Pubers toegang tot heel veel roddels (over ieder-
een in de klas) en initieerden zij roddels, zij konden het zich ook permitteren om het 
niet eens te zijn met de beoordelingen en evaluaties van bijvoorbeeld de Professoren, 
of de Kinderachtige Kinderen. Als populairsten van de klas zetten zij de toon voor de 
gedragsnormen, bepaalden zij wat goed en niet goed was. Als de Professoren of Jour-
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nalisten ingesloten waren in het geroddel van de Pubers, lieten zij zich niet kritisch uit 
(dit gebeurde wel achter de rug van de Pubers om). Onderling waren de Pubers echter 
voorzichtiger met hun oordelen, herstelden zij snel een eerste te negatief of te positief 
oordeel als mederoddelaars hun wenkbrauwen optrokken, of zeiden: ‘Nee hoor, nee 
hoor’, om hun reactie weer te ontkrachten. Alle kinderen ervoeren een zekere druk om 
het eens te zijn met degenen uit de eigen subgroep (of met degenen uit de ‘hogere’, de 
Puber groep) (vgl. Eder & Enke 1991: 505).43 Zo konden de deelnemers aan geroddel 
van één subgroep, bijvoorbeeld de Pubers of de Professoren, hun ‘lidmaatschap’ van 
die subgroep in ieder geval tijdelijk verliezen als zij te vaak aangaven het niet eens te 
zijn met het oordeel van de roddelaar. Dit overkwam Lynn regelmatig als zij te zeer in 
ging tegen roddels over Andrea. Zij was een van de weinigen van de klas die wèl zag 
dat Andrea leed onder het gepest. In haar eigen subgroep, de Professoren, probeerde 
ze het voor het meisje op te nemen. Dit werd haar niet in dank afgenomen: ‘We mogen 
toch zeker wel over haar roddelen?’, snauwde Mirte een keer, ‘Verder zijn we toch 
aardig voor haar?’ Als Lynn te vasthoudend haar afkeuring van het geroddel over An-
drea liet blijken, lieten de andere Professoren haar een paar dagen links liggen. Rod-
delen was dus duidelijk een manier om onderlinge verbondenheid te scheppen en wie 
te zeer een andere mening ventileerde, werd in ieder geval tijdelijk gemarginaliseerd.
Roddels en roddelen waren een van de bouwstoffen van een soort ‘sociaal kapitaal’, 
het materiaal waarmee de kinderen hun groep als ook hun positie binnen die groep 
konden bestendigen (vgl. Bourdieu 1992: 132).44 De verdeling van sociaal kapitaal 
was onevenredig: hoe hoger in de hiërarchie, des te meer sociaal kapitaal iemand ter 
beschikking had. De gemarginaliseerden hadden weinig sociaal kapitaal tot hun be-
schikking. Daarbij zorgden de hogergeplaatste klasgenoten er ook voor dat ze geen 
toegang kregen tot de bouwstoffen die nodig waren om sociaal kapitaal te verwerven: 
de Algeheel Gemarginaliseerden konden niet deelnemen aan roddelen, niet alleen om-
dat zij niet genoeg roddels hadden in te brengen, maar ook omdat zij actief geweerd 
werden van het roddelen zelf.
 Een aspect van roddelen dat een aparte behandeling verdient, is ‘het geheim’. 
Ook geheimen waren een middel waarmee kinderen elkaar in- en uitsloten en daarmee 
bouwstoffen van sociaal kapitaal.

Geheimen

Dat roddelen en geheimen met elkaar verbonden zijn klinkt wat paradoxaal: in rod-
delen gaat het immers juist vaak om het verklappen of doorvertellen van geheimen. 
De meeste definities van ‘geheim’ dragen het woord ‘verborgen’ in zich, zoals het 
geheim als opzettelijk verborgen of achtergehouden informatie (vgl. Bellman 1984:4; 
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Blok 1982: 10). Echter, een aantal auteurs stelt dat informatie pas tot geheim gemaakt 
wordt in de selectieve onthulling ervan (Beidelman in De Jong 2001: 11; Bellman 
1984: 5; Taussig 1999: 267-270). Volgens Georg Simmel doet niet de inhoud van een 
geheim er toe, maar het bezit ervan. Het bezit van een geheim creëert een uitzonder-
lijke positie (Simmel 1982: 282).45 Ook Sissela Blok wijst op de relatie tussen gehei-
men en macht of controle:

To be able to hold back information about oneself or channel it and thus influence 
how one is seen by others gives power (…) To have no capacity for secrecy is to be 
out of control over how others see one; it leaves one open to coercion. To have no 
insight into what others conceal is to lack power as well (Blok 1982: 19).

Inderdaad classificeerden de kinderen de in mijn volwassen ogen onbeduidendste din-
gen als ‘geheim’ door ‘Niet doorvertellen, hoor!’ achter een mededeling te plakken. 
Het delen van geheimen achtten de kinderen een essentieel onderdeel van vriendschap 
(vgl. Kuik 1996, 1998; Rubin 1981; De Waal 1989). Ze vertelden me dat ze in de klas 
eigenlijk niemand vonden met wie ze een geheim konden delen (en dat ze dus met 
niemand genoeg bevriend waren). ‘Niemand om geheimen mee te delen’ was voor 
de kinderen een manier om te zeggen dat ze ‘niet genoeg vertrouwen’ in iemand had-
den. Dit wil echter niet zeggen dat de kinderen in de dagelijkse praktijk niet toch veel 
informatie tot ‘geheim’ bestempelden en veel geheimen deelden. Een mooi voorbeeld 
betrof Sinterklaas:

Begin november (1998) bereidden Marion en Nuray de lootjes voor. Iedereen 
mocht een papiertje pakken. Er heerste grote opwinding. De leerkracht drong erop 
aan dat de kinderen aan niemand vertelden wie ze hadden getrokken. Ongeveer 
twee minuten nadat het laatste lootje was uitgedeeld, was de hele klas in rep en 
roer: ‘Hoe kan dat nou? Iedereen heeft Marion en Nuray!’, riep Amber. Marion en 
Nuray stonden giechelend naast de leerkracht, die verbaasd en teleurgesteld was 
dat de grap zo snel was ontdekt.

In de klas bleef vrijwel niets geheim. Wie een geheim had, werd niet alleen vaak 
door klasgenoten onder druk gezet het te vertellen, maar wilde zijn of haar geheim 
ook graag kwijt. De kinderen speelden hier ook mee. Soms kwam iemand met een 
geheimzinnig gezicht de klas in en zei iets als: ‘Jullie moeten beloven niks door te ver-
tellen! Beloven jullie dat?…’, waarna zij of hij een veelbetekenende stilte liet vallen. 
De andere kinderen knikten en hapten onmiddellijk toe: ‘Vertel nou, wat dan?’. Soms 
was de opmerkingen een grapje. Fenna was hier heel goed in. Ze trok dan haar wenk-
brauwen op en zei op een treiterig toontje: ‘Dat zouden jullie wel willen weten hè? 
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Nieuwsgierige Aagjes! Aan jullie vertel ik niks. Het is namelijk geheim!’ Vaak was er 
dan helemaal geen geheim. ‘Ik wilde ze alleen maar even nieuwsgierig maken’, zei 
Fenna dan met een triomfantelijk lachje.
 Afhankelijk van de positie in de klas bleven sommige geheimen algemeen 
bewaarde geheimen, wat wilde zeggen dat de hele klas op de hoogte was maar dat er 
slechts fluisterend over gesproken werd. Tenminste, dat gold voor de geheimen van 
de Pubers, van de Professoren en van de Journalisten. Voor de gemarginaliseerden 
en Algeheel Gemarginaliseerden lag het anders. Zo stond de Algeheel Gemarginali-
seerde Desie op een ochtend plotseling zeer in de belangstelling toen haar het geheim 
ontfutseld was op wie zij verliefd was. Binnen een paar minuten wist de hele klas op 
wie:

In de pauze checkten klasgenoten bij elkaar of ze ‘het geheim van Desie al wisten’ 
(‘Weet je het geheim van Desie al?’), en bracht een aantal kinderen Jeroen, object 
van haar verliefdheid, op de hoogte, terwijl ook hij dit al lang had gehoord. Ieder-
een kwam naar Desie toe om te controleren of het klopte: ‘Ben jij echt op Jeroen?’ 
of: ‘Jij bent op Jeroen hè?’ Desie’s antwoord wisselde per vraagsteller: ‘Gaat je 
niks aan’, zei ze tegen Hein. Of: ‘Jeetje, moet iedereen dit weten?’, verlegen en 
tegelijk verheugd, tegen een van de Professoren meisjes.

Nu zij een geheim had vond iedereen haar plotseling interessant. Een pauze lang leek 
het alsof ze omarmd werd door de hele klas. Het leek zo, want bij populaire kin-
deren met een dergelijk geheim ging het er anders aan toe. Toen Marie (Journalisten)
bijvoorbeeld verliefd was op Nathan (Pubers), werd dit, hoewel iedereen ervan op de 
hoogte was en het als geheime informatie was doorgefluisterd, niet klassikaal doorge-
roepen en kreeg zij niet meer belangstelling dan anders. De interesse voor Desie’s ge-
heim kwam denk ik voort uit het feit dat het hier een als ‘kinderachtig’ te boek staande 
met een ‘pubergeheim’ betrof: verliefdheid. Maar waar de niet-gemarginaliseerden 
zelf konden bepalen of en met wie ze een dergelijk geheim bespraken, werd dit de 
gemarginaliseerde onmogelijk gemaakt.
 Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het in groep 8 inderdaad zo was dat het 
hebben van een geheim een uitzonderlijke positie creëerde, zoals Simmel stelt, maar 
dat het vooral draaide om het moment van onthulling ervan (vgl. Taussig 1999:267-
270).46 De bezitter van een geheim kon klasgenoten insluiten en uitsluiten door het 
wel of niet te vertellen. Degenen die een geheim te horen hadden gekregen, waren 
zichtbaar in hun nopjes dat ze in vertrouwen waren genomen en ‘erbij hoorden’. Deze 
zichtbare trots was nog groter wanneer kinderen die niet bij de Pubers hoorden des-
ondanks van een van de Pubers een geheim ingefluisterd hadden gekregen. Alle kin-
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deren lieten dan ook duidelijk weten wanneer zij deelgenoot waren gemaakt van een 
Pubergeheim. Vaak genoeg door het geheim door te vertellen.
 Deze zichtbare trots die een populair iemand bewerkstelligde door de onthul-
ling van een geheim, maakte plaats voor iets wat ik niet anders kan omschrijven dan 
sensatiezucht of zelfs sensatiegenot wanneer het een onthulling van een geheim van 
een minder populair iemand betrof. Met lachende gezichten en enigszins schamper 
werd een dergelijk geheim doorverteld. Zo laat het voorbeeld van Desie duidelijk zien 
dat zij onder druk werd gezet haar geheim aan iedereen te vertellen, en dat zij, toen 
iedereen het wist en bij haar om bevestiging kwam vragen, poogde sommige kinderen 
nog ‘af te houden’ (‘Gaat je niks aan’, zei ze tegen Hein), om zo nog enigszins een 
gevoel van controle te hebben. Als Desie haar mond had gehouden, zoals Jaya zich 
kon permitteren wanneer zij duidelijk zichtbaar en hoorbaar voor iedereen stelde dat 
ze een geheim had, als zij haar geheim niet had onthuld en niemand het had kunnen 
raden of uitvinden, waren de gevolgen voor haar waarschijnlijk nog pijnlijker ge-
weest: als Desie de populaire kinderen geweigerd had antwoord te geven, was zij 
beslist uitgescholden voor ‘kinderachtig’. Dit overkwam het koppel Stefanie en
Aisha regelmatig. Deze twee meisjes weigerden vaak genoeg te vertellen waarom zij 
lachten. Zij werden dan ook nog vaker dan Desie kinderachtig genoemd: klasgenoten 
verwezen naar hen als ‘de baby’s’ of ‘de kleuters’. Dit waren scheldwoorden die deze 
meisjes met rode hoofden ondergingen. Waar Desie nog wel eens een geheim opving 
omdat zij gedoogd werd in de buurt van andere groepjes (zonder te mogen partici-
peren), wisten Stefanie en Aisha niets over de rest van de klas. Deze twee meisjes le-
ken hun gemarginaliseerde positie te accepteren: zij deden geen pogingen zoals Desie 
om nog wat te weten te komen over hun klasgenoten. Tegelijkertijd boden zij op hun 
manier en binnen de mogelijkheid die hun positie hun bood tevens stil verzet door hun 
eigen geheimen niet te delen, ook al eisten hun klasgenoten ze op: zij sloten op hun 
beurt de rest van de klas buiten.
 Hetzelfde patroon van uitsluiting van geheimen binnen de klas herhaalde 
zich binnen de verschillende subgroepen: elke subgroep in de klas sloot iemand uit 
van geheimen. Zo ondervond Liesbeth regelmatig dat de Pubermeisjes ophielden met 
praten als zij erbij kwam staan. ‘Heb ik iets gemist?’, vroeg ze dan. ‘Nee hoor’, ver-
zekerden de Pubers haar terwijl zij elkaar veelbetekenend aankeken en op een ander 
onderwerp overgingen. Andrea en Desie waren pas als laatsten op de hoogte van de 
recente ontwikkelingen bij de Kinderachtige Meisjes; Michiel kende de geheimen 
van de Rustige Jongens niet; Marion werd vaak buitengesloten van geheimen bij de 
Professorenmeisjes tenzij Lynn een tijdje de klos was; en Marie (Journalisten) die 
haar vriendin Fenna altijd als eerste deelgenoot maakte, moest zelf vaak merken dat 
dit andersom niet het geval was.
 Als antropoloog was ik evenzeer als de kinderen voortdurend op zoek naar gehei-
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men. De kinderen hadden dit heel goed door. Zo plaagden ze mij regelmatig door 
me geen deelgenoot te maken of een voorwaarde te stellen (‘Ik vertel het je, als je 
snoep geeft’), waar ik nooit op in ging. Soms kwamen ze ook met opgeheven vinger 
dreigend naar me toe: ‘Heb jij doorverteld dat Valerie rookt, Suzanne?’ Soms was er 
een geheim waarvan weliswaar de hele klas op de hoogte was, maar dat degene die 
het betrof zelf nooit als geheim de klas in had geholpen. Het roken van Valerie was 
een roddel die door Valeries boze reactie eigenlijk een geheim bleek te zijn. Toen 
Valerie er achter kwam dat de hele klas op de hoogte was, was ze razend en probeerde 
vervolgens, geholpen door een paar andere Pubers, tevergeefs uit te vogelen wie haar 
geheim had doorverteld. Wanneer in zo’n geval de dader uiteindelijk gevonden was, 
dan kon deze erop rekenen flink uitgescholden te worden. Doorvertellen hoorde niet! 
Iedereen ontkende dan ook hartgrondig iets doorverteld te hebben - want de beschul-
diging ‘onbetrouwbaar’ wilde niemand krijgen vanwege het gevolg: marginalisering.
 Geheimen en geheimen delen waren evenzeer bouwstoffen van sociaal kapi-
taal als roddels en roddelen. Immers, door geheimen te hebben en ze te delen besten-
digden de kinderen hun positie in de klas of subgroep of poogden daar verandering in 
de brengen. Wie onder aan de hiërarchie stond had minder geheimen om te delen en 
kreeg ook vaak de kans niet zelf te bepalen wie hij of zij deelgenoot kon maken. De 
gemarginaliseerden konden daardoor eigenlijk alleen kinderen insluiten en niet uit-
sluiten. Sloten zij toch uit, dan viel verdere marginalisering hun ten deel. Het uit-
sluiten van roddelen en van het delen van geheimen waren naast het maken van nare 
en beledigende opmerkingen de meest gebezigde manieren waarop kinderen hun 
klasgenoten marginaliseerden en de reeds gemarginaliseerden aldoor lieten voelen 
dat ze ‘er niet bij hoorden’.
 De niet gemarginaliseerden hanteerden allerlei criteria op basis waarvan zij 
anderen uitsloten. Met behulp van die criteria legitimeerden de kinderen marginalise-
ring. Deze criteria golden zowel het lichaam als gedrag.

Criteria van insluiting en uitsluiting: somatisch normbeeld

In een essay over insluiting en uitsluiting stelt Jojada Verrips (2001) dat er meer onder-
zoek gedaan zou moeten worden naar processen van insluiting en uitsluiting op basis 
van verschillende zintuiglijke ervaringen. Hij wijst op een nuttig concept van Hoe-
tink: ‘somatisch normbeeld’. Het somatisch normbeeld van een groep verwijst naar:

[h]et geheel van die somatische kenmerken, die door de leden van die groep als 
norm en ideaal worden aanvaard. Als norm, omdat de esthetische waardering der 
somatische kenmerken van een individu naar dit somatisch normbeeld wordt af-

100



Marginalisering: de angst sociaal te vallen

gemeten; als ideaal, omdat een individu vrijwel nooit de verpersoonlijking van het 
somatisch normbeeld van zijn groep is (Hoetink 1962 in Verrips 2001: 9).

In groep 8 was er zeer duidelijk sprake van een somatisch normbeeld, gebaseerd op 
fysieke en zintuiglijke kenmerken. De gemarginaliseerden voldeden volgens hun 
klasgenoten niet aan het somatisch normbeeld: niet op het gebied van kleding en niet 
op het gebied van het ‘naakte’ lichaam (hun postuur, hun spierkracht, hun geur).

Kleding

Kleding was een dagelijks onderwerp van gesprek in de klas. Hoewel de meisjes hier 
meer over spraken dan de jongens, toonden de laatsten elkaar evengoed trots een 
nieuwe broek of een nieuw paar schoenen als de meisjes. Wie te vaak dezelfde trui-
en of broeken droeg, werd ondervraagd: ‘Heb je maar één trui?’ of geadviseerd: ‘Je 
moet eens nieuwe kleren kopen.’ Als ik een paar dagen achter elkaar dezelfde broek 
of rok droeg, dan vroeg altijd wel één van de meisjes waarom. En toen ik een keer 
een colbertje aan had met een klein gaatje, een heel klein gaatje, vroeg een meisje: 
‘Ben je arm?’, ‘Dit moet je even repareren’, zei een ander en vond een derde dat ik 
het jasje weg moest gooien. Als iemand (jongen of meisje) niet varieerde, dan vonden 
de klasgenoten al snel dat hij of zij ‘sloom’ was, of ‘vies’. De kinderen hielden elkaar 
nauwlettend in de gaten en voorzagen elkaars kleding van commentaar. De Algeheel 
Gemarginaliseerden kregen publiekelijk commentaar, terwijl iemand uit hun eigen of 
hogere subgroep achter zijn of haar rug van negatief commentaar werd voorzien, en 
en public alleen positief commentaar kreeg.
 Kleding was een middel om zich te onderscheiden of aan te geven ergens bij 
te (willen) horen (vgl. Barnes & Eicher 1992: 1). Shauna Pomerantz noemt stijl social 
skin:

As social skin, style is a membrane of permeability that enables us to transfer some-
thing of ourselves into the social world, while simultaneously enabling the social 
world to transfer something of itself into us. (…) As social skin, style acts as a 
conduit between the self and the social world (…) It is one of the key ways that 
meaning is granted to the body, fashioning the corpereal self into a fluid social text 
that we hope says something about who we are and how we want to be seen by and 
treated by others (Pomerantz 2008: 18).

Pomerantz deed haar onderzoek naar kledingstijl onder meisjes op een Canadese mid-
delbare school, waar het repertoire aan verschillende stijlen zeer uitgebreid was. In 
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groep 8 was ‘skater’ de enige kledingstijl die een naam had. De kinderen hadden 
wel oordelen over de kleding(stijlen) van klasgenoten: ‘hip’, ‘mooi’, ‘sexy’, ‘cool’, 
‘sloom’, ‘saai’, ‘lelijk’,‘vies’.
 Op een ochtend hield de leerkracht een gesprek met de hele klas over kle-
ding: ‘Ik wil dat ze zich ervan bewust zijn dat iedereen zijn eigen stijl mag hebben 
en niet daarop afgerekend moet worden’, zei hij tegen mij, ‘Ik heb het gevoel dat dat 
in deze klas wel gebeurt.’ Maar het gesprek lukte niet zoals hij het in zijn hoofd had. 
De kinderen vonden dat iedereen moest aantrekken wat hij of zij zelf wilde en dat je 
iemand niet op kleding mocht veroordelen. De kinderen waren hier heel stellig over 
en ontkenden dat zij klasgenoten met een andere smaak pestten. Ze gaven hiermee 
niet alleen maar keurig het sociaal wenselijk antwoord (‘pesten mag niet’). Immers, in 
hun antwoord ligt de opvatting besloten dat kleding een authentieke uitdrukking van 
‘jezelf’ is en die opvatting koesterden de kinderen wel degelijk. De moeilijkheid was 
dat ‘jezelf zijn’ niet mocht ontaarden in ‘onaangepastheid’. ‘Jezelf zijn’ was zoals ik 
in het vorige hoofdstuk beschreef, aan bepaalde regels gebonden. Ook hier gold dat 
de kinderen dienden te laveren tussen zich aanpassen en zich onderscheiden. Zo werd 
een te zeer aan de subgroep aangepaste stijl evenzeer afgekeurd als een te particuliere:

Desie, die een geheel eigen kledingstijl had, waarom ze altijd werd uitgelachen, 
kwam op een dag met een nieuwe jas op school. ‘Hee!’, riep Mirte, ‘blijf eens 
staan!’ Desie bleef staan. ‘Een hele verbetering’, constateerde Marie tevreden. 
‘Verbetering?’, vroeg Desie. ‘Ja, op je vorige jas, die was zo raar en ouderwets.’ 
‘Draai je eens om!’, commandeerde Fenna. ‘Nee’, zei Desie en ze drukte haar rug 
tegen de muur. Ik werd kwaad op de drie inspecteurs. ‘Doe niet zo achterlijk! Ze is 
geen pop!’, riep ik. ‘We zijn juist aardig tegen haar!’, riep Marie verontwaardigd. 
‘Zo komt het niet op mij over’, mopperde ik. ‘We bedoelen het niet kwaad Desie’, 
excuseerde Fenna zich. ‘Dat weet ik wel’, zei Desie zacht. Mijn boosheid maakte 
de situatie voor Desie alleen maar pijnlijker, omdat ik hiermee zichtbaar maakte 
dat zij zelf geen verweer had. Maar ook: dat haar klasgenoten elk nieuw kleding-
stuk zagen en beoordeelden en dat zij zelf dus heel zichtbaar was.

Onder de Pubers was het juist belangrijk om je te onderscheiden met kleding, om het 
hipste truitje aan te hebben, maar wel een dat anderen in de klas niet hadden. Kinderen 
die niet bij de Pubers hoorden en plotseling verschenen in hetzelfde merk broek of 
schoenen, kregen direct commentaar. Toen Collin (Algeheel Gemarginaliseerde) een 
keer heel trots op school verscheen in precies hetzelfde merk trainingspak als Nathan 
en Romeo, lachten de meisjes en jongens hem uit: ‘Denk je dat je nu ook heel stoer 
bent Collin?’, zeiden ze schamper. Terwijl het juiste merk trainingspak voor een popu-
lair iemand zijn positie kracht bijzette (die leuke jongen met die leuke kleren), kon 
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datzelfde pak voor een Algeheel Gemarginaliseerde niets aan zijn positie veran-
deren.47 De ‘foute’ kleren die Collin de rest van de tijd droeg, weerspiegelden blijk-
baar de ‘echte Collin’. En bepaalde kleding was klaarblijkelijk voorbehouden aan een 
bepaalde positie – dat trainingspak hoorde bij de populaire jongens.
 Kleding is een ‘sociale huid’, waarmee de kinderen lieten zien wie ze waren 
of wilden zijn en hoe ze gezien wilden worden. Bij het beoordelen van elkaars kleren 
of het presenteren van hun eigen (nieuwe) outfit hanteerden de kinderen dan ook ver-
schillende eisen. Ten eerste beoordeelden zij elkaar op de mate van puberachtigheid, 
die sommigen volgens hen overschreden. Bij het verschijnen in te korte rokjes en te 
dunne panties, ontstonden afkeurende gesprekken in de klas: ‘Ze denkt dat ze veertien 
is’ of: ‘Ze denkt dat ze heel sexy is!’ Ze onderzochten in hoeverre hun klasgenoten 
‘puberachtig’ waren en hun eigen kleding kochten (en niet hun ouders lieten kiezen). 
Ze probeerden uit te vinden of iemand ‘al groot’ was en kleedgeld kreeg en zo ja
hoeveel. En als ze zakgeld kregen, of ze daar dan ook schoenen en jassen van moesten 
kopen of niet. De kinderen die geen kleedgeld kregen, liepen hiermee niet te koop. En 
dat een moeder de schuld kreeg van een ‘foute’ broek kwam wel voor, maar duidde 
op kinderachtigheid.
 Ten tweede putten de kinderen ook uit de eis tot bescheidenheid. De meeste 
meisjes waren bang voor het oordeel van hun klasgenoten uit hetzelfde groepje. Zij 
presenteerden hun nieuwe kleren dan ook zeer voorzichtig, met allerlei kanttekenin-
gen als: ‘Het zit wel heel strak hè?’, ‘Ze hadden geen blauwe meer’, ‘Eigenlijk wilde 
ik een met knoopjes...’ . Een te zichtbare trots op nieuwe kleren betekende dat het 
meisje tevens zeer tevreden met zichzelf was, zichzelf dus heel goed vond en dat 
werd onmiddellijk afgestraft met een opmerking: ‘Je bent wel heel blij met jezelf 
hè Lynn?’, kraste Fenna bijvoorbeeld toen Lynn uitgebreid vertelde hoe goed haar 
nieuwe schoenen waren. Ook de jongens toonden bescheidenheid bij nieuwe kleren. 
Ze veranderden bijvoorbeeld snel van onderwerp als hun nieuwe kledingstuk werd 
opgemerkt en veinsden desinteresse, terwijl Nathan bijvoorbeeld zijn nieuwe schoe-
nen uitdeed om op zijn sokken te voetballen. ‘Net nieuw’, zei hij achteloos toen ik 
hem vroeg waarom hij zijn schoenen niet aanhield. Hij wilde ze mooi houden.
 Ten derde hanteerden de kinderen gedachten over ‘eigenheid’ en hanteerden 
daarbij de authenticiteitsopdracht. Kleding was een manier om te laten zien wie je 
was. Wie in dezelfde kleren als iemand anders op school kwam werd van na-aperij 
beschuldigd, waarin het verwijt school dat diegene ‘niet zichzelf’ was of niet zijn of 
haar eigen smaak volgde, en iets anders wilde zijn dan hij of zij was. Volgens som-
mige meisjes konden anderen alles krijgen wat ze wilden hebben, en waren die dus 
heel erg verwend. Hier klonk niet alleen jaloezie in door maar ook het idee dat het 
geen kunst was om er goed uit te zien als je alles kon krijgen wat je wilde hebben; dat 
je er dan geen moeite voor hoefde te doen, dat je dan minder jezelf was: ‘Als je alles 
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krijgt wat je hartje begeert kun je net zo goed iemand anders de winkel leeg laten ko-
pen, dan hoef je zelf helemaal niet meer na te denken’, zei Eva.
 Het somatisch normbeeld van de klas werd voorgeleefd door de Pubers: wat 
zij droegen, kon niet door iemand van een andere subgroep gedragen worden en al 
helemaal niet door een gemarginaliseerde. Behalve Valerie kregen de Pubers nooit 
negatief commentaar op hun kleding. De Professorenmeisjes, afgezien van Marion, 
waren volgens de Pubers en Journalisten ‘saai’ gekleed, terwijl zij zelf niet een enorme 
belangstelling voor kleding aan de dag legden. De Kinderachtige Meisjes waren vol-
gens de andere kinderen eveneens ‘saai’ gekleed, behalve Ellen, die door de Pubers 
als ‘al puber’ gezien werd. De Kinderachtige Jongens gingen volgens hun klasgenoten 
‘vies’ en ‘lelijk’ gekleed, terwijl deze jongens de Rustige Jongens en de Pubers wel 
leuk en ‘cool’ gekleed vonden. Niet iedereen in de klas vond kleding belangrijk, maar 
iedereen leek het eens over de ‘leukheid’ van de Pubers en de ‘stomheid’ van de ge-
marginaliseerden.
 Waar de gemarginaliseerden tot onzichtbaarheid veroordeeld waren in rod-
delen en geheimen, waren zij extreem zichtbaar waar het hun fysieke verschijning 
betrof. Hun klasgenoten zorgden voor die zichtbaarheid. Deze zichtbaarheid was van 
een heel andere orde dan die van de Pubers in de klas. Waar de Pubers konden rekenen 
op bijval, positieve waardering, of in ieder geval een bron van identificatie vormden, 
daar was de zichtbaarheid van de gemarginaliseerden vooral een bron voor perma-
nente negatieve identificatie: ‘zo wil niemand zijn’. Hun kleding vormde een aanlei-
ding om te zeggen dat de dragers ervan ‘sloom’, ‘saai’, ‘vies’ en ‘lelijk’ waren. Zodra 
zij iets nieuws aan hadden kregen zij commentaar van hun klasgenoten, maar zelfs als 
dit volgens hun eigen zeggen aardig bedoeld was (zoals in het voorbeeld met Desie 
hierboven) klonk erin door dat zij niet voldeden aan wat echt mooi, leuk en juist was. 
Wat zij ook droegen, het was bij voorbaat fout. De aanleiding voor afwijzing betrof 
niet alleen hun kleding, maar tevens hun fysieke postuur of onderdelen daarvan.

Dik, dun en puber

Voor kinderen vormen het lichaam en de (on)mogelijkheden ervan een belangrijke 
bron voor onderlinge classificatie.48 In groep 8 was het lichaam dan ook een voort-
durend gespreksonderwerp: de lengte, de vorm, de kracht en lenigheid, de talenten 
voor sporten en kunstjes, de schoonheid of knapheid, de lelijkheid en de gebreken 
(vgl. James 1993: 106-134).49 Hier wil ik laten zien dat ook het somatisch normbeeld 
ten aanzien van het ‘naakte’ lichaam werd ingegeven door eisen uit het puberteitsver-
toog en door de authenticiteitsopdracht.
 De populaire Pubermeisjes zetten de toon: niet alleen wekten hun lichamen die al 
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tekenen van de puberteit vertoonden (borsten, taille, ongesteldheid) bewondering bij 
hun klasgenoten, ook hun niet-kinderlijke manier van bewegen was een bron van 
fascinatie. De Pubermeisjes hingen niet aan een klimrek, ze speelden geen tikkertje 
behalve ‘voor de grap’, ze huppelden en hinkelden niet, kortom ze speelden niet meer 
zoals kinderen dat doen. Dit betekende niet dat hun klasgenoten eveneens ophielden 
met ‘kinderspel’. Behalve Marion hielden de Professorenmeisjes juist enorm van ver-
stoppertje en tikkertje en renden de meeste Kinderachtige Meisjes elke pauze naar het 
klimrek om hun kunsten te vertonen. De lichamen van de Pubermeisjes waren echter 
wel dagelijks onderwerp van gesprek. Er werd altijd wel door iemand een opmer-
king gemaakt als: ‘Wat zijn zij al groot hè?’ of ‘Ik ben blij dat ik nog geen puber ben, 
zo saai! Moet je de hele tijd stilstaan!’ Voortdurend deelden de kinderen zichzelf en 
elkaar in met het commentaar ‘al puber’ of ‘nog geen puber’. In het woordje ‘nog’ 
ligt verborgen dat de kinderen zich wel degelijk spiegelden aan de Pubers van de klas.
 Met name de Pubermeisjes bespraken permanent hoe zijzelf en hun klasge-
noten eruitzagen. Zij maten elkaars taille, vergeleken ze, verzuchtten dat ze een 
wespentaille wilden, vertelden dat ze aan de lijn waren en legden ranglijsten aan van 
de mooiste meisjes van de klas. Amber was degene die steevast de Break Out!50 de 
klas in bracht, waarin elke keer een bloot iemand stond met een tekst erbij over zich-
zelf. Amber las die altijd voor aan de andere Pubers en ze bogen zich, zowel de jon-
gens als de meisjes, over de blote jonge man of vrouw - intussen commentaar leverend 
op elk lichaamsdeel (‘Moet je die benen zien! Zo lelijk!’ of: ‘Ik wou dat ik er zo uit-
zag’).
 Voor de jongens was het knap of mooi zijn van hun lichamen niet zo’n open-
lijk gespreksonderwerp als voor de meisjes. Aangezien de jongens in de klas nog 
geen zichtbare lichamelijke kenmerken van de puberteit vertoonden, maar wel ge-
dragskenmerken en puberale interesses volgens hun klasgenoten, speelde de licha-
melijke ‘puberachtigheid’ geen rol in hun beoordelingen van elkaar onderling (wel in 
hun beoordelingen van de meisjes). De jongens hechtten er vooral belang aan of hun 
lichamen goed waren in sport. Michiel was bijvoorbeeld niet goed in sport, wat hem 
aldoor ingewreven werd: ‘Dat mietje willen we niet in ons team. Hij kan nog geen 
bal vangen!’ Bij gymles was de juf vanwege dit soort nare opmerkingen opgehouden 
met de kinderen zelf teams te laten kiezen. Ondanks de alertheid van de juf en haar 
boosheid over dergelijke opmerkingen klonk er elke keer protest als zij Desie, Collin, 
Erwin, Andrea, Michiel, Stefanie of Aisha (Algeheel Gemarginaliseerden) aan een 
team toewees. ‘Niet die vetzak!’, ‘Niet die houten Klaas!’, ‘Niet die oorwurm!’ Alleen 
wie het geluk had heel goed in iets in te zijn, kon er zo af en toe ‘helemaal bij horen’. 
Stefanie was bijvoorbeeld heel goed in atletiek en als er een team gevormd werd dat 
daarop betrekking had, werd Stefanie met goedkeuren ontvangen ‘Gelukkig zit jij bij 
ons Steef!’ Wie ergens echt in uitblonk en zich op die manier onderscheidde, kon re-
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kenen op waardering. Die waardering was behalve opportunistisch ook oprecht, want 
er werd door de kinderen ook naar verwezen als ze niet op dat moment gebruik van 
iemands talent maakten. Echter, insluiting duurde slechts een moment. De rest van de 
tijd werden de kinderen die kinderachtig heetten te zijn en geen puberlichaam heetten 
te hebben telkens opnieuw gemarginaliseerd.
 De Pubers zetten dus de toon voor wat mooi en goed was. Uitsluiting van 
alles wat daar niet op leek vond door iedereen in de klas plaats. Met alle gemargi-
naliseerden was wel iets mis volgens hun klasgenoten. Desie en Collin waren te dik. 
Andrea was veel te dun. Stefanie had lelijke visogen, Aisha, Michiel en Erwin waren 
gewoon lelijk en Michiel bewoog zich houterig, wat voor de kinderen ‘sloom’ heette. 
Daarbij waren Collin en Erwin te groot en daarom lelijk. Michiel had bovendien een 
hoge stem die de kinderen in de klas vaak nadeden, hoewel zij zelf ook hoge stemmen 
hadden. Op een dag trof ik Collin huilend aan in de gang. ‘Ik kan er niet meer tegen’, 
snikte hij, ‘die rotwijven [Monique, Ellen, sk] zeggen de hele dag door dat ik een dik 
varken ben. De hele dag door. Bij elke zin die ze zeggen. Ik haat ze. En voetballen 
mag ik ook al niet, omdat ik te dik ben. Ik zit op voetbal! Ik wil gewoon van school.’ 
In de klas verweerde hij zich, schold terug en wist een houding van onverschillig-
heid aan te nemen, maar er was eigenlijk geen verweer mogelijk tegen de dagelijkse 
stroom aan beledigingen, die vaak ook nog onder het mom van ‘aardig doen’ gebracht 
werden:

Aan het begin van een pauze zag ik Desie dralend bij haar jas staan. ‘Geen zin 
om naar buiten te gaan?’, vroeg ik. Ze haalde haar schouders op. Ik liep met haar 
mee. Zo langzaam mogelijk treuzelde ze de trappen af naar buiten. Daar stonden 
Fenna, Marie en Marion op haar te wachten. ‘Ben je daar eindelijk!’, was hun niet 
onvriendelijk bedoelde begroeting. ‘Ze geven me een gymnastiekcursus omdat ik 
moet afvallen…’, verduidelijkte Desie, ‘Ik vind het eigenlijk niet zo leuk’, voegde 
ze er zachtjes aan toe. Even later stond Desie met het zweet op haar voorhoofd de 
heftige sprongen en armbewegingen van de meisjes na te doen.
 ‘Kijk!’, riep Andrea die dag tijdens de lunch wijzend op haar broodtrommel-
tje. ‘Wat moeten we zien?’, vroeg Amber afwijzend. ‘Een boterham met kaas!’, zei 
Andrea trots. ‘Nou en?’, zei Valerie, ‘wat is daar nou bijzonder aan!’ ‘Ik moet toch 
aankomen van jullie?’, antwoordde Andrea. ‘Ja’, zei Amber, ‘dat is waar. Maar dat 
lukt niet met één boterham met kaas. Dan moet je er gelijk vier eten’, en ze liep de 
klas uit. ‘Vier?’, mompelde Andrea verschrikt. ‘Neem die van mij maar’, zei Desie, 
‘Ik moet toch afvallen’.

Colllin verweerde zich openlijk tegen de beledigingen. Desie verzette zich fluis-
terend, maar nam evenals Andrea de normen van hun klasgenoten over. De gemar-
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ginaliseerden namen in ieder geval gedeeltelijk de eisen over (vgl. Goffman 1963: 
14). Waar de gemarginaliseerden zich nog zo onopvallend mogelijk konden gedragen 
(zie verderop in dit hoofdstuk), daar waren hun geklede lichamen en hun postuur per-
manent zichtbaar (vgl. Young 1990: 141).51 Zij waren niet zichtbaar omdat zij zich-
zelf op de voorgrond stelden, maar omdat hun klasgenoten voortdurend op hen letten. 
Hun positie zelf werd een stigma, want of ze nou de juiste kleren aantrokken, het ver-
langde gedrag vertoonden, een goede roddel inbrachten of niet, het maakte voor hun 
positie geen verschil: ‘Perceptually, stigma becomes the master status, the attribute 
that colors the perception of the entire person. All other aspects of the person are ig-
nored except those that fit the stereotype associated with the stigma’ (Coleman 1986: 
224). Wie gemarginaliseerd was, werd in alle opzichten in die positie neergezet. En 
hoewel hun klasgenoten hun telkens voorhielden hoe ze zouden moeten zijn, werden 
hun pogingen om aan die normen te voldoen nooit beloond. Sterker nog, elke poging 
leek een bekrachtiging van hun positie als gemarginaliseerde.
 Dat deze kinderen in wezen niet gemarginaliseerd werden omdat zij objectief 
te dik of te dun waren, bewezen de twee Pubermeisjes Bodil en Esther. Zij waren even 
dik of bijna even dik als Desie. Toen ik een keer vroeg hoe het nou kwam dat zij niet 
met hun dik-zijn gepest werden, kreeg ik de volgende antwoorden:

Nathan (Pubers): ‘Bodil en Esther zijn heel erg zichzelf’.
Nuray (Kinderachtige Meisjes): ‘Ik zie ze niet als dik, ik zie ze als Bodil en Esther’
Marion (Professoren): ‘Ze gaan er gewoon heel goed mee om vind ik. Ze gaan niet 
zielig in een hoekje zitten van [met zielig stemmetje]: “O! Ik ben zo dik!” En ze 
trekken leuke kleren aan.’
Jeroen (Rustige Jongens): ‘Ik weet het niet... Ik denk dat ze overtuigd zijn van 
zichzelf. Dat ze vinden dat ze er mogen zijn.’
Bodil: ‘Ik voel me gewoon Bodil. En iedereen die stom doet is zelf zielig. Ik kom 
voor mezelf op!’

Deze kinderen legitimeerden de populaire status van de meisjes door te verwijzen 
naar de twee kernopdrachten: ‘wees jezelf’ en ‘zet jezelf neer’! Geïmpliceerd in al 
deze antwoorden is dat de gemarginaliseerden niet zichzelf waren en het hun eigen 
schuld was dat ze niet het lef hadden om marginalisering te ontstijgen. Zij riepen het 
over zichzelf af om gepest te worden. Waarom de kinderen dit zo zagen, vertel ik 
later. Eerst laat ik zien dat het somatisch normbeeld ook bestond uit geur, en dat onder 
andere geur de angst voor sociale besmetting zichtbaar maakte.

107



Hoofdstuk 3

Stank en sociale besmetting

‘Het onder gevestigde groepen wijdverspreide gevoel dat contact met leden van een 
groep buitenstaanders besmettingsgevaar oplevert, verwijst naar zowel besmetting 
met anomie als naar besmetting met vuil’, schrijven Elias en Scotson in hun studie 
over gevestigden en buitenstaanders (Elias & Scotson 1976: 20). Ook de kinderen 
stelden dat de gemarginaliseerden ‘stonken’ en ‘vies waren’ en concretiseerden zo hun 
angst voor sociale besmetting, zoals ik hier duidelijk zal maken.
 De kinderen vonden geur erg belangrijk: zo hadden de meeste meisjes met 
gymnastiek altijd een deodorant bij zich en wisselden zij hun kennis over verschil-
lende merken en geuren uit. Een aantal van de Pubermeisjes (en jongens) had ook 
parfums, die zij wel aan elkaar lieten ruiken maar die zij niet makkelijk bij iedereen 
opspoten.‘Het is mijn geurtje’, hoorde ik Jaya een keer zeggen tegen een klasgenote 
(uit haar eigen subgroep) die haar polsen voorhield. Ze borg het flesje snel in haar tas 
op. Een aantal van de Puberjongens had zelf ook een ‘geurtje’ en vroeg regelmatig of 
ze even het flesje van de meisjes mochten zien of ruiken. Op een keer rook Nathan met 
dichte ogen aan de nek van Bodil: ‘Moet je eens ruiken!,’ raadde hij me aan. ‘Ze ruikt 
zo lekker!’, voegde hij er genietend aan toe. ‘Hoe ruikt ze dan?’, vroeg ik. ‘Ze ruikt 
naar babytje’, zei hij (en hiermee bedoelde hij niet te verwijzen naar ‘kinderachtig’ 
maar naar ‘puur’). Zo sloten de Pubers elkaar in, en de rest buiten. De Professoren-
meisjes vonden de parfums van de Pubers maar belachelijk: ‘Zo groot zijn ze nou toch 
ook weer niet?’, stelde Mirte. Sommige Kinderachtige Meisjes hadden wel interesse 
en vroegen in de kleedkamer wel eens of ze ook mochten ruiken aan het flesje van 
Esther, die dit soort vragen niet, zoals Jaya en Bodil, beantwoordde met een snauw.
 De kinderen waren bang om te stinken. Aan mij vroegen zowel jongens als 
meisjes regelmatig, heel zachtjes, als ze me alleen troffen: ‘Stink ik?’, en dan hiel-
den ze een arm omhoog of legden hun hoofd scheef zodat ik in hun nek kon ruiken. 
De kinderen konden bijna hysterisch reageren op een zweetplek van zichzelf of een 
klasgenoot: ‘Gadverdamme!’ gilde Marie een keer, ‘Jak! Kots! Ik ga over m’n nek, 
moet je die zweetplekken van Erwin zien!!’ De andere kinderen huiverden mee. Zweet 
diende bestreden te worden. Wie geen deodorant had leende een deostick van een 
vriendin (die de stick nooit zou uitlenen aan een niet-vriendin) en wie niet douchte na 
het gymen legde omstandig uit dat ze die middag thuis onder de douche zou gaan. Een 
beschuldiging van vies-zijn was snel gemaakt, met alle sociale gevolgen vandien. Wie 
ook maar de geringste vlek op zijn kleding had, werd voor vies uitgemaakt en ook wie 
een ‘verkeerde’ geur aanbracht, werd voor vies versleten. Zo gaven de klasgenoten 
als verklaring voor de impopulariteit van Andrea dat ze heel vies rook. Andrea had 
vaak kokosolie in haar haren en daardoor zou niemand naast haar willen zitten. Haar 
klasgenoten vonden de geur vreselijk, zeiden ze. Maar als de populaire Jaya kokosolie 
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had gebruikt, hadden haar klasgenoten haar nooit vies gevonden. De hiërarchie in 
geur (vgl. Howes 1991; Largey & Watson 2006: 32,33) en de sociale hiërarchie waren 
dus nauw met elkaar verbonden:

Odors are the means by which the boundary between self and other is demarcated, 
as well as the supposed basis of prejudical extensions of such demarcation; in other 
words, olfacation is the means to corporealize dislike and a prominent excuse for 
expressions of racism, sexism, classism and xenophobia (Drobnick 2006: 14).

Inderdaad maakten de kinderen middels geur sociale hiërarchie lichamelijk tastbaar: 
de populaire kinderen roken lekker, de gemarginaliseerden ‘stonken’. Het toeschrij-
ven van ‘stank’ was een manier waarop de kinderen hun angst voor sociale besmetting 
concretiseerden.
 Al eerder is beschreven dat contact met gemarginaliseerden vermeden wordt 
door ‘gevestigden’, om Elias’ term te gebruiken, uit angst sociaal besmet te raken 
(Elias & Scotson 1976: 19-20, 166). In de ideeën van de kinderen over populariteit 
kwam hun geloof in overdraagbaarheid van die positie in de klas naar voren. Zo ging 
Jaya in groep 7 expres veel met de populaire Amber en Nathan om, opdat zij zelf 
populair zou worden (wat haar dus lukte). Impopulariteit was in de voorstelling van de 
kinderen eveneens overdraagbaar, maar dan in negatieve zin en dus ‘besmettelijk’52: 
Mats wilde dat zijn minder populaire vrienden niet te veel opvielen, uit angst zelf ook 
impopulair te worden (‘Doe eens wat stiller!’, siste hij dan, ‘straks zien ze ons!’ Daar-
bij keek hij in de richting van de Puberjongens). De angst sociaal te vallen was groot:

Een schrijnend voorbeeld hiervan was de vriendschap tussen de Puber Amber en 
de Kinderachtige Stefanie: Amber zorgde ervoor niet al te veel in de buurt van 
Stefanie te komen. ‘Ze is wel een vriendin’, vertelde Amber, ‘maar ik ga met een 
ander groepje om dan zij. Daar hoort zij gewoon niet bij. Zij is gewoon te kinder-
achtig.’ Toen Stefanie in de groep 6 een moeilijke periode doormaakte en vaak 
gepest werd door een paar jongens, nam Amber het zelden openlijk voor Stefanie 
op. Niet omdat ze dat niet wilde, maar omdat, zoals ze zelf zei, ze bang was dat 
anderen haar dan ook gingen pesten. En Stefanie begreep dit: ‘Amber is bang om 
ook gepest te worden als ze mij helpt’.

De kinderen speelden met deze angst, die ze bij elkaar veronderstelden. Meisjes
plaagden of pestten elkaar met verliefdheden op jongens die niet zo populair waren. 
Esther introduceerde bijvoorbeeld de lijstjes met vragen als ‘Wie vind je geil?’, met 
drie keuzemogelijkheden, waarbij ze soms voor de grap drie niet populaire jongens 
onder elkaar zette. Een pesterige opmerking als: ‘Je bent gewoon verliefd op Erwin, 
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ik zie het wel! Iedereen ziet het!’, wekte steevast wanhoop bij de gepeste in haar 
pogingen de bewering te ontkrachten. Jongens bliezen bij elkaar ‘de stank’ weg van 
een impopulair meisje, of zeiden, als ze gemeen wilden zijn: ‘Je stinkt net als [naam 
van gemarginaliseerde].’ Half gemeend uitten de kinderen dreigementen als: ‘Als je 
me geen snoepje geeft, moet je lekker naast die en die [impopulair iemand] zitten’. 
Op allerlei manieren concretiseerden de kinderen het thema van sociale besmetting: 
in stank, in slijm, in vies-zijn, naar beneden dus, sociale daling, maar ook omhoog, in 
mooi of aantrekkelijk-zijn, of in zichtbaarheid, sociale stijging.

Creswell merkt op dat:

(…) images of the body often serve as a microcosm for the anxieties and dreads of 
the social microcosm. Bodily secretions are particular instances of the more general 
‘dirt’ metaphor that Mary Douglas has specified as meaning nothing more (nor less) 
than ‘mattter out-of-place’ (Creswell 1997: 340).

Een voorbeeld van een concretisering van de angst voor sociale besmetting was 
het veel gehoorde scheldwoord ‘slijmbal’. Wie te opzichtig probeerde in de gratie 
te komen bij een klasgenoot, een subgroep of een leerkracht, werd een slijmbal of
slijmerd genoemd. Een slijmbal is iemand die aardig doet om iets gedaan te krijgen, 
om in de gunst te komen. Het was een beschuldiging die het schaamrood op de kaken 
deed verschijnen. Toen Lynn bijvoorbeeld haar vinger opstak, omdat ze jongere kin-
deren wel wilde helpen lezen, kreeg zij meteen ‘slijmerd’ naar haar hoofd geslingerd 
van Romeo. Ze zou het alleen maar doen om aardig gevonden te worden door de 
leerkracht. ‘Het lijkt me gewoon leuk om te doen’, was haar verdediging, die met 
een ‘Ja ja’ ontvangen werd, waarop Lynn met een rood hoofd heel hard aan het werk 
ging. De beschuldiging luidde dat iemand zich wilde onderscheiden op oneigenlijke 
gronden. Degene die uitschold plaatste zichzelf daarmee aan de goede kant van de 
grens: ik slijm niet, ik ben eerlijk. Uiteindelijk betekende dat: ik-ben-mezelf. Met het 
voldoen aan die eis, plaatste de uitschelder zich hoger in de hiërarchie. Omgang met 
een ‘slijmbal’ was besmettelijk:

Toen ik een keer op het schoolplein stond, kwamen een gearmde Fenna en Jaya 
langs gewandeld: ‘Er zit slijm op je jas, Suzanne’, riep Jaya vol afkeer. ‘Mirte is 
zeker langs geweest!’, riep Fenna. Ik bedwong mijn eerst reactie: de mouwen van 
mijn jas af te gaan vegen. Ook vond ik hun opmerking onaangenaam, alsof ik zelf 
verstoten werd doordat ik de dag tevoren met Mirte de pauze had doorgebracht. 
Een paar dagen later deden Fenna en Jaya mij de fantasie uit de doeken dat als 
Mirte op bezoek kwam er een laag slijm over de meubels lag en dat je je door het 
slijm een weg moest banen naar de keuken. Fantasie, schrijf ik, maar eigenlijk 
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klonk hun verhaal niet als fantasie, maar alsof ze zelf werkelijk kokhalzend door 
dat slijm gewaad hadden.

Het in de gunst willen komen laat in het verhaal van de meisjes letterlijk een slijm-
spoor na. Zo concretiseerden zij in hun voorstelling Mirte’s gedrag, dat zij afkeurden. 
Afgezien van de afgunst die men zou kunnen lezen in de opmerking van Jaya en Fen-
na tegen mij (ze heeft een pauze doorgebracht met iemand anders dan met ons), is het 
scheldwoord slijmbal een concretisering van gedrag dat niet zichtbaar mocht worden: 
het pogen een betere positie te verwerven. Dat iedereen op zijn of haar eigen manier 
strategieën ontwikkelde om bij iemand in de gunst te komen, was een publiek geheim. 
Iemand die voor ‘slijmbal’ werd uitgemaakt, werd op de sociale onhandigheid van 
de strategie gewezen: in de verbeelding van de kinderen liet die poging letterlijk een 
spoor van slijm na.
 Elders heb ik beschreven hoe de nadruk op uiterlijke kenmerken, als ook het 
fysieke bestendigen van bijvoorbeeld vriendschappelijke relaties en het fysiek ervaren 
van scheldwoorden, een onderdeel vormen van wat ik ‘tastbaar denken’ genoemd 
heb (Kuik 1996; 1999). Tastbaar denken is het op een lichamelijke manier concreet 
maken of voorstellen van abstracte begrippen of ideeën. Zo is de voorstelling van 
de ‘slijmbal’ een concretisering van het taboe op zichtbaar sociaal willen stijgen. En 
zo maakt het idee van overdraagbaarheid of besmettelijkheid, zoals in het scheld-
woord ‘slijmbal’, de angst voor sociale daling tastbaar. De kinderen concretiseerden 
in hun ogen sociaal onacceptabel gedrag door naar fysiek besmettelijke ‘afwijkingen’ 
te verwijzen. Zo beschikten de niet-gemarginaliseerden in hun eigen ogen over het 
juiste fysieke kapitaal en ontbrak het de gemarginaliseerden daaraan: de juiste kle-
ding, het juiste lichaam, de juiste manieren van bewegen en sporten, de juiste geur. De 
niet-gemarginaliseerden bepaalden wat het somatisch normbeeld was (vgl. Creswell 
1997: 341), waarbij de Pubers het meeste fysieke en zintuigelijke kapitaal tot hun 
beschikking hadden en de gemarginaliseerden daarvan uitgesloten werden. Door te 
marginaliseren op basis van dit normbeeld, reïficeerden en legitimeerden de populaire 
kinderen hun eigen positie in de middelste en bovenste regionen van de hiërarchie in 
de klas. De kinderen stelden ook eisen aan gedrag, op basis waarvan zij elkaar insloten 
of uitsloten.

Criteria van insluiting en uitsluiting: gedrag

Door hun positie aan de top van de hiërarchie, waren de Pubers in staat om grenzen te 
trekken tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag. Nogmaals, niet alle kinderen waren 
het eens over die grenzen, maar iedereen in de klas moest zich er wel toe verhouden. 
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Eenmaal gemarginaliseerd werd het desbetreffende kind haast volledig uitgesloten 
van ‘normaal’ gedrag: alles wat de gemarginaliseerde deed, hoe ‘normaal’ ook, kreeg 
het stempel ‘kinderachtig’ en vormde een bevestiging voor de hiërarchie in de klas. 
De kinderen prezen ‘lef hebben’, ‘brutaal zijn’ (authentiek en puberachtig zijn) en 
zelfbeheersing.

Zelfbeheersing en lef

De kinderen eisten zelfbeheersing van zichzelf en elkaar op het gebied van agressie en 
verdriet.53 De eis tot zelfbeheersing van affecten is, zoals Elias (1982) heeft beschre-
ven, tot een middenklasse ideaal uitgegroeid, en dient zich aan de kinderen aan als 
norm. De kinderen zagen verlies van zelfbeheersing als ‘kinderachtig’ en impliceerden 
daarmee dat de kunst van zelfbeheersing bij ‘puberachtigheid’ hoorde. Echter, gedrag 
van puberachtigen werd sowieso positief beoordeeld en dat van de Algeheel Gemar-
ginaliseerden als negatief. Zo beantwoordden klasgenoten de tranen van populaire 
kinderen met empathie, terwijl tranen van de Algeheel Gemarginaliseerden ergernis 
opwekten of zelfs gelach. Een huilende Stefanie (Algeheel Gemarginaliseerde) kreeg 
van een lachende of geïrriteerde klasgenoot: ‘Huilebalk!’ of: ‘Zit je weer te grienen?’ 
te horen terwijl een om dezelfde oorzaak (bal tegen het hoofd) huilende Marie troost-
ende armen en woorden vond bij haar klasgenoten. Jongens huilden beduidend mind-
er vaak dan meisjes en konden alleen rekenen op empathie wanneer het (extreme) 
fysieke pijn betrof. Maar ook hier gold dat Algeheel Gemarginaliseerde jongens in 
eenzelfde pijnsituatie voor ‘mietje’ werden uitgemaakt.
 Ook op het gebied van agressie verlangden de kinderen zelfbeheersing. Zij 
waren onder de indruk van boosheid, mits deze niet doorsloeg in al te hard gescheld, 
geschreeuw of gemep. Zo bewonderden klasgenoten Marion (Professoren), om-
dat zij ‘goed van zich af kon bijten’, maar lachten ze ook vaak omdat ze heel hard
schreeuwde als ze boos werd en flink tekeer ging (verbaal). En zo had Collin (Alge-
heel Gemarginaliseerde) een paar keer als een dolle om zich heen staan slaan, zodat 
hij vanaf de eerste keer al als ‘het beest’ of ‘de rammer’ te boek stond, terwijl de 
regelmatige vechtende Nathan en Romeo konden rekenen op bewondering en bijval 
van hun klasgenoten. Daarbij werd de boosheid van een populair iemand ook gezien 
als ‘stoer’ of ‘lef’, terwijl de woede van een Algeheel Gemarginaliseerde als ‘laf’ 
bestempeld werd. Collin was laf als hij vocht, vonden zijn klasgenoten, omdat hij veel 
sterker zou zijn dan zijn tegenstander, terwijl Nathan en Romeo eveneens vochten met 
kleinere kinderen uit lagere klassen, maar sympathie oogstten (zij hadden niet ‘met 
zich laten sollen’).
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 Eveneens de meer naar binnen gekeerde variant van boosheid, ‘beledigd zijn’, 
vormde een bron van vermaak en hoon. ‘Ben je nu beledigd?’, vroeg iemand dan trei-
terig aan de beledigde in kwestie. Hierop volgde steevast een ontkenning, terwijl de 
beledigde tegelijkertijd heel duidelijk leek te willen maken beledigd te zijn. Het was 
maar weinigen gegeven om geen enkel spoor van beledigd zijn te laten blijken. Dit 
lukte, zoals ik in het portret van Jaya liet zien, de Pubers het best. Ook de populaire 
Eva vertoonde nooit een teken van beledigd zijn. Ze waren in staat directe conflicten 
te vermijden, een aura van onkwetsbaarheid aannemend, en voor al hun gedrag er-
kenning te vinden terwijl hetzelfde gedrag van (Algeheel) gemarginaliseerden mis- en 
ontkend werd. Zo konden de Pubers hun positie behouden.
 De Algeheel Gemarginaliseerden waren volgens klasgenoten niet in staat zich 
te beheersen en daarom was het volgens hen mede hun eigen schuld dat ze gemar-
ginaliseerd waren: ‘Moet-ie maar niet als een gek gaan meppen’, of : ‘Moet ze maar 
niet om alles gaan janken’, zeiden klasgenoten. De emoties van de Algeheel Gemar-
ginaliseerden waren volgens klasgenoten ‘hun eigen keus’. Ze konden immers ook 
níet slaan en níet huilen, zo was hun redenering. Dezelfde emoties van de populaire 
kinderen zoals van Marion werden gelegitimeerd met behulp van de authenticiteitsop-
dracht: de emoties ontlokten uitspraken als: ‘Dat [boos worden, sk] hoort bij haar’ of 
‘Ja, dat is Marion!’ en ‘Let er maar niet te veel op. Zo is ze nu eenmaal’. In emoties 
toonden de kinderen ‘zichzelf’. En jezelf moest je tonen, maar niet te onbeheerst. 
Boosheid belichaamt dus zowel authenticiteit - het is een echte emotie waarmee je 
jezelf laat zien - als maakbaarheid - je zet jezelf er sociaal stevig mee neer, stelt een 
grens, bevecht een positie. Opvallend genoeg waren de Pubers nooit boos, zeiden ze 
toen ik ernaar vroeg:

‘Ja zeg, ik ga me niet laten kennen hoor’, zei Jaya. ‘Als ik boos ben laat ik het niet 
zien hier op school’, zei Bodil. ‘Ik kan wel boos worden op mijn ouders’, vertelde 
Amber, ‘maar in de klas laat ik boosheid niet zien’. ‘Ik los het op met een grapje’, 
zei Romeo en gaf me een knipoog. En Nathan beweerde over zichzelf dat hij dan 
wel veel schreeuwde, maar dat dat vooral tijdens voetballen en spelletjes was, dat 
dat geen echte boosheid was. ‘Waarom is boos-zijn jezelf laten kennen?’, vroeg ik 
hun. ‘Dan weet iedereen meteen hoe je bent’, zei Jaya onmiddellijk. ‘En dan word 
je gepest’, voegde Esther toe.

Inderdaad zag ik, afgezien van Valerie, de Pubers niet openlijk boos worden. Blijkbaar 
was boosheid een emotie die de Pubers in de klas niet meer nodig hadden om hun 
positie te consolideren, maar was het voor de kinderen die in de hiërarchie net iets 
onder de Pubers stonden wèl een belangrijk wapen dat ingezet kon worden om ‘van 
je te laten horen’ en om de eigen positie in de klas mee te bevechten of te verstevigen.
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 Het interessante is dus dat boosheid tegelijkertijd een kracht en een zwakte 
kan zijn en dat deze tegenstelling het dilemma van de kinderen toont: de wens jezelf 
te zijn en jezelf te tonen ging gepaard met de angst afgewezen te worden. In de para-
doxale opvattingen over boosheid (als lef en als zwakte) zijn zowel de ideeën over 
authenticiteit als die over maakbaarheid terug te vinden. Enerzijds is boosheid een 
‘echte’ emotie die het ‘zelf’ toont, anderzijds is boosheid eveneens een manier om een 
positie te verwerven, te bevechten of te consolideren.
 Zoals ook in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, beoordeelden de kinderen 
elkaar voortdurend op de mate van ‘echt zijn’ en ‘jezelf zijn’. Ook de kinderen uit het 
onderzoek van Linda Duits beoordeelden elkaar hierop en maakten gebruik van wat 
Duits ‘the repertoire of choice’ (Duits 2008: 208-210) noemt, wat voortkomt uit de 
liberale maakbaarheidsopdracht. Je eigen keuze maken klonk als ‘iets heiligs’, schrijft 
Duits (Ibid.: 209). Zij relateert het belang dat de kinderen hechtten aan het maken van 
eigen keuze onder andere aan de van volwassenen afhankelijke status van kinderen. 
Op die gebieden waar ze wel wat ruimte hebben (kleding bijvoorbeeld), wordt het 
maken van een eigen keuze heel belangrijk (Ibid.). Hoewel die verklaring plausibel is, 
daar het verwerven van een sociale positie en zelf kiezen verweven zijn met de wens 
‘groot’ en ‘puberachtig’ te zijn, gaat er volgens mij aan vooraf dat maakbaarheid zich 
als zodanig ook al als iets belangrijks, dus in de vorm van een dominant thema, aan de 
kinderen aandient.
 Een van de maatstaven voor de echtheid van iemand was ‘lef hebben’. Lef 
kende volgens de kinderen verschillende vormen en werd zeer gewaardeerd. Lef was 
de moed hebben ‘jezelf te zijn’ of jezelf te onderscheiden. De relatie tussen ‘lef heb-
ben’ en ‘jezelf zijn’ verraadt de ervaren spanning tussen conformeren en onderschei-
den. Wie zichzelf wilde laten zien had moed nodig, omdat dit betekende dat iemand 
zich op sommige punten juist niet aanpaste. Dit wil niet zeggen dat je jezelf op allerlei 
manieren mocht onderscheiden. Ook het tonen van ‘jezelf’ was aan regels gebonden. 
Het was de kunst om die regels naar eigen hand te zetten.
 De populaire kinderen hadden volgens hun klasgenoten allemaal lef. Ze durf-
den dingen te zeggen die hun klasgenoten niet durfden: zo liepen Jaya en Bodil ge-
woon op andere kinderen af (met name jongens) en gingen met ze in gesprek, iets wat 
anderen hen niet nadeden. En toen Nathan een keer als vrouw verkleed een toneelstuk 
deed, was iedereen onder de indruk van zijn lef. ‘Dat zou ik noooooit durven!’, riep 
Fenna. ‘Hij loopt voor paal!’, grijnsde Hein vol bewondering. En dat ze schoolwerk 
afdeden als ‘volkomen onbelangrijk’ was iets wat bewondering wekte en door veel 
kinderen gezien werd als ‘lef hebben’ en horend bij het puber-zijn. Voor de jongens 
bestond lef hebben ook uit brutaal zijn tegen volwassenen. Meestal achter hun rug om 
overigens, door het trekken van gekke bekken of het fluisteren van commentaar. Dit 
soort lef ontlokte bewonderend gegiechel aan de klas. ‘Hij durft echt veel!’, werd er
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dan gezegd. Brutaal zijn hoorde bij puberachtigheid, volgens de kinderen. ‘Hij is al 
puber, dan word je vanzelf brutaler’, zei Mats over Nathan.
 Wie echter te ver ging in brutaliteit, trok te veel aandacht naar zich toe en 
overtrad het gebod op bescheidenheid. De kinderen ergerden zich enorm aan klasge-
noten die te vaak en te uitgebreid brutaal deden (zoals Nathan die te lang brutaal was 
tegen de meester) en daarmee te veel negatieve aandacht van volwassenen trokken. 
Maar zoals gezegd had dit voor populaire kinderen geen vergaande consequenties.
 Lef hebben was ook ‘voor jezelf opkomen’. Lynn, Mirte en Eva sloten Ma-
rion vaak buiten, maar hadden ook bewondering voor haar. ‘Ze is dan wel snel boos’, 
zei Eva, ‘maar ze laat niet over zich heen lopen, ze komt wel op voor zichzelf’. Het 
verlies van zelfbeheersing vormde op zich een bron van minachting en vermaak voor 
omstanders, maar de kinderen die niet Algeheel Gemarginaliseerd waren oogstten wel 
bewondering voor het feit dat ze in staat waren ‘van zich af te bijten’ zoals Fenna het 
uitdrukte.
 Ten slotte was lef hebben ook dat je voor je eigen mening uit durfde te komen. 
Wie ‘meewaaide’, om Nathans term te gebruiken, kon rekenen op afkeuring: ‘Je durft 
gewoon niet te zeggen wat je echt vindt!’, riep dan altijd wel iemand. Al deze punten 
met betrekking tot ‘lef hebben’ willen echter niet zeggen dat iedereen het er altijd 
over eens was of iemand lef toonde of niet. Zo vonden de Journalisten en een paar 
Pubermeisjes Mirte een slijmbal, maar kreeg zij van Nathan en Romeo juist waarder-
ing omdat ze ‘helemaal zichzelf’ was. En als iemand zich wel duidelijk uitsprak dan 
betekende dit helemaal niet dat hierop automatisch waardering volgde. Zo was er ook 
vaak sprake van jaloezie als iemand iets moedigs had ondernomen, zoals het voor-
beeld van Mirte laat zien:

Op een ochtend vertelde Mirte in de kring dat ze met meester Tom gepraat had. Ze 
had hem gezegd dat ze zonder plezier naar school ging, dat ze aldoor bang was dat 
hij boos werd op de klas en dat ze zich niet kon concentreren door zijn woedeaan-
vallen. Tom had verteld dat hij ziek was en dat het hem speet. Juf Els luisterde met 
bewondering: ‘Wat dapper van je’, zei ze tegen Mirte. Maar haar klasgenoten kre-
gen ogen als schoteltjes. ‘Hoe haalt ze het in haar hoofd!’, zei Amber tegen Esther 
en Romeo. ‘Dat zeg je toch niet tegen iemand die ziek is!’, zei Jeroen. Achter haar 
rug om veroordeelden ze Mirte, terwijl zij iets had gedaan wat al haar klasgenoten 
niet hadden gedurfd.

Ik denk dat sommige kinderen jaloers waren op haar lef en dat ze haar gedrag daarom 
afwezen. Ze gaven Mirte echter geen directe kritiek. Mirtes positie in de klas was re-
delijk sterk omdat ze de vriendin was van de populaire Eva. Als Mirte een Puber was 
geweest, had ze bewondering geoogst. Als ze een Algeheel Gemarginaliseerde was 
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geweest, was ze openlijk weggehoond door haar klasgenoten. De kinderen leken ‘lef 
hebben’ voor te behouden aan de Pubers.
 De Pubers waren dus in staat om de normen op te voeren, de toon te zetten en 
hun positie voortdurend gehandhaafd en bekrachtigd te zien. Dat zij hiertoe in staat 
waren, kwam voort uit het feit dat zij zich op alom tegenwoordige normen beriepen, 
die zich ook aan andere klasgenoten als ‘normaal’ aandienden. Op zich bestond er dus 
consensus over de normen maar verschilden de kinderen in de uitvoeringen ervan. Dat 
‘lef hebben’ goed was, daar was iedereen het over eens. Welk gedrag nog onder ‘lef 
hebben’ viel en welk net niet, daarover waren de meningen verdeeld. Afhankelijk van 
de positie die de kinderen in de hiërarchie innamen werden de verschillen in opvatting 
hetzij openlijk, dan wel meer achter iemands rug om geventileerd, kenbaar gemaakt 
en besproken: terwijl de Pubers publiekelijk hun opvattingen kenbaar maakten over 
iedereen in de klas, gaven bijvoorbeeld de Professoren onder elkaar commentaar op 
het lef van de Pubers.
 De Algeheel Gemarginaliseerden konden geen goed doen. Zij waren in de 
ogen van hun klasgenoten ‘zwak’ en ‘slap’. Ze kwamen niet voor zichzelf op. Kin-
deren die niet voor zichzelf op durfden te komen ontmoetten ergernis. ‘Doe er dan ook 
wat aan!’, zei Marie een keer over Collin die huilde omdat hij gepest werd. ‘Laffe’ 
kinderen namen volgens klasgenoten zelf niet het heft in handen, waren niet overtuigd 
van zichzelf en wekten daarmee ergernis.
 ‘Ik kom er altijd eerlijk voor uit als ik iets geflikt heb’, vertelde Hein, ‘Wie dat 
niet doet is een mietje.’ Kinderen die smoesjes bedachten om onder straf uit te komen, 
die de schuld op anderen schoven of logen, kregen te horen dat ze zwak of laf waren. 
De Algeheel Gemarginaliseerden waren bij voorbaat al slap. Nuray (Kinderachtige 
Meisjes) zei een keer over Stefanie (Algeheel Gemarginaliseerde): ‘Je ziet gewoon 
dat ze zit te liegen. Ze weet wel waar die doosjes [van Fenna] zijn, maar ze is te slap 
om het toe te geven.’ Maar ook al had Stefanie wel gezegd waar Fenna’s doosjes 
waren, dan nog had ze te horen gekregen kinderachtig of slap te zijn.
 Lef van gemarginaliseerden werd dan ook niet (h)erkend door hun klasge-
noten:

Op een druilerige dag waarbij de helft van de kinderen buiten pauze hield en de an-
dere helft binnen, hing Michiel samen met Monique een gummetje aan een touwtje 
uit het raam om de kinderen in de klas onder hen af te leiden. Plotseling stormde 
het hoofd van de school binnen: ‘Dacht ik het niet!’ schreeuwde hij, ‘Jij natuurlijk 
weer!’ Hij rende op Michiel af en greep het touwtje uit de handen van Michiel 
en Monique. ‘Ik niet alleen’, verweerde Michiel zich rustig. ‘En nog brutaal en 
klikken ook! Waar ben je mee bezig? Kun je niet nadenken! Na school kom je 

116



Marginalisering: de angst sociaal te vallen

strafwerk maken bij mij op de kamer!’ De klasgenoten gniffelden. Monique zei: 
‘Sorry Michiel’ en haastte zich de klas uit.

De onrechtvaardigheid van het schoolhoofd en het (als laf te classificeren) zwijgen 
van Monique waren geen onderwerp van gesprek. De klasgenoten classificeerden 
Michiels verzet niet als ‘lef’. ‘Als je zoiets kinderachtigs doet moet je niet gek op-
kijken dat je straf krijgt’, zei Liesbeth en daarmee was de kous af. Als de populaire 
Jaya en Romeo betrapt waren en straf hadden gekregen, was de verontwaardiging 
groot geweest. Zij zouden niet kinderachtig genoemd zijn en hun verzet tegen het 
hoofd zou als ‘lef’ zijn geclassificeerd. De Algeheel Gemarginaliseerden werd zo de 
kans ‘lef te hebben’ en moed te tonen ontnomen.
 De kinderen die gevangen zaten in hun gemarginaliseerde positie maakten 
hun klasgenoten attent op de breekbaarheid van de posities binnen het sociale web en 
riepen angst op: ‘Dit kan mij ook overkomen’, een vrees die hun klasgenoten omzetten 
of uitten in irritatie. De irritatie maakte het mogelijk om geen verantwoordelijkheid te 
voelen voor de sociaal zwakkeren, hen niet te hoeven verdedigen en de schuld bij de 
gemarginaliseerde zelf te leggen.

Worstelingen: tussen maakbaarheid en authenticiteit

Hoe de gemarginaliseerden zich ook in bochten wrongen, op welk terrein zij zich ook 
begaven, zij zaten gevangen in hun marginale positie. Zelfs al poogden zij de juiste 
taal te spreken, de juiste kleren aan te trekken en het juiste gedrag te vertonen, dan nog 
verwezen hun klasgenoten hen naar de schaduw en kregen zij de mededeling ‘dit ben 
je niet, hier hoor je niet en zo kan je nooit zijn’ permanent en op allerlei manieren (op-
merkingen, gepest, uitsluiting van roddel en geheimen) voor de voeten geworpen. Zo 
raakten en bleven niet-marginale posities in de klas voor hen onbereikbaar. En waar 
zij dachten of poogden zichzelf te zijn of zichzelf te tonen, ontmoetten zij schamper-
heid en afwijzing. Hun restte niets anders dan te verdwijnen naar hun eigen niches, 
waar zij zo onzichtbaar en onhoorbaar mogelijk hun eigen werelden creëerden. Aisha 
bijvoorbeeld hulde zich letterlijk in een volkomen stilzwijgen. Als iemand haar iets 
vroeg schudde of knikte zij, of haalde haar schouders op. Alleen met Stefanie praatte 
zij, maar zoals gezegd: fluisterend in de klas.54

 De Algeheel Gemarginaliseerden onthielden zich van commentaar op 
klasgenoten, maakten zich klein in klassengesprekken, zochten kleine hoekjes op het 
schoolplein en trachtten zich zo onzichtbaar mogelijk te maken, terwijl hun klasge-
noten hun geen onzichtbaarheid toestonden. Sommige kinderen gingen zich gedragen 
naar het stigma dat zij opgeplakt hadden gekregen (vgl. Coleman 1986: 224).
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Toen Collin een keer een woede-uitbarsting had gehad waarbij hij Ellen fysiek te 
lijf was gegaan, nadat zij en Monique hem dagenlang hadden getreiterd, kreeg ik 
de volgende dag een opgewonden verslag van bijna iedereen in de klas. Sindsdien 
kreeg Collin dagelijks wel een opmerking als ‘Wanneer ga je er weer op losram-
men Collin?’ Hier was geen verweer tegen mogelijk. Dus Collin maakte gebruik 
van de indruk die hij had gemaakt door vaak te doen alsof hij iemand wilde gaan 
slaan, daarbij enge keelgeluiden producerend. Of hij zei dingen als: ‘Wacht maar 
af, ik ruk je kop er straks wel af’. Zo nam hij de positie in die zijn klasgenoten hem 
dagelijks voorhielden: ‘de rammer’ of ‘het beest’. Zo refereerden zij soms ook aan 
hem: ‘Moet jij naast het beest zitten?’, ‘Mooi niet dat ik die rammer erbij wil’.

Hij bevestigde hun beeld, in een poging om zo nog enigszins regie over zijn eigen 
positie te verkrijgen (vgl. Elias & Scotson 1976: 20,21).
 Het zwijgen van Aisha, de oerkreten van Collin, het gegiechel van Stefanie en 
Aisha – daarheen en daartoe waren zij gedreven en daar balanceerden zij in de marges 
van de klas. ‘Ze laten je wankelen op het randje’, zei Michiel over populaire kinderen, 
‘zodat je bijna, maar net niet valt’. In één zinnetje zegt Michiel hier dat gemargi-
naliseerd worden betekent dat je naar de uiterste marges geduwd wordt, maar dat die 
marges gecreëerd worden in relatie tot en door degenen die marginaliseren. Oftewel, 
dat de uitsluiters met het marginaliseren voortdurend hun eigen geslaagde positie in 
de hiërarchie bestendigden; dat ze daarvoor de gemarginaliseerden nodig hadden. Zo 
dienden de gemarginaliseerden als negatieve identificatiebron.
 Het was opvallend dat klasgenoten zo eenstemmig waren over de Algeheel 
Gemarginaliseerden. Immers, je zou verwachten dat de overeenstemming duidt op 
een grote mate van onderlinge verbondenheid (Elias & Scotson 1976: 10,11), terwijl 
daar, zoals ik in hoofdstuk 1 liet zien, juist geen sprake van was. Als het niet de onder-
linge verbondenheid was die de mate van uitsluiting bewerkstelligde, wat was het dan 
wel?
 De psycholoog Bob van de Meer merkt op dat de dynamiek van een klas altijd 
zal bestaan uit pestkoppen en zondebokken omdat er altijd kinderen zullen zijn die 
niet aan de normen van de pestkoppen voldoen (1988:16). Om een tweetal redenen 
vind ik deze verklaring voor marginalisering niet afdoende. Ten eerste denk ik niet dat 
er altijd gepest hoeft te worden in een klas. Wel ontstaat er in elke klas een hiërarchie 
die gepaard gaat met in- en uitsluiting en die verschillende vormen kan aannemen. 
Ten tweede wordt het waarom van marginalisering op deze manier verklaard vanuit 
hoe marginalisering plaatsvindt: immers, kinderen zelf legitimeren marginalisering 
op basis van de beweerde fysieke en sociale gebreken van de gemarginaliseerden en 
Van de Meer neemt deze legitimering tegelijk als verklaring over het waarom. Hier-
mee verdwijnt de vraag naar de achtergrond waarom groepsnormen op deze manier 
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geconstitueerd en bestendigd dienen te worden. Het antwoord op die vraag moet
mijns inziens gezocht worden in het door de kinderen beleefde spanningsveld tussen 
maakbaarheid en authenticiteit: in het geworstel om deze twee opdrachten te combi-
neren.

Wat verborgen moest blijven

In het voorafgaande liet ik zien dat de kinderen hun status in de klas bestendigden 
èn legitimeerden door de gemarginaliseerden voortdurend te confronteren met hun 
zogenaamde gebrek aan lef om zichzelf te zijn, waarbij de eersten aldoor opnieuw de 
normen ten aanzien van gedrag en het lichaam opriepen. Zij legitimeerden en naturali-
seerden hun positie door te verwijzen naar maakbaarheid en authenticiteit, en vooral 
door te verwijzen naar en te wijzen op het falen van de gemarginaliseerden in deze.
 De maakbaarheidsopdracht schrijft voor dat je zelf verantwoordelijk bent om 
als geslaagd subject, een door de sociale wereld (samenleving) herkenbaar en erkend 
subject, door het leven te gaan. Dat wil zeggen dat de kinderen zichzelf een zo goed 
mogelijke plek op de sociale ladder moesten bezorgen; dat ze moesten laten zien dat 
ze wat te betekenen en te zeggen hadden; dat ze zich moesten onderscheiden, zij het 
op bescheiden wijze, van de rest. Klasgenoten verweten de gemarginaliseerden een 
gebrek aan lef (kracht, moed, macht) om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen: 
zij hadden hun positie aan zichzelf te danken. De consequentie van de eis zelf ver-
antwoordelijkheid te dragen, is dat de kinderen zichzelf op de sociale kaart moesten 
zetten door regie toe te passen. Ik spreek van regie omdat die term erop duidt dat het 
werk kostte om jezelf te presenteren, een positie te verwerven en deze te behouden. 
De niet-gemarginaliseerde kinderen hadden toegang tot de juiste bouwstoffen om so-
ciaal, fysieke en zintuiglijke kapitaal te verwerven, om de normen op een juiste ma-
nier te combineren en op te voeren. Hiermee beschikten ze tevens over de mogelijk-
heid anderen te laten zien waar ze stonden in de hiërarchie. Zo wisten zij zich ‘op de 
juiste manier’ te onderscheiden. De Algeheel Gemarginaliseerden kregen geen toe-
gang tot die verschillende bouwstoffen van kapitaal en waren mede daardoor ook van 
regie uitgesloten. Het verwijt dat de Algeheel Gemarginaliseerden niets deden aan het 
lot dat hun beschoren was, klonk dagelijks. ‘Doe er dan ook wat aan!’, was het vol 
ergernis uitgesproken verwijt. Tegelijkertijd was het, zoals ik liet zien, zaak dat de 
kinderen verborgen hielden dat ze hun positie wel degelijk regisseerden: ze ontkenden 
dat zij hun positie trachtten te beïnvloeden. Een kleine anekdote over Fenna maakt 
duidelijk dat en hoe de kinderen hun regie verborgen:

‘Fenna is zo onzeker!’, zei Lynn (Professoren) een keer, ‘ze vraagt elke dag of er nog 
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roddels over haar zijn’. Uit Fenna’s (Journalisten) gedrag was die onzekerheid niet af 
te lezen. Ze lachte om plagende opmerkingen over haar, verborg haar schaamte vrij 
goed (niet volledig, want haar wangen kleurden snel en zij wendde haar blik gauw 
af),55 ratelde die weg, of sloeg verbaal hard terug. In haar hele optreden straalde 
zij uit dat ze niet bang was, dat je beter geen ruzie met haar kon hebben en dat 
je je best moest doen om in haar gratie te komen en blijven. Haar onzekerheid 
verscheen wel aan de oppervlakte als ze Lynn vroeg of er nog roddels over haar 
waren. Soms durfde ze haar onzekerheid aan Marie (Journalisten) of aan mij te 
laten zien: ‘Kijk eens naar mijn truitje’, siste ze een keer tegen me op de gang. 
‘Mooi’, zei ik, ‘nieuw?’ Ze knikte geërgerd: ‘Zie je er niks aan?’, fluisterde ze in-
tussen hallo zeggend tegen passerende klasgenoten. ‘Nee’, fluisterde ik, ‘het staat 
je hartstikke mooi hoor, past precies.’ ‘Dat bedoel ik!’, snerpte ze ongeduldig, ‘is 
het niet te strak?’ ‘Nee, het is mooi’, zei ik. Ze lachte, rechtte haar schouders en 
stapte met een air van zelfvertrouwen de klas in. ‘Mooi truitje Fen’, zei Marie. ‘Ja 
hè’, zei Fenna achteloos maar met een tevreden glimlach.

Fenna regisseerde zichzelf zo onverschillig en onkwetsbaar mogelijk. Dat hier 
duidelijk sprake was van regie, blijkt uit het verbergen van haar schaamte en onzeker-
heid voor haar klasgenoten. Regisseren maakt je iemand, al moet die regie verborgen 
blijven.
 De authenticiteitsopdracht eiste dat de kinderen ‘zichzelf’ waren en zich op 
basis daarvan van de rest zouden onderscheiden. De kinderen dienden voor zichzelf 
op te komen. Bij degenen die hierin slaagden, gebeurde dit volgens de kinderen ‘spon-
taan’, als iets ‘wat bij hen hoorde’, als iets ‘natuurlijks’, kortom, als iets wat juist geen 
regie vereiste. Hiermee kwamen de kinderen in een lastige worsteling terecht: ‘wie 
niet regisseert, is niets waard’ (de klasgenoten verweten de gemarginaliseerden niet 
te regisseren) terwijl tegelijkertijd gold dat ‘wie niet regisseert zichzelf en echt is’. 
Andersom gold eveneens de volgende tegenstelling: ‘wie regisseert is iemand (heeft 
lef)’ en ‘wie regisseert is nep en onecht (getuige het scheldwoord slijmbal of het ver-
wijt ‘nep’). Hierin verborgen ligt de opdracht je sociale kwetsbaarheid te verbergen. 
Iedereen regisseerde, maar degenen die in staat waren de regie en hun kwetsbaarheid 
te verbergen stonden boven aan de hiërarchie.
 Zo was er dus sprake van een worsteling met ‘jezelf zijn’ en ‘jezelf tonen’ 
op het gebied van het creëren of bewaken van een eigen positie: er diende minstens 
evenveel verborgen te blijven als getoond te worden.
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De angst sociaal te vallen

Door te marginaliseren maakten de kinderen de keerzijde van ‘jezelf onderscheiden’ 
aldoor zichtbaar: de gemarginaliseerden waren als ‘anders’ geclassificeerd en in dat 
opzicht onderscheidden zij zich, op een negatieve manier. Dag in dag uit kregen zij 
ingewreven dat wie niet regisseert, wie geen lef toont, er niet bij hoort en niets waard 
is. Met het vasthouden aan en bestendigen van de maakbaarheidsopdracht hielden de 
kinderen weg wat ze eigenlijk vreesden: namelijk dat wie niet regisseert zichzelf is en 
dat wie zichzelf is marginalisering ten deel valt. Ik roep hier de woorden van Bodil, 
Jaya en Esther in herinnering die op mijn vraag waarom je met boosheid jezelf laat 
kennen, antwoordden: ‘Dan weet iedereen hoe je bent’ en ‘dan word je gepest’. Hier 
verwoordden de kinderen de angst voor het jezelf-zijn: als iedereen weet of als je laat 
zien hoe je echt bent, dan is sociale isolatie het gevolg.
 Hierin ligt naar mijn idee de opvatting besloten dat de gemarginaliseerden in 
wezen echt ‘zichzelf zijn’ en dat als zij, hun klasgenoten, werkelijk ‘zichzelf’ zouden 
zijn, zij eveneens afgewezen en gemarginaliseerd zouden worden. De angst is dat 
wie ‘echt zichzelf’ is zich onderscheidt, ‘anders is’ en daarmee niet bij de groep kan 
horen.56

 Het is mijns inziens mede deze angst die ervoor zorgde dat de gemargi-
naliseerden dag in dag uit met behulp van de opgeroepen normen naar de marges 
verwezen werden. In een artikel over de raadselen van stigmatisering maakt Lerita 
Coleman een belangrijke opmerking: ‘An (…) important issue to investigate is how 
stigmatization may be linked to the fear of being different’ (Coleman 1986: 227). 
De vraag die Coleman aan het begin van haar artikel stelt, namelijk waarom mensen 
stigmatiseren terwijl zij weten dat zijzelf elk moment gestigmatiseerd kunnen worden 
(Ibid.: 213), beantwoordt ze door te wijzen op hun angst om anders te zijn. Of ei-
genlijk is het preciezer om te stellen dat zij in wezen vrezen niet te verschillen van 
de gestigmatiseerden zelf. Door een groep kinderen te marginaliseren, hun te ver-
wijten zichzelf niet sociaal te kunnen redden, maakten klasgenoten hen tot een ‘so-
ciale waarschuwing’ (vgl. Cresswell 1997: 338): pas op, als je niet je verantwoorde-
lijkheid neemt, als je niets doet, als je niet regisseert lig je eruit. Deze waarschuwing 
hielden klasgenoten zichtbaar (‘ze laten je op het randje wankelen, tot je bijna, maar 
net niet valt’) om daarmee hun eigen angst voor marginalisering weg te houden.57

 De voortdurend geuite irritatie over de slapheid van de gemarginaliseerden, 
de ontkenning van het uitsluiten, betekenden méér dan de mededeling ‘Wij wassen 
onze handen in onschuld, wij verstoten niet, zij hebben het aan zichzelf te danken’ 
(vgl. Elias & Scotson 1976: 27). Eerder nog dan als een zichzelf vrijpleiten, fun-
geerden irritatie en ontkenning als waarschuwing voor henzelf om in de sociale 
slangenkuil overeind te kunnen blijven door hun eigen kwetsbaarheid verborgen te 
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houden.De klasgenoten lieten de gemarginaliseerden ‘wankelen op het randje’ opdat 
zij permanent ingewreven kregen: als je niet regisseert, als je niet jezelf maakt, dan 
‘ben je niets’. En zo vertaalden en ontkenden klasgenoten hun eigen angst dat zij in 
wezen niet verschilden van de gemarginaliseerden en een sociale val hun elk moment 
en deel kon vallen; dat ze er alleen voor stonden, zonder sociaal vangnet. Hiermee 
gaven zij eveneens uitdrukking aan de zwakke onderlinge verbondenheid in de klas. 
Het marginaliseren van klasgenoten was een symptoom van de nare sfeer in de klas 
en bracht die tegelijkertijd telkens aan de oppervlakte. In de ogen van de uitsluiters 
waren de gemarginaliseerden ‘zwak’ maar maakten tegelijk zichtbaar dat iedereen 
kwetsbaar was- zich alleen voelde en bang was ‘erbuiten’ te vallen. Door de gemar-
ginaliseerden voortdurend ‘op hun plek’ te zetten, waarschuwden zij elkaar om vooral 
niet kwetsbaar te zijn, niet kwetsbaar te lijken en jezelf sterk te tonen.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de vraag willen beantwoorden waarom er marginalisering 
plaatsvond in groep 8. Marginalisering gebeurde door middel van een paar mecha-
nismen: door het voortdurend maken van nare en kwetsende opmerkingen tegen en 
over de gemarginaliseerden kinderen en door hen uit te sluiten van roddelen en van 
het delen van geheimen. Op deze manieren vonden de gemarginaliseerden de toe-
gangswegen naar een niet-gemarginaliseerde positie in de klas gesloten.
 De criteria op basis waarvan kinderen gemarginaliseerd werden, constitu-
eerden zowel een somatisch normbeeld als een gedragsmatig normbeeld. Deze 
normen of eisen zijn terug te voeren op een vertoog over de puberteit (en daarmee 
samenhangende vertogen met betrekking tot gender en seksualiteit, zoals in volgende 
hoofdstukken duidelijk wordt), authenticiteit en maakbaarheid. Op basis van deze 
normen legitimeerden klasgenoten marginalisering. Zo vonden de lichamen van de 
gemarginaliseerden de wegen naar insluiting gesloten, omdat zij te horen kregen te 
dik, te dun, te onsportief en fout gekleed te zijn. Was iemand eenmaal gemargina-
liseerd, dan bracht zelfs de juiste kleding, het juiste fysieke kapitaal, geen enkele 
opening. De gemarginaliseerden kregen dagelijks ingewreven dat ze noch aan het 
somatisch normbeeld noch aan het gedragsmatige normbeeld voldeden. Hun klasge-
noten hielden hen gevangen in de marges, waar zij probeerden onzichtbaar te worden 
en waar zij hun eigen taal ontwikkelden of vervielen tot stilzwijgen.
 In dit hoofdstuk lijkt het misschien alsof ik de gemarginaliseerden puur en 
alleen als slachtoffers van hun klasgenoten zie. Echter, hegemonie kan bestaan omdat 
gemarginaliseerden zich in dezelfde ‘vertoogruimte’ bevinden als degenen die hen 
marginaliseren (vgl. Veenis 2012). Denk aan Michiel die, toen ik vroeg of hij ernaar 
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verlangde net als de populair Nathan te zijn, zei: ‘Ik bèn net zo’n jongen als hij’. In 
dit antwoord ligt zowel de gedachte besloten aan de normen te voldoen als de onuit-
gesproken gedachte dat ‘anderen het onmogelijk maken dit te laten zien’. Denk ook 
aan Desie en Andrea, die elk op eigen wijze trachtten te voldoen aan de normen en 
daarmee hetzelfde verlangen koesterden als hun klasgenoten: ‘erbij te horen’. Denk 
aan Collin die boos was omdat de jongens niet in wilden zien dat hij in wezen het-
zelfde was als zij: een goede voetballer en daarmee even stoer als zij. En tot slot roep 
ik Stefanie en Aisha in herinnering, die samen hun eigen niche creëerden waarin ze op 
hun manier ‘puberdingen’ bespraken. In de ogen van de gemarginaliseerden was het 
niet zozeer zo dat zijzelf niet aan de normen voldeden. Hun interpretaties ervan waren 
anders en hun klasgenoten erkenden die niet.
 Er was sprake van een spagaat: enerzijds lag in de maakbaarheidsopdracht 
besloten dat het ‘zelf’ maakbaar is, waaruit de eis voortvloeide om ‘lef te tonen’: er 
moest dus regie uitgeoefend worden om jezelf te tonen. Anderzijds bestond de au-
thenticiteitsbelofte er nu juist in dat je zònder regie jezelf was en dan ‘iemand was’. 
Wie regisseerde was dus zowel ‘nep of een slijmbal’ als ‘lef hebbend’, terwijl niet 
regisseren zowel ‘zwak zijn’ betekende als ‘jezelf zijn’ of ‘echt zijn’.
 Het ‘jezelf zijn’ was voor de kinderen aan allerlei normen gebonden. Dit 
leverde hun een worsteling op tussen de wens zichzelf te conformeren aan de groep 
enerzijds, er onderdeel van uit te maken, en de wens zich er van te onderscheiden 
anderzijds. Dit laveren kostte moeite en vereiste regie van het zelf om onzekerheid en 
kwetsbaarheid te verbergen en het lef te vinden om ‘zichzelf te zijn’, jezelf te tonen 
en zichtbaar te zijn. De gemarginaliseerden regisseerden niet, was het verwijt dat zij 
voortdurend te horen kregen. In wezen hielden de klasgenoten hiermee de angst weg 
dat ‘jezelf zijn’ betekende dat je, net als de gemarginaliseerden, nergens bij hoorde, 
dat je dan zo ‘anders’ was dat verstoting je ten deel zou vallen. Het was mijns inziens 
deze angst die maakte dat de klasgenoten de gemarginaliseerden als permanente waar-
schuwing aanwezen door hun te verwijten geen controle te hebben: ‘Als je niets doet, 
als je geen controle hebt over je gedrag, je lichaam, je taal dan ben je kinderachtig, 
dan ben je sociaal niets waard’, en word je gemarginaliseerd. Zo bedekten de kinderen 
dat de klas een sociale slangenkuil was waarin je elk moment kon vallen. Hierin ligt 
tevens de angst besloten in wezen niet van de gemarginaliseerden te verschillen en in 
wezen net zo anders te zijn als zij. Om deze angst te maskeren riepen de kinderen op 
alle mogelijke momenten de normen (eisen) ten aanzien van gedrag en het lichaam op, 
zodat zij ernaar konden verwijzen.
 Na een paar hoofdstukken waarin ik heb laten zien dat de sociale dynamiek 
voor de kinderen een permanent laveren vereiste tussen alle verschillende eisen, met 
alle daarbij behorende worstelingen en angsten, oogt het in eerste instantie wellicht 
eigenaardig om daarna met een overdenking over het thema harmonie te komen. Toch 
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doe ik dat. Ten eerste wil ik dit thema aanstippen omdat het zich eveneens aandiende 
en ik de vraag ‘waarom was er sprake van harmonie’ evenzeer van belang vind als de 
vraag waarom de sfeer in de klas vooral niet harmonisch leek. Ten tweede acht ik het 
thema harmonie van belang omdat mijn verklaring van de harmonische momenten 
tussen de kinderen een belangrijk aspect naar voren haalt: hoezeer de kinderen zich 
niet alleen in biologisch maar ook in sociaal opzicht in een liminele fase bevonden, 
tussen kind en puber in. Ingegeven door deze liminaliteit werden gender en seksua-
liteit voor hen belangrijke terreinen waarop zij zichzelf een sociale positie verwierven 
of trachtten te verwerven. Die terreinen met de daarbij behorende sociale worstelin-
gen behandel ik in de hoofdstukken na het Intermezzo over harmonie.
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INTERMEZZO:

Momenten van harmonie

In het vorige hoofdstuk schetste ik het beeld van de klas als slangenkuil, waarin de 
gemarginaliseerden overgeleverd waren aan de populaire kinderen, die geen gelegen-
heid voorbij lieten gaan om hen sociale trappen uit te delen. Ik schetste hoe de kin-
deren alles (het ‘naakte’ lichaam, het aangeklede lichaam, de manieren van praten, 
de gespreksonderwerpen, grapjes en gedrag) aangrepen om elkaar mee in te delen, 
te beoordelen, teveroordelen en weg te zetten als sociaal mislukte dan wel geslaagde 
subjecten. Dit beeld klopt voor een belangrijk deel. Echter, het verdient aanvulling 
met een ander beeld. Een dat er diametraal tegenover staat en dat ik hier wil verklaren.
 Afgezien van de talloze momenten waarop de kinderen hun positie verwier-
ven of bestendigden door klasgenoten te marginaliseren, waren er eveneens vele mo-
menten waarop dit helemaal niet gebeurde. In dergelijke momenten verdwenen alle 
eisen waarmee de kinderen elkaar indeelden en uitsloten naar de achtergrond en heer-
ste er harmonie tussen de klasgenoten. In mijn dagboek tekende ik deze momenten op 
met kwalificaties als ‘rustig’, ‘saai’ of ‘een gewone knutselles’. Maar al deze ‘rustige’ 
en ‘gewone’ momenten herlezend viel me het contrast met alle hierboven beschreven 
vaak heftige situaties en interacties des te meer op – en werd het des te opmerkelijker 
dat ik kabbelende gesprekjes beschreef tussen Collin en Hein, de gemarginaliseerde 
en de pestkop. En in mijn herinnering kwamen deze momenten me plotseling voor als 
een andere dimensie waarin de kinderen zich hadden bevonden. Hieronder geef ik wat 
voorbeelden:

Michiel, Hein, Eva en Fenna waren door de juf tijdens handenarbeid samen in een 
groepje gezet. Ze moesten een fantasiedier maken en daarbij verschillende mate-
rialen gebruiken. ‘We maken een drakenvogel!’, riep Michiel enthousiast. ‘Goed 
idee!’ zei Hein. ‘Ik maak vuur’, deelde Eva mee. ‘Hoe dan?’, vroegen Fenna en 
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Hein tegelijk. ‘Hier van dit crêpepapier.’ ‘Ik teken hem wel’ zei Hein. ‘Hij moet 
groter, anders is er niet genoeg vleugel’, vond Michiel. ‘Oké, maar er moeten ook 
stekels op zijn rug’. ‘Ik ga een vleugel maken van houtjes, hier plak ik die zo en 
dan vul ik het hiermee’, zei Fenna en ze hield alle materialen ter beoordeling in de 
lucht. ‘Prima’, vonden de anderen. ‘Misschien moet er ook wat vuur uit zijn reet’, 
verzon Hein. Iedereen lachte. ‘Ja, daardoor kan hij de lucht inkomen’, grinnikte 
Michiel. ‘Eens een viezerik, altijd een viezerik, hè Hein?’, merkte Eva plagend op. 
Hein lachte. ‘Mooi getekend’, complimenteerde Fenna Hein. ‘Kijk’, liet Michiel 
zien, en hij hield de andere vleugel omhoog. ‘Tof!’, riepen de anderen. ‘Wat ben je 
daar toch goed in Michiel’, zei Fenna. En zo werkten zij al keuvelend samen aan 
hun opdracht. Er viel geen onvertogen woord. Michiel was volledig opgenomen, 
voelde zich duidelijk vrij om te zeggen wat hij wilde en werd niet gepest. Ze gie-
chelden samen, vulden elkaar aan, complimenteerden elkaar en plaagden elkaar. 
De rest van de wereld leek niet te bestaan.

Romeo, Nathan, Jaya en Stefanie waren papier aan het marmeren. ‘Ik doe er geel 
bij nu’, zei Stefanie en ze goot geel in het water. ‘Ja, mooi Stef’, riep Nathan. ‘Doe 
dat papiertje er in nu’, commandeerde Romeo. Nathan deed het meteen. ‘Blauw 
erbij’, commandeerde Romeo. Jaya goot blauw leeg. ‘Niet zoveel!’ riep Stefanie 
geschrokken. ‘O, sorry’, zei Jaya beteuterd, ‘Is het nu verpest?’ ‘Dat papiertje 
moet je er sneller weer uittrekken’, commandeerde Romeo. Zelf deed hij niets, 
maar de anderen merkten het niet op leek het, of het maakte hun niet uit. ‘Zal ik er 
ook wat rood bij doen?’ vroeg Jaya en ze keek vragend naar Stefanie. ‘Oranje lijkt 
me mooier’, vond die. ‘Ik kan hier niets van’, deelde Jaya mee. ‘In andere dingen 
ben je beter’, bevestigde Stefanie. ‘Je hoeft niet alles te kunnen.’ ‘Nee’, zei Jaya, 
weer monter, ‘dat is waar’. ‘Nathan je staat te dromen’, bromde ze olijk. ‘O ja’, 
zei hij en trok het volgende papier uit het water. ‘Die is mooi!’, riepen de anderen. 
‘Nog zo één, voor ons allemaal zo één’, commandeerde Romeo. ‘Worden jullie 
niet iebel van zijn gecommandeer?’, vroeg ik met een knikje naar Romeo. ‘Wel-
nee’, zei Jaya en Stefanie schudde haar hoofd. ‘Hij doet wel bazig maar hij is niet 
de baas hoor’, zei Nathan. ‘Precies’, knikte Romeo tevreden. En al kwebbelend 
werd Stefanie helemaal opgenomen, gewaardeerd en gerespecteerd. Al de pesterij-
en, alle opmerkingen die zij dagelijks moest verduren, leken nooit gemaakt, niet te 
bestaan en tot een ander universum te behoren.

‘Hoe doe je dat?’, vroeg Collin bewonderend aan Hein die een trucje met zijn jojo 
uithaalde. ‘Zo’, zei Hein en hij liet het nog een paar keer zien. ‘Mag ik ‘s?’, vroeg 
Collin. ‘Tuurlijk’, zei Hein en gaf hem zijn jojo. ‘Daar moet je wel erg handig 
voor zijn’, verzuchtte Collin terwijl zijn vingers verstrikt raakten in het touwtje. 
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‘’t Is een handigheidje’, gaf Hein trots toe, ‘maar je moet er wel effe voor oefenen. 
Ik kon het ook niet meteen. Jou gaat het vast en zeker ook lukken. Je bent niet de 
domste toch?’ ‘Nee’, grijnsde Collin, ‘dat is waar, maar jij bent beter in dit soort 
dingen dan ik.’ Collin grijnzend en ernstig met een vrolijke aardige Hein, die geen 
dag voorbij liet gaan zonder Collin flink te pesten. Dit leken een andere Hein en 
een andere Collin.

Desie en Andrea hingen samen aan het klimrek op het schoolplein. Desie probeerde 
de kunstjes van Andrea uit, wat schromelijk mislukte. Erwin stond naar ze te kij-
ken en lachte een beetje. Nathan rende eerst langs en kwam terug. ‘Wow’, riep hij 
uit, ‘Wat knap! Dat kan ik niet hoor!’ Hij nam de lege rekstok en deed een poging. 
Erwin sloeg dubbel van het lachen. ‘Moet je ook eens proberen joh!’, riep Nathan 
terwijl hij over de pijnlijke plek op zijn arm wreef, ontstaan door de val. Erwin 
slofte naar het rek. ‘En nu?’, vroeg hij sullig. Andrea deed het nog een keer voor. 
Met behulp van Desie, Andrea en Nathan hees hij zich op de stang. ‘Dit is dood-
eng!’, riep hij verbaasd uit. De andere drie lachten. ‘Zijn die tegels wel echt zacht 
als ik val?’, vroeg hij benauwd. ‘Zachter dan je doodskist’, meldde Desie vrien-
delijk. Nathan hikte van het lachen om dit grapje en Erwin lachte als een boer die 
kiespijn heeft. Met enorme houterigheid stortte Erwin zich naar beneden. ‘Toch 
maar voor Jan Klaassen spelen in plaats van kunstjes doen’, stelde Desie voor. Ze 
grinnikten allemaal. En zo speelden ze een tijdje samen, deze kinderen die over het 
algemeen niets aardigs met elkaar deelden, deze meisjes die dagelijks door deze 
jongens werden gepest.

Ik zou nog veel meer van dergelijke voorbeelden kunnen geven, waarin de kin-
deren vredig, tevreden en geconcentreerd samen waren. Het opvallende was dat ze 
elkaar volkomen accepteerden, dat ze grapjes maakten over elkaars dommigheden 
of onkunde zonder een ondertoon van venijn, elkaar complimenteerden voor hun in-
breng en elkaars talenten waardeerden. De onderlinge verschillen waar zij elkaar in 
andere situaties zwaar op afrekenden vormden hier geen inzet van insluiting of uitslui-
ting. Deze momenten tonen mijns inziens hoezeer al die andere momenten waarop 
de kinderen wèl hun positie ten opzichte van elkaar bepaalden als meisje, jongen of 
puber, ‘werk’ kostten, denkwerk, maakwerk, en hoezeer dat werk tot stand kwam 
in een gevecht met elkaar. Naarmate het schooljaar zijn einde naderde, kwamen er 
meer momenten van harmonie. De laatste twee maanden van het schooljaar werkten 
de kinderen allemaal in duo’s of kleine groepjes aan hun eigen scènes in het grote 
eindtoneelstuk en zagen elkaar groeien in hun rollen daarin. Zij waardeerden elkaars 
bijdragen en deden elkaar suggesties aan de hand:
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Collin en Osem hadden een sketch uitgedacht over twee soldaten. Collin was de 
slimme soldaat en Osem de domme die uiteindelijk toch de slimste bleek. Het 
was een ingewikkeld verhaal en niet aldoor even duidelijk, maar Nathan zei: ‘Ik 
vind het wel cool van jullie bedacht’ en Bodil vond ‘dat ze iets duidelijker moe-
sten praten, maar dat het goed in elkaar zat’. De twee jongens ontvingen de op-
merkingen en suggesties rustig, met serieuze uitdrukkingen op hun gezicht en met 
een trotse glimlach.

De kinderen gingen op in hun werk, hun spel en in elkaar zonder dat zij elkaar ruw 
onderwierpen aan allerlei eisen, zonder elkaar op een plek te zetten. Hoe meer van 
dergelijke momenten er waren, hoe minder de kinderen elkaar pestten of stoorden. 
De laatste paar weken van hun lagere schooltijd verliepen daardoor met veel minder 
pijnlijke situaties dan voorheen.
 Gefocust als ik als onderzoeker was op de manieren waarop en op basis 
waarvan de kinderen de onderlinge rangorde bepaalden concentreerde ik me op mo-
menten van differentiëring, uitsluiting en botsingen tussen de kinderen. Evenwel 
schreef ik in mijn veldwerkaantekeningen dat een harmonieuze knutselles ‘gewoon’ 
was. Deze ‘gewone’ momenten waren even werkelijk als alle processen van margi-
nalisering die ik hierboven en in de voorgaande hoofdstukken beschreef. Ze verdienen 
dus evenzeer een aandachtige beschouwing.
 Uit de literatuur over groepsdynamiek is bekend dat als een groep samen naar 
een positief doel toe werkt, de onderlinge verhoudingen beter worden (Forsyth 1999: 
151). Iets dergelijks spreekt ook wel uit de bovenstaande voorbeelden: in elke situatie 
waren de kinderen geconcentreerd samen met iets bezig. Ze maakten iets, ze leerden 
elkaar iets, ze werkten samen naar iets toe. Op die momenten stonden de talenten van 
elk kind centraal (de jojo-trucjes, de klimrekkunstjes, de creativiteit bij knutselen) en 
doordat ze elkaar het verschillend zijn helemaal gunden, leken de verschillen er hele-
maal niet toe te doen. Maar dit verklaart mijns inziens nog niet voldoende waarom 
de sfeer in groep 8 in de laatste weken zo aanzienlijk veel harmonieuzer werd. Zo 
werd Michiel in die laatste weken niet meer telkens voor ‘mietje’ uitgemaakt, mocht 
Collin plotseling mee voetballen en keek Stefanie mij met ogen vol verbazing aan 
toen Bodil, die haar gewoonlijk negeerde of uitlachte, op een ochtend vriendelijk en 
enthousiast ‘Hai Stefanie!’, zei. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.
 In de laatste weken van het schooljaar wisselden momenten van harmonie 
zich steeds vaker af met momenten waarop de kinderen plotseling allerlei ‘kinder-
spelletjes’ deden, die ze juist hadden afgezworen. Zo deden opeens de Pubers mee 
met verstoppertje en tikkertje en huppelden de meisjes arm in arm over het school-
plein, gierend van het lachen. ‘Dit deden we vroeger altijd!’ hikte Amber een keer 
tegen mij en huppelde verder met Nuray. Een paar keer zag ik een van de jongens op 
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een rondslingerend fietsje van de kleuters over het plein sjezen, met in zijn kielzog 
een sliert kinderen die dat ook wilden, uitgelaten lachend.58 ‘Het is alsof ze van de 
Hasselbramen hebben gegeten’, zei ik tijdens een van deze fietsvertoningen tegen juf
Ineke.59 ‘Dit doen achtste groepers wel vaker’, zei ze lachend, ‘nog even vieren dat ze 
kind zijn voordat ze naar de middelbare school gaan.’ Dit voorbeeld maakt niet alleen 
duidelijk dat de kinderen zich in een proces van transitie bevonden, van net-geen-
kind-meer op de basisschool toewerkten naar puber-zijn op de middelbare school, 
maar ook dat hun bewust-zijn hiervan in die laatste schoolweken groeide. Deze tran-
sitie was natuurlijk reeds ingezet en was een proces waarin de kinderen, zoals ik al liet 
zien, zich richtten op en identificeerden met wat komen ging: ‘het puber-zijn’. In die 
laatste weken bracht hun bewust-zijn iets anders teweeg.
 In deze periode was een aantal zaken anders dan ervoor: ten eerste oefenden 
zij hard voor het eindtoneelstuk, waarmee zij hun basisschooltijd zouden afsluiten en 
ten tweede kwam Valerie niet meer naar school na een dramatische periode waarin alle 
Pubers met haar overhoop waren geraakt. Wat ik observeerde en meemaakte wordt 
het dichtst benaderd door het communitas begrip van Victor Turner. Dat begrip helpt 
helder te maken wat harmonieuze momenten en de liminele periode van de kinderen 
met elkaar te maken hebben.
 In The Ritual Process (1982 [1969]) beschrijft Turner communitas als een 
sociale vorm van samenzijn waarin sprake is van een intens gevoel van gelijk-zijn.60 

Communitas is altijd een tijdelijke fase in een periode van transitie, stelt Turner (Ibid.: 
153),61 waarin de voorheen gangbare sociale structuur wegvalt. Daarom spreekt Turn-
er in relatie tot communitas van een anti-structuur: ‘For me’, schrijft Turner, ‘com-
munitas emerges where social structure is not’ (ibid. : 126). Er is dus sprake van een 
dialectiek tussen sociale structuur en ‘structuurloze’ communitas, waarbij Turner so-
ciale structuur zag als conflicterend en differentiërend en communitas als harmonieus 
en als beleving van ‘humankindness’, van onderlinge verbondenheid (Ibid.: 116, 126, 
129).62

 Een van de punten die Turner heel helder maakt en die voor mij hier van nut 
is, is dat communitas daar kan ontstaan waar een groep een gedeelde transformatie 
doormaakt. De kinderen bevonden zich in een proces waarin zij toegroeiden naar een 
overgang. Een overgang die zij allemaal zouden maken. Daarin was iedereen gelijk: 
zowel de Pubers als de Gemarginaliseerden als de Kinderachtige Jongens en Meisjes 
als de Professoren als de Journalisten; ze zouden allemaal de basisschool verlaten en 
na de zomer als pubers de middelbare school betreden. Zij waren hier allemaal hui-
verig voor: ‘Wat zijn ze groot!’, riepen de kinderen toen we een keer laat in het voor-
jaar langs een middelbare school liepen. ‘Straks sta ik daar tussen’, griezelden ze. 
Hierop was één uitzondering. Dat was Valerie. ‘Ik kan niet wachten!’, riep zij als 
enige enthousiast.
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 In hoofdstuk 2 liet ik zien dat Valerie door haar klasgenoten als ‘volwassen’ 
werd getypeerd, waar zij zelf ‘nog kinderen waren’ of ‘bijna pubers’. Aan het ver-
vroegde vertrek van Valerie van de school ging een periode vooraf waarin de Puber-
jongens en een paar jongens uit de parallelklas dagelijks achter Valerie aan joegen en 
seksuele opmerkingen, insinuaties en beledigingen aan haar adres maakten. In deze 
periode had Valerie steeds vaker ruzie met de andere Pubermeisjes. Deze ruzies vol-
trokken zich middels briefjes in de klas, gefluister op de gangen en wc’s en dagelijkse 
telefoongesprekken buiten schooltijd (wat ik opmaakte uit warrig vertelde verhalen 
van de kinderen hierover). Zelfs de altijd op de hoogte zijnde Journalisten waren het 
spoor op een gegeven moment bijster: ‘Ik snap niet meer wie nou ruzie heeft met wie 
en waarom en wat iedereen nou wel of niet gezegd heeft’, zei Marie op een dag geër-
gerd. ‘Ik ook niet’, zei Fenna, ‘maar ze zoeken het maar uit.’ ‘Net goed dat iedereen 
haar laat stikken’, zei Mirte op een keer toen we Valerie helemaal alleen op het plein 
zagen staan terwijl de andere Pubermeisjes een eindje verderop duidelijk veel plezier 
hadden met elkaar, ‘dat is echt haar eigen schuld’. Zo dachten eigenlijk alle klasge-
noten erover. Intussen zag Valerie er steeds ongelukkiger uit: ‘Ik kan hier met nie-
mand praten’, zei ze tegen mij, ‘het zijn allemaal babies. Ze zijn gewoon jaloers dat 
ik groter ben dan zij. Maar daar kan ik toch niks aan doen?’ Uiteindelijk bleef Valerie 
weg van school. Vrijwel meteen daarna stopte alle onrust onder de Pubers. Dat was 
ook de tijd waarin de sfeer in de klas als geheel gemoedelijker en harmonieuzer werd: 
‘Ik wou dat het altijd zo was geweest als nu’, zei Nuray in die tijd tegen mij.
 Na Valeries verstoting leek er een soort communitas ontstaan te zijn in de 
klas, een gevoel van onderlinge verbondenheid die meer momenten van harmonie 
mogelijk maakte, zodanig dat deze de overhand kregen. Zo verdween in die laatste 
weken in toenemende mate het belang van hiërarchische posities in de klas naar de 
achtergrond: op een enkele uitzondering na werd er niet meer gepest, speelden jon-
gens en meisjes samen, verstoorden jongens nauwelijks nog het spel van meisjes en 
waren de kinderen gewoonweg aardig tegen elkaar, wie het ook betrof. Met Valeries 
verdwijning was de klas van dat ene element, ‘volwassenheid’, dat ze als bedreigend 
ervoer, verlost. De Pubers waren niet bewust uit geweest op Valeries verstoting, maar 
hadden denk ik wel de dreiging die van haar ‘volwassenheid’ uitging willen elimi-
neren. Haar verdwijning maakte het voor haar klasgenoten mogelijk om te voelen dat 
zij ‘allemaal in hetzelfde schuitje zaten’, dat zij hun ‘liminaliteit’ deelden: zij waren 
zich ervan bewust dat zij allemaal tegelijk, met het afscheid van de basisschool, als 
pubers de middelbare school zouden betreden.
 Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de harmonie wel wat ‘voorwerk’ ver-
eiste; dat communitas niet zomaar ontstond. Het is ten eerste de vraag of de harmonie 
wel zo had kunnen ontstaan als de Pubers het naderend afscheid evenzeer hadden 
omarmd als Valerie. Oftewel als zij zich even sterk als voorheen waren blijven iden-
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tificeren met ‘puber-zijn’. Ten tweede is het de vraag of de harmonie ook was ontstaan 
zonder dat de Pubers Valerie hadden weggepest, weggepest, want eigenlijk is ‘ver-
dwijning’ een eufemisme. Met haar verjoegen ze niet zozeer de ‘volwassenheid’ die 
ze aan Valerie toeschreven, maar vooral de angst voor wat hun zelf te wachten stond 
als pubers op de middelbare school. Immers, de kinderen hadden Valerie als ‘nep’, 
‘schijnheilig’ en ‘oversekst’ (zie hoofdstuk 5) bestempeld. Zij noemden Valerie dan 
wel volwassen om het verschil aan te geven met puber Jaya en de ‘kinderachtigen’, 
maar in wezen was Valerie een puber. De spanning of angst voor wat hun als aanko-
mende pubers werkelijk te wachten stond hadden ze met Valeries verdrijving geëlimi-
neerd – waarmee ze de weg vrijmaakten om zich met de rest van hun klasgenoten (de 
‘kinderachtigen’ in hun ogen) alsnog een tijdje helemaal kind te kunnen voelen. Deze 
harmonieuze fase duidt er mijns inziens op hoezeer de kinderen zich tussen ‘servet en 
tafellaken’, tussen kind en puber in voelden staan, en dat ze zich dus in een liminele 
fase bevonden.
 Het was dus zo dat de kinderen in die laatste weken niet meer voortdurend 
hun onderlinge verschillen bevestigden of bevestigd wilden zien. In plaats van zich-
zelf ten opzichte van elkaar in te delen, vierden zij hun overeenkomst en namen zij 
gezamenlijk de positie in van kind om nog één keer dat te zijn waar ze afscheid van 
namen. Hier wordt duidelijk hoe de sociale structuur (maatschappelijke positie) en 
communitas samenhangen, zoals Turner stelt:

To put it briefly, at certain life crises, such as adolescence, the attainment of el-
derhood, and death, varying in significance from culture to culture, the passage 
from one structural status to another may be accompanied by a strong sentiment 
of ‘humankindness’, a sense of the generic social bond between all members of 
society—(ibid. : 116).

In dit verband stelt Carol Trosset dat ‘as communitas is an experience of shared iden-
tity, it results from ideological appeals made to that identity, and consists of a shared 
response to these appeals’ (1988: 168). De kinderen deden een paar weken lang al die 
spelletjes die bij het kind-zijn hoorden, volgens henzelf maar ook volgens opvattingen 
in de samenleving als geheel, en die zij nadien niet meer zouden kunnen doen. Zo 
creëerden zij als het ware hun eigen transitie van kind naar puber.63

 De liminele fase van de kinderen maakte dat zij zich oriënteerden op de pu-
berteit, zoals ik in het tweede hoofdstuk liet zien. Dit deden zij als jongens en meisjes. 
Over welke worstelingen zij op het gebied van gender tegenkwamen gaat het vol-
gende hoofdstuk.
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Worstelingen met gendereisen

Wie op zoek is naar verschillen tussen de speelwerelden van jongens en meisjes hoeft 
maar een blik op het schoolplein te werpen om aan de nodige informatie te komen 
(vgl. James 1993; Renold 2004: 252). Zelfs iemand die gender niet als centraal onder-
zoeksthema heeft, zoals ik, ontkomt niet aan het besef dat die verschillen in het dage-
lijkse leven van de kinderen een belangrijke rol spelen. De eisen voor jongens zijn zo 
anders dan die voor meisjes dat het verwonderlijk was dat de kinderen van groep 8, di-
rect gevraagd naar verschillen tussen jongens en meisjes, ten stelligste beweerden dat 
deze er niet waren. Op mijn vraag hoe hun leven eruit had gezien als ze in plaats van 
een meisje een jongen waren geweest en andersom, antwoordden de meeste meisjes 
dat ze dan heel goed of beter waren geweest in voetbal of een andere sport en ant-
woordden de meeste jongens dat ze dan een meisje zouden zijn dat heel goed was in 
voetbal. Voor de rest, zo beweerden ze, zouden ze ‘gewoon dezelfde persoon zijn’.
 Deze ontkenning ten spijt, laat ik in dit hoofdstuk de verschillende eisen 
zien die de kinderen aan jongens en meisjes stelden. Dit vertoog destilleer ik uit hun 
opvoeringen van gender, oftewel uit de sociale interacties tussen de kinderen en hun 
ideeën ten aanzien van gender die achter hun interacties schuilgingen. Te enen male 
wil ik opmerken dat het gendervertoog dat ik optekende, in de meeste opzichten geen 
‘uniek’ vertoog was, maar bestond uit ‘citaties’ uit breder (door de samenleving) ge-
dragen vertogen ten aanzien van gender.
 Was het tot dusver de opzet om te laten zien hoeveel werk het de kinderen 
kostte om de maakbaarheidsopdracht te combineren met authentiek zijn en hoe zij 
zich identificeerden met puber-zijn, in dit hoofdstuk beschrijf ik de dagelijkse wors-
telingen die de kinderen tegenkwamen in hun pogingen om zich als geslaagd meisje 
of geslaagde jongen een positie in de klas te verwerven.
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Opvoeringen van gender

In de sociale wetenschappen is het idee dat we niet als man of vrouw worden geboren, 
maar tot man of vrouw gemaakt reeds decennia gemeengoed.64 Gender, waarvoor 
geen goede Nederlandse vertaling bestaat, vormt de bodem van al onze identificaties 
(vgl. Butler 1990). Allereerst identificeren mensen zich dus met de categorie ‘vrouw’ 
of ‘man’, ‘meisje’ of ‘jongen’ en daarna pas met een andere categorie als ‘politicus’ 
of ‘puber’. In wezen grijpen deze categorieën in elkaar (iemand identificeert zich met 
een pubermeisje of puberjongen bijvoorbeeld), maar een analytische scheiding maakt 
wel duidelijk dat en op welke manier gender identificaties structureert. Het is dan 
ook mogelijk de kinderen uit groep 8 ‘onder de loep te leggen’ om te kijken welke 
ideeën en voorstellingen zij ten aanzien van gender hanteerden. Uit de articulaties van 
deze ideeën en voorstellingen, die terug te vinden zijn in de opvoeringen van gender, 
komen de normen tevoorschijn met betrekking tot aankleding van het lichaam en ge-
drag van jongens en meisjes.

Interacties: ‘lastige’ jongens

In groep 8 (en ook twee jaar eerder in groep 6) waren er talloze situaties waarin gen-
derverschillen op de voorgrond stonden.  Zo verstoorden jongens dagelijks spelletjes 
die meisjes met elkaar speelden (vgl. Clarricoates 1978; Thorne 1993; James 1993; 
Kuik 1996; Orenstein  1994): zij renden bijvoorbeeld met z’n tweeën, drieën of
vieren op een groep pratende, klappende of springende meisjes toe, pakten hun sjaals, 
trokken aan hun haren, duwden ze uit elkaar of sprongen het springtouw in zonder 
op hun beurt te wachten. De meeste openlijke conflicten tussen jongens en meisjes 
vonden dan ook plaats naar aanleiding van dergelijke verstoringen – met name op het 
schoolplein. Bij dergelijke ruwe interventies van de jongens werden de meisjes vaak 
kwaad, waarop de jongens lachend naar hun volgende slachtoffers renden, niet in het 
minst aangedaan door de scheldwoorden die zij naar hun hoofd geslingerd kregen en 
de klappen en trappen die de meisjes uitdeelden.
 In groep 8 spraken de meisjes over de jongens als ‘jongetjes’, vonden hen kin-
derachtig en ‘niet de moeite waard’, zoals Marion zei. De Pubermeisjes, Professoren-
meisjes en de Journalisten vonden alle jongens ‘jongetjes’, hoewel de laatsten hierop 
voor de Puberjongens soms een uitzondering maakten. De Kinderachtige Meisjes 
vonden vooral de Kinderachtige Jongens kinderachtig en lieten zich iets minder stel-
lig uit over de andere jongens in de klas. De jongens spraken met minder minachting 
over de meisjes, maar maakten wel op andere manieren duidelijk dat zij jongenszaken 
van meer gewicht vonden dan meisjeszaken. Jongenszaken betroffen sport (en samen 
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lachen, zoals ik straks laat zien) (vgl. Fine 1987; Van der Linden 1995: 369,373; Wood 
1984). Meisjes mochten, ook al voetbalden of basketbalden ze buiten school bij een 
club, in de pauzes niet meedoen met deze sporten. Zo bekrachtigden de jongens tel-
kens dat meisjes in hun ogen niet van hetzelfde kaliber waren als zij.
 Bordspelen met gemengde groepen liepen in de soep en eindigden in ruzie 
omdat jongens niet op hun beurt wilden wachten, elkaar voorzeiden en vals speelden 
en meisjes daar niet van gediend waren. Maar als meisjes hetzelfde gedrag als de jon-
gens vertoonden, duwden de jongens ze ruw het spel uit:

Op een keer mocht ik, bij hoge uitzondering  (‘Nee Suzanne!! Alleen jongens!!’, 
riep Mats. ‘Laat ‘r’, riep Romeo, ‘ze verliest toch!’) met de jongens meedoen 
met een bordspel (‘Rara wie is het’). De jongens lapten alle regels aan hun laars. 
Ze wachtten niet op hun beurt, letten niet op wie er aan de beurt was maar na-
men ‘m gewoon. De jongens die erom heen stonden als publiek zeiden voor – en 
moedigden vals spelen aan. Hierom moesten de spelers lachen, al lieten zij luid 
protest horen als een medespeler iets toegeroepen kreeg: het voorzeggen ging niet 
fluisterend maar schreeuwend, niet heimelijk maar openlijk. De jongens hadden de 
grootste lol. Nadat ik drie keer was overgeslagen vocht ik mij al schreeuwend het 
spel in. Hoewel ik hun taal gebruikte: ‘Moven! Ik ben!’ en in plaats van één vraag 
te stellen, zoals het hoorde volgens de regels, er drie stelde, kreeg ik de antwoorden 
niet van de spelers die mij hadden moeten antwoorden, noch van de jongens in de 
rij om het spel heen, maar van Fenna die zich inmiddels als mijn voorzegger had 
opgeworpen.  Dit waardeerden de jongens totaal niet. ‘Hou je kop Fenna! Rot op 
Suzanne! Je speelt vals! Wegwezen!’ En voor ik het wist had een van de jongens 
uit het publiek mij hardhandig van mijn stoel geduwd en mijn plek ingenomen. 
Waarna zij al schreeuwend, joelend, lachend en vals spelend hun spel voortzetten. 
‘Laat die baby’s maar’, zei Fenna, ‘doe maar met ons [de meisjes] mee’. En aan 
mijn arm werd ik naar een andere hoek van het lokaal getrokken waar een groep 
meisjes Rummikub speelde.

Voor mij als vrouw en als buitenstaander was het, ook al was de aanblik me bekend, 
opvallend om te zien hoe de jongens voor zichzelf in openlijke en ruw ogende com-
petitie een plek bevochten. Het leek hun daarbij zichtbaar genoegen te doen hard 
tegen elkaar te schreeuwen, pogingen te doen elkaar af te troeven en spelregels te 
negeren. De last die ze hadden van elkaars vals spelen leek ondergeschikt aan de lol 
over de irritatie die dit opwekte.
 Het opvallende was dat de jongens razend werden als hun spel door een meisje 
verstoord werd. Als Marion in het voorbeeld hieronder een jongen was geweest, was 
het anders afgelopen. Dan had de verstorende jongen eventueel een paar klappen en 
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scheldwoorden geïncasseerd maar was hij ofwel opgenomen in het spel of zonder een 
grote scène afgedropen:

Op een dag speelden Hein, Michiel, Alexander, Daiwik en Mats met blokjes, 
waarvan ze stellages bouwden. Ieder bouwde zijn eigen toren. Al snel veran-
derde het spel in het verzinnen van manieren om elkaars bouwwerken te vernie-
len. Ze bliezen ertegen, ze gooiden er propjes naar en schoten er gummetjes op 
met elastiekjes. Alle jongens deden hieraan mee, hoewel de irritatie zeer zichtbaar 
was zodra hun eigen bouwsel sneuvelde, waarover ze elkaar dan weer uitlachten: 
‘Haha, Alexander is boos!’ Alexander perste een glimlach op zijn gezicht.
 Tijdens dit spel kwam Marion erbij staan. Ze keek even toe en pakte toen re-
soluut de doos met resterende blokjes, die Hein onmiddellijk weer uit haar handen 
rukte. Marion maaide de toren van Hein omver. ‘Blijf met je fikken van mijn toren 
af schlemiel!’, gilde Hein. ‘Jullie maken elkaars torens toch ook stuk?’, riep Ma-
rion terug en deed weer een greep naar de blokjes. ‘Ja maar jij moet er met je fikken 
vanaf blijven, domme dwerg!’, beet Hein haar verhit toe. Marion ging Hein, die 
zich met veel kracht verweerde, te lijf, waarna ze huilend en zonder blokjes terug 
de klas in liep. ‘Ik haat jongens’, snikte ze, ‘ze maken alles kapot en winnen altijd. 
Ze denken altijd dat ze alles maar mogen. Ik haat ze.’ Marie en Nathan vroegen 
haar wat er gebeurd was en snikkend deed ze haar verhaal. ‘Je moet natuurlijk ook 
niet zomaar een toren kapotmaken’, zei Nathan. ‘Dat deden zij ook bij elkaar!’, zei 
Marion verontwaardigd. ‘Ja,’ zei Marie voorzichtig, ‘maar jij bent geen jongen.’ 
‘Precies’, zei Nathan, ‘dat bedoel ik’. ‘Dat vind ik dus nergens op slaan’, bitste 
Fenna plotseling van meters verderop. ‘Wat maakt het nou uit of een jongen of een 
meisje die torens ompleurt?’ ‘Inderdaad!’, zei Marion, verheugd over de bijval. 
‘Dat maakt ook niet zoveel uit’, zei Marie, ‘maar zij deed helemaal niet mee met 
het spelletje.’ ‘Precies’, zei Nathan, ‘Je moet je gewoon niet bemoeien met onze 
zaken.’ ‘Als jullie je ook niet bemoeien met die van ons is het best’, zei Fenna. 
Daarover leek dan iedereen het eens. En terwijl Marion nog nasnifte, gingen haar 
klasgenoten terug naar hun eigen bezigheden. Lynn haalde wel een bekertje water 
voor Marion en legde even later een handvol blokjes voor haar neus. ‘Nou hoeft 
het al niet meer!’, mokte ze, ‘De lol is er nu af.’ ‘Dank je wel Lynn, wat aardig van 
je’, voedde Fenna Marion nog op, maar die staarde nukkig voor zich uit.

Soms duldden de jongens een meisje in het sportveld, mits zij niet het gedrag van 
de jongens kopieerde. Op een dag kreeg Marie het bijvoorbeeld voor elkaar om het 
voetbalveld te betreden zonder zich weg te laten jagen: ze negeerde het ‘Ga weg Ma-
rie!’ volkomen, wist de bal te bemachtigen en over te spelen naar Nathan die gelijk 
scoorde. Haar mooie pass naar Nathan was een toevalstreffer, want in principe kon 
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ze er niks van. Omdat de jongens haar geroep ‘hier met die bal!’ niet beantwoord-
den, besloot ze zich, aangemoedigd door Fenna, net als de jongens met veel geduw 
en getrek de bal toe te eigenen. Zodra ze dit deed, stortten drie jongens zich op haar, 
duwden haar naar de kant en zeiden dat ze op moest rotten. ‘Het is gelukt! Toch even 
meegespeeld!’, riep ze vrolijk en tevreden en liep arm in arm met Fenna naar Amber 
en Esther. De enige die altijd het basketbalveld in mocht was Lynn. Koppig bleef ze 
pauze in pauze uit op het veld met haar armen zwaaien al ‘Hier! Hier! Ik sta vrij!’ 
roepend, terwijl zij nooit de bal kreeg toegespeeld. ‘Ik snap niet wat ze er aan vindt’, 
zei Mirte, ‘ze krijgt nooit de bal! Ik was al lang weggeweest.’ Lynn koos ervoor zich 
niet het spel van de jongens aan te meten. ‘Waarom ga je niet langs de kant staan en 
gewoon kijken?’, vroeg ik, ‘Je krijgt nooit een bal!’ ‘Ik krijg best wel eens een bal’, 
verweerde Lynn zich stellig, ‘ik vind het gewoon leuk om mee te doen. En verliezen 
vind ik niet zo erg.’ ‘Waarom doe je dan niet wat eisender, waarom speel je niet een 
beetje meer als de jongens?’ ‘Dat mag niet’, zei Lynn. ‘Van wie niet?’ vroeg ik, ‘Ze [de 
jongens] zeggen dat ik alleen mee mag doen als ik niet wild ga doen’.
 Terwijl de jongens hun best deden stoerheid op allerlei manieren op te voeren, 
namen de meisjes de jongens niet helemaal serieus. Het vorige voorbeeld liet al zien 
dat de meisjes wel even wilden juichen voor de jongens, maar hen niet serieus namen. 
Zo ook in het navolgende:

Wekenlang speelde dezelfde groep jongens en meisjes verstoppertje met verlos 
(Eva, Marion, Mirte, Michiel, Mats, Jeroen, Daiwik, Alexander, Nuray). De jon-
gens hadden bedacht dat het grappig was om de zoeker te foppen door elkaars jas-
sen aan te trekken. Natuurlijk lukte deze grap maar één keer. ‘Zo grappig’, zei Eva, 
‘ze zitten maar de klooien met die jassen, maar iedereen weet al lang dat ze ruilen, 
dus kijken we naar hun haar!’ Dit commentaar klonk als: ‘Laat die jochies maar in 
de waan dat ze heel spannende dingen aan het doen zijn en ze iedereen foppen, als 
ze dat nou zo leuk vinden. Wij spelen wel mee als ze dat zo graag willen’.

‘De jongetjes’ heetten de jongens in de ogen van de meisjes. De meisjes zetten de 
jongens weg als kleintjes, als ‘baby’s’, kortom  als ‘kinderachtig’. Terwijl de meisjes 
wel degelijk dagelijks last hadden van het verstorende gedrag van de jongens, was de 
verontwaardiging of boosheid hierover meestal van heel korte duur. Marions wee-
klacht in het voorbeeld aan het begin van deze paragraaf was een uitzondering op een 
moment van zeer grote verontwaardiging (ik heb haar zelden bozer gezien dan toen). 
Blijkbaar verwoordde zij wel iets wat anderen herkenden - niemand protesteerde 
tegen haar weeklacht en Fenna onderschreef die zelfs, maar erkennen deden ze het 
niet: er volgde behalve van Fenna geen bijval. Op Fenna’s opmerking dat de jongens 
de meisjes dan ook met rust moesten laten volgde instemming noch tegenspraak.
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 Het gedrag van de jongens in spel viel de meisjes op. Zo stond ik een keer met 
een paar meisjes te kijken naar een grote groep jongens die zich had verzameld rond 
de pingpong tafel op het schoolplein. Ze hadden allemaal een batje van thuis meege-
bracht en moesten door om de beurt tegen het balletje te slaan proberen in het spel te 
blijven. Als je niet terugsloeg was je af en moest je langs de kant. Nathan negeerde 
deze spelregel met meer gemak dan de andere jongens, veelal kleinere jongens uit la-
gere klassen. ‘Nathan is nooit af’, constateerde Mirte licht verontwaardigd. ‘Ze spelen 
altijd vals’, zei Eva, ‘Jongens’, voegde ze er aan toe. ‘Wat ze daar nou aan vinden’, zei 
Nuray meewarig. Na nog even peinzend naar het tafereel te hebben gekeken, liepen ze 
naar het klimrek.
 ‘Worden jullie niet gek van de jongens?’, vroeg ik een paar meisjes na een 
zoveelste verstoring van hun spel, waarop ze geïrriteerd hadden gereageerd. ‘Gek van 
ze? Waarom?’, vroeg Marie. ‘Je laat je toch niet gek maken door die baby’s?!’, zei El-
len. Daarmee was het gesprek klaar. Blijkbaar hoorde het irritante gedrag van jongens 
er gewoon bij. Door vertederd te raken over het publieke competitieve gedrag van de 
jongens (terwijl de bedoeling toch duidelijk was dat de meisjes onder de indruk moes-
ten zijn) en de jongens ‘jongetjes’ en ‘kinderachtig’ te noemen maakten ze de jongens 
kleiner en waren de meisjes in staat om zonder de fysieke dominantie rechtstreeks aan 
te vechten of te bestrijden, deze van haar sociale zwaarte te ontdoen, minder te maken 
en de dominantie ervan te ontkennen.
 Tegelijkertijd was er toch wel vaak irritatie over het verstorende gedrag van 
de jongens, maar die leek dan gespeeld. Meisjes leken het namelijk óók spannend te 
vinden en de verstoringen als welkome aandacht te genieten. ‘Kijk’, zei Valerie een 
keer tegen niemand uit haar groepje in het bijzonder terwijl ze haar mouw opstroopte, 
‘hier heeft Nathan mij gebeten! Dat doe je toch niet!’ Maar de manier waarop ze 
het zei, met gespeelde verontwaardiging, verraadde tevredenheid. ‘Lekker voor je’, 
reageerde Esther, onverschillig kijkend, maar in haar stem klonk jaloezie. Of Amber, 
Liesbeth en Esther die uitgelaten en met rode koontjes van het rennen en met lachende 
gezichten zogenaamd hun beklag bij mij kwamen doen: ‘Hein en Mats zitten de hele 
tijd achter ons aan!’ ‘Ze pakken steeds mijn sjaal af!’ ‘Ja, en die van mij ook!’ ‘We 
worden gek van ze!’. Zo waren de verstoringen van hun spel voor de jongens niet 
alleen een bevestiging van het jongen-zijn, maar tevens voor de meisjes een bevesti-
ging van het meisje-zijn en meer nog het voor-de-jongens-een-geliefd-meisje-zijn 
(immers, de aandacht van de jongens waard).
 De meisjes vonden echter dergelijke aandacht niet van alle jongens even 
leuk. De interrupties en plagerijen van de Puberjongens en van Mats ontvingen zij 
met gespeelde irritatie, terwijl ze die van andere jongens met oprechte verontwaardi-
ging of boosheid bestreden. Maar de Professorenmeisjes en de Kinderachtige meisjes 
genoten bijvoorbeeld ook van dergelijke aandacht van een aantal Rustige jongens 
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(Michiel, Jeroen, Daiwik, Alexander), die juist bij de rest van meisjes uit de klas als 
kinderachtig en als echte ‘jongetjes’ (niet echte jongens) te boek stonden. Geen van 
de meisjes stelde aandacht in welke vorm dan ook op prijs van een aantal gemargi-
naliseerden: Collin en Erwin konden geen goed doen bij de meisjes. Hen zag ik dan 
ook haast nooit een grappig bedoelde poging tot verstoren doen, terwijl de andere jon-
gens ook inbraken in spelletjes van niet populaire meisjes. Maar hoezeer de meisjes 
deze aandacht ook op prijs stelden, zij lieten nooit na de jongens toe te roepen dat ze 
‘kinderachtig’ of baby-achtig’ waren. Deze typeringen, zo ze al als kwetsend ervaren 
werden, lieten de jongens in ieder geval in schijn makkelijk van zich af glijden. Zij 
lachten erom of papegaaiden de uitroepen van de meisjes met overdreven hoge stem-
metjes.
 Kortom, de meisjes hadden een ambivalente houding ten opzichte van de jon-
gens. Enerzijds hadden zij last van het verstorende gedrag van de jongens, terwijl zij, 
anderzijds, dit zelfde gedrag ook als positieve aandacht ervoeren. De meisjes onder-
schreven wel degelijk de eis tot stoerheid voor jongens en de articulaties daarvan (vgl. 
Gilmore 1990: 4). Zij vonden alleen dat geen van de jongens in hun klas werkelijk 
aan die eis voldeed: ‘Er zitten alleen maar kleine jongens in de klas’, zei Liesbeth. ‘Ze 
vinden zichzelf wel heel stoer, maar ze zijn het niet. Ik heb liever wat oudere jongens.’ 
En zij was niet de enige. Op internet chatte een aantal meisjes met oudere jongens 
(veertien- en vijftienjarigen) en sommigen maakten zelfs afspraakjes met hen.
 Dagelijks definieerden en bevochten de jongens wat zij hadden bestempeld 
als ‘hun terrein’ en eisten het op, zoals uit voorgaande blijkt. Van een meisje dat hun 
gedrag kopieerde op ‘hun terrein’ leek een zekere dreiging uit te gaan voor hun eigen 
jongen-zijn. In wezen was dit opmerkelijk, daar iemand als Marie helemaal niet kon 
voetballen en in dat opzicht eigenlijk geen bedreiging vormde. Bovendien had haar 
geworstel iets onhandigs en konden de jongens haar met hun behendigheid makkelijk 
omzeilen. In mijn ogen toont het verjagen van de meisjes hoeveel moeite het de jon-
gens kostte om zichzelf als ‘stevig en stoer’ te manifesteren en hoezeer zij ‘aan het 
werk’ waren om dat voor elkaar te krijgen. De drukke, wilde en luide manier waarop 
de jongens hun spelletjes speelden was zo bezien een voortdurende, publiekelijke 
bevestiging van het jongen-zijn.  De jongens sleepten elkaar mee in hun luidruchtig-
heid en dwongen elkaar telkens openlijk en publiekelijk te verkondigen ‘wij zijn jon-
gens hoor!’ Daarmee leverden ze, mijns inziens, een continu gevecht tegen de druk 
om aan het dominante beeld te voldoen en tegen de angst voor de marginalisering die 
hun ten deel zou vallen als dat niet zou lukken (vgl. Redman 1996:181).65

 Taferelen zoals hierboven geschetst waren duidelijke opvoeringen van gen-
der: het jongen-zijn stond voorop en de jongens stelden hiermee heldere normen voor 
en eisen aan jongensgedrag.  Een van die eisen was heteroseksualiteit.
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De jongens: homofobie en de eis tot heteroseksualiteit

Andere wetenschappers wezen er al op dat heteroseksualiteit constituerend is voor 
gender en spreken van ‘dwingende heteroseksualiteit’ of heteronormativiteit (vgl. 
Butler 1990; Epstein 1997: 106, 108; Morris-Roberts 2004: 239). Meer hierover volgt 
in hoofdstuk 5. De jongens in groep 8 legden deze eis duidelijk neer, onder meer door 
het maken van homofobe en misogyne opmerkingen, pesterijen en grappen (vgl. Mac 
an Ghaill 1994: 90-97):66

Op een dag speelden alle jongens uit de klas (behalve Daiwik, Jeroen, Michiel en 
Osem) basketbal. Ze namen om de beurt een vrije worp. Alle jongens keken naar 
elkaar en leverden commentaar: ‘Zag je die, dat is echt een mietje!’ Elke jongen 
die misgooide kreeg ‘mietje’ ‘watje’ of ‘wijf’ naar zijn hoofd geslingerd en werd 
hartelijk uitgelachen. De schaamte over het mislukken van een worp was zichtbaar 
bij sommige jongens. De jongens schreeuwden hun schaamte weg door de schuld 
van hun mislukte worp aan allerhande situaties buiten henzelf toe te schrijven (‘Ze 
duwden me!’ ‘Nathan leidde me af man!’).  Wie zich te zichtbaar schaamde werd 
nog harder uitgelachen: ‘Ga janken bij je moeder!’, ‘Je kunt niet tegen je verlies, 
haha!’ Hoewel dit allemaal naar klinkt en onaardig, was de sfeer tussen de jongens 
vriendschappelijk en vrolijk.
 Lynn speelde ook mee. De jongens moedigden haar niet aan en behalve haar 
neefje Mats lachten zij haar ook niet uit bij een misworp. Ze behandelden haar als 
een korte onderbreking van hun eigen optreden. Bij te lange twijfel maanden zij haar 
wel tot snelheid. ‘Schiet op Lynn, wij willen ook nog!’, riepen Nathan en Collin.

In dit voorbeeld is zichtbaar dat de eis tot stoerheid duidelijk wordt geponeerd zodra 
er ‘mietje’ of ‘homo’ klinkt. Deze scheldwoorden zijn een voortdurende alarmbel: 
‘wees stoer want anders…’. Kehily en Nayak stellen dat homofobe en misogyne hu-
mor onder jongens een techniek is om een dominante stoere, heteroseksuele vorm van 
mannelijkheid te constitueren (1997).67 Ik vind dit echter meer een effect van dit soort 
humor dan een bewuste strategie. Grappen en grollen over homo’s fungeren als waar-
schuwing voor die jongens die niet aan het stereotiepe beeld van mannelijkheid kun-
nen voldoen (vlg. Ibid.: 84). Rutherford geeft een meer psychoanalytische verklaring 
voor homofobie (Kehily & Nayak 1997: 83; vgl. Redman 2000: 485-86)68:  jongens 
zouden met hun homofobe gescheld de ander in zichzelf verwerpen (1990: 22).
 Ik denk niet dat de jongens per se hun eigen homoseksuele gevoelens ver-
wierpen - omdat ik niet denk dat alle jongens die homofobe opmerkingen maakten 
in wezen zelf homoseksuele gevoelens hadden. Het is volgens mij eerder zo dat de 
homofobe opmerkingen uit een algemenere angst voortkwamen: uit hun eigen angst 
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niet te kunnen voldoen aan de eisen die aan ‘echte jongens’ gesteld worden. Door het 
maken van homofobe opmerkingen gaven de jongens vorm aan hun angst net zo ‘mis-
lukt’ te zijn als ‘het mietje’ en daarom gemarginaliseerd te worden (vgl. Epstein1997: 
106; vgl. ook Pascoe 2005: 333; Redman 2000:490). Door een jongen bij de kleinste 
mislukking tot ‘mietje’ of ‘wijf’ te bombarderen, bestendigden de jongens keer op 
keer de eis waaraan zij zelf moesten voldoen: ‘een echte jongen’ te zijn. Behalve een 
waarschuwing voor degenen die niet kunnen voldoen komen de grappen en grollen 
juist voort uit of zijn een maskering van de angst van de grappenmakers zelf om so-
ciaal buiten de boot te vallen.
 De humor van de jongens bestond uit meer dan homofobe en misogyne grap-
pen. Tevens waren samen lachen, elkaar aan het lachen brengen en grappige verhalen 
of moppen vertellen momenten van onderlinge verbondenheid.

De jongens: humor en de eis tot stoerheid

Een groep jongens die samen om de beurt de bal in de basket wierp maakte elkaar 
een keer ontzettend aan het lachen door de voorbereidingen voor de worp op een 
totaal overdreven stoere manier op te voeren. Ze liepen met hun benen wijder uit 
elkaar, trokken ‘stoere gezichten’, snoven, maakten zich breder, deden hun haar 
goed, haalden hun hand even door hun kruis, spuugden op de grond en knipoogden 
in de richting van een meisje dat toevallig voorbij liep of toekeek. De jongens 
die deze parodie op ‘de stoere man’ in de ogen van de andere jongens goed op-
voerden, kregen applaus en, onder luid gelach, ‘cool man!’ toegeroepen. De jon-
gens die een mindere opvoering ten beste gaven werden hartelijk toegelachen en 
soms uitgelachen, zoals Collin die zijn best deed stoer te lopen, maar niet scoorde 
en toen ook lachend ‘homo!’ toegeroepen kreeg (maar de keer erop wel scoorde en 
bovendien de lachers op zijn hand kreeg toen hij met een stoer gebaar zijn snotneus 
aan zijn jas afveegde). Sommige jongens waren eigenlijk te verlegen voor een 
dergelijke opvoering, zoals Mats, die wel mee wilde doen maar ook bang was het 
fout te doen: ‘Wat moet ik dan doen?’, vroeg hij mij een paar keer zenuwachtig 
achter elkaar. ‘Kijk maar,’ zei ik en wees naar één van zijn voorgangers. ‘Heel 
stoer doen’, zei ik, ‘alsof je nergens bang voor bent en je de beste en stoerste bas-
ketballer ooit bent’. ‘O ja’, zei hij nadenkend en toen hij aan de beurt was deed hij 
verlegen vreselijk zijn best, waarna hij ‘high five’  kreeg van de wachtende jongens 
en gelach hem ten deel viel. Daarna was zijn verlegenheid weg en joelde hij mee 
met de anderen.

De jongens parodieerden vaker een stereotiepe, stoere mannelijkheid. ‘Zo moeten 
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we zijn’, leken ze te spelen. Hun opvoeringen van stoerheid verwezen naar ‘man-
nen’ en niet naar jongens. Behalve om de overdrijving lachten de jongens denk ik 
ook daarom: om hoe ze met hun jongenslichamen mannenlichamen opvoerden. Tege-
lijkertijd maakten ze alle mannelijke stereotypen ook belachelijk, waarmee ze leken 
te zeggen: ‘Je krabt wat aan je ballen, je maakt je een beetje breed, je zet een stoere 
grijns op, loopt wijdbeens en hup je bent een stoere man, zoveel heeft het niet om het 
lijf. Dat hele stoer-zijn is een toneelstukje’. Het is natuurlijk geen toneelstukje, want 
in hun parodie en in de reacties erop lagen even duidelijk de eis ‘wees stoer’ en de 
waarschuwing ‘wees geen mietje’ besloten. Maar terwijl ik naar de joelende en door 
de lach bevangen jongens keek, kon ik mij voorstellen dat de boodschap ‘zo moeilijk 
is het niet om een stoere jongen te zijn’ geruststellend was omdat het stoer-zijn hun 
allemáál moeite kostte, werk vereiste, en hun parodie een onderlinge verbondenheid 
creëerde omdat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Doordat zij samen lachten en 
zichzelf hilarisch vonden, ontstond er ook een gevoel van trots: toen zij weer naar bin-
nen moesten, liepen ze zelfverzekerder en stoerder dan toen ze naar buiten kwamen. 
Daardoor leek hun opvoering ook op een viering van hun jongens-zijn: ‘Wij waren zo 
grappig!’, hoorde ik Alexander aan Esther vertellen die toevallig naast hem de trap op 
sjokte. ‘Jullie hadden veel lol’, beaamde Esther, die samen met mij een tijdje naar de 
jongens had gekeken. ‘We waren cool!’, zei Alexander tevreden. ‘Cool?’, zei Daiwik, 
‘We waren súpercool!’ Het voorbeeld hierboven laat zien dat elkaar aan het lachen 
maken eveneens een manier is waarop jongens stoerheid vormgeven.
 In sociaal-wetenschappelijke literatuur wordt ‘humor’ steevast als typisch 
voor jongens beschreven (vgl. Fine 1987; Huuki, Manninen & Sunnari 2010; Kehily 
& Nayak1997). Huuki e.a. spreken over humor als ‘strategie om status te bevestigen’ 
(2010: 372). Dit is zeker een aspect van humor, maar niet het enige. Humor is een 
vorm van communicatie en er zijn verschillende aanleidingen en redenen waarom 
iemand anderen aan het lachen brengt en waarom mensen lachen (Kuipers 2001).69 

Zo was de humor van de jongens in het voorbeeld hierboven mijns inziens evenzeer 
een ‘ontlading’ van de inspanning die het hun had gekost om aan de eis tot stoerheid te 
voldoen, als een manier waarop ze juist onderlinge verbondenheid, een groepsgevoel, 
creëerden; tevens lachten zij omdat ze samen ‘iets ongewoons’ neerzetten. Er was 
sprake van een overdrijving, een uitvergroting van iets wat zij in hun dagelijkse leven 
zo serieus poogden te zijn (stoer) en waar zij nu een spel van maakten. Kortom, humor 
kent verschillende aanleidingen en verschillende functies. Het effect van een grap kan 
wel degelijk zijn dat een jongen zijn status bestendigt. Niet voor niets was Mats zo 
voorzichtig: hij wilde zijn status in de groep niet verliezen.
 De verschillende subgroepen in de klas bezigden eveneens verschillende 
soorten grappen. Humor sloot op die momenten de leden van de subgroep in en de rest 
van de jongens uit. Het voorbeeld hierboven laat echter zien dat wie de ‘code’ van de grap 
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doorhad, mee mocht doen. Competitief gedrag kleurde de meeste interacties tussen 
de jongens.

De jongens: competitie en de eis tot stoerheid en sportiviteit

Dat het sociale leven van jongens zich afspeelt door middel van competitie is ruim-
schoots beschreven (Fine 1987; James 1993; Skelton 2001: 3; Thorne 1993; Van der 
Linden 1995). Onderlinge competitie blijkt ook uit de voorbeelden hierboven. Goed 
zijn in sport was een van de eisen die jongens aan elkaar stelden en die zich bij uitstek 
voor competitie leent natuurlijk. Opvallend was dat de jongens van alles competitie 
leken te maken (de beste schoenen, de mooiste kleren, de beste scoorder, de hoogste 
springer, de grappigste verteller, de beste tekenaar, de beste schaker, de behendigste 
op het gebied van computerspelletjes) behalve van schoolwerk zelf (tekenen en schil-
deren leken daar weer niet onder te vallen). De jongens gingen vooral in competitie 
met elkaar (en niet met de meisjes), waarbij ze meestal ook elkaar als publiek hadden. 
Maar soms riepen ze er meisjes bij:

Op een keer riep Romeo naar Valerie, Amber en Fenna: ‘Meisjes jullie moeten kij-
ken hoe goed ik ben! [in basketballen]’. Hierop moedigden de meisjes de jongens, 
hun namen scanderend, aan. De aangemoedigde jongen klopte zich dan op zijn 
borst en stootte een oerkreet uit. De meisjes lachten erom, eerder vertederd dan 
bewonderend overigens. Na een tijdje dropen ze af. ‘Genoeg applaus’, zei Amber 
en trok Valerie en Fenna mee.

Het was dus voor jongens ook belangrijk om stoer te zijn in de ogen van meisjes. In 
hun onderlinge competitie riepen jongens de eisen en normen ten aanzien van jongen-
zijn op. Jongens die op onhandige (te zichtbare) wijze trachtten hun teleurstelling of 
schaamte over verlies te verbergen, kregen te horen dat ‘ze bij hun moeder moesten 
gaan janken’ of werden voor ‘homo’ uitgemaakt. Op deze manier onderwierpen de 
jongens elkaar aan de eis stoer-te-zijn door het verbergen van als ‘zwak’ gedefinieerde 
emoties en schaamte en het omzetten van die emoties in een stoere houding of stoere 
taal. Mats kon bijvoorbeeld bijzonder slecht tegen zijn verlies bij sport en spel, maar 
uitte zijn teleurstelling in kwaadheid op zijn medespelers. Iedereen wist dat hij geen 
goede verliezer was, maar omdat hij zelf goed sportte en fanatiek was en omdat hij 
stoer bleef in zijn boosheid, werd het hem niet ingewreven en werd er gezegd dat hij 
graag wilde winnen: ‘Mats is weer ’s nijdig’, zei Hein een keer, ‘Hij heeft niet gewon-
nen! Dan weet je het wel!’
 Schaamte was bij de jongens wel degelijk van hun gezichten af te lezen: in 
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hele kleine momenten waarop hun wangen even kleurden, ze snel wegkeken of weg-
liepen, of even geen repliek hadden. De dingen die schaamte opwekten hadden altijd 
te maken met een mislukking op het gebied van stoer-zijn. De opmerking van Hein 
toen Mats met gummetjes heen en weer schoot: ‘Weggelopen uit de crèche?’, be-
zorgde Mats enorme schaamte: een ‘kinderachtig’ spelletje spelen was niet stoer. Hij 
borg snel de spullen op en liep weg. Waar voor meisjes een publieke terechtwijzing 
door een leerkracht tot enorme schaamte leidde, die zij ook mochten tonen (zie ver-
derop), was het voor de jongens zaak om een dergelijk standje met opgetrokken wenk-
brauwen en veel gekke bekken (zonder dat de leerkracht die zag) te ondergaan om 
daarna nog wat laatdunkende opmerkingen over de leerkracht te maken. Bij voorkeur 
maakten de jongens ook nog wat brutale opmerkingen tijdens de terechtwijzing. Dat 
zorgde voor veel geproest en bewondering. De jongens vonden het stoer om in de 
hoek gezet of de gang op gestuurd te worden.
 Voor de jongens was het lastig laveren tussen de eis zich in competitie te 
laten gelden maar tegelijkertijd niet onbescheiden te zijn. Een jongen mocht ook weer 
niet al te veel aandacht op zijn persoon vestigen. Dit deed Nathan in de ogen van zijn 
klasgenoten. Hij was een paar maanden lang het middelpunt van woede-uitbarstingen 
van leerkracht Tom. Klasgenoten vonden dat Nathan te veel aandacht opeiste en een 
zestal weken lang taande Nathans populariteit hierdoor onder zowel meisjes als jon-
gens.
 Aan de jongens werd dus voornamelijk de eis tot stoerheid gesteld, waarbij 
stoerheid gearticuleerd was aan ‘mannelijkheid’, heteroseksualiteit, humor en com-
petitie. Wie genoeg (bouwstoffen voor) fysiek kapitaal had èn de mogelijkheid kreeg 
tot het inzetten ervan, kon aan die eis gemakkelijk voldoen: een lichaam dat goed 
was in sporten vonden de jongens stoer. Maar het kunnen voldoen aan het soma-
tisch normbeeld was niet genoeg. Osem was goed in alle sporten en toch lieten de 
meeste jongens hem links liggen omdat ze hem ‘kinderachtig’ vonden. Om voor vol 
te worden aangezien door de Puberjongens beschikte hij over te weinig verbaal ka-
pitaal: hij had niet de stoere en grappige verhalen die deze ‘echte jongens’ zo graag 
hoorden en zelf vertelden. Ook was zijn gedrag in hun ogen niet stoer genoeg: hij deed 
niet brutaal tegen volwassenen, zetten geen grote mond op tegen jongens uit andere 
klassen, deed niet bazig zoals de Puberjongens (had ‘geen lef’ in de ogen van andere 
jongens), stortte zich niet vol overgave in een competitie en verstoorde de spelletjes 
van meisjes niet. Osem werd dan ook geduld bij sporten, niet gepest in de klas, maar 
ook niet betrokken bij de Puberjongens noch bij de Rustige Jongens, voor wie Osem 
evenmin over het juiste verbale kapitaal beschikte. In Collin vond Osem een vriend 
met wie hij zijn eigen stoere verhalenuitwisselingen had. De jongens die zowel over 
het juiste fysieke als verbale kapitaal beschikten om aan de eis tot stoerheid te vol-
doen, de toegang tot de verschillende soorten kapitaal geopend zagen en hun kapitaal 
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wisten te combineren met het juiste gedrag, stonden in de klas bovenaan de hiërarchie.
 Zoals uit de voorbeelden blijkt was stoer-zijn niet iets wat de jongens zo-
maar kwam aanwaaien. Ze moesten over nogal wat vaardigheden (gedrag) en kapitaal 
(fysiek en verbaal) beschikken om aan de eis te kunnen voldoen. Michael Messner 
stelt in zijn artikel over jonge mannelijke atleten de interessante vraag waarom deze 
jongens kozen voor iets waar maar weinigen zeges halen, waar falen juist zo op de 
loer ligt (Messner 1987: 199). Een zelfde soort vraag kan voor de jongens uit groep 
8 gesteld worden. Waarom gingen zij constant in openlijke competitie, waarbij ge-
zichtsverlies aldoor op de loer ligt? De onzekerheid van jongens inzake hun eigen
stoerheid en de investering die het hun kostte om aan die eis te voldoen, wordt be-
vestigd door de voortdurende competitie: immers, in plaats van ‘gewoon’ een partijtje 
voetbal te spelen, leken zij niet alleen elkaar maar ook zichzelf steeds te moeten over-
tuigen van hun eigen stoerheid. Messners antwoord zou zijn dat competitie evenzeer 
telkens opnieuw de mogelijkheid creëert om stoerheid te bereiken dan wel bevestigd 
te zien (vgl. Messner 1987: 199-202).70
 De jongens in de klas vonden de meisjes niet zozeer kinderachtig als wel ‘niet 
stoer’. Zij lieten zich vaak laatdunkend over hen uit. Als een meisje huilde hoorde ik 
vaak een jongen iets zeggen als: ‘Zit er weer eentje te grienen’. Als een stel meisjes 
giechelde ‘lachten ze om niks natuurlijk’. Als een paar meisjes over kleding spraken, 
elkaars nieuwe laarzen bewonderden, deden jongens hen met overdreven lieve maar 
treiterende stemmetjes na: ‘Ja, heeeeeel mooi hoor. Pràchtig!’ Jongens lieten vaak 
duidelijk merken dat ze meisjes niet stoer vonden en konden, andersom, stoerheid in 
een meisje wel bewonderen. Tegelijkertijd beoordeelden zij de meisjes niet alleen op 
de mate waarin zij ‘stoerheid’ bezaten dan wel misten. De jongens bewonderden de 
meisjes evenzeer om hun (mooie) uiterlijk.

De meisjes: heteronormativiteit, uiterlijk en de eis tot bescheidenheid

De gendereisen waaraan meisjes moesten voldoen hadden betrekking op het uiterlijk 
(schoonheid in twee betekenissen), op bescheidenheid en op ‘aardig/lief gedrag’ (vgl. 
Allan 2008: 151; Walkerdine 1990).71 Heteronormativiteit kreeg een andere gestalte 
dan bij de jongens. Waar de jongens homofobe uitspraken gebruikten om zichzelf 
als ‘stoer’ neer te zetten, lag bij de meisjes de nadruk op hun uiterlijk om zichzelf 
als ‘aantrekkelijk voor de jongens’ te positioneren. De meisjes beoordeelden zich-
zelf en elkaar voortdurend op uiterlijk, kleding en de mate van bescheiden gedrag. 
Zo stuurden de Pubermeisjes elkaar bijna dagelijks briefjes met ranglijsten van wie 
het mooiste meisje was, wie de mooiste haren had, de mooiste kleren droeg. ‘Wie is 
het mooiste?’, stond er dan, ‘Ellen, Valerie, Nuray’. Achter hun namen waren vakjes 
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getekend die aangekruist moesten of waar 1,2,3 ingeschreven moest worden. Mooi 
zijn betekende altijd tegelijk aantrekkelijk zijn voor jongens.72

 Het somatisch normbeeld voor meisjes bestond dus uit aantrekkelijk zijn voor 
jongens. Daarbij eisten de meisjes van elkaar dat ze de ruimte voor ‘maakbaarheid’ in 
deze ten volle benutten door op hun lijn te letten, mooie kleren aan te trekken, schoon 
(in de zin van niet vies) te zijn, parfum en deodorant te gebruiken, kleding zonder vle-
kken en gaten te dragen en hun haren te verzorgen.73 Het beschikken over het juiste 
fysieke kapitaal, en de toegang hiertoe, alleen vormde nog geen garantie voor een plek 
boven in de hiërarchie. Evenals bij de jongens was ook verbaal kapitaal, dat vooral 
bestond uit de ‘juiste’ onderwerpen van gesprek weten in te brengen, van belang. 
Tevens stelden de meisjes eisen aan gedrag, waarbij zij bescheidenheid en aardig-zijn  
en -doen op verscheidene  manieren afdwongen.
 De meisjes beoordeelden elkaar en zichzelf op de mate van aantrekkelijkheid 
en legden zichzelf en elkaar voortdurend langs de meetlat: of ze wel slank genoeg 
waren; hoe breed hun taille was; of hun haren wel lang waren, het juiste model had-
den, gewassen waren en glansden; of hun huid mooi was, glad en zacht en zonder puk-
kels, littekens, moedervlekken; of hun lichaam in proportie was; of het mooi bewoog. 
‘Marie heeft op zich wel een goed figuur’, meldde Valerie op een keer ongevraagd, 
‘maar ze beweegt zich alle kanten op en haar armen lijken veel te lang. Daardoor 
ziet ze er sprieterig uit.’ Een voorbeeld van hoe de meisjes onderling hun uiterlijk 
bespraken:

Op een dag stonden Valerie, Fenna en Jaya op een kluitje bij elkaar op het school-
plein. Plotseling legde Valerie twee handen om Fenna’s middel. ‘Zo dun!’ riep ze 
uit. Fenna bloosde. Van plezier, zag ik. ‘Jij bent dunner hoor’, zei ze tegen Valerie. 
Valerie legde haar handen om haar eigen middel. ‘Ik wil er nog vijf centimeter af 
hebben’, zei ze. ‘Dan blijft er niets meer van je over’, grapte Jaya, ‘Meet mij eens.’ 
Valerie legde haar handen om Jaya’s middel. ‘Jij bent nog dunner!’, riep ze uit. 
Jaya keek tevreden. ‘Waarom is een dun middel belangrijk?’, vroeg ik terwijl ik 
voor de grap mijn middel opnam. ‘Ik kom er bekaaid vanaf als dat zo is’, consta-
teerde ik. ‘Jij telt niet mee’, zeiden de meisjes. ‘Jij hebt al een man.’ ‘Krijg je alleen 
een man met een dun middel?’, vroeg ik. ‘Neehee!’, riep Valerie ongeduldig, ‘maar 
een dun middel is wel mooier. Het is aantrekkelijker. Daar vallen jongens op.’ De 
andere meisjes knikten.

De meisjes mochten niet te hoog van zichzelf opgeven. Ze mochten geen opmerkin-
gen maken waaruit een al te grote zelfvoldaanheid zou kunnen blijken. Tegenover 
elkaar maakten zij zichzelf klein, terwijl de reactie daarop steevast was ‘dat het wel 
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meeviel’, dus dat kleinmaken ‘niet nodig was’. Maar o wee als iemand zichzelf niet 
kleinmaakte:

Op een middag stond een aantal meisjes op het schoolplein bij elkaar. Ze waren 
in een diep gesprek gewikkeld. Toen ik er bij ging staan bleken ze over hun licha-
men te praten. Ze noemden voor elkaar op waar ze tevreden over waren. ‘Ik ben 
heel tevreden met mijn ogen’, zei Marion, ‘al is het jammer dat ik een bril moet. 
En de rest, nou ja ach, ik ben veel te klein helaas!’ ‘Zo klein ben je niet hoor’, zei 
Fenna. ‘Kyra [meisje uit andere klas] is nog veel kleiner!’ Het was opvallend dat 
de meisjes stuk voor stuk allemaal één klein onderdeel van hun lichaam noemden 
zoals ogen, haren, mond of neus waar ze tevreden over waren, om vervolgens 
een opmerking te maken over de rest van hun lichaam waar ze ontevreden over 
waren. Op de ontevreden uitspraken volgden troostende opmerkingen van de an-
dere meisjes. Toen Mirte aan de beurt was zei ze: ‘Ik ben eigenlijk heel tevreden 
over mijn lichaam.’ De andere meisjes keken elkaar met grote ogen aan. Er viel een 
stilte, waarvan Mirte niet onder de indruk raakte naar het leek. Ze bleef rustig staan 
waar ze stond naast Eva. ‘We moeten naar binnen geloof ik’, zei Marie. Fenna en 
Marie holden weg en renden naar Esther, Jaya en Bodil. ‘Dat zeg je toch niet over 
jezelf!’, vond Fenna. ‘Waarom eigenlijk niet?’, vroeg ik. ‘Je gaat jezelf toch niet 
heel goed staan vinden?’, antwoordde ze, ‘Ècht opschepperig.’

Het is opmerkelijk dat de meisjes niet tegen Mirte zeiden dat ze haar gek vonden, maar 
dit wel non-verbaal over en weer lieten blijken. Ik denk dat Mirte’s zelfverzekerdheid 
zo buiten hun eigen belevingswereld lag, maar tegelijk binnen de opdracht authen-
tiek te zijn paste (en dus in wezen goed gevonden werd) dat zij erdoor geïmponeerd 
waren. Maar het ‘tevreden zijn met jezelf’ en dus vinden ‘dat je goed was zoals je 
was’ mocht evenwel niet openlijk geuit worden. Waar de jongens ‘overboden’, was er 
bij de meisjes sprake van ‘onderbieden’ Met hun onderlinge reacties op de opmerking 
van Mirte maakten zij elkaar duidelijk dat Mirte de eis tot bescheidenheid had over-
treden. Zelfs de populaire Jaya waakte ervoor dat zij bescheidenheid ten aanzien van 
haar uiterlijk aan de dag legde en dat van andere meisjes niet naar beneden haalde:

‘Jij bent echt wel de mooiste hoor’, zei Marion op een avond tijdens een school-
reisje. De andere meisjes vielen haar bij. ‘Nou, dat weet ik niet hoor’, zei Jaya, 
‘het valt wel mee denk ik.’ En tijdens ditzelfde gesprek vroeg Desie: ‘Wie vinden 
jullie de lelijkste van de klas?’ Het bleef lang stil. ‘Als jullie mij het lelijkste vinden 
kunnen jullie dat gewoon zeggen hoor’, zei Desie. Alle meisjes keken, met inge-
houden adem leek het, naar Jaya, die hier duidelijk evenzeer als de anderen over na 
moest denken. ‘Nee’, zei ze toen langzaam, ‘nee, ik vind jou niet de lelijkste… ik 
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vind Andrea de lelijkste’. Andrea was niet mee op schoolreisje. Er ging een lichte 
zucht van opluchting door de ruimte.

De zeer openhartige vraag en opmerking van Desie, die altijd te horen kreeg dat ze 
te dik was en de verkeerde kleren aanhad, deed denk ik alle meisjes op dat moment 
beseffen hoe erg het moest zijn om daadwerkelijk niet te kunnen voldoen aan de 
‘schoonheidseis’. Ten volle was daar het moment dat zij, denk ik, allen vreesden en 
in een constant aftasten van elkaars mening trachtten te vermijden. Door zich klein te 
maken voor elkaar, visten zij naar een bevestiging voor hun schoonheid, hun goede 
kledingkeus, etcetera. Kortom, ook de meisjes waren in competitie verwikkeld.

De meisjes: competitie en de eis tot bescheidenheid

Competitie wordt gezien als onderdeel van het ‘jongen-zijn’, terwijl in wezen de 
meisjes ook permanent met elkaar in competitie waren. Zij het dat zij dit niet als 
zodanig benoemden en dat ‘winnen’ niet gevierd mocht worden (vgl. Merten 1997). 
Sterker nog, de meisjes moesten bescheidenheid aan de dag leggen. En waar het ene 
meisje bescheidenheid aan de dag legde, zich klein maakte, daar moest de toehoorster 
deze bescheidenheid belonen door troostende woorden te spreken:

Als een meisje met een nieuw kledingstuk de klas in kwam, viel dit de andere 
meisjes altijd meteen op. ‘Nieuwe rok?’, vroeg Esther aan Amber. ‘Ze hadden de 
kleur die ik eigenlijk wilde niet meer’, zei Amber, verontschuldigend. ‘Deze is ook 
leuk hoor’, zei Esther en ze liet haar hand even over de rok glijden. Op een dag 
kwam Marie met een nieuw jurkje de klas in. ‘Hé Marie in een jurk!’, riep Marion 
verbaasd. ‘Hou op, hou op’, deed Marie dramatisch, ‘vind je het kunnen?’ ‘Leuk 
juist’, zei Marion. ‘Mooi kort’, becommentarieerde Fenna. ‘Vind je?’, vroeg Ma-
rie onzeker, ‘Er was wel een langere maar die stond me al helemaal niet.’ ‘Ik vind 
het wel meevallen’, zei Marion. ‘Niet te kort?’, vroeg Marie haar. ‘Vind ik niet’, 
zei Marion. ‘Sexy jurkje Marie!’, riep Jaya die net de klas binnenkwam. ‘Staat 
je goed’, vond Bodil die achter Jaya aan liep. ‘Ik word hier dus helemaal zenuw-
achtig van’, mompelde Marie en ging snel zitten. ‘Ja Marie’, zei Fenna laconiek 
maar vriendelijk, ‘dan moet je maar geen nieuwe jurk aantrekken.’

Ook over nieuwe kleding moesten de draagsters ervan dus bescheiden zijn.74 Renold 
en Ringrose verhalen van meisjes uit hun onderzoeken die door de anderen gemargi-
naliseerd werden omdat ze kleding aanhadden waarmee ze de indruk gaven te denken 
dat ze beter waren dan de andere meisjes. Zij verweten de gemarginaliseerden dat zij 
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zich sexy kleedden om aandacht van jongens te krijgen (2008: 322-326). In het vol-
gende hoofdstuk komen dergelijke voorbeelden uit groep 8 aan bod. Waar het mij hier 
om gaat is om de afstraffing die volgde op ‘denken dat je beter bent’. De meisjes uit 
groep 8 waren mijns inziens de hele tijd bezig te voorkómen dat zij die beschuldi-
ging toegeworpen kregen. Daarom maakten zij zich waar het kon klein en afwach-
tend. Zo gaven zij de meisjes uit hun subgroep de mogelijkheid zich even groot of 
groter te voelen door troostende of bemoedigende opmerkingen te maken over de 
kleur, de snit, de versieringen, de print. De meisjes hielden in eerste instantie voor 
zich wat ze echt dachten van een nieuwe outfit van een klasgenote en bespraken, als 
de draagster buiten gehoorsafstand was, wat ze er werkelijk van vonden: ‘Ouwelijk 
die rok van Amber’, merkte Valerie op. ‘Meer een rok voor mijn moeder’, beaamde 
Liesbeth. ‘Wel iets te gewaagd die jurk van Marie’, zei Jaya tegen Bodil. ‘Ik vind het 
wel kunnen’, zei Bodil, ‘maar de kleur staat haar niet.’ Of, als zij de outfit van een 
meisje uit een andere subgroep belachelijk vonden, lachten zij haar achter haar rug om 
uit, tenzij het een van de gemarginaliseerden was. In dat geval waren de afkeurende 
opmerkingen, zoals ik in het vorige hoofdstuk liet zien, meestal openlijk en niet van 
de lucht.
 De meisjes konden ver gaan in hun verlangen de rangorde in de klas beves-
tigd te krijgen. Niet alleen wilden zij van elkaar zeker weten wie de mooiste werd 
gevonden, ook van de jongens hoopten zij hun ideeën bevestigd te zien:

Op een keer vertelde Esther me dat Jaya, Bodil, Valerie en Amber hadden besloten 
Nathan in de val te lokken. Hij zou namelijk gezegd hebben met alle meisjes te 
willen zoenen. Jaya, Bodil en Valerie hadden tegen Nathan gezegd dat Amber wel 
met hem wilde zoenen. Op deze uitnodiging had Nathan geantwoord: ‘Ik zoen 
alleen met mooie meisjes’. Dit had Amber enorm gekwetst. ‘Niet dat ze van plan 
was echt met hem te zoenen hoor’, verzekerde Esther me, ‘maar dat is natuurlijk 
niet een leuk antwoord van Nathan.’ ‘Denk je’, vroeg ik Esther, ‘dat Jaya, Bodil 
en Valerie dat wisten? Dat ze wisten dat Nathan Amber niet mooi vond? En dat ze 
juist daarom Amber voorstelden?’ ‘Nou…’, zei ze weifelend, ‘nou… ja, misschien 
wel ja… Ik denk het wel.’ ‘Dat was dan wel onaardig van ze’, zei ik. ‘Ja’, beaamde 
Esther voorzichtig. Het was even stil voordat ze eraan toevoegde: ‘Maar ik denk 
niet dat ze Amber wilden kwetsen.’

De meisjes hadden Amber niet werkelijk willen kwetsen, zei Esther maar ze wisten 
dondersgoed dat Nathan zou weigeren met Amber te zoenen. Ze deden dit mijns in-
ziens niet alleen om Nathan te kunnen uitlachen (‘Haha, je wou toch met àlle meisjes 
zoenen!’) maar ook om te horen met wie hij wèl wilde zoenen. En op die manier 
brachten zij een rangorde aan. Echter, het bestendigen van hun mate van aantrekke-
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lijkheid en daarmee hun positie in de subgroep,  gebeurde altijd onder het mom van 
‘aardig-zijn’.

De meisjes: aardig-zijn en de eisen ten aanzien van bescheidenheid in emoties

De meisjes evalueerden en bestendigden hun onderlinge relaties continu. Dit ge-
beurde behalve door roddelen ook door het schrijven van briefjes in elkaars agenda’s. 
‘Lief schatje van me’ stond er bijvoorbeeld in Valeries agenda, niet één keer maar tal-
loze malen geschreven door alle andere Pubermeisjes. De meisjes waren ondanks al 
deze uitingen van liefde, continu beducht op het precaire ervan. Ze raakten hierdoor 
onzeker en waren voortdurend aan het rondvragen of  een (zogenaamd) grappige op-
merking van Jaya betekende dat de vriendschap ten einde was, of dat het zomaar een 
opmerking was geweest. De meisjes stuurden er vriendinnen opuit om uit te vinden 
of iemand over hen roddelde. Na veel heen en weer geren sloten de meisjes zich dan 
op in de wc, riepen heel hard: ‘Dit is privé!’ en spraken daar over hun onzekerheden. 
Deze gesprekken waren niet voor alle meisjes toegankelijk (alleen voor de vermeende 
kwaadspreeksters, het slachtoffer en de bemiddelaars), maar zodra ze de wc uitkwa-
men werden andere meisjes op de hoogte gesteld en wist binnen enkele minuten de 
hele klas van het voorval. De jongens zeiden dan tegen mij: ‘Ze hebben weer een wc-
dag’, waarbij er verbazing en onbegrip in hun stem doorklonk.
 Ook op een ander gebied leken de meisjes aan elkaar onzekerheid te moeten 
tonen, in plaats van deze te verbergen. Zo was het opvallend dat ze zich snel schaam-
den als ze iets voor de hele klas moesten doen: een spreekbeurt houden, een leesbeurt 
krijgen of als ze ten overstaan van de hele klas op hun kop kregen van een leerkracht. 
Dit staat in schril contrast met hoe de jongens een uitbrander dienden te ondergaan. 
Terwijl de jongens poogden stoer te zijn door fier, rechtop en soms zelfs grappend de 
boosheid van de leerkracht over zich heen te laten komen of een leesbeurt uit te voe-
ren, raakten de meisjes echt uit hun doen:

Tijdens geschiedenisles kreeg Bodil een leesbeurt. Zodra ze begon te lezen, begon 
Jaya te giechelen. Bodil trok haar wenkbrauwen op en las gestaag door. Ze durf-
de daarna niet op te kijken van haar boek. ‘Iets te snel gelezen Bodil’, zei Tom. 
Daarna kreeg Marie de beurt. Ze hakkelde een paar keer. Ook zij bleef stug in haar 
boek staren toen haar beurt voorbij was. Later zei ze: ‘Ik schaamde me dood’. 
‘Waarvoor dan?’, vroeg ik. ‘Ik kan er niet tegen als ik het fout doe’, zei ze. Marion 
zei dat ze daar ook last van had. ‘Naar het bord komen is nog erger’, huiverde ze.

Tom ging tekeer tegen Eva omdat ze haar tafel niet goed had opgeruimd en nu haar 
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spullen niet in orde waren. Eva bleef met gebogen hoofd naar haar tafel staren. 
Later hoorde ik haar tegen Mirte zeggen: ‘Nou, dat heb ik ook weer overleefd’. ‘Ja, 
het is erg als je op je kop krijgt hè?’, zei Mirte. Eva knikte. ‘Ik schaam me dood’, 
zei Eva.

Terwijl de jongens pogingen deden hun schaamte te verbergen voor elkaar, leken de 
meisjes juist aan elkaar te móeten bekennen dat zij zich schaamden. Althans, in dit 
soort situaties. Want op andere momenten deden meisjes net zoveel moeite als jon-
gens om hun onzekerheid en schaamte te verbergen (zoals het voorbeeld van Fenna 
in hoofdstuk 3). Op een keer zei Fenna over Mirte met veel minachting: ‘Zij schaamt 
zich echt helemaal nergens voor!’ Op mijn vraag of dat geen benijdenswaardige ei-
genschap was, keek ze alsof ik een klap van de molen had gekregen. ‘Natuurlijk niet!’ 
zei ze, ‘Het is belachelijk om je nergens voor te schamen.’
 De bekentenis van schaamte lijkt het moment suprême van onderwerping aan 
de eis tot bescheidenheid. Daarmee namen ze de positie in van ‘het goede meisje’ ten 
opzichte van de andere meisjes. Zelfs als de leerkracht onheus was in zijn publieke 
terechtwijzing, klonk daarover geen verontwaardiging bij het ‘slachtoffer’. Het ging 
er voor de meisjes op zo’n moment om de schaamte van in het middelpunt staan en 
alle blikken op zich gericht weten te doorstaan en daarna met andere meisjes uit de 
subgroep te evalueren. Voor de meisjes was het dan ook lastig laveren tussen de op-
dracht  ‘jezelf te zijn’ enerzijds en de opdracht tot bescheidenheid anderzijds.75 Im-
mers, jezelf onderscheiden van de rest staat haaks op de eis jezelf niet te veel op de 
voorgrond te stellen. Zoals ik reeds liet zien, was ‘jezelf zijn’ moeilijk te verenigen 
met de eveneens heersende opdracht van ‘het maakbare zelf’. De eis van bescheiden-
heid maakte het combineren van deze contradictoire opdrachten extra complicerend.
 Vaak vonden de meisjes hun eigen opmerkingen en acties ‘aardig’. Hier breng 
ik het voorval met Desie in herinnering (in hoofdstuk 3) waarbij Marie en Fenna haar 
sommeerden rondjes te draaien zodat ze haar nieuwe jas konden beoordelen. Ik werd 
boos en riep dat ze geen pop was, waarop een van hen zei: ‘We bedoelen het aardig 
hoor!’ Waar ik dwang zag, vonden de meisjes dat ze aardig deden:

‘Doe je haar nou eens uit die slome staart Lynn!’, riep Marie op een dag en ze 
trok het elastiekje uit Lynn’s haar. ‘Blijf van me af en geef m’n elastiekje terug!’, 
schreeuwde Lynn boos. ‘Je bent een meisje hoor!’, riep Fenna, ‘voor als je het nog 
niet wist,’ voegde ze er zachtjes aan toe. ‘Ik ben tòch wel een meisje’, snauwde 
Lynn met rode wangen van boosheid terwijl ze haar staart weer in orde bracht. Of 
Monique zei tegen Lynn: ‘Doe eens wat leukere kleren aan, niet altijd zo hetzelfde. 
Je bent toch een meisje!’ ‘Ik wil niet veranderen, ik ben goed zoals ik ben en wat ik 
ook aantrek ik ben toch wel een meisje’, beet Lynn haar toe. ‘Je hoeft niet zo boos 
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te worden Lynn’, zei Ellen. ‘Ze bedoelt het aardig.’ ‘Nou, als je dat aardig noemt’, 
gromde Lynn.

‘We hebben besloten Desie wat op te knappen’, deelde Marie me op een dag mee. 
Ze liet een doosje make-up zien dat ze weer snel in haar tas liet glijden. In de pauze 
bleven Marie, Fenna, Marion en Desie binnen om de laatste op te maken. ‘Een hele 
verbetering’, constateerde Marion tevreden. Desie lachte verlegen (sinds die dag 
droeg ze regelmatig een beetje make-up). ‘Waar waren jullie?’, vroeg een van de 
trappen hijgende Nuray. ‘Wij hebben een goede daad verricht’, meldde Marie en 
ze knikte in de richting van Desie.

De meisjes onderwierpen Lynn en Desie aan de eis ‘een mooi meisje te zijn’, een 
meisje dat aandacht besteedde aan haar uiterlijk, haar kleding varieerde en zichzelf 
mooi maakte. Daarmee bevestigden zij dat zij zelf geslaagde meisjes waren, die aan 
de eisen voldeden. Ze deden naar eigen zeggen ‘alleen maar aardig’ of ‘ze bedoelden 
het goed’, maar intussen dwongen zij met verbaal en soms dus met fysiek geweld een 
ander zich te conformeren aan de geldende eisen. Dat zij invloed aanwendden en hele-
maal niet zo aardig waren ontkenden zij. Ze waren inderdaad niet onvriendelijk tegen 
Desie en ook de toon waarop zij tegen Lynn spraken was niet snibbig maar eerder be-
moedigend. Toch kwamen hun daden op zich niet voort uit aardig willen zijn. Immers, 
de eis aardig te zijn schreef subtielere manieren voor dan de hierboven beschrevene. 
Ik denk eerder dat de agressie van de meisjes uitdrukte hoeveel moeite het hunzèlf 
kostte om een geslaagd meisje te zijn - en dat ze met die agressie uiting gaven aan 
de angst om, wanneer zij zelf niet aan de eisen zouden voldoen, gemarginaliseerd te 
worden. Deze angst zetten de meisjes om door te verwijzen naar de maakbaarheid van 
je positie in de klas en daarmee naar de eigen verantwoordelijkheid. De boodschap 
was dat meisjes hun uiterlijk horen op te vijzelen, er aandacht aan moeten besteden en 
er werk van moeten maken. Die boodschap had enerzijds iets bemoedigends: wie niet 
tevreden is maakt werk van zichzelf en wordt ervoor beloond met een fijne(re) positie 
in de klas. Anderzijds riepen de meisjes hiermee voortdurend de waarschuwing op dat 
wie geen werk maakt van zichzelf, niet aantrekkelijk wordt gevonden, een positie in 
de marge zal krijgen en deze aan zichzelf te danken heeft.
 Manieren waarop de meisjes elkaar voortdurend in de greep van beschei-
denheid hielden, waren het soort geintjes als die uit het voorbeeld van Amber, en 
zogenaamde nepruzies. Bij een nepruzie maakten een paar meisjes met elkaar een 
afspraak om samen te doen alsof ze boos waren op bijvoorbeeld Amber of Liesbeth, 
of op Marie. Het wekte veel stress op, omdat het slachtoffer er meestal intrapte en er 
verdrietig van werd. Op deze manier maakten ze elkaar klein, hielden elkaar ‘eronder’ 
en maakten elkaar opzettelijk onzeker. Zo herinnerden zij elkaar eraan dat ze elk mo-
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ment ten prooi konden vallen aan de afkeuring van anderen; dat ze van hun positie in 
de klas nooit zeker waren; dat vriendschap wankel was. Het was altijd twee (of meer) 
tegen één. En hoezeer de ‘boze meisjes’ ook genoten van hun spelletje, uiteindelijk 
vond altijd wel één van de pestkoppen dat het te zielig was wanneer het slachtoffer 
ging huilen. Daarna deden ze moeite haar weer te troosten. Hoewel het slachtoffer dan 
meestal wel zei dat ze het geen leuke grap vond, was het opvallend dat ze niet kwaad 
werd.76 De meisjes werden zelden openlijk boos op elkaar, ze leken zelfs bang voor 
de boosheid van andere meisjes. Als een van de meisjes bijvoorbeeld niet aardig ge-
noeg had gereageerd op een ‘goeiemorgen’ werd er al een poging ondernomen om uit 
te vogelen of ze misschien boos was. Valerie was iemand die wel vaak openlijk boos 
was, wat haar vriendinnen hoofdbrekens kostte om het weer goed te maken. Sommi-
gen waren bang voor Fenna’s rappe tong: ook zij kon flink boos worden. Meestal deed 
zij echter quasi boos: ze zei precies wat ze ergens van vond, maar nam daarbij een 
overdreven boze houding aan of gebruikte plotseling een grappig scheldwoord, waar-
om ze zelf dan ook bijna moest lachen. Zo ontkrachtte zij haar boosheid, of althans de 
ernst ervan, gelijk weer. Wie serieus boos werd, kreeg meteen de beschuldiging ‘niet 
aardig’ te zijn, zoals Lynn hierboven. De meisjes verlangden beheersing van elkaar 
terwijl zij ook ‘lef’ en ‘voor jezelf opkomen’ verlangden. Zo bewonderden de meisjes 
Marions lef om niet over zich heen te laten lopen, maar namen zij haar woede ook niet 
helemaal serieus. ‘Ze wordt wel heel vaak boos’, heette het. Boosheid was voor de 
meisjes dus zowel een krachtige emotie die toonde dat je niet over je heen liet lopen 
als een bewijs van gebrek aan zelfbeheersing en het ‘te veel jezelf laten kennen’. Zo 
legden de meisjes elkaar ook een norm op voor het beheersen van hun boosheid en 
legden ze deze emotie aan banden.77

De meisjes: humor en bescheidenheid

In de paragraaf over de jongens en humor kwam naar voren dat samen lachen belang-
rijk was voor hen, omdat het vertellen van moppen en grappige verhalen en het ver-
tonen van grappig gedrag manieren waren waarop zij stoerheid konden vormgeven. 
Ook vonden zij zo een vorm voor hun angst om niet aan die eis te kunnen voldoen. 
Voor de meisjes was samen lachen eveneens van belang. Vaak genoeg vertelde een 
meisje aan de kinderen met wie ze in een groepje zat in de klas, dat ‘ze toch zó 
gelachen hadden’ en deed dan een poging om de grappige situatie te beschrijven. 
Die situaties betroffen vaak gedrag dat zij typeerden als ‘een afgang’ van iemand an-
ders, maar ook van henzelf. Sanford en Eder noemen dit soort humor ‘funny stories’ 
die, volgens hun indeling, weer verschillen van moppen, praktische grapjes (iemands 
muts verstoppen bijvoorbeeld) en ‘grappig gedrag’ (1984: 235-238). Al deze vormen 
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van humor hebben volgens Sanford en Eder te maken met het exploreren van gevoe-
lige onderwerpen, het verkennen van verwachtingen, of eisen zoals ik ze noem, ten 
aanzien van gedrag. Hierin verschillen de functies voor jongens en meisjes niet van 
elkaar. Daarbij bestendigen praktische grappen vriendschappelijke relaties, of halen 
die juist onderuit (Ibid.). De ‘geintjes’ en de nepruzies van de meisjes zijn een voor-
beeld van dit laatste. Toch stond bij het lachen van meisjes niet zozeer het ‘meisje-
zijn’ voorop, zoals bij jongens het jongen-zijn voorop stond.
 Lachen bij meisjes kon evenwel ook de vorm aannemen van giechelen of de 
slappe lach, wat ik bij de jongens zelden gezien heb. In de wetenschappelijke litera-
tuur over humor en kinderen trof ik vooral artikelen over de functies van humor en 
over de ontwikkelingsstadia van kinderen in het begrijpen en hanteren van verschil-
lende soorten humor (Erickson & Feldstein 2007; Masten 1986; Ransohoff 1975; 
Sanford & Eder 1984). Maar de fenomenen giechelen en ‘de slappe lach’ ben ik niet 
tegengekomen.  Wel bestaan er verschillende theorieën over lachen.
 Giselinde Kuipers wijst op drie verschillende theorieën over lachen: 1. De 
superioriteitstheorie, waarbij de oorzaak van de lach wordt gelegd bij gevoelens van 
superioriteit of agressie; 2. De ventieltheorie, die de oorzaak van de lach ziet als ont-
lading van fysieke, psychische of sociale spanning; 3. De incongruïteitstheorie, die 
het doorbreken van een verwachtingspatroon als oorzaak aanwijst (2001:17). Kuipers 
constateert dat wetenschappers zich niet zo goed raad weten met de lach, omdat deze 
ambivalent is: ‘Een lach kan duiden op vriendschap en vreedzame bedoelingen, maar 
ook op agressie en triomf; het ontlaadt allerlei vormen van spanning, van zenuwen tot 
overwinning; maar duidt ook op niet-serieusheid en spel’ (Ibid.:22). Een lach kan dus 
meerdere dingen zijn. De slappe lach is een specifieke vorm van lachen, die, zoals ik 
zal betogen, vooral een ontladende functie heeft. Lachen is altijd ook een fysieke er-
varing. Maar de slappe lach is hiervan de meest extreme vorm. ‘Slap’ verwijst immers 
ook naar de staat waarin het lichaam verkeert: het hele lichaam doet mee, terwijl daar 
bij giechelen geen sprake van is. Waar andere vormen van lachen vaak aanstekelijk 
zijn of een uitnodiging aan derden om mee te lachen, lijkt van een dergelijke uitnodi-
ging bij de slappe lach geen sprake.
 De slappe lach trof altijd twee vriendinnen of twee meisjes uit dezelfde sub-
groep. Wat was begonnen als gegiechel kon ontaarden in de slappe lach. Sommige 
meisjes probeerden samen actief de slappe lach op te wekken. Dan gingen ze dicht bij 
elkaar zitten, keken elkaar in de ogen, begonnen te giechelen en wekten de slappe lach 
op, wat overigens ook vaak mislukte.
 Gegiechel en de slappe lach werden door andere klasgenoten, jongens en 
meisjes, als hinderlijk en kinderachtig gezien. Het ‘hinderlijke aspect’ kwam denk 
ik voort uit het feit dat dit lachen zozeer een duo-aangelegenheid was: er ging geen 
uitnodiging van uit om mee te lachen en dus ook niet, zoals bij de jongens, om ‘er
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een schepje bovenop te doen’ of met een toevoeging te komen en er dus bij te horen.78 
Ondernamen buitenstaanders toch pogingen, dan werden die genegeerd of vormden 
voer voor een nieuw lachsalvo. Het maakte overigens niet uit wat een buitenstaander 
tegen de lachende meisjes zei: alles was aanleiding om opnieuw uit te barsten. Hier-
door was het voor de buitenstaanders alsof ze permanent werden uitgelachen. De 
slappe lach was voor hen dus een uitsluitende lach, terwijl de twee lachsters tegelij-
kertijd hun onderlinge relatie bestendigden.
 Voor meisjes leek de slappe lach een manier waarop zij even alle eisen aan 
hun laars konden lappen: ze waren niet bescheiden, ze deden niet aardig tegen an-
deren, ze schaamden zich niet voor hun publiekelijke luidruchtigheid, ze dachten even 
niet aan hun positie in de klas. Al deze eisen lieten ze varen. Ik zie de slappe lach 
daarom als een ontlading van de sociale inspanningen om aan alle eisen te voldoen en 
de daarmee gepaard gaande sociale spanningen. Zo kwamen Amber en Esther op een 
keer met verhitte hoofden naar me toe, giechelend: ‘Kun je ons helpen om de slappe 
lach te krijgen?’, hikte Amber. ‘Ja!’, joelde Esther, ‘Wij willen zo graag de slappe 
lach, maar het lukt niet!’ Kort daarvoor had Amber ruzie gehad met Valerie, waar 
Amber erg van slag van was geweest. Esther en Amber waren enorm uitgelaten. Een 
tijdje later hingen de meisjes slap van het lachen over hun tafeltjes, terwijl de rest van 
de klas geïrriteerd naar ze keek. ‘Jullie hebben een aanval van baby-achtigheid’, zei 
Jaya tegen ze, waarop ze weer dubbelsloegen, terwijl zij normaliter een dergelijke be-
schuldiging trachtten te voorkomen en zich geschaamd zouden hebben. Dat de slappe 
lach ‘kinderachtig’ heette te zijn volgens de kinderen, heeft mijns inziens te maken 
met het in of door de lach gedemonstreerde gebrek aan beheersing van de emoties.
 Opvallend was dat gegiechel en de slappe lach zelden voorkwamen bij Puber 
Jaya of  het populaire Professorenmeisje Eva, maar wel bij de meisjes die iets lager 
in de hiërarchie stonden. Dat ik Jaya en Eva nooit op de slappe lach betrapte, heeft er 
wellicht mee te maken dat zij zich iets ‘kinderachtigs’ niet wilden of konden permit-
teren. De keren dat ik deze meisjes in de buurt zag komen van de slappe lach, stonden 
zij in een hoekje van het schoolplein verstopt – waar zij ook ophielden met hun ge-
giechel en gelach toen ik hen zag. ‘Wij hadden even lol hoor’, zei Jaya toen terwijl ze 
de tranen van haar wangen veegde. Het klonk als een excuus; als een ‘sorry, ik liet me 
even gaan’. Deze kwalificatie van de slappe lach als gebrek aan beheersing, toont te 
enen male hoe hard de kinderen hun best deden als sociaal geslaagd gezien te worden 
en hoezeer zij zich bewust waren van alle eisen die hieraan waren verbonden.
 Terecht waarschuwen onderzoekers als Barrie Thorne (1993), Emma Renold 
en Jessica Ringrose (2008) ervoor een onderzoek klakkeloos te baseren op observa-
ties van en gesprekken met de populaire kinderen en de middenmoot, omdat hiermee 
de herhaling van de dominante genderposities en stereotypen plaatsvindt. Renold en 
Ringrose stellen voor om op zoek te gaan naar zowel duidelijk verzet tegen domi-
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nante genderopvattingen als minder makkelijk zichtbaar verzet (2008: 320). In groep 
8 waren er natuurlijk alternatieve subjectposities mogelijk die, inderdaad, meestal niet 
ingenomen werden door de populaire kinderen.

Alternatieve opvoeringen van gender

Tot nu toe heb ik de gendereisen gedestilleerd uit de opvoeringen van met name 
de Pubers en de kinderen die daar direct omheen bewogen, zoals de Journalisten. 
Deze kinderen onderwierpen tevens de andere jongens en meisjes aan de eisen die 
zij ook aan elkaar stelden en fungeerden als bronnen voor identificatie. In dit opzicht 
beschreef ik het dominante gendervertoog in de klas. Vanuit die invalshoek waren 
de eisen dermate dwingend dat er weinig mogelijkheden leken te bestaan om daar 
ongestraft of onopgemerkt vanaf te wijken (vgl. Paechter 2010: 221). Echter, niet 
alle kinderen identificeerden zich met àlle eisen van dit dominante gendervertoog. 
Sommigen van hen lukte het om een plekje te veroveren in de sociale niches van de 
klas zonder dat zij lastig gevallen werden. De populaire Eva bijvoorbeeld, een van 
de Professorenmeisjes, week op een aantal punten af, maar werd nooit openlijk op 
haar ‘tekortkomingen’ (in de ogen van de Pubermeisjes en de Journalisten) gewezen. 
Sterker nog, van alle niet-Pubermeisjes was zij het populairst. Jeroen, één van de 
Rustige Jongens, was een ander voorbeeld van iemand die zich niet kon vinden in de 
dominante eis tot stoerheid:

Jeroen verbaasde zich dagelijks over de ‘wildheid’ van de jongens. Hij weigerde 
om eraan mee te doen. Talloze malen stond ik met hem naar basketballende of 
voetballende jongens uit zijn klas te kijken en elke keer weer vroeg hij: ‘Waarom 
doen ze zo wild? Waarom?’, en daarbij schudde hij in verwondering zijn hoofd. 
Of hij zei: ‘Ik begrijp het gewoon niet. Wat is er nou aan om zo te schreeuwen en 
te duwen? Ik snap het gewoon niet.’ Al in de groep 6 was Jeroen bevriend met 
Alexander en Daiwik. Maar buiten school zagen zij elkaar niet veel. ‘In de klas 
zijn ze de rustigsten’, zei Jeroen, ‘maar eigenlijk vind ik ze allebei ook heel wild.’ 
In klas acht vond Jeroen ook dat Alexander ‘steeds wilder was geworden’. Dat 
klopte ook wel, want Alexander had, zo vertelde hij mij, besloten ‘meer van zich 
af te bijten’. Toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde zei hij: ‘Je weet wel, als ze 
[klasgenoten, sk] iets zeggen, krijgen ze een grote bek terug en als ze duwen, duw 
ik ze gewoon van me af’. Vanaf dat moment basketbalde hij mee en was inderdaad 
‘net zo wild’ als de andere jongens. ‘Daiwik is ook heel druk’, zei Jeroen, ‘Zeker 
als er anderen bij zijn’. De andere kinderen in de klas vonden Daiwik en Alexander 
echter helemaal niet druk en wild maar rustig, of ‘stil’ zoals ze ook wel zeiden. Al 
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onttrok Jeroen zich aan het jongensgewoel, hij werd nooit gepest. Hij was ook niet 
verlegen, kwam rustig voor zijn mening uit, maar vermeed conflicten. In de groep 
6 wilden zowel Alexander als Daiwik graag naast hem staan in de rij. ‘Ik vind het 
zo moeilijk dat ik er altijd één moet teleurstellen’, vertelde hij me toen, ‘ik probeer 
altijd te kijken wie het het hardst nodig heeft. En ik maak dan afspraken met ze. 
Dat ze om de beurt mogen.’
 Optreden in het openbaar kostte hem geen moeite want Jeroen was niet verle-
gen. Tijdens een kerstdiner speelde hij gitaar voor de hele klas en genoot zichtbaar 
van het optreden en het applaus. Spreekbeurten deed hij met plezier. Zichtbaar 
zijn vond hij dus niet erg, maar hij wilde dat alleen op een manier waarvoor hij 
zelf koos. De meeste tijd wist hij zich onzichtbaar te maken in het gewoel van de 
klas. Als ik de kinderen vroeg wat ze van Jeroen vonden, zei iedereen steevast dat 
hij heel aardig was. Een paar klasgenoten noemden hem ‘de aardigste van de hele 
klas’. Hij had inderdaad altijd een luisterend oor, was geïnteresseerd, maakte ook 
grapjes met de klasgenoten die hij aardig vond, was goed in sport bij de gymles 
en sprak nooit een onvertogen woord over wie dan ook. Hij hield zich simpelweg 
totaal afzijdig van alles wat riekte naar ruzie of verbale en fysieke wildheid. Zijn 
klasgenoten accepteerden Jeroen en degenen van wie hij niets moest hebben ne-
geerden hem. En dat was precies wat hij wilde.

Zo vond Jeroen zijn eigen niche in de klas, waar hij met rust gelaten en gewaardeerd 
werd. De twee jongens met wie Jeroen het meest optrok, Alexander en Daiwik, wil-
den niet op Jeroens manier onzichtbaar zijn. Enerzijds identificeerden zij zich met de 
dominante opvoeringen van jongen-zijn: Alexander leerde zichzelf deze op te voeren 
zoals ik hierboven liet zien en Daiwik fantaseerde over hoe het jongen-zijn zou zijn 
als hij puber was. Anderzijds onttrokken zij zich er ook aan: ze gingen niet in alles 
mee, wilden niet brutaal zijn in de klas en scholden niet mee met de andere jongens. 
Volgens klasgenoten voldeden ze niet volledig aan de voorwaarden: om als ‘echte 
jongen’ door het leven te gaan was Alexander te verlegen, droeg de verkeerde kleren 
en was Daiwik te klein van stuk en te lief tegen de leerkrachten. Volgens Mats waren 
zij ‘nog kinderen’- geen pubers en ook de meisjes vonden dit. Daiwik en Alexander 
voldeden volgens hun klasgenoten dus niet aan de eisen en belandden daardoor in de 
marge van de klas. Daar brachten zij redelijk ongestoord – ze werden niet gepest- hun 
schooldagen door omdat hun klasgenoten hen wel aardig vonden. Osem was hetzelfde 
lot beschoren, al raakte hij bevriend met de gemarginaliseerde Collin, die op zijn beurt 
verlangde een ‘echt stoere jongen’ te zijn in de ogen van de Pubers en de Rustige Jon-
gens. Een erkenning die hij, zo liet ik al zien, niet kreeg.
 Onder de meisjes waren Eva, Mirte en Nuray degenen die ongeveer dezelfde 
positie innamen als Jeroen: ze wilden niet in de schijnwerpers staan, onttrokken zich 
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aan het gekonkel van de Pubers, hielden zich afzijdig van conflicten en hechtten niet 
zoveel belang aan kleding als de Pubermeisjes en de Journalisten. Terwijl de Journa-
listen trachtten Lynn, haar letterlijk aan haar haren slepend, aan de eis omtrent uiter-
lijk te onderwerpen, lieten zij Eva, Mirte en Nuray wat dit betreft met rust. Eva en 
Nuray voldeden wel aan de eis tot bescheidenheid maar niet aan die met betrekking 
tot uiterlijk, terwijl Mirte volgens de Pubermeisjes aan geen van de twee voldeed. Eva 
en Mirte op hun beurt vonden de Pubermeisjes en de Journalisten ‘te veel bezig met 
hun uiterlijk en jongens’, zoals ze zelf zeiden. ‘Ze gedragen zich alsof ze al veertien 
zijn’, zei Eva. Nuray was ‘tevreden in de klas’ [met haar positie, sk], zei ze, maar was 
wel vaak in de buurt van de Journalisten en volgde op de voet wat zij en de Pubers 
uitspookten.
 Naast deze posities van ‘rustige jongens en meisjes’, was er voor zowel 
meisjes als jongens nog een positie mogelijk: het stoere jongensachtige meisje en 
de meisjesachtige jongen. In het Engels bestaan er termen voor deze twee posities, 
respectievelijk tomboy en sissy. Overigens blijkt ook in Engelssprekende landen dat 
kinderen zelf deze termen zelden gebruiken (Paechter 2010:224).79 Uit de literatuur 
is reeds bekend dat stoere meisjes van andere kinderen meer waardering krijgen dan 
meisjesachtige jongens (vgl. Lees 1987; Thorne 1993). Beide posities krijgen hun 
betekenis in relatie tot respectievelijk ‘het meisjesachtige meisje’ en ‘de stoere jon-
gen’ (vgl. Paechter 2010: 221). ‘Meisjesachtig meisje’ is niet een term die de kinderen 
in mijn onderzoek gebruikten. Andere onderzoekers in met name Engelssprekende 
landen vonden wel dat kinderen ‘girly-girl’ gebruikten (vgl. Allan 2008: 150; Paech-
ter 2010: 225). In Nederland vond ook Linda Duits deze term (2008). Mij gaat het er 
hier om te stellen dat de tomboy alleen betekenis krijgt omdat de positie contrasteert 
met wat geldt in de groep als ‘een echt meisje’, en een ‘echt meisje’ is, zoals ik hier-
boven liet zien ‘een meisjesachtig meisje’: oftewel een meisje dat van ‘meisjesdingen’ 
houdt. En zo wordt een jongen een meisjesachtige jongen genoemd in relatie tot de 
jongensachtige jongens die van ‘stoere jongensdingen’ houden.
 In groep 8 zag Lynn zichzelf als ‘stoer meisje’ en noemden sommige klasge-
noten haar een ‘jongensachtig meisje’:

Lynn kleedde zich stoer. Ze droeg grote stoere schoenen en altijd een broek. Haar 
lange haar droeg ze in een staart en in de pauzes speelde zij meestal basketbal met 
de jongens. Ook bij gym liet zij duidelijk blijken liever in een team met zoveel 
mogelijk jongens te zitten dan bij de meisjes. ‘Ik houd gewoon heel erg van sport’, 
zei ze. ‘Ik denk dat Lynn graag een jongen wil zijn’, peinsde Marie op een keer. 
‘Denk je dat echt?’, vroeg ik. ‘Ze houdt wel van jongensdingen’, zei Marie. Lynn 
vond zichzelf helemaal geen jongen, maar een meisje dat heel erg van sport hield 
‘en ik houd niet van dat tuttige’, zei ze,’dat meisjes overal bang voor zijn. Daar 
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houd ik helemaal niet van.’ Intussen deed Lynn niet mee aan àlle jongensdingen 
en was ze voor de leerkrachten ‘het brave meisje’ dat altijd gehoorzaamde, niet 
opstandig was, haar werk goed deed en luisterde naar uitleg en lessen. Bovendien 
speelde ze naast basketbal wel degelijk met de andere Professorenmeisjes: Eva, 
Mirte en Marion. Haar klasgenoten lieten Lynn redelijke ongestoord als jongens-
achtig meisje. Maar tegen het einde van het laatste schooljaar begonnen de andere 
meisjes steeds meer aan haar te trekken (zoals ik hierboven liet zien) om zich als 
‘een meisje’ te kleden.80

Het is niet zozeer dat Lynn zich met het jongensachtige identificeerde, als wel dat ze 
het ‘meisjesachtige’ (de ‘tuttigheid’, zoals ze het zelf noemde) verwierp (Vgl. Paech-
ter 2010: 229-230). Zo was er hier sprake van ‘tegenidentificatie’: Lynn stelde zich 
in oppositie tot ‘meisjesachtige meisjes’ op en vond zichzelf daarmee niet zozeer een 
jongensachtig meisje als wel een ‘stoer meisje’.
 In de literatuur werd de positie van tomboy in eerste instantie gezien als
normdoorbrekend en daardoor als mogelijk verandering tot stand brengend binnen het 
gendervertoog (Thorne 1993). Recenter opperen wetenschappers dat de positie van 
tomboy tegelijk normbevestigend en normoverstijgend is (vgl. Renold 2006: 491). 
Dus enerzijds is het een subjectpositie die door de dominante gendereisen wordt in-
gegeven en die door haar tegenstelling ten opzichte van ‘het meisjesachtige meisje’ 
juist precies ‘meisjesachtigheid’ consolideert. Zo blijven, in ieder geval in de manier 
waarop Lynn de tomboy opvoerde, een paar kernkwaliteiten van zowel het meisje-zijn 
(bescheidenheid, braafheid) als van het jongen-zijn (goed zijn in en interesse hebben 
in sporten en daarmee ‘stoer zijn’) gehandhaafd. Anderzijds is het normoverstijgend, 
omdat de subjectpositie andere mogelijkheden van meisje-zijn benut. Juist omdat er 
echter in de positie van tomboy wel kerneisen van meisje-zijn blijven gelden (beschei-
denheid),  vind ik het normoverstijgende aspect vrij klein (vgl. Reay 2001: 162-63).
 Waar Lynn zelf actief en bewust de positie van stoer meisje innam, daar werd 
Michiel ‘meisjesachtigheid’ in de schoenen geschoven. Niemand kreeg zo vaak, 
namelijk dagelijks, het woord ‘mietje’ of ‘wijf’ naar zijn hoofd geslingerd als hij. 
Michiel vond zichzelf helemaal geen mietje. Volgens zijn klasgenoten echter voldeed 
hij niet aan de eis tot stoerheid: hij was niet goed in sport, droeg geen stoere kleding en 
speelde vaak met meisjes. Eva (Professoren) en hij kenden elkaar al voordat ze naar 
school gingen en Michiel speelde dan ook vaak met haar, Mirte, Lynn en Marion. ‘Ik 
vind het wel leuk om met hen te spelen’, vertelde hij op een keer, ‘maar ik vind het 
wel jammer dat ze meisjes zijn.’ Als Daiwik, Alexander en Jeroen ook meespeelden 
vond hij het beduidend leuker. ‘Dan ben ik niet de enige jongen’, verklaarde hij. ‘Zou 
je zo’n jongen willen zijn als Nathan?’, vroeg ik hem toen we een keer samen naar een 
wild spelende Nathan keken. Hij was even stil voordat hij zei: ‘Ik bèn net zo’n jongen 
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als hij, alleen niet zo gemeen en wild.’ Tegen zijn wil werd Michiel voor een groot 
deel van zijn klasgenoten alles wat een jongen niet moest zijn.
 Bovenstaande kinderen identificeerden zich niet of slechts gedeeltelijk met de 
eisen van het dominante gendervertoog of werden door klasgenoten naar de marges van 
de klas verwezen omdat ze niet over de juiste kwaliteiten zouden beschikken. Hoewel 
er alternatieve subjectposities mogelijk waren, zoals met name Jeroen en Eva en Nuray 
laten zien, was de ruimte daartoe zeer beperkt (vgl. Allan 2008: 151; Reay 2001: 162).

Conclusie

Het meisje- of jongen-zijn is kinderen niet zomaar gegeven. ‘Genderworstelingen’ 
noemde ik dit hoofdstuk dan ook, omdat het de kinderen veel werk kostte om aan de 
verschillende eisen te voldoen en het al dan niet slagen hierin consequenties had voor 
hun positie in de hiërarchie van de klas. Niemand wilde in de marge van de klas be-
landen. Er hing dus veel af van hun vermogen de eisen te combineren en op te voeren. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de angst om sociaal te vallen zich op verschil-
lende wijzen een weg naar de oppervlakte baande.
 Ik heb laten zien dat de opvoeringen van gender gecentreerd zijn rondom een 
dwingende heteroseksualiteit, waaraan voor jongens de eis tot stoerheid en goed-zijn 
in sport was gekoppeld en die voor de meisjes verbonden was met hun uiterlijk en een 
dwingende eis tot bescheidenheid. In het maken van homofobe opmerkingen, grap-
pen en grollen schuilt de angst van de jongens om zelf niet te voldoen aan de norm 
van stoerheid en daardoor gemarginaliseerd te worden. Het effect van homofobie is 
dat de jongens er de norm/eis tot stoerheid mee bekrachtigden. Voor de meisjes werd 
heteronormativiteit verbonden met de eis er zo mooi/schoon en verzorgd mogelijk 
uit te zien en aantrekkelijk te zijn in de ogen van jongens. In het starten van ‘nepru-
zies’, het met veel aplomb aankondigen en uitvoeren van een ‘opknapbeurt’ van een 
klasgenote, bestendigden de meisjes niet alleen de dominante eisen ten aanzien van 
meisje-zijn, maar vonden hiermee tevens een manier om hun angst te verhullen zelf 
niet aan die eisen te kunnen voldoen. Daarbij dwongen meisjes op allerlei terreinen bij 
elkaar bescheidenheid af, waardoor zij voortdurend onzeker waren.
 Zowel jongens als meisjes waren onderling aldoor in competitie over deze 
eisen. Waar de jongens op allerlei terreinen trachtten als ‘grootste’ en ‘beste’ uit de bus 
te komen, trachtten de meisjes op alle mogelijke manieren zichzelf kleiner te maken 
en naar beneden te halen. In deze momenten van competitie creëerden de kinderen 
telkens opnieuw de mogelijkheid om hun positie als geslaagde jongen of geslaagd 
meisje te bestendigen of te versterken. Jongens maakten van alles een competitie, 
maar eisten vooral op het gebied van sport een vertoon van stoerheid en ‘de beste 
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zijn’. Wie niet goed was in sport, werd naar de marges verwezen. De meisjes zochten 
in hun dagelijkse gesprekken voortdurend naar bevestiging of ze (nog) mooi, aardig 
en leuk genoeg waren. Hun onderlinge presentaties van zichzelf dienden doorspekt te 
zijn van de juiste mate van onzekerheid (niet te veel en niet te weinig) over hun uiter-
lijk, hun kleding, hun positie in de klas of in hun subgroep. Hiermee gaven de meisjes 
niet alleen uitdrukking aan hun angst hun positie te verliezen, maar creëerden zij, 
net als de jongens, momenten waarop hun positie bevestigd of versterkt kon worden. 
Wie in de ogen van de meisjes te veel tevredenheid over haar uiterlijk etaleerde, te 
overduidelijk in haar nopjes was met zichzelf, of te weinig liet blijken dat ze zichzelf 
‘kleiner’ dan haar gesprekspartners achtte, viel hoon ten deel.
 Zowel voor jongens als voor meisjes was humor een manier om met de span-
ningen die de eisen met zich meebrachten om te gaan. Zo zetten de jongens vaak de 
eis tot stoerheid in als inzet voor humoristisch spel. Hiermee creëerden zij onderlinge 
verbondenheid, stond hun jongen-zijn voorop, maar konden ze de inspanning die het 
hun kostte om aan de stoerheidseis te voldoen even ‘weg lachen’. Een zelfde functie 
had de slappe lach voor meisjes. Het duo met de slappe lach lapte tijdelijk alle be-
scheidenheids- en aardigheidseisen aan hun laars en lachte zo de spanning van zich af 
die hun streven aan alle normen te voldoen kostte.
 Het bovenstaande schetst het beeld van de dominante eisen die aan meisjes 
en jongens werden gesteld. Er waren echter ook alternatieve posities mogelijk, waarin 
niet al deze eisen opgevoerd dienden te worden. Een aparte positie bestond er voor 
‘het stoere meisje’ en ‘de niet stoere jongen’. Posities die in de wetenschappelijke 
literatuur behalve als normbevestigend ook als normoverstijgend worden betiteld. 
Normbevestigend omdat deze posities gerelateerd zijn aan iets wat een meisje niet 
hoeft te hebben maar heeft en op iets wat een jongen wel zou moeten hebben maar niet 
heeft: stoerheid. In beide gevallen worden ze als ‘afwijkend’ beschouwd, belanden 
ze in de marges van een groep en bevestigen de dominante eisen die aan jongens en 
meisjes gesteld worden. Tegelijkertijd zijn beide posities normoverstijgend omdat ze 
wel degelijk een alternatieve manier bieden voor meisje- of jongen-zijn. Door de hef-
tigheid waarmee de ‘niet stoere’ jongen naar de marges van de klas werd gedreven, 
alsook vanwege de reden waarom het ‘stoere meisje’ werd ingesloten (namelijk op 
basis van haar bescheidenheid), vind ik het normoverstijgende karakter van de alter-
natieve posities minimaal.
 Terwijl genderverschillen overduidelijk een rol speelden in het dagelijkse le-
ven van de kinderen, ontkenden zij verschillen zodra ik daar naar vroeg. Het zou mak-
kelijk zijn om de ontkenning van verschillen te verklaren als uitingen van ‘politieke 
correctheid’.81 Ik denk echter, dat zodra de kinderen verschillen moesten formuleren 
zij hierin ook de rigiditeit ervan tegenkwamen – en dat die rigiditeit indruiste tegen of 
haaks stond op de eis tot authenticiteit. Immers, jezelf zijn veronderstelt dat voorge-
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geven verschillen er niet toe doen en ‘jezelf zijn’ juist los van eisen staat. Tevens roep 
ik hier de discussie in herinnering die ik met de hele klas over genderverschillen had. 
Een discussie die zij voerden in termen van mannen en vrouwen en niet in, wat je zou 
verwachten, in termen van jongens en meisjes. De kinderen waren nog geen mannen 
en vrouwen en in hun eigen ogen waren zij ook geen kinderen meer. Zij bevonden zich 
in een liminele fase, die maakte dat zij het jongen- of meisje-zijn eveneens op het aan 
gender gekoppelde gebied van seksualiteit zochten. Over het belang van seksualiteit 
en de worstelingen met dit thema gaat het volgende hoofdstuk.



HOOFDSTUK 5

Seksualiteit: de vlucht vooruit

De onschuld van het kind

In het vorige hoofdstuk heb ik opvoeringen van gender besproken zonder aan sek-
sualiteit te refereren, terwijl gender en seksualiteit in wezen met elkaar verweven zijn. 
Zoals Renold stelt: ‘”Doing gender” is simultaneously “doing sexuality” (2006:494; 
vgl. Thorne & Luria 2004: 74; Wallis & VanEvery 2000). Het meisje- of jongen-zijn 
moge dan gevormd worden door de heteroseksualiteitsnorm, de formatie van seksuele 
subjecten, waarbij het seksuele verlangen voorop staat, is, zoals ik in dit hoofdstuk zal 
laten zien, een aan gender grenzend terrein, dat evenwel analytisch te onderscheiden 
valt (vgl. Warner 1991). Daarom behandel ik het thema in dit hoofdstuk apart. Het 
thema seksualiteit was namelijk zo prominent aanwezig in groep 8 (en al eerder in 
groep 6), dat ik me begon af te vragen: waarom eigenlijk? Waarom lieten de kinderen 
geen dag voorbij gaan zònder op enige manier te refereren aan seks, aan sexy zijn, geil 
zijn, oversekst zijn, aan sekspraatjes, verliefdheid en neuken?
 Achter deze waaromvraag zou makkelijk een waardeoordeel schuil kunnen 
gaan: immers, seksualiteit wordt vaak geacht niet bij kinderen te horen. In dit per-
spectief zijn kinderen ‘onschuldig’ en dienen ze juist tegen seksualiteit beschermd te 
worden (vgl. Renold 2005:17-19; Van Reeuwijk 2009:12). Sommige onderzoekers 
naar seksualiteit onder kinderen waarschuwen dan ook dat het misschien eigenlijk 
niet over seks gaat als kinderen kusspelletjes doen, Blind Date spelen of over seks 
praten: ‘In elementary school life the overtly sexual is mostly a matter of words, la-
bels, and charged rituals of play. In identifying this behavior as “sexual”, we are cau-
tious about imposing adult perspectives’ (Thorne & Luria 2004:82).82 Haywood geeft 
een zelfde waarschuwing en stelt: ‘The “sexualnes” of a situation is deposited by the 
cultural templates that are being used by the researcher’ (Haywood 2008:6). En vaak 
genoeg wordt seksualiteit bij kinderen beschreven als voorbereiding op de seksuele 
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scripts die zij in hun latere leven zullen volgen (vgl. Thorne & Luria 2004: 79,83).83 
 Niet alleen wetenschappers houden vast aan de vooronderstelling dat seksua-
liteit en kinderen onverenigbaar zijn. Ook de leerkrachten van groep 8 raakten ver-
ward en geschokt over deze combinatie, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt:

In het eindtoneelstuk dat over de afgelopen eeuw ging en waarvoor de kinderen 
zelf thema’s hadden bedacht, speelde Esther Monica Lewinsky. In haar eerste scène 
voerde ze Bill Clinton mee naar een apart kamer (een kamerschermpje op het to-
neel) om daar met veel kabaal een gemeenschap ten gehore te geven. Even later 
kroop ze onder de tafel waar Clinton over zijn affaire met haar werd verhoord en 
deed alsof ze hem pijpte. Toen zij weer onder de tafel vandaan kwam op haar hoge 
hakken, met een diep decolleté en een Monica Lewinsky pruik nam zij uitgebreid 
de tijd om, recht het publiek inkijkend, met een schaamteloze en uitdagende blik 
en houding haar lippen af te vegen, waardoor de lippenstift op haar wangen en de 
rug van haar hand belandde. Tijdens de repetities voor deze opvoering raakten de 
leerkrachten gegeneerd. De twee juffen van de klas vonden het verschrikkelijk. ‘Ik 
vind het dus niet kunnen. Ik vind het niet leuk en niet grappig’, zei Els. ‘Dit past 
toch niet? Ze weet niet wat ze doet? Ze weet niet eens wat ze doet!’, zei Ineke. ‘Ze 
is nog maar een kind!’, gromde Els.

‘Ze weet niet wat ze doet!’, zei de juf. Echter, in wezen bestond de schok voor de leer-
krachten er juist in dat Esther blijkbaar precíes wist wat ze deed en precíes wist wat 
Clinton en Lewinsky hadden uitgespookt; dat Esther een uitgebreid idee had over wat 
zich had afgespeeld tussen de president en zijn stagiaire en dat zij dit zonder zweem 
van gêne durfde te laten zien. Een ander voorbeeld:

De leerkrachten riepen de hulp in van de directeur toen de jongens maar achter 
Valerie aan bleven rennen en zich op haar stortten; toen zij de draaiende heupen 
van Romeo zagen en Esther’s opvoering tijdens een repetitie; en toen de truitjes 
van de meisjes steeds strakker werden en steeds meer buik toonden. En ook toen 
de juffen het opstandige brutale gedrag van de kinderen zat waren. ‘Dit moet Hans 
[de directeur] opknappen. Hier moet iets mee’, zei Els op een keer nadat pogingen 
door haarzelf ondernomen op niets waren uitgelopen, en ze regelde dat hij de vol-
gende dag de klas in kwam.
 ‘Een aantal van jullie zijn al pubers’, begon hij. ‘Jullie lichamen veranderen’, 
en hij gebaarde met zijn handen twee heuvels op zijn borst en tekende vrouwelijk 
heupen over zijn lichaam. ‘Jullie krijgen haar op bepaalde plekken’, voegde hij er-
aan toe. De meisjes huiverden, zag ik, en keken elkaar verschrikt aan. De jongens 
keken strak naar hun tafel. Daiwik schokte van een ingehouden lach. ‘En dat leidt 
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tot allemaal opwinding en lastig gedrag. Maar er zitten ook kinderen in deze klas, 
die nog niet toe zijn aan wat jullie allemaal zo leuk vinden. Ik vraag jullie begrip 
hiervoor. Zij hebben ook recht op aandacht. En als jullie zo lastig zijn, verpesten 
jullie het voor de anderen.’ De toespraak kostte hem duidelijk moeite. Hij ver-
dween snel uit de klas, die daarna in proesten uitbarstte. ‘Ik wil dat jullie Hans’ 
raad opvolgen’, zei Els streng en ze keek de klas rond. De kinderen hielden braaf 
hun lach in.
 In de pauze deed Nathan Hans na. Alle omstanders lachten. Marie zei: ‘Ik 
schaamde me dood! Wat een schaamtevolle preek was dat zeg!’ Fenna werd nog 
rood als ze eraan dacht, zag ik. ‘Toen hij met zijn handen over zich ging…’, hui-
verde Nuray. ‘Ja!’, griezelde Marie terwijl ze met haar hele lichaam dat beeld 
van zich af leek te willen schudden, walggeluiden producerend. ‘Zo schaamtevol!’ 
‘Alsof dit gaat helpen’, snoefde Mirte tegen Eva en Lynn. ‘Ik heb nog nooit zoiets 
doms gehoord’, zei Lynn. Eva knikte olijk. Romeo sprong voor hun neus en draaide 
wild met zijn heupen. ‘Dus hier zijn jullie nog niet aan toe!’ ‘Nee! Jij wel zeker!’, 
lachte Marion hem hartelijk uit. ‘Mats!!!’, joelde Ellen ondersteboven hangend 
aan een klimrek, ‘Je mag nog niet neuken! Jammer hè?’ Mats keek geërgerd om 
zich heen, kleurde rood en dook in zijn jas. ‘Aflebberen verboden, lesbo’s’, zei 
Hein terwijl hij Fenna, Marie, Nuray en Marion hardhandig opzij duwde om zich 
een weg naar Nathan en Romeo te banen. Een eindje verder hikte Daiwik nog na. 
‘Hij moet zich na laten kijken!’ Jeroen en Alexander stonden er wat ongemakkelijk 
bij. ‘Het is toch zo’, zei Jeroen tegen mij en Alexander, de schuddende Daiwik 
negerend, ‘dat zij alleen maar aan seks denken en wild en lastig doen?’ ‘Dat kan 
wel zijn’, zei Daiwik lachend, ‘maar daar verandert meneer de directeur toch niks 
aan met zo’n stom praatje!’ En hij lachte weer. ‘Verstoppertje?’, vroeg Alexander. 
‘Jij bent ‘m!’ , riep hij tegen de aansloffende Michiel en de jongens vlogen weg.

Deze voorbeelden tonen behalve de alomtegenwoordigheid van het thema seksualiteit 
onder de kinderen óók hoe ongemakkelijk de volwassenen werden van de opvoeringen 
ervan; hoe zij seksualiteit ongepast achtten voor kinderen en onmiddellijk verbonden 
aan de zich biologisch of fysiek aandienende puberteit. De directeur verklaarde de 
interesse van de kinderen in seksualiteit door te verwijzen naar hun ‘al aanwezige’ pu-
berteit. Kinderen die ‘getroffen’ worden door lichamelijke veranderingen, raken in het 
kielzog daarvan onherroepelijk geïnteresseerd in seksualiteit. Daar ‘ben je aan toe’ of 
niet, stelde hij. Tegelijkertijd ging hij ervan uit dat de kinderen hun puberale gedrag in 
de hand konden houden, dat ze er controle over hadden en dat ze konden mee werken 
aan het kind laten zijn (lees: het aseksueel houden) van de andere kinderen.
 Een ander voorbeeld van volwassen geschoktheid over het thema was toen ik 
in 2000 een eerdere versie van dit hoofdstuk presenteerde voor collega antropologen 
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en sociologen. ‘Hebben de kinderen dit ècht gezegd en ècht gedaan?’, was een vraag 
die ik op verschillende manieren gesteld kreeg. Mijn collega’s deden liever een (in 
hun vraag geïmpliceerde maar onbedoelde) beschuldiging van materiaalvervalsing 
aan mijn adres dan dat ze hun idee over kinderen zouden moeten bijstellen. Zo sterk 
verankerd was het beeld van kinderen als aseksuele wezens (was, schrijf ik, want ik 
denk dat dit beeld in de afgelopen tien jaar wel enigszins is veranderd)( vgl. Renold 
2007:276).84

 Mijn verwondering over de alomtegenwoordigheid van het thema seksualiteit 
komt echter niet voort uit het volwassen ongemak (dat ik soms ook voelde, eerlijk is 
eerlijk), maar uit de gedachte dat jongens en meisjes toch ook op een andere manier 
hun interesse in seksualiteit hadden kunnen vormgeven. Minder expliciet bijvoor-
beeld, minder geprononceerd dan in deze klas het geval was. Waarom trad het thema 
zozeer op de voorgrond?
 Opvallend in de sociaal-wetenschappelijke literatuur over seksualiteit vind 
ik dat er zo simpel gesteld wordt dat meisjes geseksualiseerd zijn sinds het eind van 
de vorige eeuw en dat seksualiteit een consumptiegoed is geworden dat zichzelf ‘ver-
koopt’ (Duits 2008; Duits & van Zoonen 2006; Gill 2007; Hawkes 2004; Jackson 
2007; Levy 2007 [2005]; Renold 2006).85 Wat meisjes en jongens in de lagere school-
leeftijd zelf van seksualiteit vinden en waarom zij het thema belangrijk vinden blijft 
groten-deels onbevraagd. Er moet een reden, of er moeten redenen zijn, waarom sek-
sualiteit kinderen zo aanspreekt, anders dan slechts het antwoord dat seksualiteit nu 
eenmaal dwingend aanwezig is in alle media (vgl. Gill 2007).86 Het mag misschien 
zo zijn dat een dwingende aanwezigheid van seksualiteit in de media de interesse erin 
ingeeft, maar daarmee is nog niet de vraag naar de betekenis van seksualiteit voor 
kinderen beantwoord.
 Wat was de aantrekkingskracht van seksualiteit? Waarom achtten de kinderen 
het belangrijk? Wat waren de worstelingen van de kinderen met seksualiteit? Wat 
waren de eisen die ze elkaar op het gebied van seksualiteit stelden? Hoe zetten ze sek-
sualiteit in om zich een positie te verwerven in de sociale hiërarchie? Op die vragen 
wil ik in dit hoofdstuk een antwoord formuleren. Ik put hierbij uit voorbeelden van 
de kinderen zowel toen zij nog in groep 6 zaten (en negen en tien jaar oud waren) als 
toen zij achtste groepers waren (en elf tot twaalf jaar oud waren). Allereerst is het van 
belang uit te leggen wat ik onder seksualiteit versta.
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Seksualiteit, kindertijd en puberteit

Seksualiteit

Seksualiteit is een begrip dat makkelijk gebruikt wordt en waarvan iedereen denkt 
wel ongeveer te weten wat het betekent. Rachel Spronk (2006) wijst erop dat het be-
langrijk is om een onderscheid te maken tussen seks en seksualiteit.87 Seks verwijst 
naar een ‘erotische praktijk’, terwijl de term seksualiteit ‘betrekking hebbend op seks’ 
betekent, waaronder verschillende terreinen verstaan kunnen worden (zie Spronk 
2006: 14; vlg. ook Jackson 2007: 6; Weeks 2003: 4).88 In het vorige hoofdstuk maakte 
ik bijvoorbeeld duidelijk dat gender geconstitueerd wordt door hetero(seksuele) nor-
mativiteit. Dit houdt in dat het meisje-zijn gestalte krijgt door het moeten begeren van 
en begeerlijk moeten zijn voor jongens, en het jongen-zijn door het moeten begeren 
van en begeerlijk moeten zijn voor meisjes. Seksualiteit in brede zin (dus niet in alleen 
heteroseksuele zin) vat ik in dit proefschrift op als seksueel verlangen, dat uit twee 
componenten bestaat: het seksueel (lichamelijk) begeren en seksueel (lichamelijk) be-
geerlijk zijn. ‘Lichamelijk’ staat tussen haakjes omdat seksueel verlangen niet direct 
gerelateerd hoeft te zijn aan of hoeft te duiden op een verlangen naar daadwerkelijk 
‘seks hebben’, terwijl het verlangen naar seks als erotische praktijk wel geïmpliceerd 
en dus in potentie aanwezig is in het verlangen.
 Seksueel verlangen bezie ik niet als een vanzelfsprekend natuurlijk verlan-
gen, maar als een verlangen dat wordt ingegeven en is omgeven door een heel scala 
aan voorschriften en normen, die vertellen welke vormen het verlangen (het begeren 
en het begeerlijk zijn) ‘mag’ aannemen: wat een ‘normaal’ verlangen is en wat ‘abnor-
maal’ bijvoorbeeld (vgl. Hawkes 1996; Jackson 2007; Weeks 2003).
 Door seksualiteit op te vatten als bestaande uit begeren en begeerlijk-zijn, 
ben ik in staat om te laten zien dat beide componenten actief ‘werk’ vereisen van de 
kinderen. Om deze reden spreek ik als tegenhanger van begeren ook niet van ‘be-
geerd worden’, daar dat passiviteit suggereert. Door beide componenten te benadruk-
ken voorkom ik de herhaling van het stereotype dat jongens alleen als ‘begerend’ en 
meisjes alleen als ‘begeerlijk-zijnd’ neerzet (zie verderop).
 Hoewel de kinderen vaak verwezen naar ‘seks’ in de betekenis van ‘erotische 
praktijk’, gaat het me in dit hoofdstuk niet om de vraag of de kinderen al dan niet seks 
hadden of daar per se naar verlangden. Van het merendeel van de kinderen wéét ik 
dat ook niet. Het seksuele verlangen van de kinderen werd concreet in de vorm van 
interesse voor het onderwerp seks (erotische praktijk) in opmerkingen, gesprekken en 
grapjes en interesse voor verliefdheid, sexy kleding (meisjes) en uiterlijk (meisjes en 
jongens). Het gaf bepaald gedrag in zoals gedragsmatige opgewondenheid van jon-
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gens over meisjeslichamen bijvoorbeeld (in hoeverre zij fysieke opwinding ervoeren 
weet ik niet).
 Seksualiteit bracht de kinderen eveneens worstelingen met het innemen van 
een geseksualiseerde positie, waarmee zij tevens hun positie in de klas ten opzichte 
van elkaar innamen of bestreden.89 Sommige kinderen identificeerden zich met een 
geseksualiseerde positie, dat wil zeggen een positie waarin het begeren en het be-
geerlijk-zijn op de voorgrond stonden; anderen wierpen het verre van zich, maar alle 
kinderen in de klas dienden zich te verhouden tot de mogelijkheid een seksuele positie 
in te nemen – en een standpunt hieromtrent in te nemen (vgl. Renold 2005).

Kinderen, puberteit en seksualiteit

Hoewel er studies zijn waarin de onschuld van het kind wordt gedeconstrueerd als 
een ‘verlangen van volwassenen’, is er nog steeds weinig onderzoek gedaan naar de 
seksualiteit van kinderen zoals die in hun dagelijkse leven, op school en daarbuiten, 
vorm krijgt (Zie Renold 2006: 491 voor een opsomming van onderzoeken die wel 
seksualiteit en kinderen betreffen). Zo stelt Emma Renold: ‘Often, the only option 
availabe when discussing children and sexuality is within the context of abuse and 
exploitation’ (2007: 276). Gilbert Herdt (2007) merkt op dat onderzoekers nog zwaar 
leunen op Freud. Freud zag de kinderlijke seksualiteit als een natuurlijke drift maar 
dichtte kinderen een latentieperiode toe die hun hele lagere schoolleeftijd zou beslaan. 
Seksualiteit zou in deze fase naar de achtergrond verdwijnen (Freud 1987 [1941]). 
Mijn onderzoek toont echter dat seksualiteit als thema juist erg op de voorgrond stond. 
Het is dan ook nogal gek, stellen Epstein en Johnson, om aan te nemen dat ‘children 
don’t draw conclusions from the visible, invisible and imagined sexual behaviour of 
adults and children around them’ (1998:186). Inderdaad denk ik dat er niet alleen een 
biologische verklaring is voor de interesse van kinderen in seksualiteit maar ook een 
sociale, die tot stand komt in relatie tot de wereld waarvan zij deel uitmaken.
 Sommige sociale wetenschappers zien de interesse in seksualiteit in de 
kindertijd en prepuberale fase als een natuurlijke voorbereiding op de seksualiteit in 
de adolescentiefase:

Nine to eleven year old children are beginning the transition from the gender 
system of childhood to that of adolescence. They are largely defined (and define 
themselves) as children, but they are on the verge of sexual maturity, cultural ado-
lescence, and a gender system organized around the institution of heterosexuality 
(Thorne & Luria 2004: 74).
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Thorne en Luria vertellen vervolgens hoe de kinderen elkaar seksualiteit ‘leren’ door 
middel van spel en woordspelletjes (Ibid.).
 Zoals ook blijkt uit de paragraaf hierboven, zie ik seksualiteit van kinderen 
niet als wezenlijk anders dan die van pubers en volwassenen. Voor iedereen geldt dat 
seksualiteit over verlangen gaat. Dat de meeste kinderen nog niet (willen) vrijen, nog 
geen seks (willen) bedrijven, wil niet zeggen dat de gevoelens en opvattingen die zij 
met betrekking tot het thema seksualiteit hebben daardoor aseksueel van aard zouden 
zijn. Ook zie ik de manieren waarop de kinderen seksualiteit ‘te lijf’ gingen en op-
voerden, niet zozeer als een voorbereiding op hun latere leven, maar als onderdeel van 
hun dagelijkse leven op dat moment.90

 Aangezien de kinderen in mijn onderzoek in groep 8 allemaal twaalf jaar 
werden, zullen veel mensen denken: ‘Natuurlijk, zij waren al puber! Logisch!’ De 
kinderlijke onschuld (lees de aseksualiteit) verliest het kind immers in de puberteit: 
zowel in wetenschappelijk als in populair denken wordt de puberteit voorgesteld als 
een biologisch gegeven, waarbij lichamelijke veranderingen leiden tot interesse in 
seks en seksualiteit en tot tegendraads gedrag (vgl. James 1986: 157; Lesko 2001). Zo 
stelden de ouders en leerkrachten van de kinderen in mijn onderzoek dat hun kinderen 
reeds in de puberteit waren, wat ze, naar hun zeggen, inderdaad aflazen aan de inte-
resse in seksualiteit en hun brutale (volgens leerkrachten) of lastige (volgens ouders) 
gedrag.
 We zijn het biologisch determinisme nog niet ontstegen, schrijft Jackson met 
betrekking tot onderzoek naar seksualiteit in het algemeen (2007:4). En ook Lesko 
wijst op de hardnekkige biologische vertogen over de puberteit (2004: 3,4). In de 
ontwikkelingspsychologie wordt de puberteit als een ‘taak’ en ‘uitdaging’ gezien:91

There is no doubt that, for most people adolescence is a ‘critical period’ in the up-
surge of sexual drives, the development of sexual values and the initiation of sex-
ual behaviours. The advent of puberty, the power of peer group expectations and 
the communication of mixed messages about sex from the adult generation make 
dealing with sexuality a difficult but exciting challenge for adolescents (Moore & 
Roosenthal 2006: 2).

Deze auteurs stellen dat seksualiteit een ‘normatieve’ gebeurtenis is in het leven van 
adolescenten, waar positieve of negatieve gevolgen uit voort kunnen komen (Ibid.: 3). 
Zo stellen ze ook een eis op waaraan de ontwikkeling op het gebied van seksualiteit 
moet voldoen om deze gezond te kunnen noemen: ‘It is especially important that the 
adolescent be able to integrate his or her sexual feelings, needs and desires into a co-
herent and positive self-identity which contains, as one aspect, a sexual self’ (Ibid.: 3).
 Ik keer me in het geheel niet tegen biologische en ontwikkelingspsycholo-
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gische opvattingen over de seksualiteit, maar wil hier seksualiteit - evenals de pu-
berteit - als een sociaal verschijnsel benaderen. Immers, rondom seksualiteit heerst een 
sociaal cultureel krachtenveld, waarin seksualiteit betekenis krijgt; waarin voorschrif-
ten en eisen ten aanzien van seksualiteit gelden; waarin gesteld wordt welke vormen 
seksualiteit ‘mag’ aannemen en bij wie (qua leeftijd, voor jongens of meisjes, mannen 
of vrouwen). In dit hoofdstuk kijk ik naar de manieren waarop seksualiteit voor en 
door de kinderen betekenis kreeg en destilleer ik de eisen ten aanzien hiervan uit hun 
opvoeringen.
 Aan het eind van de vorige eeuw is er een tussencategorie tussen kind en 
puber (kind en teen) bedacht (Mitchelll & Reid-Walsh 2005): de tween.92 De tween 
heeft precies de leeftijd van de kinderen uit mijn onderzoek (tien, elf, twaalf jaar 
oud). Tween Culture is bij mijn weten vooral onderzocht door Cultural Studies omdat 
het fenomeen verknoopt is met de commerciële ‘ontdekking’ van met name tween-
meisjes en verbonden met populaire cultuur (popmuziek, tijdschriften en consumptie-
goederen gericht op tweens): ‘It [tween culture, sk] engages pre-teen girls as entiteled 
to a culture of their own that distinguishes them both from boys their own age and 
older females as well as situating them as sophisticated and often sexualised consu-
mers’ (Harris 2005b: 209). In deze studies wordt vooral op vertoogniveau gekeken 
naar jonge meisjes en naar de manieren waarop zij geseksualiseerd worden in allerlei 
media, maar worden de manieren waarop meisjes zelf met seksualiteit worstelen (of 
juist niet), onbelicht gelaten (zie Hackmann, 2005: 64).93 In dit hoofdstuk kijk ik wèl 
naar hoe het thema seksualiteit in het dagelijkse leven door de kinderen zelf vormge-
geven werd.

De verwevenheid van gender en seksualiteit

In het vorige hoofdstuk liet ik zien hoe zeer de jongens hun ‘jongen-zijn’ bestendigden 
door homoseksualiteit af te wijzen. Adrienne Rich was een van de eersten die sprak 
over dwingende heteroseksualiteit (‘compulsory heterosexuality’) als politieke insti-
tutie, waarmee zij wilde verklaren waarom lesbiennes gedoemd zijn in de schaduw 
te leven en voor onzichtbaar doorgaan (Rich 1980: 632,637, 648). Rich inspireerde 
zowel Judith Butler, die over de ‘heteroseksuele matrix’ spreekt (Butler 1990) als Mi-
chael Warner, die in 1991 de term ‘heteronormativiteit’ gebruikte (Warner 1991: 14). 
Butler werkt dwingende heteroseksualiteit verder uit:

I use the term heterosexual matrix … to designate that grid of cultural intelligibi-
lity through which bodies, genders, and desires are naturalized (…) a hegemonic 
discursive/epistemological model of gender intelligibility that assumes that for 
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bodies to cohere and make sense there must be a stable sex expressed through a 
stable gender (masculine expresses male, feminine expresses female) that is op-
positionally and hierarchically defined through the compulsory practice of hetero-
sexuality (Butler 1990: 208).

Butler stelt dus dat de heteroseksuele matrix, die zij in later werk heteroseksuele he-
gemonie noemt (Butler 1993), de illusie van twee stabiele, coherente en natuurlij-
ke oppositionele genders constitueert. Elders schrijft zij dat deze illusie in stand 
wordt gehouden door het uitsluiten en verstoten van alles wat hiervan afwijkt (Butler 
1997b: 134/135). Een proces dat ik in de hoofdstukken over marginalisering en gen-
der duidelijk liet zien, onder andere met betrekking tot homofobie. Sinds de jaren ’90 
zijn er verschillende studies verschenen waarin duidelijk wordt hoe heteroseksualiteit 
onder kinderen normatief en constituerend functioneert (vgl. Epstein e.a. 2001; Nayak 
& Kehily 2008; MacGhaill 1994; Renold 2004, 2005, 2006, 2007). Voor andere, niet 
heteroseksuele posities is slechts heel marginaal ruimte. De heteroseksuele matrix 
geeft dus in dat jongens meisjes en meisjes jongens dienen te begeren. Op welke wijze 
en binnen welke grenzen de kinderen een geseksualiseerde positie innamen blijft dan 
nog de vraag. Onderstaande voorbeelden maken duidelijk hoe een aantal jongens dit 
deed:

Op een dag lieten twee jongens mij een stapel plaatjes van Pamela Anderson zien. 
‘Moet je zien! Zo geil!’ zei Achmed (die na groep 6 naar een andere school ging). 
Hein kwam erbij staan: ‘Lekker wijf’, was zijn commentaar. Toon en Xander (twee 
jongens die niet mee gingen naar groep 7) keken over de schouders van Hein mee. 
‘Oehoehoe!’, deed Toon overdreven, ‘Daar is Pamela weer!’ Xander lachte: ‘Laat 
mij eens’, zei hij en deed een uitval naar de plaatjes. ‘Doe niet jongen! Doe niet!’ 
riep Romeo haastig, griste de plaatjes uit Achmeds handen en stopte ze in zijn 
broekzak. Met een knipoog zei hij tegen mij: ‘Daar zijn ze op de juiste plek.’ ‘Hoe 
komen jullie daar aan?’, vroeg ik. ‘Van mijn broer gekregen’, zei Achmed. ‘Die 
is al zestien.’ Nathan kwam haastig aangelopen: ‘Mag ik nog even naar Pamela 
kijken?’, vroeg hij met overdreven smeekstem. Romeo gaf hem het stapeltje. ‘O 
Pamela, O Pamela’, hijgde Nathan, ‘Ik kus je borsten, ik lik ze!’ En hij likte en 
kuste één van de plaatjes. Romeo en Achmed lagen dubbel. ‘Ze is van mij hoor!’ 
riep Achmed. Toen de jongens de overblijfjuf aan zagen komen, verdwenen de 
plaatjes snel in Achmeds jaszak. ‘Niks zeggen hoor!’ zei Romeo tegen mij. En bin-
nen een seconde verspreidden de jongens zich over het schoolplein.

In dit voorbeeld identificeren de jongens zich duidelijk met een geseksualiseerde gen-
derpositie, waarbij zij in dit geval een volwassen vrouw als object van hun verlan-
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gen neerzetten. Het is opvallend dat geïmpliceerd lijkt te zijn in de opmerking van 
Achmed (‘Die is al zestien’) en het gelach over Nathans reactie, dat de jongens zich-
zelf ‘ouder’ voelden of ‘ouder speelden te zijn’ dan ze waren. In haar onderzoek naar 
seksualiteit onder kinderen op twee scholen in Engeland noteert ook Emma Renold 
dit fenomeen. Zij spreekt in dit verband van ‘older heterosexualised identity’ (Renold 
2005: 96). Ik kom hier in de paragraaf over worstelingen met seksualiteit op terug. De 
jongens wilden eigenlijk geen commentaar van meisjes over hun verlangen, zoals uit 
onderstaand voorbeeld blijkt (toen de kinderen in groep 6 zaten):

Romeo had een agenda van Katja Schuurman (die ten tijde van het onderzoek nog 
in de soap Goede Tijden Slechte Tijden speelde). Overal in zijn agenda had hij bal-
lonnetjes getekend bij haar foto’s met teksten als: ‘Ik wil met je neuken’ en ‘Ik ga je 
pijpen schatje’. De jongens in de klas mochten in zijn agenda kijken en schreven er 
soms nog dezelfde teksten bij. Voor de meisjes was zijn agenda ‘verboden terrein’, 
zoals Romeo zelf zei. Maar vaak genoeg had hij niet goed opgelet en bladerden de 
meisjes erdoor heen. ‘Je bent echt totaal oversekst Romeo!’, zei dan altijd wel één 
van hen. Romeo keek dan theatraal trots, maakte zich groot (hij was klein van stuk) 
en zei dan stoer: ‘Natuurlijk, wat is daar mis mee?’ Waar de meisjes dan vreselijk 
om moesten lachen.

Dat de agenda eigenlijk ‘verboden terrein’ was en de jongens hun Pamela Anderson 
plaatjes ook voor meisjes verborgen hielden, heeft mijns inziens te maken met het feit 
dat de meisjes de jongens vaak uitlachten, niet helemaal serieus namen en ze onder 
andere, paradoxaal genoeg, met de beschuldiging ‘oversekst’ neerzetten als ‘kinder-
achtig’. Met deze blik wilden de jongens niet naar zichzelf kijken. Tevens zie ik in het 
niet willen delen van de agenda met meisjes een aanwijzing voor de moeite die het 
jongens kost om zichzelf als stoer en cool te manifesteren: immers, ze bewaakten hun 
stoerheid door deze af te schermen van de laatdunkendheid van de meisjes.
 De heteroseksuele identificatie van de jongens ging, net als hun spel, gepaard 
met een permanent bestendigen van die seksuele positie onder elkaar. Emma Renold 
vond hetzelfde patroon. Zij merkt op: ‘Boyness, it seems, is not easily represented or 
produced through adult notions of masculinity and heterosexuality in the way that the 
social category “girl” and “girlness” are always already sexualized’ (Renold 2007: 
293). Dit is een interessante opmerking: ze bedoelt hier te zeggen dat de vormen van 
heteroseksualiteit voor jongens minder duidelijk zijn dan voor meisjes en dat dat de 
reden zou kunnen zijn waarom jongens permanent moeten ‘werken’ om een seksuele 
positie in te nemen en ‘begeren’ (het begeren van meisjes) een voortdurende activiteit 
vereist. De implicatie dat meisjes niet zouden hoeven ‘werken’, dat voor meisjes de 
identificatie met een geseksualiseerd zelf vanzelf zou gaan omdat de vorm waarin 
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dat mogelijk is duidelijker is, gaat echter niet op, zoals uit de rest van dit hoofdstuk 
zal blijken. Bovendien impliceert Renold dat ‘geseksualiseerd zijn’ vooral ‘begeerlijk 
zijn’/‘begeerd worden’ betekent, waarmee zij de oude stereotiepe dichotomie (meisjes 
moeten begeerlijk zijn, jongens moeten begeren) handhaaft. Hiermee blijft onderbe-
licht dat ook jongens begeerlijk willen zijn en ook meisjes willen begeren. Dit is wat 
Michelle Fine voor meisjes ‘The missing discourse of desire’ noemde (1988:33; vgl. 
ook Tolman 2004: 87,88).
 De meisjes nu, imiteerden de stereotiepe dichotomie tussen geseksualiseerde 
jongens en meisjes genadeloos, getuige een toneelstukje dat in opdracht van mij over 
jongens en meisjes moest gaan. In het voorbeeld hieronder koos een aantal meisjes 
(in groep 6) voor een imitatie van het televisieprogramma Liefde op het eerste gezicht 
(een soort datingprogramma):

Evelien [die van school ging na groep 6] presenteerde. Fenna was een man en 
zei: ‘Ik ben Nick en ik heb een grote pik’. Marie speelde de andere mannelijke 
kandidaat: ‘Ik ben Brian en ik kan heel goed frayn [vrijen,sk]’. De klas lachte. De 
‘mannen’ keken elkaar vuil aan, draaiden de ruggen naar elkaar toe en trokken 
laatdunkend hun wenkbrauwen op als de andere ‘man’ aan het woord was. Valerie 
en Monique speelden de vrouwelijke kandidaten, Sara en Petra. Zij waren niet zo 
gevat als de mannen. Ze giechelden en keken verleidelijk door overdreven met 
hun ogen te knipperen. Ze gingen dicht tegen elkaar aan staan en kropen haast bij 
elkaar weg, een beetje kronkelend met hun lichamen. De mannen en de vrouwen 
moesten een paar vragen beantwoorden over hobby’s en kleding: ‘Ik zorg dat ik er 
altijd cool uitzie’, zei Nick zo stoer mogelijk. ‘Een gestreken hemd en alle wijven 
liggen aan mijn voeten’, zei Brian. ‘Ik draag graag jurkjes en hoge hakken’, zei 
Sara met een klein stemmetje en ze kronkelde met haar lijf, waarop Petra ‘ik ook’ 
fluisterde. Uiteindelijk koos Nick voor Sara omdat ze ‘zo’n lekker pittig ding is’. 
‘We hebben een setje!’, riep Fenna vrolijk aan het eind, uit haar rol vallend. De 
klas scandeerde dat ze moesten gaan zoenen. Dat deden ze, zogenaamd, in een 
hoek van de klas. Toen ze ‘op het toneel’ terugkwamen veegden ze met vieze ge-
zichten hun mond af. Ze kregen een daverend applaus van hun klasgenoten.

Te enen male was het opvallend dat mijn opdracht ‘meisjes en jongens’ te spelen, 
onmiddellijk over ‘mannen’ en ‘vrouwen’ ging. De meisjes zetten de mannen neer 
als competitief, stoer, seksgericht, terwijl de vrouwen afwachtend, onzeker, steun 
zoekend bij elkaar (in een competitieve situatie!) en als begeerlijke subjecten werden 
opgevoerd. Het afvegen van hun monden na het zogenaamde zoenen kan geïnterpre-
teerd worden als ‘eigenlijk zijn we nog kinderen en die zoenen niet’, maar ik denk 
in dit verband dat de meisjes hiermee eerder duidelijk wilden maken dat ze niet met 
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elkáár wilden zoenen, dat de kus gespeeld was en dat ze geen lesbisch verlangen 
koesterden. Met name de jongens maakten namelijk regelmatig opmerkingen over 
‘lesbo’s’, getuige Hein die in het voorbeeld in de inleiding van dit hoofdstuk de 
meisjes opzijduw-de met de mededeling: ‘Aflebberen verboden, lesbo’s’. Of die keer 
dat Nathan aan Fenna en Marie vroeg wat zij in het weekend gingen doen. Toen de 
meisjes zeiden dat ze samen naar de film gingen, zei Nathan: ‘Ik zie het al voor me, 
een bordje op de voordeur: Fenna en Marie, lesbo’s’. Romeo vond deze grap hila-
risch en ging de klas rond om hem te herhalen voor de andere jongens, die allemaal 
lachten. ‘Tuurlijk’, zei Fenna geërgerd, ‘alle meisjes die samen naar de film gaan zijn 
lesbisch!’
 Hoewel homofobe opmerkingen onder de jongens eveneens aan de orde van 
de dag waren zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, was de populaire Nathan de enige 
die speelde met de positie van ‘homo’ en zich ook als vrouw durfde te verkleden:

Een voorbeeld uit de tijd dat de kinderen nog in groep 6 zaten:94 Nathan en 
Achmed [jongen uit groep 6, die niet overging naar groep 7] hadden net een lang 
nepgevecht achter de rug, waarbij ze heftig stoeiend het plein over rolden. Toen ze 
uitgespeeld waren tilde Nathan zijn T-shirt op en liet zijn blote buik zien. Hij zong 
in zogenaamd Engels met hese stem een liedje. Plotseling zei hij tegen Achmed: 
‘Hij pakt me in mijn kontje’. Achmed reageerde niet en liep weg. ‘Homo!’, lachte 
Hein.

Tijdens het kerstdiner in groep 8 deed Nathan met Romeo, Jaya en Bodil een 
modeshow, waarbij Nathan als vrouw over de geïmproviseerde catwalk zwierde. 
De jongens waren onder de indruk van Nathans lef. Terwijl Valerie Nathan uit zijn 
bh hielp, kreeg Daiwik de slappe lach. ‘Ik zou Valerie wel willen helpen bij haar 
een bh aan te doen, dan oefen ik alvast!’, gierde hij. Maar niemand lette op hem. 
Iedereen keek gefascineerd toe hoe Valerie Nathan hielp en naar de bevallige poses 
die Nathan tijdens deze gebeurtenis aannam.

Bij de meisjes zag ik nooit een zelfde spel met de positie van lesbienne. Wel staken 
de Pubermeisjes regelmatig de draak met de manier waarop zij zich aangesproken 
voelden als seksuele subjecten (en object van heteroseksueel verlangen), zoals onder-
staand voorbeeld duidelijk maakt:

Op een dag stond de hele klas na een educatief bezoek aan de dierentuin te wachten 
op de tramhalte. Vanaf een reclamebord bij de halte keken de ogen van een jonge 
man ons van onder zijn wenkbrauwen verleidelijk en verleidend aan. Zijn over-
hemd hing losjes over zijn schouders en toonde ons een groot stuk blote borstkas. 
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Zijn lachende mond duwde kuiltjes in zijn wangen. Plotseling gooide Esther zich 
tegen de man op het bord aan, krabde op zijn borst en hijgde: ‘O Danny, o Danny, 
o, o!!’, waarna ze onmiddellijk weer rustig bij haar vriendinnen ging staan, die erg 
om haar lachten. Even later in de tram realiseerde ik me dat ik helemaal niet had 
gekeken welk product deze sexy meneer ons aanprees. Toen ik Esther vroeg of ze 
het wist zei ze: ‘Heb ik niet op gelet, maar hij vroeg erom.’

Esther ridiculiseerde met haar optreden de interpellatie die van de reclame uitging 
(‘ik verleid jou’) en draaide de boodschap om: ‘hij vroeg erom’, waarmee ze sug-
gereerde dat zij de man ‘gepakt’ had en niet hij haar. Daarmee nam ze een positie in 
als Power Girl, een positie die door de Spice Girls (popgroep) populair raakte (vgl. 
Budgeon 1998; Lemish 1998).95 Girl Power was een begrip dat Esther ook op haar 
agenda schreef en dat vaak boven briefjes stond die de Pubermeisjes elkaar stuurden. 
In hun identificatie met Girl Power nemen meisjes hun eigen seksualiteit in de hand: 
zij nemen het voortouw in het flirten en versieren en vieren hun seksualiteit, vieren 
het begeren en het begeerlijk-zijn, door zelf te kiezen voor sexy kleding bijvoorbeeld 
(Lemish 1998).96

 In al deze voorbeelden laten de kinderen duidelijk zien dat zij actief en bewust 
(hetero)seksuele posities opnamen, kortom dat seksualiteit meer voor ze betekende 
dan een taalspelletje, zoals Thorne en Luria (2004) in het citaat in de inleiding van 
dit hoofdstuk lijken te suggereren. Via taal maakten de kinderen seksualiteit tot alom 
aanwezig thema.

Hoe seksualiteit een onontkoombaar thema werd

Het thema seksualiteit werd op verschillende manieren onontkoombaar. Ten eerste 
door middel van een voortdurende stroom aan verbale en getekende of geschreven 
verwijzingen naar seksuele handelingen, in grapjes, opmerkingen en toneelstukjes. 
Ten tweede in de persoon van Valerie, het zichtbaarste meisje van de klas.

Seks, taal en grapjes

Dagelijks, zowel in groep 6 als in groep 8, vlogen opmerkingen over en verwijzingen 
naar seks door de klas, in de vorm van briefjes, uitroepen, gesprekjes, grapjes en ver-
haaltjes. Een kleine greep uit de honderden voorbeelden die ik optekende:

Ik onderschepte een briefje van Bodil aan Fenna: ‘Je hebt veel brijn [brein, sk] 
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en een kut als een rozijn’. Fenna moest er hartelijk om lachen en ging door met 
werken.

Alle kinderen in de klas grapten en grolden over seks. Ze tekenden agenda’s 
vol met piemels, borsten en schaamhaar; sommigen lazen elkaar giechelend en 
stiekem de vragen over vrijen uit de Break Out! voor terwijl anderen openlijk met 
dit tijdschrift zwaaiden. Ze stuurden elkaar vragenlijstjes. Zo legde Amber Esther 
voor: ‘Vind je Hein opwindend, geil/neukend. Vind je Marie geil/opwindend/raar/
aardig.’ Ze giechelden erom en vertelden het Hein natuurlijk, die de rest van de 
pauze bezig was om met Amber en Esther te vechten. Hij pakte hun schoenen af, 
trok aan hun jassen, duwde hun hoofden naar de grond, confisqueerde hun mutsen. 
De meisjes hadden veel schik.

Jaya vertelde me dat ze Irvin [uit de parallelklas] aan Monique wilde koppelen, 
maar dat hij Monique ‘niet-geil’ vond. Jaya had in zijn agenda ook een stukje over 
Monique geschreven, waarin ze vertelde dat Monique haar een keer op de wc haar 
bh van haar moeder liet zien ‘voor tieten die ze niet heeft’.

‘Weet je wat pijpen is?’, riep Romeo naar Andrea. ‘Wij zijn nu toch vriendjes 
Andrea?’ Ze gaf geen antwoord. Even later vroeg Romeo aan mij of ik Erik [mijn 
toenmalige geliefde] wel eens gepijpt had en of hij mij wel eens gebeft had. ‘En 
was het lekker?’, riep Hein terwijl hij lachend een sprintje trok weg van ons. Toen 
ik geen sjoege gaf droop Romeo ook af. Maar Jaya had op een afstandje staan
luisteren, herhaalde de vragen van de jongens en eiste een antwoord.

Toen ik Hein een compliment maakte dat hij zo hard ging op zijn skates, zong 
Romeo hijgerig en kreunerig een liedje: ‘O wat ga je hard, zo hard Hein, je gaat zo 
hard, wacht op mij’. Hein moest er vreselijk om lachen.

Stefanie zat te giechelen met Aisha om een briefje waarop stond: ‘Chiva heeft 
cybersex’. ‘Wie is Chiva’, vroeg ik. Hun ogen gingen richting Valerie. ‘Wie heeft 
dit opgeschreven?’ Stefanie keek naar Aisha die haar ogen neersloeg. ‘Mooie bij-
naam’, zei ik.

Nathan en Irvin (uit de parallelklas) keken naar Valerie die languit in de zon lag 
op een grote steen op het schoolplein. ‘Porno Valerie, Porno Valerie’, riep Nathan. 
‘Geil’, verzuchtte Irvin en bleef staren naar het meisje op de rots, die hen niet 
hoorde, of deed alsof.
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Nathan had het kettinkje van Valerie afgepakt. ‘Je krijgt het terug als ik aan je bor-
sten mag voelen’, zei hij. ‘Rot op!’, was haar antwoord en ze liet hem met kettinkje 
en al staan. Na een paar uur legde hij het op haar tafel.

Op een dag trof ik Ellen, Monique en Stefanie in een verstopt hoekje van het 
schoolplein. Ellen had een zakcomputer in haar hand. Ze giechelden toen ik erbij 
kwam staan. Ellen typte sekswoorden in. Monique bleek een sekswoordenboekje, 
dat bij een tijdschrift hoorde, bij zich te hebben. Ze had het eigenlijk weg moeten 
gooien van haar ouders, maar het stiekem bewaard. Ze overhoorden elkaar: ‘Wat 
is pijpen Stefanie?’ ‘Ik weet het!’, antwoordde Monique blij in haar plaats, ‘Aan 
een pik zuigen’. Zo gingen ze een tijdje door, waarbij Ellen eerst het woord intypte 
en daarna vroeg wat het betekende aan de andere twee (beffen, beflapje, condoom, 
dildo, standje 69). Ze lachten niet bij elk antwoord, alleen soms even tussendoor. 
‘Er was ook een woord met een q’, wist Ellen opeens, ‘Wacht even.’ Ze typte een 
woord in. Toen ze klaar was lazen we: ‘quarantaine’. De twee andere meisjes trok-
ken vragend hun wenkbrauwen op en keken wat ongemakkelijk toen ik lachte. 
‘Nee, nee’, haastte Ellen zich, ‘het was wat anders. Ik zoek het thuis wel op.’

In groep 6 voerde de anders zo stille en zacht commentaar gevende Daiwik dage-
lijks tijdens de lunch een toneelstukje op met Gabberpietje. Niemand wist meer te 
vertellen hoe het poppetje aan die naam gekomen was. Gabberpietje was een pop-
petje dat in de vensterbank van het klaslokaal huisde en volgens Daiwik op zoek 
was naar een vrouw. Bovendien wilde Gabberpietje graag neuken. Elke dag verzon 
Daiwik gierend van het lachen een nieuw verhaal – en kreeg de hele klas mee. 
Soms mocht iemand anders ook even de zoektocht voor Gabberpietje overnemen. 
Maar de klas protesteerde dan al snel en vroeg of Daiwik het deed. Als Gabber-
pietje stout was, riep Daiwik: ‘Foei Gabberpietje! Pas maar op of ik gooi je in 
de condoomboom!’, waarna hij het poppetje een zwieper de citroenplant in gaf. 
Daiwik werd steeds brutaler in zijn verhalen. Op een dag verzon hij dat de over-
blijfjuf Annemarie misschien wel een geschikte kandidaat voor het poppetje zou 
zijn. Hij deed Gabberpietje deze suggestie. Hierdoor ontstond er al zacht gegiechel 
in de klas. Dit gegiechel veranderde in gebulder toen Gabberpietje pertinent wei-
gerde om ook maar naar de overblijfjuf te kijken, terwijl Daiwik er alles aan deed 
om de goede kanten van de juf op te sommen: ‘Ze is echt heel mooi Gabberpietje’. 
Gabberpietje deed zijn handen voor zijn ogen. ‘Ik weet zeker dat ze voor jou wel 
heel lief is.’ Gabberpietje verstopte zich onder de tafel. Zelfs juf Ineke die voorin 
te klas na zat te kijken schoot in de lach. De impopulaire overblijfjuf merkte dat 
de kinderen de draak met haar staken. Ze werd woedend, pakte Gabberppietje af 
en verbood iedereen om het poppetje ooit nog van zijn plek te nemen. Dat was het 
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einde van Gabberpietje. Maar zelfs in groep 8 rakelden de kinderen de gebeur-
tenissen rond Gabberpietje nog lachend op.

In groep 8 speelden een paar kinderen een soap als toneelstukje. Nathan deed hier-
in een verkrachting na met Bodil. Even later lag hij (nog steeds in het toneelstuk) te 
kronkelen onder een tafel met zijn neus in een slipje. Kreunend zei hij: ‘O, wat een 
lekker slipje’. Dit was om aan te geven, zo legde hij me later uit, dat de verkrachter 
een seksmaniak was.

Al deze voorbeelden laten zien dat seksualiteit voortdurend zijn opwachting maakte. 
De voortdurende herhaling van grapjes en opmerkingen had als effect dat het thema 
zich langzaam maar onontkoombaar opdrong; dat het overal en aldoor aanwezig was 
en dat iedereen zich ertoe diende te verhouden. Door middel van taal en grapjes con-
stitueerden de kinderen seksualiteit (vgl. Sauntson & Annabeltzis 2007:3), creëerden 
seksuele subjectposities (die van sexy meisje bijvoorbeeld of die van ‘begerende jon-
gen’), die zij innamen of juist weigerden. De taal en grapjes weerspiegelden dus niet 
alleen de preoccupatie van de kinderen met het thema seksualiteit, maar riepen het 
thema evenzeer in het leven voor die kinderen die er geen grapjes over maakten of 
er niet over spraken. Zo werd seksualiteit voor de hele klas onontkoombaar en moest 
iedereen zich ertoe verhouden.
 Soms speelden de kinderen ook met het gangbare beeld van het kind als a-
seksueel en van de puber als nog-geen-seks-hebbend om volwassenen te choqueren 
(iets wat ook Renold (2005) noemt):

Jaya en Bodil voerden een zogenaamd gesprekje op toen ik in de gang aan een 
tafeltje aantekeningen zat te maken: ‘Ja, ze beften en deden standje 63 en 69 tege-
lijk’. ‘Maar pijpen deden ze ook’. ‘Ja, ze waren allebei heel geil. Hij zei dat hij 
veertien was maar hij is vijftien.’ Ze moesten erg om zichzelf lachen: ‘Geintje’, 
zeiden ze hard in mijn oor voordat ze de klas in liepen.

Bij een les Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) in groep 6 moesten de kin-
deren hun goede voornemens opschrijven voor het nieuwe jaar.97‘Niet vrijen als 
je er te jong voor bent’, schreven een paar jongens op (Toon, Nathan, Xander). Ik 
was er niet bij (de juf liet het mij zien, uit verbazing), maar ik stel me zo voor dat 
één van hen dit voor de grap had gezegd en dat de andere twee dit hilarisch hadden 
gevonden en hadden overgenomen. Gezien de jongens die dit hadden opgeschre-
ven denk ik niet dat het heel serieus gemeend was: in het dagelijkse leven in de 
klas waren zij aldoor met seksgrapjes en met verwijzingen naar seks bezig.
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Jaya en Bodil waren er duidelijk op uit om mij te choqueren met hun gedetailleerde 
beschrijving van twee vrijende pubers. Ze hoopten dat ik zou denken ‘dit hoort niet’ of 
‘dit past niet’ bij zulke jonge kinderen. De jongens in de HVO-les waren zo slim om 
een volwassen waarschuwing aan kinderen ‘niet vrijen als je er te jong voor bent’ te 
gebruiken als nieuwjaarsvoornemen – en zo toonden ze dat ‘ze goed hadden opgelet’ 
in de les -, waarmee ze zichzelf tegelijk als kinderen (te jong voor vrijen) neerzetten 
en als ‘ouder’ (al geïnteresseerd in vrijen).
Dagelijks spraken de meisjes over hun verliefdheden, zoenen en vrijen. Van de jon-
gens ving ik hierover zelden een gesprekje op en als dat al gebeurde was het meestal 
een gesprek tussen een jongen en een meisje. Dit wil niet zeggen dat ik denk dat ver-
liefdheid, zoenen en vrijen voor jongens minder belangrijke thema’s waren dan voor 
meisjes. Hun interesse hiervoor was voor mij minder makkelijk ‘vangbaar’ dan die 
van de meisjes. Een voorbeeld van de meisjes:

In een grote pauze rende Marion bedrijvig heen en weer tussen Jaya en een paar 
kinderen van de naburige school (de schoolpleinen grensden aan elkaar). ‘Wat 
heb je het druk vandaag’, zei ik. ‘Ja zeker!’, riep Marion, ‘Ik moet even zien uit te 
vinden of Raymond van de Xschool [naburig gelegen school, sk] ook verliefd is 
op Jaya.’ Jaya stond plots naast me. ‘Hij is kleiner dan ik’, zei ze, ‘maar dat vind 
ik niet erg. Ik wil graag met hem zoenen. Ik denk wel dat hij me leuk vindt, maar 
ik weet niet of hij verliefd is.’ ‘Kun je dat niet zelf vragen?’, vroeg ik. ‘Nee zeg!’, 
zei ze, ‘ik ben daar gek!’ ‘Heb je al eens gezoend?’, vroeg ik. Ze keek me schalks 
aan: ‘Nieuwsgierig Aagje. Als je het zo graag weten wilt: ja.’

Ik ving een gesprek op tussen Bodil, Jaya en Esmee [uit de parallelklas]. ‘Ik ga echt 
niet schuifelen hoor’, zei Bodil. ‘En jij?’, vroeg ze aan Jaya en eraan toevoegend: 
‘Als er zo’n nummer komt verstop ik me gewoon.’ ‘Of je zegt gewoon dat je geen 
zin hebt’, opperde Jaya laconiek. ‘Als Nigel maar kwam hè Jaya?’, plaagde Esmee. 
‘Wat nou!’, lachte Jaya. ‘Nou ja’, gaf ze toe, ‘dan zou ik zéker willen schuifelen.’

Een paar weken lang zwijmelde Valerie vaak hardop over Karel, een oudere jon-
gen die zij kende van buiten school. ‘Hij is zo’n schatje’, zei ze dan tegen iedereen 
die het maar horen wilde. Valerie en Ellen schreven in deze weken briefjes heen en 
weer in een schrift. Ellen stelde in het schrift telkens de vraag of Valerie en Karel al 
gezoend hadden. Op een dag voegde ze daaraan toe: ‘Heb je je vinger al in zijn bil 
gestoken Valerie?’ ‘Heeft hij je borsten al aangeraakt?’ ‘Is hij knap en ben je al met 
hem naar bed geweest?’ ‘Nee’, schreef Valerie terug, ‘wel op bed.’ En ja, hij had 
haar borsten aangeraakt. Hein, Romeo en Nathan keken met haar mee terwijl ze 
deze vragen beantwoordde. ‘Valerie, Valerie, Porno Valerie, Seks Valerie’, joelden 
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Romeo en Nathan. Hein draaide zich om naar Mats, Jeroen, Michiel en Daiwik: 
‘Willen jullie neuken jongens? Zij wil wel!’ En hij wees naar Valerie. Terwijl de 
anderen zwijgend afkeurend hun wenkbrauwen optrokken, zei Daiwik: ‘Ik krijg 
de indruk dat jij zelf erg graag wil Hein. Ik zou zeggen: ga je gang! Ik denk dat je 
weinig kans maakt! Haha!’ Hein droop af met een rood hoofd. Valerie keek geamu-
seerd naar de ronddansende jongens.

Door al deze grapjes, gesprekken en opmerkingen werd seksualiteit meer dan alleen 
een gespreksonderwerp. Door erover te praten, ernaar te verwijzen en erover te grap-
pen, stelden de kinderen namelijk tegelijk eisen met betrekking tot seksualiteit.
 Hoe ze deze eisen ten aanzien van seksualiteit inzetten om zichzelf en elkaar 
in de klas mee te positioneren wordt onder andere duidelijk door de positie van Valerie. 
Haar naam werd dagelijks met seksualiteit in verband gebracht. Zij voerde seksualiteit 
zo zichtbaar op in de klas, dat niemand er om heen kon en iedereen zich tot haar op-
voeringen moest verhouden (vgl. Renold 2006: 496).98 Uit al het commentaar op 
Valerie wordt veel duidelijk over wat de kinderen over seksualiteit, kind-zijn en pu-
ber-zijn dachten, welke eisen zij aan seksuele posities stelden en hoe zij met seksua-
liteit worstelden.

Valerie en de belichaming van ‘volwassen’ seksualiteit

In hun commentaar op Valerie, waarin de begrippen ‘volwassen’, ‘seks/sexy’en ‘nep’ 
domineerden, construeerden de kinderen een drieledig onderscheid: kind-puber-vol-
wassene, en relateerden daaraan verschillende stadia met betrekking tot seksualiteit. 
Daarbij maakten zij gebruik van het gangbare ontwikkelingsperspectief dat kinderen 
aseksueel zijn, pubers interesse in seksualiteit krijgen en volwassenen daadwerkelijk 
‘seks hebben’. Tegelijkertijd duidt de constructie van Valerie als ‘volwassen’, waarbij 
haar klasgenoten haar gedrag van een veertienjarige (eerder een puberleeftijd dan de 
leeftijd van een volwassene) verweten, er mijns inziens op dat zij worstelden met hun 
eigen angst voor wat hen in de puberteit te wachten stond (geseksualiseerd zijn).
 Valerie was een jaar ouder dan haar klasgenoten. Al in groep 6 liet zij duide-
lijk merken dat ze alle spelletjes van de kinderen uit haar klas kinderachtig vond. Als 
zij echter niemand had om mee te praten deed ze toch mee en zag ik hoe haar gezicht 
ging stralen en glunderen. Veelzeggend is de volgende anekdote:

Toen we op weg naar een concert langs een groep middelbare scholieren liepen 
(in groep 8), raakten de meeste kinderen wat zenuwachtig. ‘Jezus, wat zijn die 
gasten groot’, zei Nathan, ‘Ik ben echt een ukkie!’ ‘Oooo’, kreunde Amber, ‘wat 
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afschuwelijk eng. Straks loop ik hiertussen als kleintje en dan zeggen ze de hele 
dag brugpieper tegen je, dan schaam ik me dood!’ ‘Ze vinden zichzelf wel heel 
stoer’, huiverde Daiwik. ‘Iedereen rookt’, verbaasde Liesbeth zich. ‘Ik heb er zo’n 
zin in!’, riep Valerie tussen alle ontzetting van haar klasgenoten door. ‘Ik kan echt 
niet wachten. Liever vandaag dan morgen.’

Valerie voelde zich te groot voor de basisschool. Trots liet ze me wekelijks haar agen-
da zien die vol stond met liefdesbetuigingen van de Pubermeisjes uit de klas: ‘Lief 
schatje, je bent de liefste die er is’ en ‘Wie is de liefste?’ Antwoord: ‘Valerie!’; ‘Wie 
is de knapste?’ Antwoord: ‘Valerie!’; ‘Wie is de leukste?’ Antwoord: ‘Valerie!’ In 
haar agenda stonden ook briefjes en liefdesbetuigingen van oudere kinderen met wie 
Valerie buiten schooltijd omging, waar ze niet naliet mij en haar vriendinnen in de 
klas voortdurend op te wijzen. Haar hele agenda stond zowel op de voorkant als bin-
nenin vol geschreven met de term Girl Power. ‘Wat is Girl Power?’, vroeg ik. ‘Wij 
hebben de macht’, zei ze terwijl ze een uitdagende houding aan nam. ‘Wij zijn beter 
dan jongens’, voegde ze eraan toe met haar heupen wiegend. ‘Waarom?’, vroeg ik. 
‘Gewoon’, zei ze.
 Gedurende de hele periode van mijn onderzoek was Valerie niet geliefd in de 
klas, maar wel het meest zichtbaar. Dagelijks trok haar naam als een echo door de klas 
en over het schoolplein. Alle klasgenoten ventileerden elke dag hun mening over haar. 
En haar sexy kleding, haar korte rokken, haar hoge hakken, haar strakke truitjes, haar 
lingerie, haar verliefdheden en de aandacht die ze van jongens kreeg waren voort-
durend onderwerp van gesprek.
 De manier waarop zij zich kleedde en opmaakte in groep 6 en eveneens in 
groep 8, ontlokte bij haar klasgenoten voortdurend het commentaar dat ze ouder deed 
dan ze was: ‘Moet je kijken hoe ze er uitziet! Ze is toch nog een kind? Ze denkt dat 
ze al veertien is. Ik vind dat echt niet kunnen hoor!’ Terwijl de meisjes en de jongens 
Donald Duck en Tina lazen, brave kindertijdschriften, fluisterden ze mij toe: ‘Weet 
je al dat Valerie de Break Out! leest?’ De Break Out! was een tienermagazine voor 
middelbare scholieren, waarin veel over seksuele handelingen werd uitgelegd, maar 
waarin zij zelf ook regelmatig stiekem of minder stiekem bladerden. En toen ik met 
een vragend gezicht opkeek omdat ik niet wist wat daar erg aan was, legden ze uit: ‘Er 
staan blote mensen in en het gaat alleen maar over seks! Ze denkt echt dat ze al op de 
middelbare school zit!’
 Waar klasgenoten hartelijk lachten om de grapjes van Nathan over zijn ‘geile 
kontje’ en ontroerd dan wel ongeïnteresseerd reageerden op de opgewonden uitroepen 
van Daiwik, daar bracht Valeries verschijning een huivering teweeg. ‘Ja, Valerie’, 
verzuchtte Fenna op een dag, ‘die is echt heel anders dan ons weet je.’ ‘Hoe anders?’, 
vroeg ik, ‘Kijk,’ legde Eva uit, ‘wij zijn nog kinderen, wij spelen nog.’ ‘Ja’, beaamde 

181



Hoofdstuk 5

Bodil, ‘zij doet hele andere dingen, niet dat wij nog met de barbies spelen, maar 
toch…’ ‘Valerie is eigenlijk al volwassen’, concludeerde Marie, ‘Wij zijn net pubers 
aan het worden.’ De andere meisjes knikten instemmend. Zo wekte Valeries openlijke 
gezwijmel over jongens zowel interesse als weerzin: ‘Ze doet maar. Ik doe er niet aan 
mee. Ik ben gewoon twaalf,’ zei Fenna hierover op een keer, terwijl zij zelf eveneens 
met Marie over ‘leuke jongens’ sprak die zij buiten school hadden ontmoet. De Puber-
meisjes Ellen, Jaya, Bodil, Amber en Esther wilden wèl het naadje van de kous weten, 
en ook de Puberjongens waren zeer geïnteresseerd in Valeries ervaringen met jongens.
 In groep 8 raakten de Puberjongens door het dolle heen. Ze joegen achter 
Valerie aan, gingen boven op haar liggen, raakten haar voortdurend aan, pakten al 
haar spulletjes (mutsen, tassen, dassen, agenda, ketting) om haar te verleiden achter 
hen aan te rennen, wat ze soms ook deed. Valerie reageerde ambivalent. Enerzijds was 
zichtbaar dat ze van de aandacht genoot. Anderzijds werd ze er ook gek van en maakte 
de aandacht haar onzeker, omdat die alleen maar over haar uiterlijk leek te gaan. ‘Dit 
loopt de spuigaten uit’, zei juf Els op een dag en ze riep de jongens bij zich om hen 
streng te verbieden nog een vinger naar Valerie uit te steken, wat niets hielp, waarop 
ze de hulp van de directeur in riep. Wat ook niets hielp. De jongens waren niet in hun 
fixatie op Valerie te remmen. Ze joegen haar in de pauzes na, hielden in de gaten wat 
ze in de klas deed en als het even kon lazen ze mee met wat ze antwoordde op schrif-
telijk gestelde vragen over haar verliefdheden. Ze noemden haar ‘Porno Valerie’, net 
als de meisjes. In wezen is deze term op te vatten als een ander woord voor ‘slet’, 
een term die vaak valt in onderzoek naar seksualiteit en adolescenten (Charles 2010; 
Lees 1986) en die aangeeft dat het meisje in kwestie te duidelijk het begeerlijk zijn en 
wellicht ook haar begeren op de voorgrond stelt: meisjes moeten weliswaar begeerlijk 
zijn, maar dienen dat te combineren met bescheidenheid (Charles 2010: 34). Het ver-
wijt dat in ‘Porno Valerie’ schuilging is dat zij het sexy-zijn te veel voorop stelde en 
daarmee de norm tot ‘bescheiden zijn’ overtrad.
 Toen ik een keer hardop uitsprak dat Nathan, Hein en Romeo niet te stoppen 
waren in hun jacht op Valerie, zei Irvin [uit de parallelklas]: ‘Ze vinden haar geil’. 
Bodil hoorde wat ik en Irvin zeiden. Ze kwam naar me toe en zong, mij uitdagend 
aankijkend: ‘Nathan pakt haar van voren, Romeo van achteren, Hein van de zij. Wat 
is TBS? Tering Bitch Slet. Wie is dat? Tuba Tuba!’99 ‘Nou, Bodil!’, zei ik verontwaar-
digd. ‘Wist je dat Romeo gisteren aan de kut van Valerie zat?’, ging ze verder. ‘Zo 
goor!’, zei ze daarna en liep weg.
 Waar de populaire Jaya de belichaming van de Puberteit was, belichaamde 
Valerie volgens de kinderen een ‘volwassen’ seksualiteit. Waar Jaya bewondering en 
een verlangen zelf puber te zijn opwekte, daar riep Valerie weerstand op, evenwel ge-
paard met fascinatie. In wezen wisten de kinderen ook wel dat ‘doen alsof je veertien 
bent’ niet ‘al volwassen’ betekent. Valerie belichaamde dan ook eerder de griezelige 
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en ingewikkelde kanten van de puberteit en de hiermee gepaard gaande seksualiteit 
(hier kom ik later op terug). Tegenover Valerie zetten alle klasgenoten zichzelf neer 
als ‘nog kind’ en ‘puber aan het worden’, waarmee ze Valerie tot een spiegel van de 
toekomst maakten waarin zij nog niet wensten te kijken. Tegelijkertijd echter ver-
langden de Pubermeisjes en de Journalisten er ook naar sexy te zijn, net als Valerie, 
en was er sprake van bewondering voor haar: ‘Ze is al zo groot…’, zei Marie, ‘Ik zou 
zo’n truitje nooit aan durven!’ ‘Wel aan willen?’, vroeg ik. ‘Ja…’, zei Marie, ‘eigen-
lijk wel.’
 Bepaald gedrag van Valerie boezemde haar klasgenoten, met name meisjes, 
angst in. Zo raakte Valerie, net als andere Puberkinderen, altijd op de hoogte van wat 
iemand over haar had gezegd en werd dan woedend. Ze kon dan de boosdoenster heel 
lang alleen maar boos aankijken en alle pogingen van het meisje in kwestie om een 
gesprek aan te gaan negeren. Als ze boos op iemand was probeerde ze altijd andere 
vriendinnen mee te krijgen om ook boos op diegene te worden. Esther kon er op een 
gegeven moment niet meer goed tegen, zoals ze zei, maar durfde de vriendschap niet 
te beëindigen. Ze schreef nog steeds liefdesbetuigingen in Valeries agenda. Toen ik 
Esther jaren later sprak, ze was toen drieëntwintig, zei ze: ‘Ik was doodsbang voor 
Valerie. Iedereen was doodsbang voor haar. Ze kon altijd alles zo praten dat zij niets 
had gedaan maar dat je haar iets had aangedaan.’ Valeries drang om bondgenoten te 
hebben wekte grote irritatie bij haar klasgenoten en leverde haar van zowel Jaya als 
van Nathan het voortdurende verwijt op dat ze ‘nep was’ (zie hoofdstuk 1). Iets waar 
andere kinderen het over eens waren, maar wat ze niet recht in haar gezicht zeiden.
 Hoewel Valerie zei onzeker te zijn, was daar in de manier waarop ze zich 
kleedde en in haar houding tegenover klasgenoten niets van terug te vinden. Valerie 
ervoer echter dezelfde worsteling als andere meisjes uit de klas. Toen juf Els in een 
gesprek met Valerie en haar ouders haar zorgen had uitgesproken over Valeries preoc-
cupatie met verliefdheden, zei Valerie tegen mij dat ze daar boos over was. De andere 
kinderen hadden het ook alleen maar ‘daarover’ maar die deden het stiekem, volgens 
haar. ‘En dat [stiekem doen, sk] doe ik gewoon niet. Ik heb niemand om mee te praten, 
alleen mijn ouders’, zei ze. ‘Ik kan er toch niks aan doen dat ik er ouder uitzie dan ik 
ben? Het gaat toch ook om mijn innerlijk? Ze letten er alleen op hoe ik eruit zie!’
 Valeries manipulatieve gedrag leverde haar het verwijt op ‘nep’ te zijn en 
boezemde de meisjes angst in. Ze waren bang om eraan ten ten prooi te vallen. ‘Nep’, 
‘eng’ en ‘onbescheiden’, raakten zo verbonden met ‘volwassen’ en ‘begeerlijk’. In 
wezen was de classificatie van Valeries gedrag als ‘volwassen’ onzin. De kinderen 
wisten heel goed dat de leeftijd van veertien jaar die ze aan haar gedrag verbonden, 
niet een volwassen leeftijd was, maar behoorde bij de puberteit. Het was dan ook niet 
Valerie die de worstelingen van de kinderen ingaf, maar eerder dat de worstelingen 
van de kinderen met het thema seksualiteit en puberteit voor hen in Valerie samen
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kwamen en zichtbaar werden. In dat opzicht legde de uitzonderlijkheid van Valerie 
mijn inziens algemenere worstelingen van kinderen met de puberteit en seksualiteit 
bloot.
 Valeries uitzonderlijkheid, schrijf ik. In de parallelklas bijvoorbeeld, kwam 
ik niet iemand als Valerie tegen. Tevens vertelden de leerkrachten mij dat zij groep 8 
uitzonderlijk vonden in de expliciete mate waarin seksualiteit een thema was. Echter, 
juist in de uitzonderlijkheid kunnen algemenere processen en opvattingen duidelijk 
worden. Dat groep 8 (en daarvoor groep 6) een uitzondering was, wil niet zeggen 
dat ideeën en gevoelens in andere achtste groepen heel anders zouden zijn. Zo be-
stonden in de parallelklas, merkte ik in gesprekken met die kinderen, dezelfde opvat-
tingen, worstelingen en voorschriften, maar meer onder de oppervlakte en dus minder 
zichtbaar.

Zichtbare en minder zichtbare worstelingen met seksualiteit

De worsteling van de meisjes met seksualiteit bestond uit het sexy (begeerlijk) willen 
zijn enerzijds, maar daar niet tot gereduceerd willen worden anderzijds. Zoals al naar 
voren kwam maakte ook Valerie deze worsteling door:

In de kleedkamer zei Jaya tegen Bodil zo hard dat Valerie het hoorde: ‘Kijk nou! 
Valerie draagt een string! Sexy, sexy, sexy!’ Jaya en Bodil lachten keihard. ‘Hele-
maal niet’, zei Valerie, ‘ik heb geen string aan’. Voor steun keek ze naar mij. Ik 
zei dat een string bij zo’n strakke jurk wel handig kon zijn. Valerie riep meteen 
naar Jaya en Bodil wat ik had gezegd, maar zij reageerden niet. Toen Valerie op-
stond vroeg ze: ‘Zie je het?’ Waarop Bodil antwoordde: ‘Ja natuurlijk, heel erg 
juist.’ Valerie ging weer zitten. Inmiddels waren alle meisjes de kleedkamer al uit. 
‘Waarom draag je een string?’, vroeg ik. ‘Ik voel me er zo mooi en sexy door’, 
zei Valerie, ‘maar als die meisjes zo beginnen, dan durf ik niet meer op te staan.’ 
‘Waarom niet?’, vroeg ik. ‘Omdat het dan lijkt alsof alleen maar mijn lichaam telt 
en niet ik zelf.’ Ze zag er ongelukkig uit.

Terwijl Valerie de sexy kleding bleef dragen, waar ze tegelijk ongelukkig van werd 
omdat ze er door gereduceerd werd, kozen sommige klasgenoten ervoor die kleren 
dan maar niet aan te trekken:

Zo bracht Marion op een dag een rood hemdje mee naar school. Ze liet het Marie 
en Fenna zien. ‘Willen jullie het hebben?’, vroeg Marion. ‘Het is heel mooi maar 
ik durf het niet aan.’ ‘Waarom niet?’, vroeg Marie. ‘Het zit te strak’, zei Marion. 
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‘Het is te sexy dus’, zei Fenna. ‘Ja’, zei Marion. ‘Stom hè, dan zie je het hangen, 
het staat heel mooi, het is heel sexy, maar dan durf je het toch niet aan te trekken.’ 
De andere twee knikten. ‘Als jij het al niet aan durft’, zei Fenna, ‘dan durf ik het al 
helemaal niet.’ Het hemdje verdween weer in Marions tas. ‘Waarom durven jullie 
dat dan niet?’, vroeg ik. ‘Ik weet niet’, zei Marion, ‘dan ben je zo helemaal alleen 
maar sexy. Alsof je alleen maar wilt dat iedereen naar je kijkt.’ ‘Maar tegelijk wil-
len jullie het wel?’, vroeg ik, ‘Dat iedereen naar je kijkt bedoel ik.’ De meisjes 
knikten. ‘Gek eigenlijk…’, zei Marie peinzend. Het gesprek werd onderbroken 
door de leerkracht die iedereen maande aan het werk te gaan.

Enerzijds was er dus wel degelijk sprake van een verlangen naar een geseksualiseerd 
zelf, naar begeerlijk en sexy zijn. Anderzijds schrokken meisjes soms terug voor de 
seks die ze daarmee uitstraalden en die zij bevestigd zagen in de reacties van klasge- 
noten, zowel van jongens als van meisjes. Want de meisjes kregen altijd wel van ie-
mand commentaar. En terwijl zij verlangden sexy en begeerlijk te zijn in de ogen van 
jongens, ervoeren zij het alsof ze gereduceerd werden tot dat verlangen als ze eraan 
toegaven. En dat klopte niet met wat ze óók wilden: méér te zijn dan begerenswaardig 
om hun uiterlijk.
 In iets andere bewoordingen noteert Deborah Tolman ook deze worsteling: zij 
stelt dat meisjes een gevecht leveren tussen enerzijds het verlangen te willen voldoen 
aan de eis ‘een aardig meisje’ te zijn, dat heet geen seksueel verlangen te mogen ken-
nen, en anderzijds het vinden van een vorm voor hun eigen seksueel verlangen, dat ze 
moeten verbergen (Tolman 2004: 87,88).100 Tolman maakt hier niet duidelijk of zij 
‘begeerlijk zijn’ of ‘begeren’ bedoelt, maar het lijkt haar te gaan om seksuele gevoe-
lens, om seksueel plezier en dus om begeren. Daarbij maakt Tolman wel duidelijk dat 
ze seksueel verlangen breder ziet dan het verlangen naar geslachtsgemeenschap (Tol-
man 2002:23). De meisjes uit groep 8 leken niet te denken dat ze hun seksuele ver-
langen moesten verbergen, de meisjes spraken wel degelijk over jongens en mannen 
als ‘geil’ of ‘lekker’ of zeiden dingen als ‘die wil ik hebben’, maar stelden dat ze méér 
waren dan het seksuele verlangen alleen. Voor de meisjes was er met name sprake van 
een worsteling met ‘begeerlijk zijn’ en niet zozeer met ‘begeren’ want daar bood Girl 
Power hun soelaas, zoals ik in de volgende paragraaf zal laten zien.
 Op het eerste gezicht leken de jongens geen worsteling te ervaren met betrek-
king tot seksualiteit.101 De heteroseksuele positie die zij telkens innamen, bracht hen, 
zo leek het, eenvoudigweg in vervoering:

De moeder van Nathan vertelde me dat hij was thuisgekomen (toen hij in groep 
6 zat) met de opmerking: ‘Mama, waarom draagt ze [Valerie, sk] nou een door
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zichtig truitje? Ik bedoel, nu weet ik dat ze een bh draagt, maar dan kan ik me toch 
niet meer concentreren?’ Nathan was toen negen jaar.

Op schoolreisje in groep 6 mochten de jongens en meisjes nog op één kamer sla-
pen. Bij het installeren van de spullen en het opmaken van de bedden kwam ik 
even kijken op de kamer van Nathan, Achmed [bleef zitten in groep 6], Romeo, 
Andrea, Esther, Amber, Liesbeth en Valerie. De jongens waren enorm druk en 
opgewonden: Ze sprongen op hun bedden, hijgden en maakten neukbewegingen. 
De meisjes keken er met opgetrokken wenkbrauwen naar. Enigszins benauwd ook 
leek het. ‘Jullie zijn hartstikke oversekst’, zeiden ze tegen de jongens. De jon-
gens waren niet tot bedaren te brengen. ’s Avonds, zo vertelden de meisjes me 
de volgende dag, waren de jongens boven op de meisjes gesprongen en hadden 
neukbewegingen gemaakt. De meisjes waren gaan gillen en hadden geprobeerd 
de jongens van zich af te duwen. ‘Het was echt goor weet je’, zei Amber. ‘Ja!’, zei 
Liesbeth, ‘en ze hielden gewoon niet op terwijl we het ècht niet leuk vonden.’ Op 
een gegeven moment was een leerkracht binnengekomen en gebleven tot iedereen 
sliep. De leerkracht (een man uit een andere klas) zei toen ik naar het incident 
vroeg: ‘De jongens waren een beetje over de top.’ En daarmee was voor hem de 
kous af.

Het is opvallend dat deze leerkracht het gedrag van de jongens niet problematiseerde 
en het normaal scheen te vinden – en dat, hoewel de leerkrachten van de kinderen zelf 
de jongens wel aanspraken op ditzelfde gedrag, zij toch vooral het ‘uitdagende’ ge-
drag van Valerie als hoofdprobleem zagen. ‘Boys will be boys’ leek de gedachte (vgl. 
Epstein, Elwood e.a. 1999 [1998]: 9).102

 Hierboven liet ik al zien dat de jongens telkens als ze hun verlangen lieten 
blijken, het eruit schreeuwden en in hun agenda’s optekenden, van de meisjes te horen 
kregen dat ze ‘kinderachtig’ waren en ‘oversekst’. De meisjes raakten geïrriteerd of 
waren licht geamuseerd, maar nooit leken zij de jongens helemaal serieus te nemen 
of voor vol aan te zien. Terwijl de meisjeslichamen zichtbaar veranderden (borsten 
en heupen ontwikkelden), waren lichamelijke veranderingen bij de jongens niet zo 
zichtbaar. Daarbij waren zij over het algemeen ook kleiner van stuk dan de meisjes. 
De meisjes lieten duidelijk merken dat de jongens voor hen geen partij waren; dat de 
jongens nog zo hard konden begeren, maar dat ze ‘te kinderachtig’, ‘te klein’ en ‘niet 
knap genoeg’ voor hen waren. Jongens komen fysiek later in de puberteit dan meisjes. 
In mijn onderzoek vind ik aanwijzingen voor het idee dat deze latere puberteit van 
jongens mede hun worstelingen met seksualiteit ingeeft en dat dit fysiek later puber-
zijn dan de meisjes uit hun klas, behalve intrapsychische worstelingen (vgl. Gerritzen 
2001), ook een sociaal-psychologische worsteling oplevert.
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 De jongens waren als het ware ‘onbegeerlijk’ in de ogen van de meisjes. Om 
die reden denk ik dat de jongens een ‘oudere seksualiteit’ opvoerden: dat zij zich 
zo ‘groter’ maakten, en ‘stoerder’, zoals ik in verschillende voorbeelden liet zien. 
Uiteindelijk, zo lijkt het, werd dat ‘groter en stoerder’ doen mede ingegeven door het 
verlangen seksueel begeerlijk te zijn en voor ‘vol’ aangezien te worden in de ogen van 
de meisjes.
 Emma Renold (2004, 2005, 2007) beschrijft voor jongens (in dezelfde leef-
tijd als de kinderen uit mijn onderzoek) de problemen die zij ondervonden met hun 
vriendinnetjes. De klacht van de jongens uit haar onderzoek was met name dat meisjes 
hen ‘zomaar dumpten’. Hoewel Renold het niet zo benoemt, zie ik hierin mede een 
aanwijzing voor het idee dat de worsteling voor de jongens net als bij meisjes vooral 
ligt op het vlak van begeerlijk-zijn en niet zo zeer van het begeren zelf.
 Een andere aanwijzing voor bovenstaande gedachte vormt het voorbeeld 
van Daiwik. Daiwik legde zijn seksueel verlangen in de ‘paradijselijke toekomst’. In 
het paradijs zou hij begeerd worden, begeerlijk zijn voor de meisjes en zijn begeren 
beantwoord zien:

In groep 8 raakte Daiwik steeds vaker in vervoering bij het idee dat het op de mid-
delbare school ‘zoen-’ en ‘verkeringstijd’ zou zijn. Zo riep hij tijdens een spelletje 
zoentikkertje met Eva, Mirte en Lynn opgewonden tegen Jeroen en Alexander, 
hijgend van het geren: ‘Op de middelbare school begint pas het echte paradijs met 
meisjes!’ De verrukking die op Daiwiks gezicht te lezen viel vertederde zelfs de 
afstandelijke Eva. ‘Schattig hè?’, zei ze tegen mij. En toen ze het Lynn en Mirte 
vertelde lieten de meisjes een ontroerd ‘ahhhh’ horen.

De reactie van de meisjes laat zien dat zij Daiwik ‘klein’ vonden (‘schattig klein’ in te-
genstelling tot de andere jongens die zij vaak ‘irritant’ kinderachtig vonden). Voor de 
jongens moet dit een vervelende gewaarwording geweest zijn: zij zagen hun begeren 
niet beantwoord en hun begeerlijk-zijn ontkend door de meisjes. Ik denk dat deze 
kleinering door de meisjes het ‘verlangen naar later’ mede ingaf.
 Niet elk meisje verlangde sexy te zijn, niet elke jongen wilde een grote en 
stoere seksualiteit. Maar sexy en stoer of niet, íedereen zag zich met seksualiteit en de 
daarmee samenhangende eisen geconfronteerd.

Eisen ten aanzien van seksualiteit

Hierboven beschreef ik op welke manieren de kinderen seksualiteit tot onontkoombaar 
thema maakten en hoe met name de manier waarop de Pubers seksualiteit opvoerden 
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de toon zette. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen zich ook met hun opvoeringen 
van seksualiteit identificeerde. De kinderen gebruikten de eisen omtrent seksualiteit 
ook om zich er tegen af te zetten, om er klasgenoten juist mee uit te sluiten, of om er 
onderlinge relaties mee te bevestigen en er hun posities in de hiërarchie van de klas
mee te bepalen. De kinderen interpelleerden elkaar tot seksuele subjecten of sloten 
elkaar uit van een seksuele positie.
 Het seksualiteitsvertoog bestond, zoals ik liet zien, uit heteronormativiteit - 
waarin jongens meisjes dienen te begeren en meisjes jongens. Wie niet aan deze norm 
voldeed, werd naar de marges van de klas verwezen. Voor jongens was ‘homo’ een 
scheldwoord. De heteroseksuele matrix maakt het welhaast onmogelijk voor kinderen 
met homoseksuele verlangens om een gewaardeerde positie in een klas te krijgen.
 Terwijl er voor de meisjes een Girl Power positie mogelijk was om hun be-
geren mee vorm te geven, was er voor jongens geen speciale positie mogelijk om 
hun begeerlijk-zijn mee vorm te geven. De jongens verlangden er wel degelijk naar 
begeerlijk te zijn, zoals ik liet zien. Voor meisjes brengt het seksualiteitsvertoog een 
normatieve scheiding aan tussen het meisje als ‘maagdelijk’ en ‘seksueel onschuldig’ 
enerzijds en ‘hoerig’ en ‘seksueel schuldig’ anderzijds (vgl. Hawkes 1996: 42; Lees 
1987; Walkerdine 1990).103 Dit zijn niet de termen die de kinderen gebruikten. Echter, 
de worstelingen van de meisjes hebben duidelijk met deze tweedeling te maken: wie 
te ver ging in het sexy-zijn, zoals Valerie, werd hoerig gevonden (‘Porno Valerie’); 
wie te weinig sexy was werd kinderachtig gevonden. De meisjes moesten binnen deze 
twee uitersten hun weg zoeken. Daarbij koppelden de kinderen – zowel jongens als 
meisjes - ‘hoerig’ aan ‘al veertien zijn’ wat zij ook wel ‘volwassen’ noemden, ter-
wijl een gematigde, bescheiden vorm van sexy-zijn puberachtig was in hun ogen. Zo 
was het aan de puberachtigen van de klas voorbehouden om zich bescheiden sexy te 
kleden (zoals Jaya) of stoer te begeren (zoals Nathan, Romeo en Hein). Meisjes die 
niet tot de Pubers behoorden of alleen soms met hen optrokken (zoals de Journalisten 
en één van de Professorenmeisjes), konden rekenen op gehoon als zij zich plotseling 
sexy kleedden:

Op een dag kwam de gemarginaliseerde Andrea, die als ‘kinderachtig’ werd gezien, 
in een heel klein glimmend minirokje op school. ‘Mijn God!’, riep Marie en barstte 
achter haar hand in geproest uit. ‘Hoe kom je aan dat rokje?’, vroeg ze haar lachen 
nauwelijks inhoudend. ‘Van mijn moeder gekregen’, zei Andrea trots. ‘Het is wel 
een heel klein rokje’, merkte Fenna op terwijl ze, zo zag ik, niet naar Marie durf-
de te kijken uit angst in lachen uit te barsten. De hele dag kreeg Andrea honende 
opmerkingen over haar rokje: ‘Denk je dat je sexy bent?’, vroeg Bodil zogenaamd 
serieus. Aan het eind van de ochtend zei Marie: ‘Ik kan dit niet meer aanzien. Ik ga 
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het haar vertellen.’ En dat deed ze. Ik weet niet wat ze heeft gezegd, maar Andrea 
verscheen niet meer in het rokje op school.

Bodils vraag (‘Denk je dat je sexy bent?’) was een aanzegging en een waarschuwing: 
‘Je bent niet sexy, ook al trek je dit rokje aan’ en ‘Het is niet de bedoeling dat jij sexy 
gaat zijn want je bent niet in de positie om dat te doen’. Andrea hoorde niet bij de 
puberachtigen en kreeg daarom van haar klasgenoten geen plek in de klas als seksueel 
subject.
 Onder de jongens was er ook een verdeling, die overigens net zozeer door 
de meisjes gehanteerd werd: de gemarginaliseerde jongens mochten niet achter de 
meisjes aanrennen, zij mochten hun ‘begeren’ niet kenbaar maken. Als Collin toch 
een poging ondernam (wat ik slechts twee keer heb gezien), werd hij ‘smerig’ of 
‘viespeuk’ genoemd door de meisjes en uitgelachen door de jongens. De jongens die, 
ondanks het feit dat ze door de meisjes niet als werkelijk serieuze kandidaten gezien 
werden, hun ‘begeren’ wel mochten vormgeven waren de Puberjongens.
 Tevens heerste er normen met betrekking tot hoe er over seksualiteit gepraat 
of gegrapt mocht worden. Ook hier vormde puberachtigheid de scheidslijn tussen 
aseksueel en kinderachtig enerzijds en volwassen en ‘oversekst zijn’ anderzijds. De 
Pubers en de Journalisten lieten zich er op voorstaan dat ze niet meer lachten om ver-
liefd-zijn en dat ze seks niet raar vonden. ‘Waarom hangen jullie aldoor in deze klas 
rond?’, vroeg ik de jongens uit de parallelklas (die vooral bij de Pubers rondhingen) 
op een keer. ‘In onze klas zitten alleen maar saaie meisjes’, zeiden ze. ‘Die lachen nog 
bij het woord verliefd,’ voegden ze daar met minachting aan toe.
 Er ging ook een krachtige boodschap uit van de Pubers: wie-niet-zo-groot-
is-als-wij-bestaat-niet, was die boodschap, tenminste, zo vatte Annabel (uit de paral-
lelklas) de uitstraling van de Pubers op:

Op een keer sprak ik Annabel toen ik naar de jongens uit haar klas stond te kijken 
die om Jaya, Bodil en Nathan heen hingen. ‘Wat zijn zij al groot hè’, zei ze, ‘zo 
zijn wij nog niet’. ‘Hoe bedoel je dat precies?’, vroeg ik. ‘Nou’, zei ze,’ ‘neem nou 
Valerie. Die is al helemaal met borsten en zo en ze ziet eruit alsof ze uit de televisie 
komt. En ze is aldoor bezig met de jongens. Dat doen wij niet. Ik vind ze wel een 
beetje griezelig.’ Een paar dagen later vroeg ik haar waarom ze ze griezelig vond: 
‘Omdat het zo groot is. Zo… ik weet niet… alsof je dan alleen nog maar lichaam 
bent en aldoor mooi moet zijn. En als ik daar naast sta voel ik me zo klein… ja dat 
is het, ik voel me zo klein en lelijk en alsof ik onzichtbaar ben.’

Ik denk dat Annabel hier heel precies verwoordt wat de Pubers uitstraalden, hoe ze 
hiermee een scherpe scheidslijn aanbrachten tussen ‘groot zijn’ en ‘klein zijn’, tus-
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sen puber en kind, tussen ‘begeerlijk zijn’ en ‘aseksueel zijn’. De scheidslijn werd in 
het leven geroepen door die kinderen die seksualiteit, gender en puberachtigheid met 
elkaar wisten te combineren: de kinderen bovenaan de hiërarchie van de klas zetten de 
toon voor het hoe. Hun manier van het combineren van de verschillende eisen omtrent 
seksualiteit zagen zijzelf en hun klasgnoten als ‘eigen’, als ‘natuurlijk’. Dit waren 
geen termen die de kinderen gebruikten. Het was echter duidelijk dat het de Pubers 
lukte om seksualiteit als vanzelfsprekend uit hun puberachtigheid voortvloeiend op te 
voeren. ‘Zo zijn pubers nou eenmaal’, zeiden de kinderen.
 Er waren ook kinderen die een geseksualiseerde positie ambieerden, maar 
zo’n positie tegelijkertijd niet aandurfden, zoals Marie, Fenna (Journalisten) en Ma-
rion (Professoren). Deze meisjes deden pogingen om sexy te zijn, maar schrokken er 
ook voor terug. Dit werd getolereerd door de Pubers. De drie meisjes zagen zichzelf 
niet als puber (evenmin zagen de Pubers hen als zodanig) maar als ‘nog puber aan het 
worden’ (zo drukte Marie het uit) – waarmee ze zichzelf een plekje gaven tussen kind 
en puber in. Zij voldeden niet aan alle eisen zoals de Pubers die stelden, maar Fenna 
en Marion kregen ook niet de status ‘kinderachtig’ toebedeeld (Marie wel, zie hoofd-
stuk 1). Zij werden, kortom, ook niet volledig uitgesloten door de Pubers.
 Zoals gezegd: niet iedereen verlangde een geseksualiseerde positie. Toen Am-
ber (Pubers) met een Break Out! opengeslagen op de pagina met twee blote mensen 
liep te zwaaien en opgewonden giechelend de reacties van de andere Pubers peilde en 
hun de vragen over vrijen voorlas, zei Mirte (Professoren): ‘Ja, twee blote mensen. 
Nou en?’ en luidde Eva’s droge commentaar: ‘Ze krijgen het koud als je zo wappert 
Amber’. De Professorenmeisjes (op Marion na) hielden seksualiteit verre van zich. 
‘Al dat gedoe met verliefd zijn op die en dan weer op die en dat gezoen’, zei Mirte, 
‘daar doe ik niet aan. Dat vind ik meer iets voor als ik veertien ben’. Het commentaar 
van Mats en Michiel op Valerie en de andere Pubers luidde steevast ‘zij zijn al puber’, 
waarbij ‘en ik ben kind’ geïmpliceerd was. Dat zeiden ze ook trouwens: ‘Ik ben ge-
woon nog kind’. Hiermee herhaalden ze het ontwikkelingspsychologisch perspectief 
op kinderen als aseksueel.
 De Rustige Jongens vonden zelfs de grapjes over seks stomvervelend. ‘Ik wil 
gewoon nog kind zijn hoor’, zei Jeroen. En ook Alexander keek immer geërgerd bij 
seksgrapjes. Wel speelden zij zoentikkertje in de pauzes in de laatste maanden van 
groep 8. Daiwik (van de Rustige Jongens) sprak zijn verlangen uit naar ‘het paradijs 
met meisjes’ dat hem volgens eigen zeggen op de middelbare school wachtte. Zijn 
verlangen was daarmee dus reeds aanwezig. Zo zei Fenna een keer tegen Daiwik, 
toen hij weer hardop had gezegd dat de middelbare school hem heerlijk leek omdat 
hij daar een vriendinnetje zou krijgen om mee te zoenen: ‘Viespeuk! Met jou wil toch 
niemand zoenen!’ ‘Nou, Fenna!’, liet ik mij toen verontwaardigd ontvallen. ‘Sorry
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hoor,’ kleurde ze, ‘hij wil zo graag. Het klinkt zo wanhopig.’ Maar Daiwik zag er niet 
wanhopig uit. Eerder blij en gelukkig.
 De Kinderachtigen, vooral Stefanie, Aisha, Monique en Ellen, hielden er hun 
eigen grapjes met betrekking tot seksualiteit op na. Seksualiteit was voor hen een 
dagelijks onderwerp van gesprek en goed voor veel gegiechel en gefluister. Ze scho-
ven eindeloos briefjes heen en weer die ik regelmatig onderschepte: ‘Hein is kont-
gek’ stond er bijvoorbeeld of ‘Erwin heeft een snotlul’ of ‘Erwin is een Heinneuker’. 
Collin, Erwin en Osem (Kinderachtige Jongens) maakten ook grapjes die betrekking 
hadden op seks, maar zij maakten vooral het verlangen belachelijk: ‘Nathan loopt zijn 
lul achterna’, zei Collin een keer tot groot vermaak van de andere twee. De Pubers, de 
Rustige Jongens, de Journalisten en de Professoren daarentegen vonden de Kinder-
achtige Meisjes en Jongens ontzettend kinderachtig. Regelmatig zei Jaya in het voor-
bijgaan iets als: ‘Tiet met slagroom!’ tegen de meisjes of ‘Kont met haar!’, waarop 
Ellen, Monique, Stefanie en Aisha dubbelsloegen en Jaya altijd veel betekenend naar 
de Pubers keek. ‘Baby’s!’, bevestigde dan altijd wel één van hen.
 Terwijl de Professorenmeisjes duidelijk een geseksualiseerde positie wei-
gerden, was een aantal van de Kinderachtige meisjes hierin niet zo eenduidig. Zo 
droeg Monique even sexy kleding als de Pubers en had zij trots de bh die ze van haar 
moeder had gepikt aan Jaya laten zien. Hoewel Jaya en Bodil vonden dat Monique al 
puber was, ‘haar lichaam is al puberachtig’, maakten zij haar toch duidelijk dat ze bij 
de baby’s hoorde. ‘Ze gedraagt zich gewoon zo’, zei Bodil toen ik haar vroeg waarom 
ze Monique baby noemde. Bij Ellen lag het verhaal net omgekeerd. Zij nam het onder-
werp niet serieus en ambieerde geen geseksualiseerde positie. Jaya en Bodil deden 
vaak een poging om Ellen in hun groepje te krijgen, omdat ze haar ‘echt al een puber 
en heel mooi’ vonden. Ook qua gedrag, ‘dat zo brutaal en grappig’ was volgens Jaya. 
Ellen vond de aandacht die ze van hen kreeg wel best, maar was er niet daadwerkelijk 
in geïnteresseerd haar positie in de klas te veranderen.
 Uit de monden van alle meisjes uit de klas, tekende ik vaak de beschuldiging 
‘oversekst’ aan het adres van de jongens op maar nooit andersom. Soms vergoelijkend 
lachend, zoals over Daiwik, die door zijn klasgenoten als kind gezien werd en niet als 
puber. Soms geërgerd, zoals in de periode dat Nathan, Romeo en Hein geen gelegen-
heid voorbij lieten gaan om op Valerie te jagen of seksueel getinte opmerkingen en 
grappen tegen andere meisjes te maken. ‘Oversekst’ werd gebruikt als ‘kinderachtig’, 
waarmee de meisjes zichzelf als puber neerzetten, als groter dan de jongens. ‘Over-
sekst’ klonk wanneer het verlangen van de jongens in de ogen van de meisjes ongepast 
was (want de jongen in kwestie was te klein) of wanneer seks de enige preoccupatie 
van de jongens leek. Die obsessie vonden de meisjes kinderachtig en niet passen bij 
het puber-zijn van de jongens in kwestie. Dit staat in contrast met het ‘pornoachtige’ 
dat de kinderen Valerie toeschoven en dat zij juist als ‘volwassen’ classificeerden.
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Puberachtigen moesten seks immers normaal vinden en met hun gedrag maakten de 
jongens seks tot iets (te) bijzonders. Maar daarbij raakten de door de meisjes als over-
sekst bestempelde jongens ook de achilleshiel van de meisjes: hun angst dat als zij 
later pubers waren, zij tot hun sexy uiterlijk gereduceerd zouden worden.
 Uit het bovenstaande blijk dat vooral de Pubers geseksualiseerde posities in-
namen en ‘mochten’ innemen. Seksualiteit was een dagelijks onderwerp dat zij zonder 
gegiechel bespraken, zonder ‘kinderachtig’ te zijn. Ze maakten er wel grapjes over, 
plaagden elkaar met verliefdheden (de meisjes) of lachten om overdreven stoer be-
geren (de jongens).
 De Pubermeisjes wilden ‘begeerlijk zijn’, wat zij vormgaven door sexy kle-
ding te dragen en make-up. Maar de kleding mocht niet te sexy zijn, mocht niet te 
overduidelijk uitstralen dat het je als meisje alleen maar te doen was om het sexy-zijn 
(en dat je er daarmee om vroeg begeerd te worden). Er moest een ‘ontsnappingsmo-
gelijkheid’ in zitten: een heel sexy T-shirt op een nonchalante broek met gympjes 
eronder ging wel. Een strakke jurk die duidelijk een string liet zien (zoals Valerie 
aanhad) ging te ver. Tevens putten deze meisjes uit Girl Power, wat invulling gaf aan 
en houvast bij het ‘begeren’. Dit begeren gebeurde wel door middel van begeerlijk 
zijn (Charles 2010: 39).104 Wanneer ik de meisjes vroeg wat Girl Power was zeiden 
ze steevast op uitdagende toon: ‘Wij hebben de macht’ waarin ‘en-de-jongens-niet!’ 
geïmpliceerd was. De meisjes legden de nadruk op een geseksualiseerde Girl Power, 
waarbij ‘zelf bepalen’ aan een geseksualiseerd zelf gekoppeld werd. In deze positie 
bepaalden, volgens de meisjes, niet de jongens wie zij wilden begeren, maar zij zelf. 
Het meeste gelach onder de Pubermeisjes ontstond bij grappen over wie en wat ze 
‘geil’, ‘lekker’ en ‘knap’ vonden. Aangezien ze alle jongens kinderachtig en te klein 
vonden, was het voor de Pubermeisjes dan ook bijna een must om verliefd te zijn 
op een liefst ouder iemand buiten de klas of hem tenminste knap te vinden. De Girl 
Power positie bood de meisjes weliswaar houvast bij het onderzoeken en uiten van 
het begeren, maar bracht ook een bepaalde onbescheidenheid met zich mee: een actief 
en bewust tonen van hun verlangen. Dat leverde geschipper op, omdat bescheiden-
zijn een van de belangrijkste eisen was die de meisjes elkaar stelden. Het gelach van 
de meisjes om hun eigen en elkaars begeren, is te begrijpen als ongemak over deze 
botsende eisen.
 De geseksualiseerde positie voor jongens bestond voornamelijk uit een zo 
sterk en stoer mogelijk ‘begeren’. Dit moest zo zichtbaar mogelijk en in onderlinge 
competitie gebeuren. ‘Wie het eerste bij Porno Valerie is, mag haar hebben’, riep Hein 
op een keer en trok een sprintje, gevolgd door Nathan en Romeo. Ook voor jongens 
gold dat bepaalde kleding stoer was maar andere niet. Maar hier werd minder openlijk 
dan bij de meisjes over gesproken. ‘Coole broek’ zei Romeo bijvoorbeeld over een 
nieuwe broek van Nathan, die hij, zo weet ik van hemzelf, met veel zorg had uit-
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gezocht. Nathan reageerde door Romeo een schouderklopje te geven en begon over 
iets anders. Intussen had de met zorg uitgekozen kleding volgens mij wel degelijk 
te maken met ‘begeerlijk’ willen zijn voor de meisjes. Volgens Renold (2005) lopen 
jongens die te veel en te opzichtig met hun kleding bezig zijn de kans uitgemaakt te 
worden voor mietje. Jongens moeten dus nonchalant doen hierover om dat verwijt te 
vermijden.
 De kinderen stelden eveneens eisen met betrekking tot hoe je over seksualiteit 
sprak. Er was dus verbaal kapitaal nodig om in de klas een positie als sexy meisje of 
Girl Power meisje of als stoere jongen te kunnen krijgen. Daarnaast golden er eisen 
ten aanzien van kleding, het uiterlijk en het al-puber-zijn. Er was dus fysiek kapitaal 
nodig om aan het somatisch normbeeld te kunnen voldoen. Ten derde bestonden er 
eisen ten aanzien van gedrag: je moest genoeg ‘lef hebben’ gecombineerd met be-
scheidenheid, niet lachen om verliefdheden, niet giechelen om verhalen over zoenen. 
De kinderen gebruikten deze eisen om grenzen te trekken tussen wie al een puber was 
en wie niet, wie bovenaan de hiërarchie van de klas stond en wie onderaan.
 De kinderen maakten een driedeling in aseksueel, beetje seksueel en helemaal 
seksueel (niet hun termen): kinderen (weggezet als ‘kinderachtig’) hielden zich verre 
van seksualiteit, lachten en giechelden erover, vonden seks en daaraan gerelateerde 
zaken raar. Pubers maakten grapjes, maar niet aldoor en ook niet over elk woord, zoals 
kinderen. Ze beschouwden seksualiteit als een ‘normaal’ en bij het ‘puber-zijn’ horend 
gebied. En tenslotte was daar het voorbeeld van de ‘volwassen’, volledig geseksu-
aliseerde, Valerie die haar klasgenoten extreem fascineerde. In hun verwerping van 
Valeries gedrag wordt zichtbaar dat de kinderen de puberteit en bijkomende seksua-
liteit eng vonden. Door haar als volwassen te classificeren, trachtten de kinderen het 
griezelige van de puberteit, oftewel van volledig geseksualiseerd zijn, van zich af te 
houden en zo ver mogelijk in de toekomst te plaatsen. Zo maakten de kinderen het 
mogelijk om zichzelf voor te houden dat ze konden kiezen voor een seksuele positie 
(‘dat doe ik pas als ik veertien ben!’), zodat zij de onontkoombaarheid ervan (ieder 
van hen zou onherroepelijk in de puberteit komen), niet hoefden te voelen. De kin-
deren maakten Valerie tot een toekomstbeeld van henzelf. Tegelijkertijd onthult hun 
classificatie met welke vragen ze worstelden: hoe geef je je seksueel verlangen vorm, 
hoe zorg je ervoor als serieuze kandidaat in de ogen van de ander gezien te worden? 
Of: hoe combineer je alle eisen, laveer je tussen alle grenzen en behoud je ‘echtheid’?
 Tot nu toe heb ik laten zien dat seksualiteit een dagelijks thema was voor de 
kinderen, hoe zij ermee worstelden en hoe zij de eisen omtrent seksualiteit gebruikten 
om hun positie in de hiërarchie van de klas mee te bepalen. Wat ik hieronder wil laten 
zien is hoe in seksualiteit alle in voorgaande hoofdstukken beschreven worstelingen 
samenkwamen.
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Authenticiteit, maakbaarheid en de vlucht vooruit

Op het gebied van seksualiteit komen zowel worstelingen met authenticiteit als met 
maakbaarheid, gender en de puberteit samen. Zoals de in de inleiding van dit hoofd-
stuk aangehaalde opvatting van Susan Moore en Doreen Rosenthal (2006) leken de 
kinderen de zich aandienende puberteit inderdaad als ‘uitdaging’ te zien; een uit-
daging omdat het puber-zijn en puber-worden en het seksueel-zijn direct verbonden 
waren met het pogen te voldoen aan de hierboven genoemde eisen ten aanzien van 
uiterlijk en gedrag.

Worstelingen met authenticiteit105

De kinderen vormden geen uitzondering op de door over de moderne tijd schrijvende 
auteurs geconstateerde toenemende belangstelling voor en gerichtheid op wat zich ìn 
ons afspeelt: gevoelens, intenties en verlangens, opgevat als ons ‘ware zelf’ (Giddens 
1991: 78-79, 225; Guignon 2004: 29).106 Zoals ik in dit proefschrift liet zien beoor-
deelden de kinderen elkaar op de mate waarin iemand ‘zichzelf’ en ‘echt’ was.107 
Met betrekking tot seksualiteit werd in het commentaar van de kinderen op Valerie 
duidelijk dat zij geseksualiseerd-zijn juist ‘nep’ vonden en met name de meisjes het 
begeerlijk-zijn vooral koppelden aan uiterlijk, waarbij zij, volgens mijn interpretatie, 
vreesden dat hun ‘echte’ innerlijke zelf zou verdwijnen.
 In Valerie zagen de kinderen het algemene beeld van vrouwelijke seksualiteit 
als ‘gevaarlijk’ omdat zij ‘alleen maar seks’ uitstraalde. Dit gevaarlijk zijn is geba-
seerd op de tweedeling van vrouwelijk seksualiteit in ‘de slet’ en ‘de maagd’ (Hawkes 
1996:42):108 de maagd die zichzelf bewaart en de ‘slet’ (‘Porno Valerie’) die ‘zichzelf 
weggeeft’ (geen citaat van de kinderen zelf). Valerie kreeg voortdurend van zowel 
jongens als meisjes het verwijt ‘nep’ te zijn. Zo raakte ‘(vrouwelijke) seksualiteit’ 
voor de kinderen gekoppeld aan ‘nep-zijn’, aan niet-echt zijn, niet jezelf zijn.
 De meisjes maakten een tweedeling in uiterlijk en innerlijk. Voor hen was 
het vormgeven aan het verlangen begeerlijk te zijn verbonden met het uiterlijk. Zij 
schrokken terug voor en worstelden met dit ‘uiterlijk’ kenbaar maken van hun ver-
langen, waarin zij ‘onechtheid’ vermoedden zodra zij er te veel nadruk op legden. Zij 
vreesden gereduceerd te worden tot hun seksueel verlangen, waaraan zij ‘nep’ zijn 
hadden gekoppeld, en vreesden als ‘nep’ gezien te worden en daarbij of daarin ‘hun 
innerlijk’ (‘zichzelf’) te verliezen. Dit druiste in tegen de opdracht die de kinderen aan 
elkaar stelden: ‘echt’ en ‘jezelf’ te zijn.
 In de worsteling van de jongens met betrekking tot hun eigen seksueel ver-
langen zag ik dit gevecht met ‘het innerlijk’ en ‘het uiterlijk’ zoals de meisjes het er
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voeren, niet terug. Dat ik dat gevecht niet duidelijk zag wil echter niet zeggen dat het 
er niet was. Het inzicht in het geworstel van de meisjes kreeg ik van henzelf te horen 
en te zien. Zij gaven mij een aanleiding om verder te vragen en een richting waar te 
kijken. De jongens kwamen niet naar mij toe met worstelingen op dit gebied noch 
hoorde ik henzelf hierover. Dat ik een vrouw ben zal hierbij zeker een rol gespeeld 
hebben. Verder onderzoek zou gewenst zijn om inzicht te verwerven in de worstelin-
gen van jongens met hun seksueel verlangen (zowel met het begeren als het begeerlijk 
zijn) en authenticiteit.
 Samenvattend kan gesteld worden dat het geworstel met seksualiteit de kin-
deren te enen male eveneens een worsteling met authenticiteit opleverde - en dat wel-
licht uit hun pogingen om vorm te geven aan hun seksueel verlangen opgemaakt kan 
worden dat zij hiermee een belangrijke ‘taak’ wilden vervullen. Met ‘taak’ bedoel ik 
het volgende: het is duidelijk dat seksualiteit, gender en de puberteit met elkaar ver-
bonden zijn. Wie zich puber wilde noemen, diende ook vorm te geven aan seksueel 
verlangen. In deze zin zagen de kinderen seksualiteit als taak. Die vormgeving gaat 
niet vanzelf daar ze is verbonden met allerlei eisen. De kinderen poogden hierover 
controle te behouden en kwamen daarbij in conclaaf met de vraag hoe zij de opdracht 
zichzelf te zijn konden combineren met een seksuele positie. Hierin bood de maak-
baarheidsopdracht soelaas, zoals de volgende paragraaf toont.

Maakbaarheid: seksualiteit als kledingstuk

Een groot aantal sociale wetenschappers constateert een toenemende seksualisering 
van meisjes en jonge vrouwen (Harris 2005a:39; vlg. tevens Duits & Van Zoonen 
2006; Hawkes 2004; Renold 2006; Renold & Ringrose 2008; Walkerdine 1999). In 
haar boek stelt Ariel Levy zich de volgende vraag:

Nog maar dertig jaar geleden (toen ik geboren werd) verbrandden onze moeders 
beha’s en demonstreerden ze tegen Playboy, en opeens lieten wij onze borsten 
vergroten en droegen we het Playboy-logo als symbool van onze zogenaamde be-
vrijding. Hoe had er in zo korte tijd zo’n cultuur verandering plaats kunnen vin-
den? (Levy 2007 [2005]: 5).

Die vraag beantwoordt ze in haar boek niet. Ze laat vooral zien dàt in allerlei lagen 
van de (Amerikaanse) samenleving de pornoster een voorbeeldfunctie vervult voor 
vele vrouwen en meisjes. Ze noteert bladzij na bladzij het ene na het andere voor-
beeld over vrouwen en meisjes, feministes, lesbiennes en tieners, die het hoerig-zijn 
tot norm verheven hebben, het zien als rebels en bevrijdend, seks als spel zien maar
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intussen niet meer weten wat ze zelf willen (Ibid.). Ook Rosalind Gill stelt: ‘Indeed, a 
“technology of sexiness” has replaced “innocence” or “virtue” as the commodity that 
young women are required to offer in the heterosexual marketplace’ (Gill 2007:72). 
Gail Hawkes (2004) spreekt zelfs van de sexual century waarin seks een consumptie-
goed is geworden:110

What was once considered special and mystical became mundane as the com-
mercial world increasingly drew on aspects of sexuality to sell commodities. In 
this guise, sex was presented as devoid of any of the threatening and disruptive 
characteristics with which for centuries it had been associated. In this sphere of 
presentation, those characteristics once seen as threatening to the social order were 
now condoned and even encouraged. (…) Sexual desires and pleasures were dis-
engaged form the body and offered instead as a flexible and fluid ‘wardrobe’ of 
self-expression (Hawkes 2004: 147,148).

Met deze citaten wil ik hier geen discussie neerzetten over seksualiteit als consump-
tiegoed of over de seksualisering van meisjes. Ik wil er vooral mee aangeven dat 
de kinderen, jongens evenzeer als meisjes, opgroeiden in een samenleving waarin 
seksualiteit overal om hen heen, in talloze gedaanten en op talloze manieren aan hen 
gepresenteerd wordt en dat er ìn al die presentaties een belofte van keuzevrijheid 
schuilgaat (vgl. Hawkes 1996: 117-123). Keuzevrijheid is alleen aanlokkelijk als 
‘kiezen’ aantrekkelijk is. Inderdaad groeiden de kinderen op met het idee dat ‘het zelf 
een project’ (een reflexief project) is (Giddens 1991); met het idee dat iedereen zijn 
of haar eigen levensstijl kan kiezen of, beter gesteld, ‘zou moeten kiezen’, dat het zelf 
maakbaar is en dat dat goed is. Er is dus sprake van een maatschappelijke dwang om 
te kiezen (Giddens 1991: 86; vgl. tevens Brinkgreve 2009 [2004]; Du Bois-Reymond 
e.a. 1998: 35-39; Harris 2005b: 216; Ravesloot 1997).111

 De verlokking van seksualiteit zou dus gedeeltelijk in de wens tot ‘het jezelf 
maken’ en de belofte van keuzevrijheid kunnen liggen. Echter, waar Hawkes spreekt 
van een ‘wardrobe’ aan keuzes (2004:148), zag ik met betrekking tot seksualiteit hele-
maal niet zo’n enorm aanbod aan mogelijkheden tot zelfexpressie of vormgeving van 
seksueel verlangen. Natuurlijk is er wel variatie mogelijk. In haar mooie etnografie 
over kinderen en seksualiteit wijst Emma Renold op de subtiele verschillen in wat op 
het eerste oog ‘allemaal stoere jongens’ zijn. Zo beschrijft ze drie verschillende ma-
nieren waarop deze jongens hun heteroseksueel begeren vormgaven. Dit waren de drie 
stoere populaire jongens in de klas die echter, in de manier waarop ze die stoerheid 
met betrekking tot verkering inzetten en toonden, verschillend te werk gingen (Renold 
2005: 135-145). Evenwel is de variatie niet van zo’n orde dat ik van een ‘klerenkast 
vol keuzes’ zou willen spreken. Voor de meisjes leek zelfs te gelden dat zodra zij 
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sexy kleding droegen, zij zich juist ‘gefixeerd’ voelden in een positie die slechts ge-
deeltelijk leek uit te drukken wat zij verlangden (namelijk behalve begeerlijk te zijn 
vanwege hun uiterlijk ook begeerlijk te zijn vanwege hun innerlijk) (vgl. Pomerantz 
2008: 15). Als hier iets duidelijk wordt is het wel de kracht van het (seksualiteits)
vertoog die zowel een positie van ‘sexy subject’ mogelijk maakt als de meisjes erin 
‘vastzet’ (ertoe beperkt) en hen stereotypeert als (variatie op de) ‘slet’ (een woord dat 
de kinderen niet gebruikten maar wel geïmpliceerd was in hun worsteling met een 
geseksualiseerde positie).112

 Ook al spraken de kinderen over seksualiteit als iets wat onherroepelijk bij het 
groter worden op hun pad was gekomen of zou komen, toch leken zij óók te vinden 
of in ieder geval te hópen dat seksualiteit iets was waarvoor ze konden kiezen, wat 
ze van zich af konden werpen als ze er nog niets voor voelden, of waar ze in konden 
stappen als ze dat wilden. Alsof seksualiteit, inderdaad, een kledingstuk was. Volgens 
mij bestond de aantrekkingskracht van een geseksualiseerde positie voor de kinderen 
in groep 8 dan ook niet zozeer uit die ‘wardrobe’ aan keuzes, maar uit het idee dat ze 
een geseksualiseerde positie meenden aan en uit te kunnen trekken als een truitje.113 
Hiermee leken zij uitdrukking te geven aan een verlangen naar maakbaarheid, als 
oplossing voor hun worstelingen met authenticiteit. Waar de kinderen aanliepen tegen 
de onmogelijkheid van ‘het jezelf zijn’ (in relatie tot een seksuele positie) riepen zij de 
maakbaarheid in het leven: ‘ik doe het truitje aan, dan maak ik mezelf als sexy subject, 
maar dan ben ik niet helemaal mezelf, en dan trek ik een ander truitje aan - en kan ik 
mezelf nog worden’. Hiermee hielden ze de authenticiteitsopdracht in stand. Echter, 
ik denk ook dat ze middels de maakbaarheid zichzelf geruststelden: dat het maakbaar 
achten van een seksuele positie hun een gevoel van controle gaf over dat wat hun, wat 
ze ook ondernamen, hoe dan ook zou overkomen: de puberteit.
 Dat de kinderen (vooral de meisjes) een positie van seksueel subject in de eer-
ste plaats zo leken te verbinden met het dragen van kleding is volgens sommigen niet 
zo verwonderlijk. Zo geldt wat Barbara Hudson over adolescenten schrijft evenzeer 
voor pubers(-in-wording):

As the recent British series of writings on youth cultures have told us, since in a 
capitalist society one is bounded by one’s position as producer or consumer, for 
teenagers who have not yet entered the labour market the only possible resistance 
or rebellion is through the adoption of particular styles of consumption, of which 
dress is most easily accessible and the most noticeable (Hudson 1984: 40).

Ook Allison James merkt met betrekking tot pubers het volgende op: ‘The “nobo-
dies” which adolescents feel themselves to be are in fact “all body”. They utilise every 
aspect of their bodies to communicate ideas amongst themselves and to the outside 
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world. Their cultural style is primarily body based’ (James 1986: 167). Daar heeft 
James gelijk in. Het ontbreekt kinderen in de (pre)puberale fase aan andere mo-
gelijkheden om hun eigen stijl mee uit te drukken. De onmogelijkheden daarvan 
komen voort uit hun liminele positie en het daaraan gekoppelde verlangen naar een 
maatschappelijk volwaardige status.

De belofte van maatschappelijke volwaardigheid

In alle hoofdstukken heb ik laten zien dat ‘de puberteit’ een belangrijk thema was voor 
de kinderen. Het gold als imaginair referentiepunt ten opzichte waarvan alle kinderen 
in de klas een positie in de hiërarchie van de klas innamen of kregen toegeschoven. 
Dit werd zichtbaar in de populariteit van Jaya: zij stond op de troon en werd alom be-
wonderd door haar klasgenoten. Zij wist onkwetsbaarheid, of sociaal gemak, te com-
bineren met alle eisen: zij voldeed aan de eis tot bescheidenheid, zoals meisje elkaar 
die stellen, maar ook op het gebied van seksualiteit- zij wist haar regie te verbloemen 
en werd door haar klasgenoten bewonderd als iemand die voor zichzelf opkwam, al 
puber was (seksueel, brutaal, nonchalant) en ‘onverschillig’ op zo’n manier dat ze 
ook ‘helemaal zichzelf was’. Ik benoemde deze bewondering als ‘het verlangen naar 
later’. Dit verlangen naar later kwam op verschillende momenten in dit proefschrift 
terug, bijvoorbeeld in gesprekken van en met de kinderen, in hun toneelstukjes, als 
ik ze had gevraagd over jongens en meisjes te praten of deze te spelen en waarin zij 
‘mannen’ en ‘vrouwen’ opvoerden – ongeacht hun positie in de klas (dus zowel de 
‘puberachtigen’ als de ‘kinderachtigen’ deden dit).
 De kinderen zetten ‘mannen’ en ‘vrouwen’ in discussies over gender als ook 
in de toneelstukjes neer in heel stereotiepe verschillen. Tevens heb ik laten zien dat de 
jongens- en de meisjeswerelden zich voor een groot gedeelte gescheiden afspeelden. 
Wanneer ik vroeg hoe hun leven eruit zou zien als ze in plaats van een jongen een 
meisje waren en andersom, antwoordden de meisjes: ‘dan zou ik heel goed kunnen 
voetballen’ en antwoordden de jongens: ‘dan zou ik een meisje zijn dat heel goed kon 
voetballen’. Echter, direct gevraagd naar verschillen tussen jongens en meisjes, ont-
kenden de kinderen dat die er zouden zijn. ‘Er zijn geen verschillen’, zei Mats, die zijn 
nichtje voor spek en bonen mee liet basketballen in de pauzes. ‘Jongens en meisjes 
zijn hetzelfde eigenlijk’, zei Nuray, die altijd met een grote boog om alle jongens heen 
liep. ‘We zijn hetzelfde’, zei Esther stellig, terwijl ze vlak daarop nijdig tegen Hein die 
een tekening van haar had stukgemaakt (per ongeluk) riep: ‘Waarom maken jullie ook 
altijd alles stuk?’ Jullie, de jongens. ‘Ik vind niet dat er verschillen zijn tussen meisjes 
en jongens’, zei Nathan. ‘Meisjes kunnen ook voetballen’. Tijdens een discussie met 
de hele klas over het onderwerp verschillen werd Fenna woedend: ‘Er zijn geen ver-
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schillen! Ik vind dit hele gesprek onzin! Ik doe niet meer mee!’, brieste ze. En boos 
ging ze zitten met haar armen over elkaar. Ze weigerde om verder nog maar iets te 
zeggen.
 Deze frappante ontkenning van verschillen tussen jongens en meisjes kan 
makkelijk afgedaan worden als geëmancipeerd en politiek correct. Ik denk dat dat 
zeker meespeelt, maar tegelijk denk ik óók dat er nog iets anders aan de hand is. In 
de stereotyperingen die de kinderen als verschillen noemden, zagen zij zichzelf ook 
‘gefixeerd’. Alsof een erkenning van stereotiepe verschillen hen gevangen zette in 
‘voorgekauwde’ verschillen en hen zowel hun uniek-zijn (zichzelf zijn) ontnam als de 
mogelijkheid om ‘zichzelf te maken’.
 Het lijkt dan vreemd dat de kinderen verlangden naar een geseksualiseerde 
positie, omdat juist dáár de verschillen tussen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ zo gevierd en 
bekrachtigd worden. Echter, wanneer men bedenkt dat de meisjes meenden deze (sub-
ject)positie al naar gelang het hen uitkwam te kunnen innemen, wordt het mijns in-
ziens al iets begrijpelijker (zij hadden de keus ‘zichzelf te maken’). Bovendien maakt 
al het geworstel rondom de identificatie met geseksualiseerde posities ten enemale 
duidelijk dat de kinderen met elkaar wegen zochten om dat wat de puberteit leek te be-
loven, vorm te geven. Het verlangen naar een maatschappelijk erkende positie is dus 
niet iets wat zich plotseling aan kinderen voordoet zodra zij pubers zijn, maar ontstaat 
reeds in de prepuberteit. In dit proces komen zij tegen dat er voor prepubers geen 
volwaardige maatschappelijke posities zijn. Het is dus niet alleen zo dat ‘de puberteit’ 
zelf ‘de puberteit’ brengt, zoals het biologische vertoog stelt, maar het is evenzeer zo 
dat kinderen de puberteit actief met elkaar ‘naar zich toe trekken’. Op het terrein van 
seksualiteit meenden zij in verwevenheid met ‘puber-zijn’ wèl in de samenleving als 
volwaardig erkende posities te vinden: ‘sexy’ en ‘begeerlijk zijn’ en ‘stoer begeren’. 
Maar ook daar wacht hun, als we de omschrijving van Allison James willen geloven, 
een vlucht vooruit:

For those classified as ‘adolescent’ the very formlessness of the category which 
contains them is problematic: neither child nor adult the adolescent is lost in be-
tween, belonging nowhere, being no one. (…)
It [being nothing/doing nothing, sk] is the logical outcome of the real and concep-
tual boundaries which, through separating adolescents off from both “child” and 
“adult” worlds, leaves them with conceptually “nothing” to do and “nobody” to be 
(James 1986: 155,156).

En zo holden de kinderen op hun liminaliteit vooruit.
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Conclusie

De kinderen bevonden zich op de grens van kind- en puber-zijn. Sommigen 
definieerden zichzelf als kinderen, anderen als ‘bijna puber’, weer anderen als ‘pu-
ber’. Maar hoe zij zichzelf of elkaar ook plaatsten, zij maakten hierbij allemaal ge-
bruik van eisen uit het seksualiteitsvertoog. In wezen is er sprake van een verweven-
heid van alle in dit proefschrift besproken vertogen, puberteit, gender en seksualiteit
en de twee kernopdrachten van authenticiteit en maakbaarheid. Deze opdrachten en 
vertogen heb ik gedestilleerd uit de opvoeringen van de kinderen en bestonden uit 
kluwes van voorschriften of eisen waarmee de kinderen zich identificeerden of juist 
niet, elkaar naar de marges van de klas duwden of waarmee ze juist bovenaan in de 
hiërarchie stonden.
 Seksualiteit vat ik op als seksueel verlangen dat bestaat uit (lichamelijk) be-
geren en (lichamelijk) begeerlijk-zijn. ‘Seks hebben’ is in dit verlangen geïmpliceerd 
maar hoeft daarmee niet daadwerkelijk verlangd te worden. Door seksueel verlangen 
in twee actieve componenten te verdelen, is meteen duidelijk dat verlangen ‘werk’ 
vereist: aan beide moet vormgegeven worden. Ten tweede maakt de tweedeling het 
mogelijk om de stereotiepe verdeling tussen jongens als begerend en meisjes als 
begeerlijk-zijnd voorbij te streven. En tot slot wijst deze opvatting van seksualiteit 
reeds naar het idee dat de manieren waarop het verlangen vorm ‘mag’ krijgen, wordt 
ingegeven door eisen. En dat deze eisen in onderlinge interactie van de kinderen 
opgeroepen, verdedigd, of verworpen worden. Kortom, het belang van seksualiteit 
heb ik in dit hoofdstuk als een sociaal verschijnsel behandeld.
 Seksualiteit was reeds alomtegenwoordig toen de kinderen in groep 6 zaten. 
Ten eerste drong het thema seksualiteit zich op door middel van een dagelijkse storm 
aan verwijzingen naar seks (verbaal en via tekeningen en briefjes) en een dagelijkse 
golf van grapjes, opmerkingen en gesprekken. De tweede manier waarop seksualiteit 
tot onontkoombaar thema werd, was in de persoon van Valerie. Voor haar klasgenoten 
was zij reeds in groep 6, maar nog sterker in groep 8, ‘al veertien’ en ‘al volwassen’. 
De kinderen vonden Valerie ‘nep’ en noemden haar ‘Porno Valerie’. In alle kritiek 
op Valerie wordt zichtbaar dat de kinderen ‘seksualiteit’ en ‘nep’ articuleerden. Het 
was opvallend dat de meningen over Valerie unaniem negatief waren. Tegelijkertijd 
maakte juist het feit dat de hele klas een (zelfde) mening over het meisje had duidelijk 
dat ze extreem door haar gefascineerd waren. Het was dan ook niet zozeer Valerie die 
de worstelingen van de kinderen met seksualiteit ingaf, als wel dat deze worstelingen 
in haar samenkwamen, voor iedereen zichtbaar werden en open werden gelegd. Die 
worsteling was voor alle kinderen een worsteling met de zich aandienende puberteit, 
zowel in biologisch (fysiek) als in sociaal opzicht. Het commentaar op Valerie ver-
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raadt de angst van de kinderen voor de ‘taak’ die hun allen wachtte: seksuele puber-
subjecten te worden.
 Zowel de meisjes als de jongens ondervonden een worsteling op het gebied 
van ‘begeerlijk-zijn’. De jongens worstelden met hun ‘klein-zijn’: ten opzichte van 
de meisjes waren zij ook daadwerkelijk kleiner en vertoonden minder zichtbaar dan 
de meisjes lichamelijke tekenen van puberteit. Daarbij zetten de meisjes de jongens, 
óók de ‘puberachtigen’, aldoor als ‘kinderachtig’ weg. Zo ondervonden de jongens 
niet-begeerlijk te zijn voor de meisjes, terwijl ze hier wel naar verlangden. Daarom 
zetten zij een ‘groot’ en ‘stoer’ begeren in. De meisjes op hun beurt ondervonden dat, 
zodra zij begeerlijk wilden zijn, zij zich gereduceerd voelden tot hun lichaam terwijl 
zij ook ‘om hun innerlijk’ begeerlijk wilden zijn. Zij ervoeren dus een botsing tussen 
de authenticiteitsopdracht en het innemen van een seksuele positie.
 Seksualiteit was gecentreerd rondom heteronormativiteit (hier komt duidelijk 
de verwevenheid met het gendervertoog naar voren): jongens dienden meisjes te be-
geren en andersom. Alles wat niet aan die norm voldeed verwezen de kinderen naar 
de marges van de klas. De kinderachtigen lachten nog om verliefdheid en seks, terwijl 
de puberachtigen dat op een andere manier deden. Sommige kinderen identificeerden 
zich niet met de seksuele posities: de Professoren en de meeste Rustige Jongens
bijvoorbeeld vonden seksualiteit iets voor op de middelbare school, voor als ze 
veertien waren. Zij vonden zichzelf nog kind. Sommige Kinderachtigen identifi-
ceerden zich echer wel degelijk met een seksuele positie, maar mochten die van de 
Pubers niet innemen. Er was tevens een fysieke norm: wie al een puberlichaam had, 
of pubergedrag vertoonde mocht zich verheugen op een seksuele positie in de klas. 
Zo wordt duidelijk dat de Pubers in de positie waren andere kinderen al dan niet een 
seksuele positie toe te staan.
 In seksualiteit komen alle in dit proefschrift beschreven worstelingen samen. 
De kinderen hielden de authenticiteitsopdracht in stand door een seksuele positie als 
maakbaar te zien. De aantrekkingskracht van het thema seksualiteit bestaat volgens 
mij uit de gedachte dat de kinderen een seksuele positie meenden aan of uit te kun-
nen trekken als een truitje. Hiermee hielden zij zichzelf voor dat zij controle hadden 
over dat wat hen allemaal zou overkomen: de puberteit en daarmee samenhangende 
seksuele posities.
 Dat seksualiteit zo’n belangrijk thema werd, heeft mijns inziens te maken met 
de, ondanks worstelingen opleverende, afgebakendheid van seksuele posities. Hier 
roep ik het eerste hoofdstuk in herinnering, waarin de groepsdynamiek van de kin-
deren als onveilig beschreven werd. Daarna analyseerde ik de populariteit van Jaya 
als een collectief verlangen naar een positie van ‘sociaal onkwetsbare puber’. Het 
verlangen naar afbakening en sociale onkwetsbaarheid analyseerde ik als gedeeltelijk 
voortkomend uit het feit dat de kinderen zich sociaal kwetsbaar voelden en vreesden 
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elk moment gemarginaliseerd te kunnen worden. Het lijkt me aannemelijk dat deze 
sociale kwetsbaarheid het verlangen naar later mede ingaf. De kinderen zochten, ge-
dreven vanuit hun liminele fase waarin zij zowel niet meer als kind als nog niet als 
puber gezien worden, samen naar een maatschappelijk erkende positie: al-puber-zijn. 
Zij maakten als het ware een vlucht vooruit en verlangden naar een seksuele positie 
omdat die een duidelijk houvast leek te bieden bij het puber-zijn, als eerste moment 
waarop zij een volwaardig maatschappelijke positie meenden te krijgen. Het is dus 
niet alleen de puberteit die zichzelf aankondigt, het zijn de kinderen zelf die actief de 
puberteit naar zich toetrekken. Dit doen zij met elkaar. De eisen omtrent seksualiteit 
vormen hierbij een belangrijk onderdeel van de manieren waarop de kinderen het 
puber-worden trachten te regisseren.
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De wording van seksuele pubersubjecten

Klachten over ‘de-jeugd-van-tegenwoordig’ zijn van alle tijden. In de inleiding van 
dit proefschrift schetste ik welke verwijten aan het adres van kinderen en hun ouders 
in de jaren negentig de ronde deden. De kinderen werden beschreven als monsters die 
geen gezag zouden accepteren en een gebrek aan normen en waarden zouden hebben. 
De schuld van hun mondigheid en het gebrek aan normen werd en wordt in de media 
steevast bij de ouders gelegd. Dit proefschrift schetst een ander beeld van een groep 
kinderen uit de jaren negentig. Het beeld dat oprijst laat zien dat zij, in wezen heel 
braaf, trachtten te voldoen aan eisen die de samenleving hun, en zij elkaar, middels 
verschillende vertogen stelde. Eisen die zij niet zelf verzonnen maar die ‘citaties’ zijn 
van eisen uit deze verschillende vertogen. Zo er al sprake is van normloosheid en mon-
sterachtigheid onder kinderen, moet ‘de schuld’ hiervan niet zozeer bij de ouders ge-
zocht worden, maar zal er gekeken moeten worden naar in de samenleving heersende 
dominante opvattingen. Kinderen worden door dezelfde vertogen aangesproken als 
volwassenen en komen zo dezelfde overtuigingen en opdrachten tegen met dezelfde 
tegenstrijdigheden. Hieraan geven zij echter op eigen wijze vorm.
 Ik heb de interacties en uitspraken van de kinderen bekeken als ‘opvoerin-
gen’. Deze term, weliswaar geïnspireerd op Judith Butlers notie van ‘performance’ 
maar met mijn eigen invulling, biedt namelijk de mogelijkheid om ‘achter de scher-
men’ te kijken en daarmee de vraag waardoor de kinderen zich lieten leiden en elkaar 
leidden centraal te stellen. Door hun uitspraken en interacties te bezien als ‘op-
voeringen’ van bijvoorbeeld de puberteit, gender of seksualiteit, was het mogelijk om 
erachter te komen welke eisen eraan ten grondslag lagen. Ik was daarmee niet zozeer 
op zoek naar een verborgen script, als wel naar tot vertogen herleidbare opdrachten of 
eisen. Hierin, in de opdrachten en eisen, ligt dan ook de verbinding tussen de kinder-
wereld en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Uit de opvoeringen van de 
kinderen heb ik twee kernopdrachten, die van authenticiteit en maakbaarheid, en drie 
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met elkaar samenhangende vertogen gedestilleerd: puberteit, gender en seksualiteit.
Daarbij stelde de concentratie op opdrachten en eisen me in staat te tonen dat de ei-
sen direct effect hebben op of zelfs onlosmakelijk verbonden zijn met de interacties, 
zowel verbaal als non-verbaal, van de kinderen. Eisen geven interacties in en sorteren 
nieuwe. In alle hoofdstukken beschrijf en analyseer ik deze eisen.
 Tevens heb ik door de interacties en uitspraken van de kinderen als opvoerin-
gen te beschouwen, willen laten zien dat de kinderen poogden hun eigen opvoeringen 
te regisseren: in dit pogen controle te verkrijgen over hun opvoeringen probeerden 
zij alle eisen te combineren. Regisseren is daarmee niet alleen een puur individu-
ele aangelegenheid maar een sociale, omdat het plaatsvindt door middel van de op-
drachten en eisen. Regisseren is jezelf een voor de buitenwereld (h)erkenbare vorm 
geven. Het bezien van interacties als opvoeringen verwijst dan ook tegelijk naar agen-
cy als enerzijds het willen voldoen aan eisen en anderzijds als plaatsvindend in of 
alleen mogelijk door relaties van ongelijkheid (vgl. Butler 1997a; Ortner 2006). De 
agency of handelingsruimte en de ervaringswereld van de kinderen met betrekking tot 
het verwerven van een sociale positie, en de daarmee gepaard gaande worstelingen 
met verschillende eisen en opdrachten, vormden het uitgangspunt voor mijn onder-
zoek.
 Ik heb laten zien dat kinderen in de prepuberale fase net als volwassenen 
een plek in de sociale wereld en op de sociale ladder, oftewel in de hiërarchie van de 
klas, proberen te veroveren. Prepuberale kinderen bevinden zich in een liminele fase, 
tussen kind en puber in. Ontwikkelingspsychologisch gezien heten kinderen zich in 
de puberteit los te maken van het gezin en op zoek te gaan naar sociale erkenning 
daarbuiten, in de grotere sociale wereld. Mijn onderzoek laat zien dat deze zoektocht 
al in de prepuberale fase begint. Deze zoektocht naar erkenning is niet alleen een indi-
viduele zoektocht maar evenzeer een sociale: kinderen zoeken onderling, met en ten 
opzichte van elkaar. De voornoemde twee kernopdrachten komen in meer of mindere 
mate in elk hoofdstuk terug (behalve in het introducerende hoofdstuk 1 en het Inter-
mezzo). De eisen uit de drie bovengenoemde vertogen kregen elk een apart hoofdstuk 
(hoofdstuk 2, 4 en 5). Hieronder volgen eerst de belangrijkste punten uit de verschil-
lende hoofdstukken. Daarna ga ik in op in het proefschrift benoemde angsten en op de 
wording van subjecten.

Terugblik

In hoofdstuk 1 introduceerde ik de dertig kinderen uit groep 8 (negentien meisjes en 
elf jongens) en liet zien dat er sprake was van een geringe onderlinge verbondenheid: 
hoewel de meeste kinderen zich in verschillende consistente subgroepen door de klas 
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bewogen en dus met dezelfde kinderen optrokken, waren hechte vriendschappen die 
zich ook buiten de muren van de school voltrokken, op één hand te tellen. De kin-
deren zeiden wel te verlangen naar een hechte vriendschap. Binnen de verschillende 
subgroepen in de klas heerste er wel overeenstemming over bepaalde onderwerpen en 
trokken de kinderen het meest op met de andere leden van de subgroep. Ook was er 
sprake van een hiërarchie tussen de verschillende subgroepen. De benaming van de 
subgroepen is die van mij, maar volgt de indeling van de kinderen: De Pubers zetten 
de toon, de twee Journalisten volgden de Pubers op de hielen en hadden als enigen 
contact met alle subgroepen uit de klas. De Professoren hadden hun eigen leider en 
hielden zich afgezien van één lid afzijdig van de Pubers. De Professoren trokken veel 
op met de Rustige Jongens, onder wie ook een leider was. De Kinderachtige Meisjes 
en Jongens volgden de Pubers van een afstand, maar werden door klasgenoten als 
kinderachtig gezien, een enkele uitzondering daargelaten. De geringe mate van onder-
linge verbondenheid maakte dat de kinderen zich sociaal kwetsbaar voelden: er was 
immers nauwelijks opvang (door een bevriende klasgenoot). Hierdoor was de angst 
voor marginalisering groot.
 Daar ik wilde laten zien op welke manieren de kinderen de bovengenoemde 
vertogen en kernopdrachten inzetten om zich er een positie binnen de hiërarchie van 
de klas mee te verwerven, besteedde ik twee hoofdstukken aan de groepsdynamiek: 
een over populariteit (hoofdstuk 2) en een over marginaliteit (hoofdstuk 3).
 In hoofdstuk 2 over populariteit liet ik zien dat de kinderen een driedeling 
maakten in kinderachtig, al-puber en volwassen. ‘Kinderachtig’ was een beschul-
diging die niemand wilde krijgen en die de kinderen daarom op allerlei manieren
trachtten te voorkomen. Naar de ‘al-puber-kinderen’ werd met bewondering gekeken. 
En het was dan ook geen kwestie van toeval dat een van de Pubermeisjes het popu-
lairste meisje van de klas werd. ‘Volwassenheid’ werd verworpen. Het meisje dat deed 
alsof zij al volwassen was, werd met een mengeling van fascinatie en afkeer bekeken. 
De kinderen identificeerden zich met ‘later’, met de puberteit. Deze identificatie met 
iets wat de meeste kinderen naar eigen zeggen nog niet waren, komt voort uit het reeds 
aanwezige verlangen naar een maatschappelijk volwaardige positie, waarin verborgen 
ligt dat er voor prepubers geen identificatiemogelijkheden zijn op maatschappelijk 
gebied. Ik toonde dat de kinderen het dominante ontwikkelingspsychologische beeld 
van ‘het kind’ als ‘groeiend-zijn’ overnamen: het kind bestaat in zijn eigen voorberei-
ding op later. Ze maakten hierdoor als het ware een vlucht vooruit: naar de puberteit 
als het eerste moment waarop zij meenden wel sociale erkenning te vinden. Dat dit 
verlangen behalve een individueel ook een sociaal verschijnsel is, liet ik zien aan de 
hand van de populariteit van Puber Jaya.
 In de wetenschappelijke literatuur wordt populariteit veelal beschreven als 
bestaande uit algemene kenmerken waarover een populair iemand beschikt (vgl. 
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Adler & Adler 1998). In mijn dissertatie zie ik populariteit meer als een verschijnsel
waar een belofte vanuit gaat, die aansluit op een collectief verlangen van klasgenoten. 
Zo werd Jaya populair omdat zij de puberteit op zo’n manier opvoerde dat iedereen 
zich er mee wilde identificeren. Het portret van Jaya toont dat identificatie gepaard 
gaat met pogingen zelf de regie over een positie te voeren en die van anderen te beïn-
vloeden. Jaya citeerde de twee kernopdrachten van authenticiteit en maakbaarheid die 
eisten dat je ‘jezelf’ moest zijn en dat je jezelf moest regisseren; zij citeerde uit het 
gendervertoog dat bescheidenheid eiste; uit het puberteitsvertoog dat dicteerde met 
verliefdheid bezig te zijn, brutaal te doen tegen volwassenen en schoolwerk onbe-
langrijk te vinden; en uit het seksualiteitsvertoog dat opdroeg zowel het begeerlijk-
zijn als het begeren vorm te geven. Jaya wist zichzelf onkwetsbaar neer te zetten, 
onkwetsbaar voor aantijgingen van anderen. De belofte die van haar uitging was dat 
je als puber ‘echt’ en ‘stevig’ was, je sociaal ingewikkelde relaties de baas werd en 
‘echt iemand was’. En dit was een belofte die, ten eerste, fijn was in een klas waarin 
de onderlinge verbondenheid wankel was (‘straks voelen we ons wel stevig’). Ten 
tweede was die belofte prettig omdat de angst die de naderende puberteit bracht erin 
opgelost werd (‘de puberteit valt wel mee’). En tot slot werd het verlangen naar een 
maatschappelijk erkende rol ermee ingelost (‘straks zijn we wel echt iemand’). Hier-
bij werd de gedachte ‘en-nu (als niet-kind en niet-puber)-nog-niet’ verstopt. Bestude-
ring van populariteit is dus tegelijk ook een bestudering van collectieve identificaties, 
beloftes en verlangens en wat daarin schuilgaat.
 De groepsdynamische tegenhanger van populariteit is marginaliteit. In hoofd-
stuk 3 liet ik zien dat een aantal kinderen, die ik bij gebrek aan een betere term de 
‘Algeheel Gemarginaliseerden’ noemde daar zij door het merendeel van hun klasge-
noten naar de marges van de klas verwezen werden, de toegang tot de bouwstoffen 
voor sociaal en fysiek kapitaal gesloten zagen: zo werden zij uitgesloten van roddelen 
en het delen van geheimen - en ontbeerden dus kennis over hun klasgenoten (bouwstof 
voor sociaal kapitaal). En zelfs als ze wel een belangrijk nieuwtje hadden opgepikt en 
dit rondvertelden, werd er niet naar hen geluisterd. Zo werden zij, met behulp van het 
somatisch normbeeld, eveneens te dik, te lelijk, te dun, te onsportief en fout gekleed 
bevonden. Ook de juiste broek (bouwstof voor fysiek kapitaal) hielp hen niet om uit 
de marges te ontsnappen. De criteria op basis waarvan kinderen gemarginaliseerd 
werden constitueerden dus zowel een somatisch normbeeld als een gedragsmatig 
normbeeld. Op basis van deze eisen legitimeerden hun klasgenoten marginalisering.
 Met name sociaal psychologen deden onderzoek naar groepsdynamiek. Dit 
onderzoek heeft zich in het bijzonder gericht op pestgedrag van schoolkinderen (Be-
sag 1989; Camodeca 2003; Coie, Dodge & Kupersmidt 1990; Hattum 1997; Henry 
2008; Macklem 2003; Mooij 1992; Olweus 1993; Smith & Sharp 1994; Rigby 2008; 
Tattum & Herbert 1993). In deze onderzoeken gaat het vaak uiteindelijk om de indi-
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viduele (gedrags)kenmerken van pestkoppen en hun slachtoffers (Jacobson 2007). 
Daarbij wordt door sommige auteurs aangegeven dat de slachtoffers niet aan de nor-
men van de groep voldoen (vgl. Van der Meer 1989). Ik heb willen laten zien dat het 
bij marginalisering vooral lijkt te gaan om ervoor te zorgen dàt er gemarginaliseerd 
wordt, dàt er klasgenoten in de marges geduwd en gehouden worden: daar waar kin-
deren dominante vertogen inzetten om zichzelf en elkaar mee te positioneren binnen 
een groep, is marginalisering een daaraan inherent proces. Immers, in het pogen aan 
eisen te voldoen, worden scheidslijnen aangebracht tussen ‘wel’ en ‘niet’ voldoen. Dit 
aanbrengen van scheidslijnen gebeurt door voortdurend eisen op te roepen. Enerzijds, 
zo liet ik zien, waren er eisen ten aanzien van het lichaam (zowel het ‘naakte’ lichaam 
als het aangeklede lichaam), waarin dominante opvattingen ten aanzien van het pu-
berlichaam, het meisjes- of jongenslichaam (gender) en het seksuele lichaam een rol 
speelden. Anderzijds riepen de kinderen voortdurend eisen ten aanzien van gedrag 
op, waarin ook eisen uit de drie vertogen naar voren kwamen. Wie hieraan volgens 
klasgenoten niet voldeed, belandde in de marges. In het proces van marginalisering 
speelden bovendien zowel de worstelingen met de kernopdrachten een rol als de mede 
daarop gebaseerde angst zelf gemarginaliseerd te worden.
 De maakbaarheidsopdracht houdt het individu verantwoordelijk voor sociaal 
succes of falen. Deze opdracht vond ik bij de kinderen terug in een eis als ‘lef hebben’ 
en de uitspraak ‘doe er iets aan!’ (heb het lef voor jezelf op te komen). De authenti-
citeitsopdracht eist dat je jezelf ontplooit, je eigen talenten najaagt en ‘echt’ bent. 
Deze kernopdracht werd door de kinderen vervat in de woorden ‘jezelf zijn’. De kin-
deren worstelden met het combineren van deze twee opdrachten en kwamen daardoor 
in een soort spagaat terecht. ‘Jezelf zijn’ kon niet zomaar. Daar was ‘lef’ voor nodig, 
omdat je er je kop mee boven het maaiveld uitstak, omdat je daarmee jezelf maakte, 
neerzette in de klas en jezelf kwetsbaar maakte. Er moest dus regie toegepast worden. 
Echter, regisseren moest onzichtbaar gebeuren. Wie te opzichtig regisseerde, werd als 
‘nep’ ge(dis)kwalificeerd. Wie regisseerde was dus zowel ‘nep’ als ‘lef hebbend’. En 
wie niet regisseerde was zowel zwak als ‘echt’ of ‘zichzelf’. De gemarginaliseerden 
kregen voortdurend het verwijt niets aan hun situatie te doen en geen lef te tonen. In 
het legitimeren van marginalisering legden de kinderen de maakbaarheidsopdracht 
telkens opnieuw duidelijk neer. Zo werd marginalisering een ‘waarschuwing’ voor 
iedereen: sociale stevigheid is je eigen verantwoordelijkheid, pas op! Dat in het pro-
ces van marginalisering mijns inziens ook een worsteling met authenticiteit verborgen 
ligt, zal ik in de volgende paragraaf toelichten.
 Na twee hoofdstukken waarin ik de sociale worstelingen beschreef waarin de 
kinderen met elkaar verzeild waren om te voldoen aan allerlei eisen, heb ik een inter-
mezzo over harmonie ingelast. De vraag die ik in het intermezzo opwerp is waarom de 
momenten van harmonie zich in toenemende mate voordeden in de laatste weken van 
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het laatste basisschooljaar. Momenten van harmonie kwamen de hele schoolperiode 
voor, vooral als de kinderen samen aan een opdracht werkten en elkaar kunstjes ver-
toonden in iets waar ze goed in waren. In die momenten verdwenen onderlinge ver-
schillen als inzet voor het bestendigen en oproepen van eisen naar de achtergrond. In 
de laatste weken van het schooljaar waren er twee veranderingen: ten eerste oefenden 
de kinderen samen aan het eindtoneelstuk, waarin ze in kleine groepjes aan hun scènes 
werkten. Ten tweede hadden de Pubers na wekenlange ruzies die zich ook buiten de 
schoolmuren voltrokken, de als ‘al volwassen’ te boek staande Valerie zodanig op 
haar huid gezeten dat zij niet meer naar school kwam.
 De ontstane harmonie en het gevoel van onderlinge verbondenheid zie ik als 
een voorbeeld van Turners begrip van communitas. Communitas ontstaat daar waar 
een gedeelde transformatie zich voordoet en waar er sprake is van een liminele fase, 
een overgangsfase. Tijdens dit gevoel van saamhorigheid verdwijnen oude structuren 
tijdelijk naar de achtergrond (Turner 1982 [1969]). In deze zin leek het ontstane gevoel 
van onderlinge saamhorigheid van de kinderen op een dergelijke communitas die kon 
ontstaan omdat ze zich in die laatste weken leken te realiseren dat zij zich allemaal 
in het zelfde schuitje bevonden en dat zij allemaal tegelijk afscheid zouden nemen 
van hun kindertijd en allemaal na de zomer als pubers de middelbare school zouden 
betreden. Kortom, de kinderen realiseerden zich hun liminele status als prepubers. Zij 
bevonden zich tussen kind en puber in en waren daarmee geen-kind-meer maar ook 
nog-geen-puber.
 De kinderen traden de puberteit tegemoet als jongens en meisjes. Na het in-
termezzo waarin duidelijk werd dat ze zich hun liminele positie tussen kind en puber 
in heel goed realiseerden, keerde ik terug naar sociaal geworstel. Over genderworste-
lingen ging het vierde hoofdstuk.
 Ook in het hoofdstuk over gender maakte ik zichtbaar dat de angst niet te vol-
doen aan gendereisen zich een weg naar de oppervlakte baande. De opvoeringen van 
gender waren gecentreerd rondom een dwingende heteroseksualiteit, waaraan voor 
jongens de eisen tot stoerheid en goed-zijn-in-sport waren gekoppeld, en die voor 
meisjes verbonden was met hun uiterlijk en een dwingende eis tot bescheidenheid. In 
het maken van homofobe grappen, grollen en opmerkingen school de angst van jon-
gens om zelf niet aan de stoerheidseis te kunnen voldoen. Tegelijkertijd bekrachtigden 
zij deze eis ermee. Eenzelfde mechanisme trof ik onder de meisjes, die met het voort-
durende beoordelen van hun eigen en elkaars uiterlijk zowel hun eigen angst niet aan 
de eisen te kunnen voldoen verhulden als de eisen omtrent uiterlijk opriepen en be-
stendigden. Zo móesten meisjes bescheidenheid aan de dag leggen, waarmee ze al-
door moesten aangeven niet aan de eisen te voldoen maar die hiermee evenzeer in het 
leven riepen en duidelijk voor elkaar neerzetten.
 Zowel de jongens als de meisjes waren in onderlinge competitie over de eisen 
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verwikkeld. Dit gebeurde voor jongens op een andere manier dan voor meisjes: waar 
jongens zichzelf zo stoer en groot mogelijk moesten neerzetten, eisten meisjes juist 
van elkaar om dit op een zo bescheiden en van onzekerheid doorspekte manier te 
doen. Zowel jongens als meisjes gaven hiermee niet alleen uitdrukking aan of mas-
keerden zo de angst sociaal te vallen: zij creëerden in onderlinge competitie even 
zovele momenten waarop hun positie juist versterkt of bevestigd kon worden. Ook 
aan de door de kinderen gebezigde vormen van humor bleek uiteindelijk een zelfde 
functie ten grondslag te liggen. Waar de jongens vaak de eis tot stoerheid in humoris-
tisch spel gebruikten om behalve momenten van onderlinge verbondenheid eveneens 
momenten te creëren waarin zij de moeite weglachen om aan de stoerheidseis te vol-
doen konden, daar ontlaadde het meisjesduo met de slappe lach de inspanning die het 
hun kostte om aan bescheidenheids- en aardigheidseisen te voldoen.
 Er waren ook alternatieve genderposities in de klas: die van het stoere meisje 
en de niet-stoere jongen. Om niet algeheel gemarginaliseerd te raken was het voor de 
kinderen in deze posities van belang om wel aan een aantal gendereisen te voldoen. 
Zo was het stoere meisje van de klas wel bescheiden bijvoorbeeld. En was een van de 
niet-stoere jongens wel erg goed in sport. Deze posities worden om deze reden in de 
wetenschappelijke literatuur zowel normoverstijgend als normbevestigend genoemd 
(vgl. Renold 2006:491). Enerzijds boden deze posities een alternatieve manier van 
jongen of meisje zijn. Anderzijds was de heftigheid waarmee één van de niet-stoere 
jongens naar de marges werd verwezen en de basis waarop het stoere meisje werd 
ingesloten, juist extreem normbevestigend.
 Samenhangend met eisen ten aanzien van de puberteit en gender, trachtten de 
kinderen ook te voldoen aan eisen op het gebied van seksualiteit. Over de vraag waar-
om eisen met betrekking tot seksualiteit zo’n grote rol speelden in groep 8, ging het 
laatste hoofdstuk (5). Ook in dit hoofdstuk kwamen worstelingen naar voren waarin 
de kinderen met elkaar verzeild raakten en waarin zij elkaar (be)trokken.
 Als er over het thema seksualiteit in relatie tot kinderen geschreven wordt, 
gaat het in de meeste gevallen over misbruik van kinderen (vgl. Renold 2007:276). 
Het beeld van kinderen als (seksueel) onschuldig speelt hierbij een rol. Toen ik mijn 
onderzoek onder de toen negen- en tienjarige kinderen startte, was ook ik verbaasd 
over de expliciete manier waarop zij seksgrapjes maakten en voortdurend naar seks 
verwezen in hun onderlinge interacties. Seksualiteit was nog steeds een expliciet 
thema toen ik naar de inmiddels elf- en twaalfjarige kinderen terugkeerde. Dat deze 
prepubers geïnteresseerd raakten in seksualiteit is vanuit ontwikkelingspsychologisch 
perspectief niet verwonderlijk: deze interesse vloeit volgens ontwikkelingspsycholo-
gen voort uit veranderingen op lichamelijk gebied. Dat de door de biologie ingegeven 
interesse in seksualiteit haar vorm vindt in onderlinge interactie en daarmee eveneens 
een sociaal verschijnsel is, werd in dit hoofdstuk duidelijk: ik liet zien dat en hoe de 
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de kinderen seksuele subjecten wensten te worden, of zich er juist van afkeerden en 
dat zij aan hun wens met en ten opzichte van elkaar vormgaven.
 Seksualiteit omschreef ik als een tweeledig verlangen dat bestaat uit (licha-
melijk) begeren en (lichamelijk) begeerlijk-zijn. ‘Seks hebben’ is in dit verlangen 
geïmpliceerd maar hoeft daarmee niet daadwerkelijk verlangd te worden. Door sek-
sueel verlangen in twee actieve componenten op te delen, is meteen duidelijk dat 
verlangen ‘werk’ vereist: beide moeten namelijk vorm krijgen. Voor het vormgeven 
aan het begeren zowel als aan het begeerlijk-zijn gelden bepaalde eisen waaraan 
voldaan moet worden. De vormen hiervoor ontstaan in onderlinge interactie en zijn 
geïnspireerd op en ingegeven door eisen uit het seksualiteitsvertoog: dit betroffen 
eisen ten aanzien van het lichaam en gedrag. Ook maakte deze tweedeling in begeren 
en begeerlijk-zijn het mogelijk om het stereotype van jongens als begerend en meisjes 
als begeerlijk-zijnd te ontstijgen.
 Seksualiteit werd al toen de kinderen in groep 6 zaten een onontkoombaar 
thema. Ten eerste door de dagelijkse stroom aan verbale en getekende verwijzingen 
naar en grappen en gesprekken over seks. Zo werden alle kinderen gedwongen een 
standpunt ten opzichte van seksualiteit in te nemen. Ten tweede maakten de kinderen 
seksualiteit dwingend aanwezig door voortdurend commentaar te leveren op hun 
klasgenote Valerie (Pubers), die zij ‘Porno Valerie’ noemden.
 Seksualiteit was gecentreerd rondom een heteronormativiteit: jongens dien-
den meisjes te begeren en andersom. Homoseksualiteit werd belachelijk gemaakt 
en zoals ik liet zien werden homofobe opmerkingen en grappen met name door de 
jongens dagelijkse gebezigd. De Pubers verhieven zichzelf en werden verheven tot 
norm: zij voldeden aan de eisen. Wie hun begeerlijkheid en hun begeren niet volgens 
deze eisen kenbaar maakten, werden naar de marges van de klas verwezen, zoals de 
Kinderachtige Meisjes en Jongens. Zij lachten immers nog om verliefdheid en seks, 
terwijl de Pubers zichzelf zagen en werden gezien als een stap verder: hun houding ten 
aanzien van en grappen over seksualiteit waren van een andere aard. Iedereen in de 
klas moest zich tot seksualiteit verhouden, maar niet iedereen identificeerde zich met 
de seksuele posities van de Pubers. De Professoren en Rustige Jongens vonden sek-
sualiteit iets voor op de middelbare school en zagen zichzelf als nog-kind. Deze kin-
deren kozen wat dit thema betreft zèlf voor de positie van kind-zijn, in tegenstelling 
tot de Kinderachtige Meisjes en Jongens, die door anderen in die positie neergezet 
werden en gehouden.
 Dat de Pubers, met in hun kielzog een paar andere kinderen, een seksuele 
positie verlangden, wil niet zeggen dat zij die zomaar in konden nemen. Zij dienden 
hierbij te laveren tussen de authenticiteits- en maakbaarheidsopdracht en eisen ten 
aanzien van uiterlijk en gedrag (eisen omtrent gender, seksualiteit en puberteit). Waar 
de jongens in onderlinge competitie hun begeren kenbaar maakten, daar dienden ook 

210



De wording van seksuele pubersubjecten

de meisjes hun begeren op een stoere, soms zelfs provocerende toon te uiten. De 
meisjes verwezen hierin naar het vertoog van Girl Power en deden niet voor de jon-
gens onder in de stoerheid en explicietheid van hun taal. Zowel de jongens als de 
meisjes maakten elkaar hiermee aan het lachen. Waar het begeren voor zowel jongens 
als meisjes op een stoere manier werd neergezet, daar dienden de meisjes sexy-zijn te 
combineren met bescheidenheid (een van de gendereisen voor meisjes).
 Dat ik voor de jongens geen duidelijke of expliciet geformuleerde eisen met 
betrekking tot hun begeerlijk-zijn heb gevonden, wil niet zeggen dat deze er niet 
waren. Ook ik ben tijdens mijn onderzoek in de stereotiepe valkuil gestapt alsof jon-
gens slechts begeren en geen moeite doen om begeerlijk te zijn. Pas achter de schrijf-
tafel realiseerde ik me mijn misstap, maar moest het toen doen met het materiaal dat 
ik had. Wel kon ik hierin duidelijk terugvinden dat behalve de meisjes ook de jongens 
worstelden met hun begeerlijk-zijn.
 De jongens kregen dagelijks van de meisjes te horen dat ze te ‘klein’ en ‘kin-
derachtig’ waren, ook de Puberjongens. De jongens worstelden met dit ‘klein’ zijn: ten 
opzichte van de meisjes waren zij ook daadwerkelijk kleiner van stuk en vertoonden 
zij minder lichamelijke kenmerken van de puberteit. In de ogen van de meisjes waren 
zij niet begeerlijk terwijl zij dit wel wilden zijn: op minder expliciete manieren waren 
de jongens wel degelijk bezig met mooie stoere kleding en schoenen. Soms zag ik 
in een glimp dat ze zichzelf in een spiegelend raam bekeken en hun haar even goed 
deden bijvoorbeeld. Mede door de kleinerende opmerkingen van de meisjes maakten 
zij zichzelf vaak groot en stoer en zetten zij een groot en stoer begeren in.
 De meisjes voelden zich al snel gereduceerd tot hun lichamelijk begeerlijk-
zijn terwijl zij ook om hun innerlijk begeerlijk gevonden wilden worden. Zij onder-
vonden een worsteling tussen de authenticiteitsopdracht en het opnemen van een 
seksuele positie: hoe jezelf te zijn en tegelijkertijd sexy in de ogen van anderen (te 
voldoen aan de eisen daaromtrent)?
 Seksualiteit en puberteit waren met elkaar verweven: wie puber wilde zijn
diende tegelijkertijd seksueel te zijn, oftewel vorm te geven aan begeren en begeerlijk-
zijn. Hoewel het innemen van een seksuele positie worstelingen met zich mee bracht, 
lag de aantrekkelijkheid ervan mijns inziens juist in de voorstelling van de kinderen 
dat ze een seksuele positie meenden aan- of uit te kunnen trekken als een kledingstuk. 
Hiermee hielden zij zich voor dat zij controle hadden over dat wat hun allemaal zou 
overkomen: de puberteit en de daarmee samenhangende seksualiteit. Laverend tussen 
alle eisen en opdrachten trokken de kinderen samen het puberteitsvertoog actief naar 
zich toe. Dit laveren ging gepaard met angsten.
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Angsten en worstelingen

In dit proefschrift benoemde ik een drietal angsten: die voor de puberteit, die om niet 
te kunnen voldoen aan de authenticiteitsopdracht en die voor marginalisering. Ik ben 
mij ervan bewust dat ik hiermee in wezen individueel beleefde angsten beschrijf en 
dat ik niet van elk kind afzonderlijk kan stellen dat deze ook daadwerkelijk bij hem of 
haar speelden. Sterker nog, ik zou over sommige kinderen durven beweren dat er van 
angst op het ene of op het andere gebied geen sprake leek. Toch meen ik aannemelijk 
te hebben gemaakt dat deze angsten verborgen lagen in collectieve identificaties en 
verwerpingen, in tegenstrijdige uitspraken van de kinderen en in hun worstelingen 
met verschillende opdrachten en eisen. Ik wil hier dus beweren dat deze angsten so-
ciaal gevoed waren en een collectieve vorm vonden.
 Zo meen ik over angst voor de naderende puberteit te kunnen spreken op 
basis van: 1. de gedeelde opinie over en verdrijving van de Puber Valerie; 2. de wors-
telingen met begeerlijk-zijn; 3. de identificatie met de populaire Puber Jaya. Laat me 
deze drie punten hieronder kort toelichten.
 Als er iets opvallend was, dan was het dat iedereen in de klas er een zelfde 
negatieve opvatting over Valerie op nahield. De populariteit van Puber Jaya ontstond 
in en werd bestendigd door een gevecht met Puber Valerie. Waar Jaya met bewonde-
ring door alle klasgenoten als ‘al-puber’ gezien werd, bestempelden dezelfde klasge-
noten Valerie niet alleen als ‘al-volwassen’ maar ook als ‘nep’ en als ‘Porno Valerie’. 
Valerie werd met een combinatie van fascinatie en huivering, zelfs afkeer, gevolgd en 
permanent in het vizier gehouden. Er was werkelijk niets wat Valerie kon doen zònder 
dat er een negatief oordeel van haar klasgenoten op volgde. Zelfs de meisjes die veel 
met haar omgingen fluisterden mij vaak toe hoe ze ‘eigenlijk’ over Valerie dachten. 
Haar klasgenoten hadden evengoed kunnen besluiten geen aandacht aan Valerie te be-
steden, haar eventueel links te laten liggen en haar gewoon haar gang te laten gaan; 
ze hadden hun schouders kunnen ophalen, zoals ze wel eens bij andere klasgenoten 
deden als die gedrag vertoonden dat ze in andere situaties hadden afgekeurd. Maar dat 
deden ze niet. Waarom niet?
 Uit hun dagelijkse commentaar op Valerie maakte ik op dat zij iets vertegen-
woordigde voor haar klasgenoten. Daarom heb ik gekeken naar wat er schuilging in 
hun collectieve veroordeling. Zoals reeds besproken, verwierpen klasgenoten wat zij 
Valeries ‘volwassenheid’ noemden en klonk permanent het verwijt dat ze ‘nep’ was 
en zich gedroeg alsof ze ‘al veertien’ was. Dit verwijt had voornamelijk betrekking op 
Valeries gedrag ten aanzien van jongens en haar als te sexy (‘te volwassen’) bevonden 
kleding. De kinderen zeiden haar volwassenheid te verwerpen, maar ze wisten ook 
wel dat Valerie een puber was en niet volwassen. Het ‘al veertien’ waarmee zij haar 
ook beschreven verraadt dit. De fascinatie voor en afkeer van Valerie maakte mijns 
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inziens duidelijk dat de kinderen worstelden met de zich aandienende puberteit en 
verraadde hun angst voor de ‘taak’ die hun allen wachtte: geslaagde seksuele puber-
subjecten te worden. Het was dan ook niet zo dat Valerie worstelingen met seksualiteit 
ingaf, als wel dat deze worstelingen in haar samenkwamen en aan de oppervlakte 
raakten.
 Door haar af te wijzen gaven de kinderen vorm aan hun huivering seksuele 
pubersubjecten te moeten worden. Enerzijds trok de afgebakendheid van de seksuele 
posities Valeries klasgenoten aan (zo is een seksuele puber): het leek zo simpel, je 
trok een truitje aan en je werd ‘seksueel’. Anderzijds meen ik dat juist het keurslijf 
ervan (zoveel mogelijkheden leken zij niet te zien) angst inboezemde: ‘help, moe-
ten wij zó als pubers worden’, leek de gedachte. De positie scheen simpel (het sek-
sueel worden), maar bleek moeilijk toe-eigenbaar: zodra ze (zowel letterlijk als bij 
wijze van spreken) het truitje aanhadden, schrokken zij terug voor het effect ervan 
en voor wat er dan nog meer van hen verwacht werd (seksueel te zijn). Dat ‘nep’ en 
‘seksualiteit’ in hun commentaar gearticuleerd raakten, vormt voor mij een tweede 
aanwijzing voor de angst voor de puberteit en daarmee gepaard gaande seksuali-
teit: ze zouden seksuele pubersubjecten worden, maar hoe, zo leek de vraag, eigen-
den ze zich een seksuele positie toe zonder ‘nep’ te worden? Hoe bleven ze ‘echt’?
 Deze worsteling met echt-zijn kwam ook naar voren in de worstelingen van 
met name de meisjes met het begeerlijk-zijn. Begeerlijk-zijn kreeg vooral vorm in 
sexy-zijn in kleding: korte truitjes, rokjes, strakke hemdjes, panty’s, strings en schoe-
nen met hakken. De meisjes wezen elkaar voortdurend op dit sexy-zijn: zodra één 
van bovengenoemde kledingstukken zich aan een meisjeslijf bevond, kreeg zij hier 
een opmerking over. Soms was dit een grappend en plagerig bedoeld: ‘Mmm sexy 
hoor!’, soms een bezorgd: ‘Je ziet je onderbroek!’ of een belachelijk makend: ‘Denk 
je dat je al veertien bent?’ De meisjes zelf wensten niet op sexy-willen-zijn gewezen 
te worden. Dit bracht enorme schaamte met zich mee. Even vaak werd er echter ook 
geen opmerking gemaakt door klasgenoten, maar voelde het desbetreffende meisje 
zich onzeker of haar rok of jurk of truitje niet te sexy was. Zoals beschreven, vrees-
den de meisjes gereduceerd te worden tot dat wat ze meenden uit te stralen (wat 
zij soms ook wilden uitstralen): hun uiterlijke sexy-zijn. De woorden ‘het gaat toch 
ook om mijn innerlijk?’ verwoordde de worsteling. Het sexy-zijn was zo vastomlijnd 
omschreven, voorgeschreven eigenlijk, zo duidelijk ingekaderd dat de meisjes geen 
ruimte leken te voelen hierin tegelijkertijd zichzelf (het innerlijk) te zijn. Het sexy-
zijn was dus als model beschikbaar, maar zodra toe-eigening plaatsvond schrokken de 
meisjes ervoor terug. In plaats van de strakke truitjes in de winkel of de kast te laten, 
was hun verlangen begeerlijk te zijn zo sterk, dat zij die wel aantrokken, voortdurend 
in tweestrijd. Het begeerlijk-zijn en precies deze vorm van begeerlijk-zijn (door sexy 
kleding aan te trekken) hoorde volgens hen bij het puber-zijn. Aangezien begeerlijk-
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zijn gearticuleerd was geraakt aan ‘nep-zijn’, was er voor de meisjes reden te meer om 
te huiveren voor wat zij naar eigen zeggen verlangden: want wie zich het begeerlijk-
zijn toe had geëigend, werd nep bevonden. Het begeerlijk-zijn te combineren met 
echt-zijn leek een onmogelijke opgaaf en daarmee leek ook het puber worden on-
doenlijk.
 Ook in de verdrijving van Valerie aan het eind van het schooljaar zag ik een 
bevestiging van de angst voor de puberteit: met haar verjoegen de kinderen ‘de pu-
berteit’. Zo maakten zij de weg vrij om hun liminaliteit te vieren: zij fietsten weer 
op kinderfietsjes, speelden plotseling weer giechelend tikkertje, of huppelden gie-
rend van het lachen (‘dit deden we vroeger altijd’, zeiden ze) over het plein, kortom 
zij markeerden hun eigen afscheid van de kindertijd, vlak voordat zij als pubers de 
middelbare scholen zouden betreden. Maar vóórdat dit gedeelde afscheid had plaats-
gevonden, was er van Puber Jaya een andere belofte uitgegaan (dan van Valerie), 
waardoor de verleiding puber te willen worden stand had gehouden.
 Door de Puber Jaya aan de top van de klas te zetten, wat, wederom, gebeurde 
in unanimiteit, maskeerden de kinderen hun angst voor de puberteit. Immers, in hun 
collectieve identificatie met Jaya, vielen de kinderen gezamenlijk voor de belofte die 
van haar uitging: dat je als puber sociaal sterk en stevig èn bescheiden seksueel be-
geerlijk door het leven kon gaan. Juist omdat Jaya in voortdurende competitie met 
Valerie haar positie bevocht, verkreeg en bestendigde, lees ik in de collectieve iden-
tificatie met Jaya niet alleen de inlossing van hun eigen sociale kwetsbaarheid of een 
‘vlucht vooruit’ uit de liminele fase, maar ook een maskering van de angst voor wat 
zij meenden dat er met de puberteit allemaal op hen afkwam. Het is zelfs aannemelijk 
dat deze angst verweven lag binnen de dominante voorstellingen omtrent de puberteit 
en seksualiteit zelf. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat de angst voor de puberteit 
een collectieve vorm vond.
 De tweede angst die ik als zodanig benoemde, was die niet aan de authen-
ticiteitsopdracht te kunnen voldoen, ofwel de angst om niet ‘jezelf te (kunnen) zijn’. 
Deze angst las ik ten eerste af aan de opvatting van de kinderen over boosheid en ten 
tweede aan de tegenstrijdigheden in de uitingen van de kinderen met betrekking tot de 
gemarginaliseerden.
 Op verschillende plaatsen in dit proefschrift heb ik laten zien dat de kinderen 
enerzijds regie van hun positie en beheersing van emoties van elkaar verlangden, 
terwijl zij elkaar hier anderzijds op afrekenden: wie te duidelijk en te zichtbaar een 
andere positie ambieerde, werd voor ‘nep’, voor onecht, versleten. Zo werd boosheid 
tonen zowel gezien als het moment waarop iemand zich sociaal sterk toonde maar 
tegelijkertijd zichzelf maskeerde, als het moment waarop iemand zichzelf in de kaart 
liet kijken, zichzelf liet gaan, alsof boosheid het authentieke zelf toonde: in boosheid 
liet je je kennen. Jezelf laten zien door middel van boosheid betekende volgens de 
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kinderen dat de kans op afwijzing, marginalisering, groot was. Jezelf laten kennen 
was in wezen wat de authenticiteitsopdracht inhield. Dat juist hieraan afwijzing ge-
koppeld werd, wijst op de angst van de kinderen dat als zij zichzelf werkelijk zouden 
laten kennen, afwijzing hun ten deel zou vallen - dat sociaal sterk staan, wat werken 
en maskeren inhield, en jezelf zijn, wat jezelf tonen en jezelf laten gaan inhield, niet 
werkelijk samen konden gaan en dat daarmee de authenticiteitsopdracht onmogelijk 
was.
 De kinderen schipperden voortdurend tussen de maakbaarheidsopdracht en 
die tot authenticiteit. Maakbaarheid eiste dat de kinderen zichzelf regisseerden, hun 
best deden te voldoen aan alle eisen, zichzelf daarmee in een herkenbare vorm goten 
waarin zij sociaal sterk tevoorschijn kwamen, terwijl authenticiteit juist eiste dat je 
‘gewoon jezelf was’ en je jezelf toonde, daardoor eisen aan je laars durfde te lappen 
en je kop boven het maaiveld durfde uit te steken. Tegelijkertijd verweten de kinderen 
de door hen gemarginaliseerde klasgenoten niet te regisseren, zich te schikken in een 
lot dat ze uiteindelijk daardoor zelf over zich hadden afgeroepen. Door de gemar-
ginaliseerden er voortdurend op te wijzen dat ze faalden aan alle eisen te voldoen, 
timmerden hun klasgenoten de weg uit de marginaliteit volledig dicht en hielden zij 
de gemarginaliseerden in hun positie. ‘Ze laten je wankelen op het randje, zodat je 
bijna, maar net niet, valt’, zoals een van de gemarginaliseerden deze instandhouding 
zo treffend verwoordde. Ik heb mij meermaals afgevraagd hoe het kon dat stuk voor 
stuk aardige kinderen zo’n nare situatie in stand hielden, en ik vond de verklaring 
van andere onderzoekers van dit fenomeen, namelijk dat slachtoffers niet aan de nor-
men van de groep voldoen en daarom uitgesloten worden, niet bevredigend. Immers, 
tegenover het meisje dat zogezegd werd gemarginaliseerd vanwege haar dik-zijn, 
stond een populair dik meisje. Tegenover de jongen die wild heette te zijn vanwege 
een agressieve uitbarsting en daarom werd gemarginaliseerd, stond een populaire jon-
gen die vaak zo niet nog vaker, agressieve uitbarstingen had. Kortom, de kinderen le-
gitimeerden marginalisering op basis van eisen en daaraan gerelateerde normbeelden, 
maar het niet hieraan heten te voldoen leek mij niet de verklaring. De haast dwingend 
lijkende drang te marginaliseren komt volgens mij voort uit de angst dat ‘jezelf zijn’ 
uiteindelijk onmogelijk scheen, omdat marginalisering je dan ten deel zou vallen. De 
angst was in wezen te lijken op of niet te verschillen van de gemarginaliseerden die 
door hun gebrek aan regie en hun onaangepast (heten te) zijn eigenlijk echt zichzelf 
waren. Om deze angst te maskeren hadden de kinderen collectief een vorm gevonden: 
het marginaliseren van anderen.
 De derde angst die ik benoemde in was die voor marginalisering. Deze angst 
kwam op meerdere plaatsen naar voren en is een angst die, in tegenstelling tot boven-
staande twee angsten, ook regelmatig letterlijk verwoord werd door de kinderen zelf 
en van waaruit zij trachtten aan alle eisen te voldoen. De maakbaarheidsopdracht 
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legde een grote verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf: sociaal succes hebben en 
sociaal falen hingen af van de mate waarin zij zelf in staat waren hun regie te ver-
bergen, dan wel regie te nemen, hierbij alle eisen in acht nemend, combinerend en 
daarbij laverend tussen alle tegenstrijdigheden die zij hierbinnen aantroffen. Niet alle 
kinderen maakten hierin dezelfde keuzes: waar de één een positie in de schijnwerpers 
verkoos, zocht de ander sociale luwte; waar de een zich distantieerde van het verlan-
gen al-puber te zijn, deed de ander er alles voor om zich als al-puber door het sociale 
leven in de klas te kunnen bewegen; waar de een zelf keuzes kòn maken, een positie 
kòn kiezen, werden voor een ander keuzes gemaakt. Maar waar de kinderen zich ook 
in de sociale constellatie van de klas bevonden, iedereen spande zich in om aan de 
eisen te voldoen. In laatste instantie is mijn proefschrift dan ook een verhaal over de 
wording van seksuele pubersubjecten.

De wording van seksuele pubersubjecten

De inspanningen die de kinderen verrichtten om een erkende sociale positie te be-
machtigen, waren groot, zoals blijkt uit hun worstelingen met alle eisen waaraan zij 
daartoe moesten voldoen. Waarom waren zij bereid daar al die moeite in te inves-
teren? Bij die vraag wil ik hier stilstaan vanuit een ander perspectief dan dat vanuit de 
angst om gemarginaliseerd te worden.
 Zoals Sherry Ortner helder maakt bestaat agency gedeeltelijk uit het verlan-
gen ‘culturele projecten’ na te jagen (oftewel te voldoen aan eisen) (Ortner 2006: 
139). Wat zij culturele projecten noemt, heb ik in dit proefschrift als drie samen-
hangende vertogen beschreven. Uit die drie vertogen komt tenslotte het verlangen 
naar voren om een positie van seksuele puber te bemachtigen. Dat verlangen is op 
meer momenten aan de orde gekomen: bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, waarin de meisjes 
aangaven begeerlijk te willen zijn (terwijl zij tegelijkertijd terugschrikken voor de 
gevolgen ervan); bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 waarin de jongens zich voortdurend 
‘opmaakten’ om stoerheid te tonen (terwijl zij net zo vaak de hachelijkheid van deze 
onderneming met elkaar in parodievorm opvoerden). Uit deze voorbeelden blijkt hoe-
zeer de kinderen zich bewust waren van hun verlangen naar sociale erkenning, naar 
een ‘respectabele’ plek in de sociale hiërarchie; hoezeer zij zich ervan bewust waren 
dat zij dat verlangen in een vorm moesten gieten door te voldoen aan allerlei eisen ten 
aanzien van gedrag en uiterlijk. Oftewel dat zij het puber-zijn, het meisje- of jongen-
zijn en het seksueel-zijn moesten opvoeren.
 Sociale erkenning kan alleen plaatsvinden in sociaal (h)erkenbare vormen. 
Het woord vormen impliceert ‘beperkingen’: ‘zó, op díe manier en niet anders’ (ei-
sen). Het woord impliceert ook ‘passen’: ‘jij w él, op die manier’ en ‘jij niet’ (in- en 
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uitsluiting). Agency betekent dus altijd dat dat (doel)bewuste handelen plaatsvindt 
binnen relaties van ongelijkheid (Ortner 2006:139). Diegenen die de eisen dwing-
end kunnen neerleggen en/of er zelf aan (menen te) voldoen, zijn bij machte anderen 
in- en uit te sluiten. Zo bezien zijn de opdrachten en eisen uit vertogen van invloed 
op subjectposities en de daarmee samenhangende handelingsruimte of agency en 
creëren zij tevens het verlangen om aan die eisen te voldoen (Vgl. Butler 1997a; Ort-
ner 2006).114 Deze subjectivering (het onderwerpen aan de eisen) vond plaats door 
middel van wat Louis Althusser ‘interpellatie’ heeft genoemd (zie Butler 1997a): het 
aanroepen of aanspreken tot subject. De kinderen spraken elkaar tot subjecten aan, 
daarbij gebruik makend van dominante opvattingen of eisen uit vertogen: ‘Jij, pu-
ber!’, waarmee zij elkaar onderwierpen: ‘jij puber, zó (eisen) moet je je gedragen!’. 
Interpellatie creëert een subjectpositie, waarmee iemand zich kan identificeren, maar 
waartegen hij zich tevens kan afzetten (tegenidentificatie) of waar hij iets anders naast 
kan stellen (disidentificatie). Door de interpellatie wordt een subject ook ‘erkend’ (tot 
onderwerp) in zijn sociale bestaan. In het synoniem van subjectivering, onderwer-
ping, zijn deze twee kanten verenigd: je wordt subject door je aan de eisen te onder-
werpen (je voegt je) en tegelijkertijd word je daarmee ‘onderwerp’ (je past): je hebt 
een voor de buitenwereld (h)erkenbare vorm gekregen.
 Het begrip interpellatie leidt ook tot nadenken over macht: niet iedereen is in 
staat elk ander tot subject te interpelleren of te subjectiveren.115 Volgens Butler ligt 
de autoriteit van interpellatie niet zozeer bij de roepende, of degene die (h)erkent, 
als wel in de bereidheid van het subject om geroepen of (h)erkend te worden: ‘One 
“exists” not only by virtue of being recognized, but, in a prior sense, by being re-
cognizable’ (Butler 1997b: 5, cursief in origineel). Het subject wordt al geïmpliceerd 
in de interpellatie voordat deze zich heeft voltrokken (Butler 1997a: 111, 32). Het 
lukken of mislukken van een interpellatie heeft mijns inziens in het dagelijkse leven 
in de klas echter wel degelijk te maken met de autoriteit (of het gebrek daaraan) van 
wie interpelleert, met de positie die de kinderen in de hiërarchie innemen en met de 
machtsrelatie tussen de roepende, de (h)erkennende, en de geroepene, de (h)erkende.
 Op deze manier bezien is een vertoog niet slechts een abstracte verzameling 
van ideeën en voorstellingen, maar manifesteert het zich concreet in uitspraken, ver-
beeldingen en gedrag. Immers, een vertoog opereert niet als zelfstandige eenheid, 
maar is terug te vinden in teksten, verbeeldingen, opvattingen, uitspraken, gedrag 
en interactie. Interpellatie bestaat, in mijn interpretatie, uit korte opmerkingen, uit 
houdingen en non-verbaal gedrag, uit reacties en oordelen op het gedrag en uiterlijk 
van iemand anders. In deze interpellaties is een uitgebreid vertoog impliciet aanwezig. 
Juist de dagelijkse interacties tussen en daarmee de opvoeringen van de kinderen laten 
zien op welke manieren (verbaal en non-verbaal) zij elkaar tot pubersubjecten con-
stitueren en subjectiveren.
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 Hoewel in vertoogtheorie beschreven wordt dat het proces van subjectivering 
door middel van tegenstrijdigheden verloopt, verdwijnt de ervaring van de subjecten 
erin naar de achtergrond.116 In mijn proefschrift heb ik juist de belevenissen en er-
varingen van de kinderen centraal gesteld. Ik liet zien dat de kinderen ‘een vlucht 
vooruit’ namen en zeer bewust en actief seksuele pubersubjecten trachtten te worden. 
Hierdoor maakt mijn onderzoek inzichtelijk dat de gegeven handelingsruimte niet 
zonder slag of stoot wordt opgenomen; dat wat door vertoogtheoretici als ‘natuurlijk’ 
gepresenteerde vertoogeisen beschreven wordt, voor de kinderen helemaal niet als zo 
‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend aanvoelde. De twee hierboven genoemde voorbeelden 
van begeerlijk en stoer willen zijn, maken zeer duidelijk dat de kinderen wìlden vol-
doen aan de eisen, geen ruimte voelden voor een andere manier, en dat zij zich er 
tegelijkertijd bewust van waren dat zij zich onderwierpen aan iets wat van buiten-af 
leek te komen (stoerheid, begeerlijk-zijn), aan iets wat niet door hen zelf verzonnen 
was maar hoorde bij wat er nou eenmaal van hen verlangd werd.
 De kinderen die erin slaagden om de eisen zodanig op te voeren dat de 
opvoering er vanzelfsprekend uitzag, belandden aan de top van de hiërarchie. Maar 
ook deze kinderen waren zich bewust van hun opvoering, van het feit dat zij ‘iets 
neerzetten’ en ‘ergens aan voldeden’, zoals duidelijk naar voren kwam in het portret 
van de populaire Puber Jaya. Wie erin slaagde het regisseren, het ‘jezelf maken’, te 
verbergen, leek daarmee automatisch aan de authenticiteitsopdracht te voldoen: zij 
waren ‘echt zichzelf’, zoals de kinderen hen benoemden. En daar lag precies hun 
worsteling: het (willen) voldoen aan de eisen bracht twijfel over de mogelijkheid om 
tevens ‘jezelf te zijn’. Ze wilden zich ‘onderwerpen’ maar de authenticiteitsopdracht 
bracht hen in worsteling. ‘Het zelf’ was dus in hun beleving iets wat ontsnapte aan de 
constructie, iets wat zich niet liet vertalen in een subjectpositie. Oog in oog met het 
verlangen naar sociale (h)erkenning, worstelden zij met de opdracht die van hen eiste 
‘zichzelf’ te zijn. De vraag is of de kinderen hier de grenzen van het constructivisme 
tegenkwamen, dat stelt dat alles gemaakt is en daarbuiten niets denkbaar, of dat de 
authenticiteitsopdracht in wezen evenzeer een construct is waar zij zich voor gesteld 
zagen. Dat is een vraag die dit proefschrift opwerpt maar waarop het geen antwoord 
geeft. Hoe het ook zij: het waren uiteindelijk de kinderen zelf die met elkaar de eisen 
en opdrachten vormgaven. De weg naar de puberteit overkwam de kinderen evenzeer 
als dat zij actief aan vormen ervoor trachtten te voldoen. Het ontstaan van pubersub-
jecten is behalve een biologisch en een ontwikkelingspsychologisch ook een door en 
door sociaal verschijnsel.
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NOTEN

Inleiding

1 Het debat over normen en waarden is op vele manieren opgepikt en beschreven. Vergelijk 
hiervoor: de website www.waarden.nl die  door het ministerie van OC&W werd opgezet en 
waar veel artikelen te vinden zijn. Vergelijk ook Cornelisse (1994).
2 Zie bijvoorbeeld: Het Parool 14 oktober 1995; Intermediair 29 december 1995;Vrij Ne-
derland 30 september 1995; NRC 3februari 1996; NRC 15 februari 1996; Vrij Nederland 6 
april 1996; Vrij Nederland juni 1996; Volkskrant 24 september 1994; Volkskrant 21 mei 1997; 
NRC 19 april 1997;Vrij Nederland februari 1998; NRC 23 september 1999. 
      Sommige wetenschappers stellen zelfs dat het kind niet meer bestaat: door de verlenging 
van de schoolperiode en door via media verkregen toegang van kinderen tot ‘volwassen slaap-
kamergeheimen’, zouden de grenzen tussen kinderen en volwassenen zijn opgeheven (vgl. 
Brinkgreve 2009 [2004]; Koops 1992; Koops e.a. 2008; Postman1992 [1982]). Ten grondslag 
aan elke golf van bezorgdheid ligt een dubbele opvatting over het kind: het kind wordt gezien 
als onschuldig engeltje dat volwassen bescherming behoeft èn als duiveltje dat ‘onopvoed-
baar’ is (vgl. Bouw, Brinkgreve, Roukens 2002; Jenks 1996). Er is sprake van een paradox: 
enerzijds menen we heel duidelijk te weten wat een kind is, wat het nodig heeft, hoe het moet 
zijn terwijl de voortdurende maatschappelijke bezorgdheid in wezen duidt op een groot vraag-
teken hieromtrent (Koops, Levering & De Winter 2008: 13,14).
      Aan het begin van de 20ste eeuw kwam er een volgende golf van bezorgdheid: de geseksu-
aliseerde samenleving en de invloed hiervan op kinderen (Duits 2008;Wouters 2012: 263-273).
3 Het onderzoeksbureau Motivaction deed dit onderzoek en peilde in november 2009 hoe 
de bevolking over de resultaten dacht. Dit leidde tot een bevestiging van de uitslagen van 
het onderzoek. De weerslag van het opinie onderzoek is te vinden op www.motivaction.nl 
(factsheet opinieonderzoek).
4 Met de directeur van de school sprak ik af dat de school anoniem zou blijven. Daarom schrijf 
ik noch de naam van de school, noch andere specificaties die zouden kunnen leiden tot herken-
ning. Ook voer ik alle kinderen, ouders en leerkrachten op onder pseudoniemen.
5 De Culture and Personality School wordt gedragen door een aantal beroemde antropolo-
gen (Ruth Benedict, Gregory Bateson, Frans Boaz en Margaret Mead) die ervan uitgingen 
dat de persoonlijkheid gemodelleerd werd naar de cultuur waarin iemand opgroeide. Mead 
stelde zelfs dat verschillende culturen door middel van socialisatie verschillende persoonlijk-
heidstypen voortbrachten. Haar boek uit 1935 Sex and Temperament in Three Primitive Socie-
ties (Mead 1963) is hier een goed voorbeeld van.
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6 Overigens kent ‘het’ begin van Childhood Studies ook voorlopers. Zo deed het echtpaar Iona 
& Peter Opie reeds in de jaren 60 en 70 onderzoek naar de spelletjes en speelcultuur van kin-
deren in Engeland (Opie & Opie 1993 [1969]). Hiermee wilden zij laten zien dat er sprake was 
van een kindercultuur die zich op een bepaalde manier los van de volwassenenwereld bewoog 
(Opie & Opie 1993 [1969]). Een andere voorloper was de antropoloog Charlotte Hardmann. 
Zij constateerde in 1973 dat kinderen een muted-group waren in de antropologie en pleitte 
ervoor hun stemmen te laten horen (Hardmann 1973). Hoewel haar term muted group door 
Edwin Ardener is overgenomen om vrouwen op de onderzoeksagenda van antropologen te 
zetten (Ardener 1975), is er bij mijn weten in Hardmanns tijd nauwelijks gehoor gegeven aan 
haar oproep.  
7 Allison James stelt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen childhood, kinderen en 
het kind. Vaak wordt ‘het kind’ gebruikt om te verwijzen naar de hele sociale categorie ‘kin-
deren’, iets wat met de term ‘de volwassene’ nooit gebeurt (James 2004: 33).
8 Een van de boeken waarnaar vaak verwezen wordt ter onderbouwing van het idee dat ‘het 
kind’ een constructie is, is het boek van Phillipe Ariès Centuries of Childhood (1975) waarin 
hij, zich baserend op de Franse portret schilderkunst, stelt dat er tot de 17e eeuw geen onder-
scheid werd gemaakt tussen kinderen en volwassenen.
9 Hieraan zou ik willen toevoegen dat kind-zijn overal ter wereld eveneens gekenmerkt wordt 
door een bepaalde mate van afhankelijkheid van volwassenen voor hun verzorging en ontwik-
keling. 
10 In een mooi Editorial voor het tijdschrift Childhood stelt Olga Nieuwenhuys dat childhood 
onderzoekers zich evenwel aldoor moeten blijven afvragen waarom ze kinderen apart van 
volwassenen zouden moeten onderzoeken (Nieuwenhuys 2010: 295).
11 Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn er talloze boeken verschenen van sociale 
wetenschappers die Childhood Studies tot onderwerp maken. Een willekeurige greep hieruit 
betreffen: In 1995 verschijnt de bundel Children and the Politics of Culture (Sharon Stephens, 
editor), waarin verschillende auteurs de economische en politieke omstandigheden beschrijven 
waarin childhood gestalte krijgt in verschillende delen van de wereld. In 1998 schrijft de an-
tropologe Robyn Holmes een boek over het doen van veldwerk onder kinderen (Holmes 1998) 
waarin zij alle klassieke aspecten van veldwerk (van toegang krijgen tot interviewen en ethi-
sche kwesties) specificeert voor deze doelgroep. In datzelfde jaar verschijnt met medewerking 
van Chris Jenks een vervolg op de klassieker Constructing and Re-constructing Childhood van 
Allison James en Alan Prout: Theorizing Childhood (James, Jenks & Prout 1998) waarin zij 
de totstandkoming van vier sociologische benaderingen van childhood beschrijven. In 2000 
verschijnt The Body, Childhood and Society onder het redacteurschap van Alan Prout. Hierin 
behandelen verschillende auteurs verschillende manieren waarop het kinderlichaam gecon-
strueerd wordt en in welke mate kinderen hieraan hun eigen bijdrage leveren, dan wel hun 
eigen interpretatie. In 2002 verschijnt het boek van Berry Mayall Towards a Sociology for 
Childhood vanuit een idealistisch politiek standpunt: hoe kan sociologie bijdragen aan een 
betere sociale en politieke status voor kinderen (Mayall 2002: 4). Tegelijkertijd bespreekt zij 
de stand van zaken in Childhood Studies op dat moment. Rethinking Childhood (Pufall & Un-
sworth, 2004) is een bundel die meer vanuit een bezorgdheid om de (wereldwijde) kwetsbaar-
heid van kinderen (armoede, HIV bijvoorbeeld) lijkt te zijn gemaakt. Evenwel zetten ook deze 
auteurs ervaringen en belevingen van kinderen binnen de structurele omstandigheden voorop. 
Ook in de bundel The Politics of Childhood: International Perspectives, Contemporary De-
velopments (Goddard, McName, James & James 2005), krijgt de lezer een overzicht van de 
ontwikkelingen in Childhood Studies. De gevestigdheid van Childhood Studies als apart ter-
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rein vindt haar neerslag in de Key Concepts serie van SAGE Publications met Key Concepts in 
Childhood Studies van de hand van Allison en Adrian James (James & James 2008).
12 In deze dissertatie prefereer ik het woord vertoog boven de term discours. In tegenstelling 
tot de vertaler, Thomas Widdershoven, van Michel Foucaults l’Ordre du Discours (De Orde 
van het Spreken) ben ik van mening dat vertoog een mooie Nederlandse vertaling van discours 
is (Widdershoven in Foucault 1988 [1971]: 28). Zoals het woord discours door sociale weten-
schappen in de oorspronkelijk beperkte betekenis als ‘rede’ of ‘conversatie’ (Van Dale 1992) 
opgerekt is, zo geldt een zelfde oprekbaarheid voor het begrip vertoog, dat in beperkte zin 
‘betoog’ of ‘(morele) verhandeling’ betekent (idem).
13 Er zijn verschillende posities mogelijk: identificatie met de ge- en verboden van een vertoog, 
tegenidentificatie, waarbij de ge- en verboden niet erkend worden en disidentificatie, waarbij 
er slechts met een gedeelte van de ge- en verboden identificatie plaatsvindt, waardoor er als het 
ware een positie naast de anderen gezet wordt (vgl. Van der Heijden 1990).
14 Austin maakte ten eerste een onderscheid tussen beschrijvende en constituerende taalhan-
delingen. Met betrekking tot de performativieteit van uitspraken maakte hij verschil tussen 
illocutionaire uitspraken (met een indirect effect, zoals in ‘de school gaat om drie uur uit’ of 
‘als je dat doet, krijg je geen snoepje ’) en perlocutionaire uitspraken (met een direct effect, 
waarbij de woorden de daad zijn) (Austin 1962).
15 In Excitable Speech stelt Butler dat: ‘The force and meaning of an utterance are not exclu-
sively determined by prior contexts or “positions”; an utterance may gain its force precisey by 
virtue of the break with context that it performs’ (1997b: 145).
16 Butler hanteert tevens Derrida’s différance begrip: betekenissen zijn altijd instabiel, betekenis 
komt altijd tot stand in relatie tot afwezigheid van iets anders. Je moet dan ook altijd kijken 
naar dat wat er buiten zicht blijft, naar wat niet gezegd mag worden, naar wie en wat uitge-
sloten worden (Butler 1997b: 139). En omdat een vertoog altijd ook gebaseerd is op uitsluiting 
wordt een subject altijd mede daardoor gevormd: een subject is altijd tegelijk iets niet (Butler 
1993: 189-190). In het hoofdstuk over marginalisering kom ik hierop terug.
17 De kracht van het performatieve van taal, ligt volgens Derrida niet in de context buiten de 
taal, maar is inherent aan taal zelf: in de taal zelf ligt besloten dat een herhaalbaar teken een 
breuk vormt met een vorige herhaling (Butler 1997b: 149). Hiermee sluit Derrida een sociale 
analyse van performativiteit uit volgens Butler (ibid.: 149/161). 
18 De handelingsruimte van subjecten verdwijnt bij Butler naar de achtergrond, terwijl haar 
theorie mijns inziens juist openingen biedt om te laten zien wáár de handelingsruimte van 
subjecten zich bevindt. 
 In een interessant artikel wijzen Stephen Frosh e.a. erop dat vertoogtheorie vooral 
gaat over hoe subjectformatie plaatsvindt, maar niet tracht te begrijpen waarom het ene sub-
ject de positie ‘macho’ inneemt, terwijl de ander deze positie weigert (Frosh e.a. 2003: 40). 
Terwijl Frosh deze vraag op het individuele niveau beantwoordt, probeer ik in deze dissertatie 
dezelfde waaromvraag op groepsniveau, op het niveau van sociale interactie, te beantwoorden.
19 Opvallend was dat ik de kinderen die ik in dit proefschrift Algeheel Gemarginaliseerden 
noem niet te vinden waren via internet. Op het intoetsen van hun namen volgde geen enkele 
hit. De vraag die deze constatering oproept, namelijk of hun afwezigheid op de sociale media 
te maken heeft met een onvermogen zichzelf in de sociale wereld te presenteren of te hand-
haven, beantwoord ik niet in dit proefschrift en is ook niet de vraag die ten grondslag ligt aan 
het hoofdstuk over marginalisering (hoofdstuk 3). Ik stel hier dan ook alleen de vraag zelf.
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Hoofdstuk 1
20 Er zijn ook sociale wetenschappers die zich over vriendschap onder kinderen hebben ge-
bogen. Zie voor vriendschap onder jongens bijvoorbeeld Gary Fine (1981) en Peter van der 
Linden (1995), voor vriendschappen onder meisjes Valerie Hey (1997), Pauline Naber (1991) 
en Mieke de Waal (1989).
21 Rovio e.a. wijzen er echter op dat er veel factoren zijn die de groepscohesie bevorderen en 
dat deze factoren mede afhankelijk zijn van de fase waarin een groep zich bevindt: een zich 
net formerende groep heeft andere factoren voor cohesie nodig dan een reeds bestaande groep 
bijvoorbeeld (Rovio e.a. 2009: 424). Hoewel de heersende gedachte is dat sociale cohesie de 
prestaties van een team bevordert, zijn er ook aanwijzingen voor het tegendeel: zeker in een 
groep die als team moeten samenwerken om een doel te bereiken (bijvoorbeeld wedstrijden 
winnen), kan sociale cohesie ook leiden tot een te grote nadruk op harmonie, waardoor team-
leden zich niet meer uit durven te spreken en de druk om te presteren te groot wordt (Ibid.)
22 Zie bijvoorbeeld Milena Veenis (2008) die erop wijst dat ironie ten tijde van de Oost-Duitse 
dictatuur niet alleen ‘mentaal een deel van de geestelijke en materiële grenzen die hun gesteld 
werden [relativeerde], maar [dat] bovendien het feit dat “iedereen” lachte en grappen maak-
te over dezelfde dingen, een vorm van wederzijds begrip, onderlinge eenheid en gelijkheid 
teweegbracht’ (139). Ik vergelijk hier niet de situatie van de kinderen met de Oost-Duitse 
dictatuur, maar wijs op de sociale functie van humor als manier om onderlinge verbondenheid 
mee uit te drukken, of op te roepen.

Hoofdstuk 2
23 Er is niet veel antropologisch en sociologisch onderzoek naar populariteit onder lagere 
schoolkinderen gedaan. Wel bestaat er een traditie naar ‘sociometrische posities’ binnen de 
sociale psychologie. Dergelijk onderzoek gebeurt niet op basis van observaties maar op basis 
van vragenlijsten. Uitzondering hierop vormt het psychologenkoppel Adler en Adler (1998). 
Zij observeerden wel langdurig op schoolpleinen, kantines en in klassen. Populariteit is wel 
vaak een onderdeel van onderzoek onder kinderen (Eder, Evans, Parker 1995; James 1993; 
Kuik 1996; Lees 1986; Thorne 1993; De Waal 1989), of kleine kinderen (Corsaro 1979). Ook 
is de verdeling van populariteit onderdeel van onderzoek naar pesten (Besag 1989; Mooij 
1992; Olweus 1993; Van der Meer 1988). Zie voor een linguistische analyse van in- en uitslui-
ting onder meisjes: Goodwin (2006). Zie Dawn Shinew en Deborah Thomas Jones (2006) voor 
omschrijvingen van leiderschap onder meisjes.
24 Zie ook Martyn Denscombe e.a. (1986) voor een kritische bespreking van de sociometrische 
methode in relatie tot observatie. Hij stelt dat de complexiteit van onderlinge relaties in socio-
metrische methode niet te vangen is (233).
25 Adler & Adler (1998) rapporteren in hun onderzoek in Amerika (acht jaar lang onderzochten 
zij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12), dat de socio-economische status van hun ouders voor 
meisjes een ingrediënt voor populariteit is: in hun onderzoek waren vooral de meisjes uit rij-
kere gezinnen populair. Volgens de Adlers komt dit omdat deze meisjes zich dure kleren en 
hobbies konden veroorloven. Voor jongens beschrijven ze dit niet, terwijl ook voor jongens 
merkkleding bijdroeg aan hun populariteit (1998: 42). In mijn onderzoek was het weliswaar zo 
dat de populaire kinderen (zowel jongens als meisjes) in dure en/of modieuze kleren gekleed 
gingen, maar waren er evengoed niet populaire kinderen die in dezelfde kleren rondliepen.

222



Noten

Ook speelde in mijn onderzoek niet dat de populaire meisjes uit de rijkste gezinnen kwa-
men. Andersom was wel vaker het geval: de meisjes die uitgesloten werden, waren over het 
algemeen meisjes uit de lagere middenklasse. Evenwel gaat het volgens mij niet om socio-
economische status, maar om op welke manier zowel meisjes als jongens hieraan vorm weten 
te geven binnen de groep.
26 Ook Christien Brinkgreve destilleerde deze worsteling uit brieven die kinderen naar Achter-
werk stuurde (De achterkant van de VPRO-gids) (Brinkgreve 2009 [2004]).
27 In een voetnoot wijst Duyvendak erop dat de term ‘maakbaar’ pas ver na de jaren vijftig in 
gebruik raakte in de Nederlandse politiek en wetenschap. De termen waarin tot dan toe werd 
gesproken waren ‘planning’, ‘ordening’ en ‘beheersbaarheid’ (Duyvendak 1997: 185).
28 In verband met westerse consumptiemaatschappijen benadrukken auteurs tevens het effect 
van globalisering op de kindertijd, waarbij zij de impact van media noemen (Buckingham & 
Bragg 2009: 192-194; Wyness 2006: 64, 69), de effecten van migratie, internationale politiek 
en economie en ‘global consumerism’ (Stearns 2006:120-130; Nayak & Kehily 2008: 149-
156; Wyness 2006: 69-70). Het voert hier te ver om in te gaan op de effecten van globalise-
ring. Zie voor een geschiedenis van de opkomst van het kind als consument het boek van 
Daniel Cook (2004).
29 Uhlrich Beck omschrijft ‘risk society’ als volgt: ‘a systematic way of dealing with hazards 
and insecurities induced and introduced by modernisation itself’ (1992: 21).
30 James (1993) spreekt van een laveren tussen conformisme en individualiteit. Authenticiteit 
lijkt mij de tegenstelling in groep 8 beter weergeven. 
31 In dit verband wil ik wijzen op een mooi stuk van Mattijs van de Port over camp en barok, 
die, zo stelt hij, juist doordat ze het onechte, het valse benadrukken een verlangen naar dat wat 
echt is genereren (Van de Port 2010: 85). Antropologen zijn te zeer bezig met het aanwijzen 
van de sociale geconstrueerdheid van het leven en gaan voorbij aan de mogelijkheid dat er 
wel degelijk een ervaring van authenticiteit is, die als verlangen onwrikbaar, onzegbaar en dus 
niet geconstrueerd is. De vraag moet volgens Van de Port dan ook zijn wie op welke manieren 
vasthoudt aan dergelijke ervaringen, door middel van welke authenticeringsstrategieën (Ibid.: 
86).
32 Sutton-Smith schreef: ‘Interaction between children is not a preparation for life. It is life it-
self’ (1982: 75). Vanuit de sociale wetenschappen maar ook vanuit ontwikkelingspsychologie 
zelf is dan ook kritiek geleverd op het ontwikkelingspsychologisch perspectief (Burman1994; 
James & Prout 1997; Walkerdine 1988 [1984]). Gerelateerd aan de kritische evaluaties van 
ontwikkelingspsychologie is de ontwikkeling van een andere invulling van ‘socialisatie’, 
waarin kinderen niet meer gezien worden als werkend naar een duidelijk einddoel en ze exacte 
kopieën zouden worden van de volwassenen om hen heen (zoals in de Culture and Personality 
School, waarvan het werk van Margaret Mead het bekendst is op het gebied van onderzoek 
naar kinderen), maar waarin zij net als volwassenen de wereld op hun eigen manier interpret-
eren en vormgeven (vgl. Duindam 1993; James & Prout 1989).
33 Er is tevens een andere reden denkbaar waarom Jaya’s populariteit afgenomen was: in de 
laatste paar schoolweken boette juist één van de belangrijkste redenen voor haar populariteit 
aan belang in: de puberachtigheid. In het Intermezzo laat ik zien hoe en waarom dat kon 
gebeuren. Juist het feit dat ‘puberachtigheid’ minder belangrijk werd, toont hoezeer Jaya’s 
populariteit daarmee verbonden was.
34 Wat ook meespeelde, zo merkte ik later, was dat ze eigenlijk onzeker was of anderen haar 
wel echt aardig vonden. Tegen het einde van een van de interviews bijvoorbeeld draaide Jaya 
de rollen om en begon mij vragen te stellen. Nadat ze eerst tevergeefs had geprobeerd los te
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peuteren wat ik van een aantal klasgenoten vond, wilde ze weten wat ik van haar dacht (‘En? 
Wat vind je van mij?’). Toen ik zei dat ik haar een schatje vond, vroeg ze: ‘Echt? Of maak je 
maar een grapje?’
35 ‘I roule the world’, stond er eigenlijk.
36 Er waren meer kinderen in de klas die in de ogen van de kinderen ofwel kinderachtig ofwel 
puberachtig waren. Zoals de populaire Nathan die door iedereen (ook door de jongens) als 
‘knap’ gezien werd en over wie de kinderen zeiden ‘dat hij zo goed met meisjes om kon gaan’. 
Of Romeo die ook als puber gezien werd, maar tegelijkertijd niet serieus werd genomen omdat 
hij zo klein van stuk was. Maar het voorbeeld van Marie werpt het beste licht op de positie van 
Jaya en op wat er verborgen moest blijven in de klas.
37 Zo merken Kelley e.a. (1999) op dat de kinderen in hun onderzoek vaak spraken over ‘kin-
deren’ in de derde persoon, alsof deze categorie niet op van hun toepassing was (Kelley et al 
1999: 235, 237). De kinderen labelden bepaalde televisie voor jongere kinderen waarin seks 
voorkwam als niet gepast. Dit deden zowel de elfjarigen over de zevenjarigen als de zeven-
jarigen over de vijfjarigen. Seks was iets voor pubers en volwassenen (ibid.: 235-239) en werd 
dus aldoor ‘in de toekomst’ gelegd.
38 Volgens Jagodzinsky geeft de jeugd in het postmoderne tijdperk ook een andersoortige fan-
tasie in, waarbij het ‘voor altijd jong zijn’ voorop staat: ‘The postmodern trend of staying 
forever young is equivalent to the fantasy of the modern child never growing up’ (2004: 34, 
cursief in origineel).
39 Pietje Bell is de held uit de boeken van Christiaan van Abkoude. Het eerste deel verscheen 
in 1914. Dat deze held nog steeds aanspreekt blijkt uit de populariteit van twee boekverfil-
mingen in 2002 en 2003. Otje is de hoofdpersoon in de in 1998 door de AVRO uitgezonden 
serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt (1980). Pietje Bell is een 
rebelse jongen die onrechtvaardigheid bestrijdt. Otje moet andersoortige overwinningen be-
halen (een zomer lang zonder haar vader bij twee lastige tantes wonen, haar vader redden uit 
een psychiatrische inrichting bijvoorbeeld. Wat haar speciaal maakt is dat ze met dieren kan 
praten. Ze redt dan ook her en der dieren).

Hoofdstuk 3
40 Van der Meer wijst er terecht op dat oplossingen als het geven van weerbaarheids- en so-
ciale vaardigheidstrainingen aan zondebokken voorbij gaan aan de structurele redenen van 
het zondebokfenomeen (Van der Meer 1988: 16): als een zondebok weerbaar wordt, zoekt 
de groep een andere zondebok, stelt hij. Echter, mijns inziens gaat deze opmerking voorbij 
aan het feit dat een sociale hiërarchie niet altijd gepaard hoeft te gaan met gepest: pesten is 
slechts een manier waarop uitsluiting en marginalisering plaatsvinden. Bovendien denk ik wel 
degelijk dat een training aan een hele klas (dus niet alleen aan de zondebokken) kan helpen 
de sfeer te verbeteren en gepest te voorkomen. Zie bijvoorbeeld Jacobson (2007) die stelt dat 
het bij anti-pest programma’s in scholen meestal geprobeerd wordt de pestkop of de gepeste te 
veranderen en niet de relatie. 
41 MacDonald en Leary (1988) stellen dat uitsluiting pijn doet. Zij noemen dit sociale pijn en 
laten zien dat deze pijn dezelfde mechanismen vertoont als fysieke pijn (de pijnbron vermij-
den, verhoogde alertheid en voorzichtigheid). Ik ben er van overtuigd dat de kinderen wel 
degelijk wisten dat de uitgeslotenen leden, maar dat er zwaarwegende redenen waren om geen 
empathie hiervoor op te brengen. Die redenen laat ik verderop in dit hoofdstuk zien.
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42 Dit fenomeen waarbij de leerkrachten de sociale uitstoting van een leerling door andere 
leerlingen overnemen is door Ploeg en Defares beschreven als het ‘randfiguren in duplo-effect’ 
(Hattum 1997: 41). Zij geven hiervoor echter geen verklaring.
43 Eder en Enke vonden in hun onderzoek dat roddel ernaar neigt in consensus te eindigen: de 
eerste reactie op een roddel beïnvloedt de volgende reacties (Eder & Enke 1991: 495).
44 Bourdieu geeft de volgende omschrijving van sociaal kapitaal: 

Sociaal kapitaal is het geheel van bestaande of potentiële hulpbronnen dat voortvloeit uit 
het bezit van een meer of minder geïnstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van 
onderlinge bekendheid en erkentelijkheid - ofwel uit het lidmaatschap van een groep - dat 
elk van zijn leden de ruggesteun geeft van het collectieve kapitaalbezit, een ‘geloofsbrief’ 
die hen in ruime zin des woords kredietwaardig maakt (Bourdieu 1992:132).

Bourdieu spreekt over volwassenen. Kinderen groeien op in de netwerken en in de habitus die 
zij van hun ouders en omgeving buiten school meekrijgen. Hier wil ik erop wijzen dat op het 
schoolplein en in de klas de sociale ruimte evenzeer verdeeld was in verschillende posities en 
daaraan gekoppelde hiërarchieën en onderscheidingen als in de grotere sociale wereld - en dat 
op een bepaalde manier los van hun habitus (maar het is het onderzoeken waard in hoeverre 
deze wellicht in wezen juist verbonden zijn) er een verdeling in sociaal kapitaal was ontstaan. 
Zoals ik zal laten zien in dit hoofdstuk, gold die sociale verdeling ook fysiek kapitaal. Een 
verschil tussen volwassenen en kinderen is dat de eersten sociaal kapitaal kunnen omzetten 
in bijvoorbeeld economisch kapitaal terwijl die uitwisseling voor kinderen nog niet mogelijk 
is (vgl. Bourdieu 1986;1989). Daarbij leidt het bezit van sociaal kapitaal bij kinderen niet tot 
symbolisch kapitaal in de vorm van een geïnstitutionaliseerde positie, maar wel tot een zekere 
positie in de hiërarchie van de klas. Wel maakt deze analyse van posities in de klas duidelijk 
dat er verschillende machtsbronnen waren.
45 Zo stelt Simmel ook: ‘Aus dem Geheimnis nun, das alles Tiefere und Bedeutende beschattet, 
wächst die typische Irrung, alles Geheimnisvolle ist etwas Wesentliches und Bedeutsames ‘ 
(Simmel 1993 [1907]: 319). Het gaat dus vaak inderdaad niet om de inhoud van het geheim, 
maar om de macht in en uit te sluiten.
46 In het laatste hoofdstuk van Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative 
beschrijft Taussig vrij uitgebreid hoe zijn kinderen uit zijn op het onthullen van geheimen en 
vraagt zich af: ‘Why do they [children, sk] positively delight in the revelation of secrets in
general?’ (1999:268). Om even later als antwoord te geven dat kinderen zoveel plezier schep-
pen in de onthulling omdat ‘[children are, sk] animated with an undying love to consume, in 
the very positive sense, of course, of spending, as in George Bataille’s dépense, meaning love 
of wasting, blowing off the surplus (…) And here I think lies the child’s love of revelation, 
because this is precisely what revelation is – the spending of the secret, the emptying of the 
cup (ibid.: 268-69). [Hier duidt hij op Nietzsches Zarathustra die hij daarvoor aanhaalt met de 
zin: “Bless the cup that wants to overflow…This cup wants to be empty again”’ (Nietzsche in 
Taussig 1999: 269)]. Er gaat dus een krachtige vraag uit van het geheim zelf om ontsloten te 
worden.
47 Interessant in dit verband is de vraag die David Buckingham & Sara Bragg opwerpen: ‘To 
what extent does knowledge of consumer culture function as a kind of cultural (or subcultural) 
capital for children? How do the hierarchies of taste and “cool” within the peer group relate 
to the hierarchies within adult culture?’ (2009: 188). In dit hoofdstuk schaar ik bijvoorbeeld 
kleding onder fysiek kapitaal, daar ik hier de nadruk leg op het belang van het aangeklede 
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lichaam in relatie tot de hiërarchie van de klas. Echter, kleding bezien als consumptiegoed, 
zou inderdaad een onderdeel kunnen zijn van het cultureel kapitaal van kinderen. In hoeverre 
het cultureel kapitaal gerelateerd is aan dat van hun ouders (en daarmee aan hun habitus), is 
inderdaad een interessante vraag om te onderzoeken.
48 Allison James stelt dat de basis waarop het onderscheid tussen volwassenen en kinderen als 
sociale categorieën gemaakt wordt, het fysieke lichaam is en dat dit het belang dat de Wes-
terse cultuur aan het lichaam hecht weerspiegelt: het lichaam als locus voor het Zelf, waarin
jeugdigheid en ouderdom, gender en schoonheid etc. zich ophouden (James 1993: 103/4). 
Vervolgens stelt ze dat er weinig bekend is over hoe kinderen het lichaam zien. Mij lijkt dat 
in de fascinatie van kinderen voor het lichaam eveneens de weerspiegeling van de Westerse 
cultuur schuilgaat, als ook het feit dat ze hun sociale status op basis van dit groeiend lichaam 
te danken hebben.
49 In een artikel over de grenzen van adolescentie, stelt Allison James dat deze groep zich 
onderscheidt op basis van kledingstijlen, op basis van het lichaam dus, omdat zij op ander ge-
bied geen mogelijkheden vinden om zich een maatschappelijke plek toe te eigenen en ‘ergens 
bij te horen’ (James 1986: 158). De adolescenten uit haar onderzoek voelden zich ‘niemand’, 
maar, stelt James: ‘The nobodies that adolescents feel themselves to be are, in fact, “all body”’ 
(Ibid.: 167). 
50 Tijdschrift voor jongeren dat er in 2006 mee ophield en Spam! werd.
51 Young stelt dat de blik van de 19e eeuwse wetenschap tevens op lichamen gericht was en 
daarmee indeelde, classificeerde, rangordes aanbracht en zo een norm aanlegde. ‘All bodies 
can be located on a single scale whose apex is the strong and beautiful youth and whose nadir 
is the degenerate’ (1990: 128). Ook mentale toestanden van mensen waren fysiek zichtbaar 
volgens wetenschap in de 19e eeuw. 
52 Tijdens mijn vorige onderzoek (Kuik 1996) rende er twee meisjes over het schoolplein. De 
ene hield het andere vast met een sjaal om haar middel. Het voorste meisje riep: ‘Ik ben een 
bacterie’. De kinderen bij wie ze in de buurt kwamen stoven weg. In Amerika kun je elkaar 
‘cooties’ geven (vgl. Thorne 1993): dit gaat over sociale besmetting waardoor iemand in so-
ciale status daalt. Classen, Howes & Synnott resumeren dat de hogere klassen stank toeschrij-
ven aan lagere klassen en blanken aan allerlei minderheidsgroepen (1994: 165-170). Geur 
wordt dus gekoppeld aan sociale status.
53 Vergelijk Elias (1982) met betrekking tot affectbeheersing, waarbij hij vanaf de Franse hof-
tijd een toenemende ‘maatschappelijke dwang tot zelfdwang’ beschrijft. 
 Een mooi boek met betrekking tot woede verhaalt de geschiedenis van boosheid in 
Amerika en werd geschreven door Peter & Carol Stearns (1986). Aan de hand van dagboeken 
en opvoedingsvoorschriften bestudeerden zij de eisen die werden gesteld aan het uiten en be-
heersen van woede.
54 Monique wist mij te vertellen dat zij Aisha en haar moeder op straat had zien lopen, druk 
pratend en lachend. Haar stilzwijgen had dus wel degelijk vooral te maken met de positie die 
zij in de klas had.
55 ‘Wie zich schaamt,’ schrijft Goudsblom in een mooi essay over schaamte,

verzet zich niet meer; hij geeft zich gewonnen. Vertoon van schaamte is een vorm van 
gedweeheid – waarmee uiteraard niet gezegd is dat er geen innerlijke strijd aan te pas komt 
noch dat er geen bezinksel van wrok achterblijft. Integendeel, maar de voorlopige uitkomst 
is er een van aanvaarding van het afwijzende oordeel (1997:16).
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Het was precies dit innerlijke gevecht: het zich gewonnen voelen, maar niet gewonnen willen 
geven dat niet alleen bij Fenna zichtbaar was, maar ook bij veel klasgenoten. 
56 Ik denk dat Kristeva op deze door mij beschreven angst (eigenlijk zo anders te zijn dat je 
nergens bij kan horen) doelt als ze schrijft dat het abjecte het subject constitueert: 

If it be true that the abject simultaneously beseeches and pulverizes the subject, one can 
understand that it is experienced at the peak of its strenght when that subject, weary of 
fruitless attempts to identify with something on the outside, finds the impossible within; 
when it finds that the impossible constitutes its very being, that is none other than abject 
(Kristeva 1982: 5, cursief in origineel).

57 Kristeva stelt zelfs dat het verworpene het subject in zijn greep houdt en in voortdurend 
gevaar brengt: ‘We may call it a border; abjection is above all ambiguity. Because, while re-
leasing a hold, it does not radically cut off the subject from what threatens it- on the contrary, 
abjection acknowledges it to be in perpetual danger’ (Kristeva 1982: 9).

Intermezzo
58 Op de Achterwerkpagina van de VPRO-gids van 25 juni t/m 1 juli 2011 kwam ik het vol-
gende gedichtje tegen van Jip Leferink (11 jaar in 2011):
 

Het waren mooie tijden
Naar Texel op kamp gaan
En de meesters en juffen die ons leidden
Konden ons nauwelijks aan
Het waren mooie tijden
Samen bij de meester keten
Of op kleuterfietsjes rijden
En in de pauze spelen en eten
Het waren mooie tijden
Met groep 8 samen zijn
Nu moeten we ons van ons basisschooltje bevrijden
Maar het afscheid, dat doet pijn
(Cursief, sk).

Het is opmerkelijk dat Jip Leferink in haar gedicht verslag doet van ‘op kleuterfietsjes rijden’. 
Ik zie hierin een aanwijzing voor de gedachte dat het naderend afscheid van de basisschool 
gepaard gaat met een laatste viering van het kind-zijn. En dat de kinderen op deze manier hun 
overgang naar de puberteit markeren.
59 In het kinderboek Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmitt eten volwassenen van de 
‘Hasselbramen’ waardoor ze zelf weer kind worden en gaan spelen.
60 Carol Trosset wijst erop dat Turner communitas in zijn boek Dramas, Fields and Metaphors 
(1974) eerder als gemeenschappelijk sentiment beschrijft dan als een ervaring (Trosset 1998: 
179). Ik verwijs alleen naar zijn bespreking van het communitas begrip in zijn eerdere boek 
The Ritual Process dat uit 1969 dateert, omdat hij hier het meest uitgebreid in gaat op de trans-
formatieve ervaring die mensen in communitas delen volgens Turner (1982 [1969]: 138) en 
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die, zoals ik hier betoog, het meest in de buurt komt van wat ik onder de kinderen zag gebeuren.
61 Daarbij ervaren mensen communitas vaak als ‘heilig’ (Turner 1982 [1969]: 128, 129).
62 Het communitas begrip van Turner is bekritiseerd omdat het ‘geïdealiseerd’ zou zijn. Zo 
vonden Eade & Sallnow (1991) bijvoorbeeld wel degelijk stratificatie en rivaliteit (en dus so-
ciale structuur) onder pelgrims die volgens Turner communitas beleven (vgl. Bilu 1988: 303; 
Coleman 2002: 356,357,361; Deflem 1991). 
63 Ik zeg met nadruk dat dit proces waarin de kinderen zich die laatste weken bevonden veel 
‘weg had van’ of ‘leek op’ de door Turner beschreven (spontane of existentiële) communitas, 
daar niet alle elementen die hij onder verschillende communitasbegrippen schaart naadloos 
van toepassing zijn op de situatie van de kinderen. Desondanks acht ik de gelijkenis tussen 
Turners communitasbegrip, dat van liminaliteit en de harmonieuze sfeer tussen de kinderen 
groot genoeg om er gebruik van te hebben gemaakt.

Hoofdstuk 4
64 Dit inzicht doet Butler zelfs stellen dat het onderscheid tussen sekse en gender, tussen biolo-
gisch geslacht en de sociale constructie ervan, niet houdbaar is omdat biologie betekenisloos is 
zonder de tussenkomst van de symbolische orde (Butler 2000: 37). Hoewel ik haar theoretisch 
gelijk geef, hanteer ik toch de term gender omdat deze term heel duidelijk verwijst naar het 
idee dat verschillen tussen mannen en vrouwen geen natuurlijk gegeven zijn.
65 In een artikel over masculiniteit en seksualiteit in scholen zegt een geïnterviewde in een 
groepsdiscussie over dwingende heteroseksualiteit: ‘And yet, in my experience, I have a sus-
picion, y’know basically heterosexual people are not very secure in what they are and that 
that is part of the hostility and the whole debate around homosexuality and heterosexuality’. 
(Epstein 1997:105).
66 Homofobie is een term die vrij makkelijk gebruikt wordt in wetenschappelijke literatuur. 
Homofobie verwijst van oorsprong naar een individuele angst voor homoseksualiteit en is 
in dat opzicht een psychologische term (Bryant & Vidal-Oritz 2008: 388; Bryant 2008). Het 
gaat mij er hier om om te laten zien dat ‘homo’ ‘mietje’ en wijf’ als scheldwoorden worden 
gebruikt, verwijzen naar ‘foute manieren van mannelijkheid of jongen-zijn’ en dat de angst die 
erin schuil gaat niet zozeer een individuele angst voor homoseksualiteit is als wel een sociale 
angst om niet aan de eisen van een ‘echte jongen’ te kunnen voldoen. Pascoe (2005) wijst 
erop dat onderzoek naar homofobie in scholen vooral liet zien dat homofobische opmerkingen 
gemaakt werden tegen homoseksuele jongens terwijl: ‘”Fag” is not necessarily a static iden-
tity attached to a particular (homosexual) boy. Fag talk and fag imitations serve as discourse 
with which boys discipline themselves and each other through joking relationships’ (Pascoe 
2005: 330). ‘Homo’ of ‘mietje’ wordt overigens niet door meisjes als scheldwoord voor andere 
meisjes gebruikt. Een heel enkele keer hoorde ik ‘lesbo’ als scheldwoord voor een meisje (door 
een jongen geroepen), maar dit had absoluut niet dezelfde connotatie als ‘homo’ voor jongens 
(vgl. Pascoe 2005: 336).
67 Homofobie en misogynie gaan hand in hand, stelt Epstein (1997: 113). Inderdaad verwezen 
de opmerkingen die de jongens uit groep 8 maakten, ‘homo’ en ‘wijf’ of ‘meisje’, naar het-
zelfde:  ‘geen echte jongen’.
68 Peter Redman verwijst in zijn artikel over homofobie naar sociologen die de psycholo-
gische verklaring bekritiseren: onder andere omdat een dergelijke verklaring individualiseert 
(Plummer (1981) in Redman 2000: 487) en homofobie en misogynie inzet vormen van een 
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algemenere onderhandeling over gender en seksualiteit (Nayak & Kehily 1997: 139-40 in 
Redman 2000: 488) en onderdeel zijn van heteroseksisme (Epstein & Johnson 1994: 198 in 
Redman 2000: 488). 
69 Zie voor verschillende theoretische opvattingen over lachen de paragraaf over meisjes en 
humor in dit hoofdstuk.
70 Interessant in dit verband is wat David Gilmore opmerkt in zijn boek Manhood in the Mak-
ing: 

The one regularity that concerns me here is the often dramatic ways in which cultures con-
struct an appropriate manhood-the presentation or “imaging” of the male role. In particular, 
there is a constantly recurring notion that real manhood is different from simple anatomi-
cal maleness, that it is not a natural condition that comes about spontaneously through 
biological maturation but rather is a precarious or artificial state that boys must win against 
powerful odds (1990:11).  

Gilmore doelt hier op initiatierituelen in verschillende delen van de wereld (waarvan hij ook 
voorbeelden geeft (Ibid.: 12-21)) die jongens de toegang geven tot het man-zijn. Mij gaat het 
om zijn opmerking dat man-zijn ‘a precarious or artificial state’ is die bevochten moet worden 
en niet een natuurlijk gegeven is. In dat opzicht vormden de jongens uit groep 8 geen uitzon-
dering: zij trachtten elkaar voortdurend te bewijzen dat ze ‘echte stoere jongens waren’.
71 Diana Reay (2001) deed onderzoek in een klas in Londen waar eenentwintig kinderen uit een 
lagere klasse kwamen en vijf uit de hogere middenklasse. In deze klas werden de meisjes die 
‘nice girls’ genoemd werden verguisd. Zij belichaamden volgens Reay blanke middenklasse 
idealen ten aanzien van gedrag (2001: 159). In mijn klas overheersten het aandeel kinderen uit 
de hogere middenklasse en werden ‘aardig zijn’ en ‘bescheiden zijn’ goed geacht.
72 De meisjes deden anderhalf jaar lang dagelijks hetzelfde spelletje bij mij: ze slopen van 
achteren naar me toe, legden hun handen over mijn ogen en vroegen ‘Wie ben ik?’ Als ik het 
goed raadde (wat even vaak wel als niet het geval was), sprongen ze verbaasd tevoorschijn: 
‘Hoe wist je dat?’ En tegen de omstanders zei ze dan: ‘Ze wist wie ik was!’, met trots in haar 
stem en blik. Soms verraadde een van de andere meisjes wie het was, waarna er altijd gekibbel 
ontstond. ‘Kinderachtig hoor!’ zei Marie een keer toen Nuray haar handen op mijn ogen had 
gelegd. Maar de dag daarvoor had zij hetzelfde gedaan. Dit spelletje deden alleen meisjes die 
veel met elkaar optrokken onder elkaar. Naar mijn idee heeft het niet alleen te maken met het 
bestendigen, het constitueren of het testen van een speciale band, maar vooral ook met het ‘on-
bekeken’ en ‘ongezien’ gekend worden. Tenslotte stelde ik hierboven al dat meisjes permanent 
bezig waren met hun uiterlijk. Hoe ze eruit zagen was in hun dagelijkse interacties doorlopend 
onderwerp van gesprek. Dat de meisjes hiermee worstelden, bang waren tot hun uiterlijk te 
worden gereduceerd, komt uitgebreid in het volgende hoofdstuk aan de orde. In het spelletje 
werd mij gevraagd ongezien en onbekeken, dus los van hun uiterlijk, te weten wie mij besloop.
73 Zo waren de meisjes precies op de hoogte van elkaars eetgewoonten en becommentarieerden 
ze de inhoud van elkaars lunchtrommeltjes. Een tijd lang maakten de Pubermeisjes zich zor-
gen om Valerie, die luid en duidelijk kenbaar maakte niet te eten omdat ze wilde afvallen. De 
Pubermeisjes trachtten haar elke pauze over te halen om iets te eten. Ook Andrea’s (Kinder-
achtige meisjes) trommeltje werd in de gaten gehouden. Dagelijks gaven zowel Pubermeisjes 
als Professorenmeisjes haar advies over wat ze moest eten om wat aan te komen. Desie kreeg 
daarentegen te horen dat ze haar lunch beter aan Andrea kon geven omdat ‘zij toch moest 
afvallen’.
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74 Bloustien (2003) vermeldt dat de meisjes uit haar onderzoek extreem veel moeite deden om 
er zo ‘natuurlijk’ mogelijk uit te zien en dat niet zichtbaar mocht zijn hoeveel moeite zij aan 
hun verschijnen besteedden (91). Hoewel Bloustien niet noemt dat dit voortkomt uit de twee 
eisen ‘jezelf zijn’ en ‘bescheiden zijn’, lees ik dit er wel in.
75 Vergelijk Bloustein (2003). Hoewel zij over oudere meisjes schrijft tekent zij ook op dat 
de eisen die aan meisjes gesteld worden contradictoir zijn, waarbij zij de contradicties overi-
gens niet benoemt. Vergelijk ook Renold (2006: 498), die deze contradicties evenmin expliciet 
maakt. 
76 In haar boek Raising Their Voices: The Politics of Girl’s Anger stelt Brown (1998) dat meisjes 
geleerd wordt hun boosheid te onderdrukken (met name blanke middenklasse-meisjes), wat 
leidt tot indirecte agressie (12-15, 17). Vlg. ook Ringrose (2006) die de media-hype die in de 
VS ontstond rondom ‘the mean girl’ beschrijft en laat zien hoe sterk verankerd de agressie-
repressie gedachte in het populaire denken is. 
77Ook de jongens stelden eisen aan beheersing van woede: wie fysiek vechtend door het lint 
ging, zoals Collin, werd uitgelachen en belachelijk gevonden. 
78 Vlg. Giselinde Kuipers (2001) die met betrekking tot moppen stelt dat een mop altijd een 
uitnodiging is (267). Niet alleen om te gaan lachen maar ook ‘om er bij te horen’. Zij noemt de 
mop daarom ‘een kleine samenzwering’ (Ibid.: 234-235).
79 De kinderen uit het onderzoek van Diane Reay (2001) gebruikten de term tomboy wel de-
gelijk zelf (Reay 2001: 161-162).
80 Paechter (2010) merkt op dat de tomboy meisjes tegen elf jaar meer nadruk leggen op een 
meisjesachtige uiterlijk (Paechter 2010: 225,231-233). 
81 Zowel de leerkrachten als de ouders van de kinderen meenden, wanneer ik ernaar vroeg, dat 
zij geen verschillende verwachtingen ten aanzien van jongens of meisjes hadden en hen niet 
anders benaderden. ‘Gelijke kansen en gelijke rechten’, zei een van de vaders. ‘Ik behandel 
iedereen gelijk’, zeiden de leerkrachten. De opvoeders namen wel verschillen waar tussen jon-
gens en meisjes en verklaarden die vanuit de biologie. Bij de leerkrachten nam ik evenwel wel 
degelijk waar dat zij druk jongensgedrag afkapten en bestraften en rustige meisjes beloonden 
(vaak letterlijk zeiden ‘neem een voorbeeld aan….[naam van rustig meisje]’. De jongens had-
den dit overigens wel door: ‘Meisjes mogen alles’, zeiden een paar jongens op verschillende 
momenten tegen me.

Hoofdstuk 5
82 Valerie Walkerdine (1990) stelt zelfs dat kinderen in het onderwijs gedeseksualiseerd worden 
om het seksuele verlangen naar kinderen te verbloemen, dit staat tegenover het geseksuali-
seerde kind, meestal een meisje, dat object wordt van de male gaze (1990: 120-123).
83 Herdt beschrijft de (magere) geschiedenis van onderzoek naar kinderen en seksualiteit. Aan 
het begin van de vorige eeuw werd seksualiteit, dus ook die van kinderen, zowel in de popu-
laire cultuur als in de wetenschappen gezien als een functie van individuele verschillen. Al 
het seksuele komt voort uit een individuele aangeboren ontwikkeling (‘seksueel essential-
isme’ noemt Herdt dit) (Herdt 2007: 214). Dit staat volgens hem tegenover het sociale ver-
schillen model, waarin seksualiteit gezien wordt als de uitkomst van socialisatieprocessen. 
Antropologen, voor zover ze seksualiteit onderzochten, kozen dit socialisatie model, daarbij 
zwaar leunend op Freud, waardoor er blindheid was voor machtsstructuren en onderdrukking. 
Ook antropologen zagen seks als behorend tot reproductie en een biologische behoefte, alsof 
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seksualiteit los staat van de sociale wereld. In het ontwikkelingsmodel staat de witte midden-
klasse model voor wat een normale ontwikkeling zou zijn. Pas de laatste decennia is hierin 
verandering gekomen (Ibid.: 215-226).
84 De seksuele onschuld van het kind is iets wat volwassenen voor kinderen wensen, in plaats 
van dat het een natuurlijk gegeven van kind-zijn zelf is, stelt Renold (2006: 277). Onderzoek 
dat zich richt op seksualiteit en gender, behandelt tot nu toe vooral meisjes en vrouwelijke 
seksualiteit (Ibid. 278).
85 Cas Wouters stelt dat er makkelijk geschreven wordt over de ‘seksualisering’ van de samen-
leving, maar dat het ontbreekt aan theorievorming en aan een historisch perspectief hierover 
(Wouters 2012: 266). Volgens Wouters maakt seksualisering ‘dus integraal deel uit van het 
proces van informalisering’ (Ibid.: 268).
86 Interessant in dit verband is de reactie van Gill (2007) op een artikel van Duits & Van 
Zoonen (2006). Duits & Van Zoonen bestrijden in hun artikel het gebrek aan agency dat de 
samenleving en wetenschappers meisjes toedichten waar het hun seksualiteit betreft. Volgens 
hen moeten de meisjes zelf aan het woord komen en moeten hun antwoorden serieus genomen 
worden. Zij noemen als voorbeeld een meisje dat zegt een naveltruitje te dragen omdat ze het 
warm heeft. Terecht merkt Gill (2007) op dat Duits & Van Zoonen hiermee voorbij gaan aan 
de dwingende kracht van het seksualiteitsvertoog om je er als jong meisje aan te onderwerpen 
en dat een opmerking als ‘ik heb het warm en daarom draag ik een naveltruitje’ niet het hele 
verhaal is. Inderdaad, dat lijkt mij ook niet het einde van een onderzoeksvraag, maar het begin. 
Het meisje uit het voorbeeld van Duits & Van Zoonen was zich denk ik wel degelijk bewust 
van wat dit naveltruitje van haar kon maken (een geseksualiseerd subject), maar verkoos zich 
daar tegen te verzetten. Hoe dwingend de interpellatie ook moge zijn, meisjes kunnen ook 
besluiten een andersoortige positie in te nemen. De vraag die hier blijft liggen is dan ook: 
waarom identificeren meisjes zich wel of niet met een seksuele positie?
 Een voorbeeld van een boek dat voortkomt uit morele paniek over de seksualise-
ring van meisjes in Amerika is de bundel van Sharna Olfmann (2009), waarin verschillende 
auteurs verhalen hoe slecht de invloed van porno en pornoficatie op jonge meisjes is. Vergelijk 
Pomerantz die gewag maakt van deze morele paniek (Pomerantz 2009). Feona Attwood waar-
schuwt voor een te simplistische opvatting over seksualisering (Attwood 2008: 288). Zij keert 
zich tegen wetenschappers die slechts een negatief en moreel standpunt innemen ten opzichte 
van seksualisering als iets slechts voor meisjes en vrouwen. Hoewel Feona Attwood Rosalind 
Gill (2003), die stelt dat seksualiteit van vrouwen heden ten dage een oude boodschap in een 
nieuw jasje is (vrouwen zeggen hun seksualiteit te vieren en zijn daarmee weliswaar actieve 
subjecten, maar blijven nog steeds ‘object’ van de male gaze) genuanceerder vindt, wijst ze op 
een interessante mogelijkheid. Zij pleit ervoor niet alleen te kijken naar de vorm van seksu-
alisering, maar ook naar de toon waarop dat gebeurt. In de ironische toon ziet zij wel degelijk 
aanknopingspunten voor subversieve interpretaties (Attwood 2006). In mijn onderzoek heb ik 
bij meisjes noch jongens ironie waargenomen in de manieren waarop zij hun seksuele verlan-
gen vormgaven.
87 In het Engels verwijst het begrip ‘sex’ ook naar een categorie: man of vrouw, en daarmee
naar opvattingen over manlijkheid en vrouwelijkheid (Spronk 2006: 14).
88 Voor een nuttig overzicht van de verschillende gebieden waarop sociologen seksualiteit 
onderzocht hebben, verwijs ik naar het artikel van Dawne Moon (2008). In dit artikel onder-sc-
heidt zij zes terreinen van onderzoek: 1. Sociologen die economische metaforen gebruiken of 
bekritiseren. Deze studies denaturaliseren seksualiteit en tonen sociale processen die seksuele 
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relaties en verlangens voortbrengen. 2. Studies die laten zien hoe culturele veronderstellingen 
over seks economische status en statusverschillen reproduceren en bekrachtigen. 
3. Studies naar de productie van sociale hiërarchieën op microniveau door middel van het 
overdragen van seksuele normen 4. Macroniveau studies die sociale processen analyseren 
waarin seksualiteit burgerschap en personhood definiëren. 5. Studies die kijken naar hoe 
mensen culturele schema’s internaliseren en hun opvattingen over wie ze zijn en wat ze voelen 
ingeven. 6. Studies naar de wijze waarop sociologie zelf dominante ideeën ten aanzien van 
seks reproduceert (Moon 2008: 184, 185).
89 Stevi Jackson (2007) maakt duidelijk onderscheid tussen subjectiviteit en ‘zelf’ omdat, vindt 
hij, subjectiviteit voornamelijk door taal en discours geconstitueerd wordt en op zichzelf niet 
sociaal zou zijn, terwijl, stelt hij, het ‘zelf’ door en door sociaal is (Jackson 2007: 5-8). Voor 
mij is hier geen onderscheid tussen, behalve dat de term seksueel subject meer het sociale 
constructieve aspect, dus het vertoogniveau, benadrukt, terwijl ‘geseksualiseerd zelf’ meer het 
(door het sociale geïnformeerde) ervaringsniveau benadrukt.
90 Het gedrag van kinderen is vanuit de kinderen zelf nooit ‘oefenen voor later’. Dat wil nog 
niet zeggen dat hun gedragingen en daarmee gepaard gaande ervaringen niet leerzaam kun-
nen zijn in latere fases. Het effect van vroegere ervaringen op latere wordt pas later duidelijk. 
Ik zie hierin geen verschil met volwassenen: wat zij tegenkomen op hun pad kan op een later 
moment als effect hebben dat ze bijvoorbeeld geleerd hebben om met tegenslagen om te gaan, 
waardoor zij op een later moment blijken baat te hebben gehad bij de eerdere ervaring. In dat 
opzicht oefenen volwassenen evenzeer voor later als kinderen.
91 Vergelijk ook een psychoanalyticus als Hans Gerritzen (2001:4).
92 Tween is een samentrekking van de woorden teen en between.
93 Er zijn natuurlijk uitzonderingen hierop. Een daarvan is het onderzoek van Emma Renold & 
Jessica Ringrose (2008). 
94 Dat Nathan kon ‘spelen’ met homoseksualiteit was te danken aan zijn zeer sterke positie 
in de klas: op alle heteroseksuele normen (goed in sport, stoer, meisjes seksueel begerend)
scoorde hij hoog (vgl. Renold 2005).
95 De beweging Riot Grrrls in het begin van de jaren ’90 uit de vorige eeuw, bestaande uit 
hogere witte middenklasse meisjes met interesse in punk wordt als het begin van het gebruik 
van Girl Power gezien. ‘Girl Power celebrates the fierce and aggressive potential of girls as 
well as reconstitution of girl culture as a positive force embracing self-expression through 
fashion, attitude, and Do-It-Yourself (DIY) approach to cultural production’ (Gonick 2006: 
7). In Europa zorgden de Spice Girls voor de popularisering en ‘hyper-seksualisering’ van het 
begrip (vgl. Lemish 1998; Gonick 2006: 9). Uiteindelijk is Girl Power opgepikt en benut door 
en voor commerciële doeleinden (Gonick 2006:11). Volgens Gonick benadruk het Girl Power 
vertoog dat meisjes hun subjectiviteit zelf vorm kunnen geven als een project (verwijzend naar 
Giddens) (Ibid: 18).
96 Er zijn talloze (feministische) wetenschappers die het Girl Power vertoog bekritiseren omdat 
het meisjes een schijnkeuze biedt. Wat lijkt op de viering van hun eigen gekozen seksualiteit 
is in wezen een bekrachtiging van een aloud liedje: dat meisjes objecten zijn voor de manlijke 
blik (vgl. Duits & Van Zoonen 2006).
97 Openbare scholen zijn verplicht om de kinderen de mogelijkheid te geven Godsdienstles en 
Humanistisch Vormend Onderwijs te volgen. Het is niet verplicht voor de kinderen om aan 
deze lessen deel te nemen. 
98 Renold stelt hetzelfde maar dan met betrekking tot de positie van geseksualiseerd meisje: 
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‘Even those [children,sk] that resisted or rejected the sexualisation of contemporary girl cul-
ture were ultimately positioned in relation to it’ (Renold 2006:496).
99 In het niet bestaande woord ‘Tuba’ ligt een verwijzing naar de echte naam van Valerie.
100 Een zelfde worsteling noteert Michelle Fine in haar onderzoek naar seksuele voorlichting 
op scholen in de Verenigde Staten. Zij stelt dat er sprake is van ‘A missing discourse of desire’ 
(Fine 1988: 33): uit de voorlichting werd dit discours weggelaten, terwijl de meisjes wel zelf 
verlangen ervoeren. Hierdoor kwamen ze in tweestrijd (Fine 1988).
101 Waar met betrekking tot meisjes wel degelijk de innerlijke strijd van meisjes met hun ver-
langen wordt beschreven in wetenschappelijke literatuur, ben ik die met betrekking tot jon-
gens niet tegengekomen. Tenminste niet op het gebied van seksualiteit. Wel op het gebied van 
underachievement (bijv. Epstein, Elwood, Hey & Maw 1999 [1998]; Reay 2003): jongens 
presteren op de lagere school en tegenwoordig ook op de middelbare school lager dan meisjes.
102 Debbie Epstein e.a. merken op dat falen van jongens op leergebied vaak wordt toegeschre-
ven aan externe factoren, terwijl hun leersuccessen inherent aan hun briljantie wordt geweten. 
Voor meisjes zou dit net andersom liggen (Epstein, Elwood e.a. 1999 [1998]: 4,5). Wellicht is 
deze gedachtegang breder te vinden en geldt dit ook voor gedrag. Zo lijken de meisjes verant-
woordelijk gehouden te worden voor het begeren dat zij opwekken en de jongens niet voor het 
begeren dat zij uiten.
103 Zie Hawkes (1996) voor een mooie beschrijving van hoe seksualiteit en moraliteit met 
elkaar verweven raakten in de negentiende eeuw.
104 Claire Charles wijst erop dat Girl Power in haar onderzoek onder meisjes behalve naar 
seksueel empowerment ook refereerde aan ‘zelf-management’ en zelf bepaling op het gebied 
van bijvoorbeeld werk (financiële onafhankelijkheid) en vrouwenrechten (om te stemmen bij-
voorbeeld) en dat Girl Power zo verwijst naar neoliberaal burgerschap (Charles 2010: 39,40; 
vgl. ook Gonick 2006). In mijn onderzoek werden deze vormen van zelfbepaling behalve door 
Fenna, niet zo duidelijk geuit door de meisjes –maar wel verondersteld in hoe zij over hun 
toekomst spraken.
105 Met betrekking tot authenticiteit en seksualiteit is het interessant om Foucaults Deel I, 
Geschiedenis van de Seksualiteit: De Wil tot Weten (1984 [1976]) te noemen. Hierin laat Fou-
cault zien dat het idee dat in onze westerse wereld seks eeuwenlang iets zou zijn geweest 
dat onderdrukt moest worden met de psychoanalyse als bevrijding daarvan, niet houdbaar is. 
Sterker nog, stelt Foucault, zeker al vanaf de zeventiende eeuw is seks juist verworden tot iets 
waarover gesproken móest worden: ‘Hoe meer de seks uit de taal geschrapt werd, hoe meer 
fatsoensregels het spreken over seks aan banden legden, des te meer specifieke vertogen er 
ontstonden’ (1984 [1976].: 21). En: ‘Wat de moderne maatschappijen kenmerkt, is niet dat de 
seks er gedoemd is in de schaduw te blijven, maar dat ze zich tot taak gesteld hebben er steeds 
over te spreken en wel door haar als het geheim bij uitstek tot gelding te brengen’ (Ibid.: 38). 
 Hoewel Foucault over en vanuit vertogen redeneert en niet vanuit subjecten, zet hij 
in zijn geschiedenis wel degelijk een krachtige overtuiging neer die met seksualiteit verwe-
ven raakte: de overtuiging dat seksualiteit de kern van onszelf bevat. Jeffrey Weeks stelt in 
dit verband dat ‘Increasingly in the twentieth century people defined themselves by defining 
their sex’ (Weeks 2003: 31). Weeks spreekt hier over ‘sex’, dus over seksualiteit als ‘erotisch 
praktijk’. Ik denk echter dat hier ook ‘seksualiteit’ had kunnen staan, dat zelfdefiniëring breder 
gezien kan worden en dus evenzeer verbonden is met seksueel verlangen. Gail Hawkes spreekt 
van: ‘The aura conferred on sexuality as “the centre of our beings”’ (Hawkes 1996:4).
 Bij de kinderen vond ik bovenstaande overtuiging dat seksualiteit de kern van ons 
zelf uitmaakt niet terug. Ik vond onder de meisjes wel de angst dat zij tot het sexy-zijn gere-
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duceerd zouden worden. Er was dus op een andere manier sprake van een worsteling met de 
combinatie van authenticiteit en seksualiteit. 
106 Zie voor een uitgebreide geschiedenis van de moderne identiteit het boek van Charles Tay-
lor Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (1989), dat tevens een geschiedenis 
van authenticiteit is (in het Westen).
107 Ook Linda Duits schrijft over de meisjes (in groep 8 en eerste jaar van de brugklas) in haar 
onderzoek dat zij putten uit een ‘repertoire van authenticiteit’. Niet alleen hechtten zij waarde 
aan ‘jezelf zijn’, tevens gebruikten zij dit repertoire om een coherent verhaal over zichzelf 
(narrative of self) te vertellen (Duits 2008: 211-215). In mijn onderzoek heb ik niet zozeer 
gekeken naar narratives of self maar naar hoe de kinderen opvattingen, ideeën en vertogen 
uit de bredere samenleving inzetten om zichzelf ten opzichte van elkaar mee te positioneren.
108 Zie voor een geschiedenis van het woord ‘slut’ in Engeland een artikel van Feona Attwood 
(2007), waarin zij laat zien dat het woord ‘slet’ in de late twintigste eeuw op verschillende 
manieren invulling kreeg, onder andere door meisjes en vrouwen die zich juist verzetten tegen 
de nare bijklank ervan.
109 Wat het boek van Levy tevens interessant maakt is dat ze wijst op en talloze voorbeelden 
geeft van de enorme kracht/macht van het visuele. Alles lijkt ook te gebeuren via het beeld-
scherm, of met behulp ervan. Een vertoog heeft natuurlijk nooit uit slechts verwoordingen 
bestaan, maar bestaat nu toch echt uit minstens evenzo vele verbeeldingen. Daarmee zou aan 
Foucaults bewering dat in de moderne tijd de heerschappij niet lag bij degene die bekent, maar 
bij degene die ondervraagt of luistert (Foucault 1984 [1976]:60), toegevoegd kunnen worden: 
en bij degene die kijkt.
 Ook zou je je op basis van Levy’s boek kunnen afvragen of de vrouwen en meisjes 
die ze opvoert, zichzelf ‘werkelijk bekennen’ en of ze door seks en seksualiteit als spel te zien 
niet eerder ‘ontkennen’ dat seks heet de kern van onszelf uit te maken. 
110 Waarom, vraagt Stevi Jackson zich af, is het seksuele zo belangrijk geworden in het laat 
moderne project of self: 

Why, despite postmodern attempts to destabilize it, sexual identity remains central to our 
sense of who we are; and why, judging by the booming market in sexual self-help books, 
there appears to be a widespread preoccupation with the pursuit of sexual self-improve-
ment? (Jackson 2007:5). 

Jammer genoeg stelt Jackson alleen de interessante vraag, maar formuleert hij er in zijn artikel 
geen antwoord op.
111 Hawkes stelt dat je zou kunnen zeggen dat de veelheid aan mogelijkheden en keuzes een 
bevrijding is: ‘But, read another way, the multiplicity of [sexual, sk] spheres merely offer an il-
lusion of choice. More explicitly, they operate in ways that reflect the ideological infrastructure 
of late capitalism, as forms of manipulation rather than overt regulations’ (Hawkes 2004: 181). 
Er is dus eerder sprake van een illusie van vrijheid, van schijnvrijheid, dan van daadwerkelijke 
vrijheid. 
112 Shauna Pomerantz begint haar boek over meisjes en kledingstijl op school met het weer-
geven van wat zij morele paniek noemt in de VS en Canada over de mode van meisjes aan 
het begin van deze eeuw. In de media werd gesproken van de ‘slutty look’ (Pomerantz 2008: 
6,7). 
113 Dit leek overigens vooral op te gaan voor meisjes. Wat betreft de jongens heb ik niet genoeg 
informatie.
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Terugblik
114 In The Psychic Life of Power (1997a) stelt Judith Butler, in navolging van Foucault, dat 
subjecten weliswaar aan macht onderworpen zijn maar dat zij tegelijk door macht gevormd 
worden en dus afhankelijk zijn van macht voor hun ontstaan en bestaan: ‘Subjection consist 
precisely in this fundamental dependency on a discourse we never chose but that, paradoxi-
cally, initiates and sustains our agency’ (Butler 1997a: 2).
115 In The Psychic Life of Power (1997a) stelt Butler dat het begrip interpellatie niet verklaart 
waarom het subject de positie waartoe hij geroepen wordt accepteert: 

The interpellation of the subject through the inaugurative address of state authority [in het 
voorbeeld van Althusser waarbij een politieagent ‘hé jij daar!’ roept en het subject zich om-
draait, sk] presupposes not only that the inculcation of conscience already has taken place, 
but that conscience, understood as the psychic operation of a regulatory norm, constitutes 
a specifically psychic and social working of power on which interpellation depends but for 
which it can give no account (1997a:5). 

116 Een voorbeeld van een onderzoek waarin de autoriteit van ‘de roepende’ wel degelijk 
meespeelt betreft het onderzoek van Brownyn Davies e.a. naar onderwerping in de schoolcon-
text (Davies e.a. 2001; Davies 2006). Davies e.a. onderzochten op basis van wat zij een ‘col-
lectieve biografie’ noemen (Davies e.s. 2001: 168-169) de vaak paradoxale manieren waarop 
de auteurs zelf als schoolmeisjes tot stand kwamen. Een ‘collectieve biografie’ behelsde voor 
Davies e.a. de volgende methode: iedere onderzoeker schreef herinneringen aan de schooltijd 
op, waarna zij deze persoonlijke geschiedenissen in het licht van Butlers theorie over sub-
jectivering bespraken en bewerkten (Davies e.a. 2001). Zo ontstaat er in het artikel een mooi 
beeld van de ambivalenties die met subjectivering gepaard gaan: enerzijds de trots wanneer zij 
als ‘goed schoolmeisje’ slagen, anderzijds de meestal stille pijn die hiermee gepaard ging (de 
onderwerping aan eisen om te kunnen slagen). Uiteindelijk bevestigen ze hiermee Butlers the-
orie dat ‘mastery’ (slagen) en ‘submission’ (onderwerping) tezamen subjectivering uitmaken 
en niet zonder elkaar bestaan (Davies e.a. 2001: 168).
 Daarnaast laten Davies en co-auteurs zien hoe subjecten tot stand komen in de inter-
actie tussen leerlingen en leerkrachten (ibid. 2001). Het opvallende van beide artikelen is, dat 
subjectivering voornamelijk onderzocht werd in de relatie tussen kind en een volwassene, die 
in zijn of haar functie reeds autoriteit bezit. In deze dissertatie laat ik zien hoe subjectivering 
eveneens tot stand komt in en door de interacties van kinderen onderling.
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Summary

In the early 1990s, the Dutch media paid a lot of attention to children and their 
supposed ‘lack of values’ and ‘disrespect for authority’. The parents, it was said, 
had lost control and children were described as little monsters that controlled 
them. This simplification does not take into account that parents and their chil-
dren are subjected to the same kinds of discourse: both use the same dominant 
ideas to position themselves in their social worlds.  Though I started my re-
search with the question with which discourses parents and children identified 
themselves, this thesis takes the children’s points of view in relation to this 
question as its only focus. In this sense, this thesis fits into a rather recent tradi-
tion of Childhood Studies, in which social scientists investigate childhood from 
different perspectives, but take the agency of children as their starting point.
 For this dissertation, I researched a group of children at a school in Am-
sterdam for a year and a half. When I started the research in January 1997, they 
were nine and ten years old and attending the sixth grade (the Dutch elemen-
tary school system has eight grades, called ‘groups’ or in Dutch groep(en)). 
When I resumed my participant observation in August 1998, they were elev-
en and twelve years old, and in their last year of primary school, ‘groep 8b’.
 One way to show the ways that children are part of, and influenced by, the 
‘bigger’ world, is to focus on their ‘citations’ of different norms, or conditions. 
A discourse is a set of ideas and imaginations in relation to a certain theme that 
tells us what is true and real, what can be said, thought, imagined and showed, 
what is right and good and possible, but also what is wrong, untrue, impossible 
and not allowed. Discourses are implicit or explicit in language, verbal and 
non-verbal, in written and spoken language, in images and in behaviour. Based 
on the children’s interactions and ideas, I detected three interconnected dis-
courses (adolescence, gender and sexuality) and two core assignments based 
on two other discourses. The first core assignment stems from the discourse of 
authenticity and was translated by the children as ‘be yourself’. For the second 
core assignment, no good English translation exists. It stems from the discourse 
of maakbaarheid (the direct translation is ‘make-ability’) and was verbalised 
by the children as ‘show courage’ or ‘do something about yourself’. I call 
these the core assignments because they were interwoven in every discourse.
 I took the interactions of the children and their verbal and non-verbal 
behaviour to be ‘performances’. Though inspired by Judith Butler’s ideas, I 
had my own interpretation for this word. To look at interaction and behav-
iour as ‘performances’ of adolescence, gender and sexuality made it possible 
to discover what conditions, claims or norms they constituted. The children 
did not invent these norms themselves, but ‘cited’ them in their performances. 
Here lies the connection between the world of the children and the wider so
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ciety they were part of. My focus on norms made it possible to show that 
conditions and assignments affect performances and are indissolubly con-
nected with the children’s verbal and non-verbal interactions. I also wanted 
to show that the children tried to direct their performances. In their efforts to 
gain control over their performances, the children tried to combine all condi-
tions and assignments. In this sense, directing is not only an individual phe-
nomenon but a social one as well. To direct is to give one self a recognisable 
form in the outside world. This dissertation takes the experiences, efforts and 
difficulties of the children to gain a social position as its point of departure.
 This thesis shows that pre-adolescents, just like adults, try to conquer 
a place in the social world, in the hierarchy of the groep. Pre-adolescents find 
themselves in a liminal phase between childhood and adolescence. My research 
shows that the quest for social recognition in the broader social world starts in pre-
adolescence. This quest is not a purely individual one. It is a social one as well: 
the children pursue this social recognition together and in relation to one another. 
The conditions and norms of the aforementioned discourses are treated separately 
in different chapters (2, 4, 5). The two core assignments are recurring in almost 
every chapter (except for in the introductory chapter 1 and the Intermezzo). 
 In chapter 1, I introduce the thirty children of groep 8b (nineteen girls 
and eleven boys). I show that the social cohesion was low. Though most chil-
dren belonged to a subgroup, friendships were, with some exceptions, not 
closely knit. The children said that they missed that kind of friendship in the 
groep. In the different subgroups, the children did hang out with each other 
and shared opinions on main topics. The different subgroups were: The Ado-
lescents, who set the tone; the two Journalists who followed the Adolescents 
closely; The Professors, with their own leader, who explicitly turned away 
from the Adolescents (apart from one girl). They got along well with the Quiet 
Boys, who also placed one boy at the top of their hierarchy and the ‘Childish 
Girls and Boys’, who were intrigued by the Adolescents but not taken seri-
ously at all by them. The low social cohesion made the children vulnerable: no 
one defended another. Because of this the fear of being marginalised was big.
 Chapter 2 has popularity and adolescence as its main themes. It shows 
that the children divided each other into three categories: childish, already-ad-
olescent and adult-like. No one wanted to be accused of being childish. The ‘al-
ready adolescents’ were admired. ‘Adult-like’ was rejected. The Adolescent girl 
that, in the eyes of her classmates, pretended to be an adult, was followed with 
a mixture of fascination and aversion. The children identified themselves with 
‘later’, with adolescence. This identification with something they themselves 
said they were not stems from an already present desire for a socially accep-
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table position. This desire shows that there are no other social identificatory 
possibilities for pre-adolescents. I show in which ways the children took over 
the dominant developmental psychological image of ‘the child’ as a ‘grow-
ing being’: the child exists in its own preparation for later. They speeded 
up the process, so to say, to adolescence as the first moment in which they 
meant to find social recognition. As an example of the fact that this desire 
is individual and social, I present the popularity of the Adolescent girl Jaya.
 According to social scientific literature, popularity consists of main traits 
of popular children. However, I look at popularity as a phenomenon that carries 
a promise that connects to a collective desire of classmates. This consisted of 
the desire to be(come) a beautiful, socially capable and socially in control ado-
lescent. Jaya became the most popular girl because she performed adolescence 
in such a way that everybody wanted to identify with her. The portrait of Jaya 
shows that identification is accompanied by efforts to gain control over one’s 
position and to influence others. Jaya cited from the discourse of authenticity 
that demanded ‘to be yourself’, from the discourse of maakbaarheid that re-
quested to direct yourself; from the gender discourse that demanded modesty; 
from the discourse of adolescence that dictated to be preoccupied with falling in 
love, giving adults cheek, and being indifferent to school work; she cited from 
the discourse of sexuality that demanded to design both the desire for someone 
as the own desirability. Jaya knew how to manifest herself as socially invulner-
able.  She radiated the promise that once one was an adolescent, one would be 
‘real’ and ‘strong’, that one would overcome socially complicated relations, 
that one would finally be ‘really someone’. This was a nice promise, since the 
social cohesion in the groep was weak (‘Later in life we will feel strong’). Se-
condly, the promise was nice because it solved the fear of the approaching ado-
lescence (‘Adolescence will not be that bad’). Thirdly, the promise redeemed 
the desire for a recognizable social role (‘We will really become someone’). 
At the same time, the painful thought ‘At this moment (as not-child and as 
not-yet-adolescent) we are not yet someone’ was hidden. To study popularity 
is to study collective identifications, promises, desires – and what lies behind.
 The counterpart of popularity is marginality. In Chapter 3, I show 
that a couple of children were marginalised. They were excluded from the 
gossiping and the sharing of secrets: the material of social capital. With the 
aid of somatic and behavioural criteria or norms, they were said to be too 
fat, too thin, too ugly, not well-dressed, too unathletic, too stupid etc. Their 
classmates legitimised their marginalisation on basis of these criteria.
 Social psychologists investigated bullying among school children and de-
scribe individual character of behavioural aspects of the bullies and their victims. In 
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this chapter, I wanted to show that it merely seems that children have to margin-
alise; that marginalisation is inherent in using dominant discourses, for in the 
effort to live up to its claims, children install demarcations between ‘successful’ 
and ‘unsuccessful’. The process of demarcating consists of permanently evok-
ing the demands concerning the body and behaviour. On the one hand, domi-
nant ideas concerning the adolescent body, the gendered body and the sexual-
ised body were more or less implicitly present in these demands. On the other 
hand, the discourses of adolescence, gender and sexuality induced behavioural 
claims. Who did not live up to these claims was marginalised. In this process, 
the children’s struggle with the two core assignments also played a major part.
 The authenticity assignment is to develop one self, to display one’s 
talents and to be real or authentic. The children summarised this assignment 
in the words ‘to be yourself’. The assignment of maakbaarheid holds the in-
dividual responsible for success and failure. Among the children, I found 
this assignment in a demand ‘to show courage’ and in the words ‘do some-
thing about it’ (have the courage to defend yourself). The children strug-
gled to combine these two assignments. ‘To be yourself’ was not that easy. 
One needed courage ‘to be one self’, for that meant to be different from the 
rest, to position one self clearly, to make one self socially vulnerable. Self 
management was needed, but this had to be practiced invisibly. The chil-
dren who managed themselves too obviously were called ‘fake’. Self man-
agement was ‘fake’ and ‘courageous’ at the same time. On the other hand: 
the children that did not direct themselves simultaneously were ‘weak’ and 
‘real’. The marginalised were condemned for not managing themselves, for 
a lack of courage. Legitimising marginalisation, the children evoked the 
maakbaarheids assignment, time and again. In doing so, marginalisation be-
came a ‘warning’: to be socially strong is your own responsibility, beware! 
 After two chapters in which I describe the children’s social struggle, 
I inserted an Intermezzo about their moments of harmony. Moments of har-
mony occurred regularly, for example when the children worked together on a 
project or showed each other (athletic) tricks they were good at. In those situa-
tions, differences between the children as basis for evoking and consolidating 
demands seemed to disappear to the background. At the end of the school year, 
however, social harmony increased. The situation in the classroom had changed 
in two ways: firstly, the children rehearsed the theatre play to be performed as 
a closing of their primary school years. Secondly, the Adolescents had chased 
away the ‘adult-like’ Valerie: the last weeks of the school year she did not 
return to school. I take the increased harmony to be an example of Turner’s 
description of communitas. Communitas arises in situations of shared trans-
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formation, in a stage of a liminality or transition. Old structures (hierarchies 
for example) temporarily make place for feelings of mutual solidarity. The har-
mony among the children resembled Turner’s communitas, which could arise 
as the children seemed to realise that they all were in the same boat together, 
that they were all to say goodbye to their childhood, and that they all would 
enter their high schools as adolescents. In this way, the children realised their 
liminal status as pre-adolescents, as in between childhood and adolescence.
 For the children actively awaited adolescence as girls and boys, Chap-
ter four 4 deals with gender struggles. It shows visible that also on the terrain of 
gender, the fear of being marginalised forced itself a way through the surface. 
Gender performances were constituted around a coercive ‘hetero-normativity’. 
For the boys, this meant demands of being cool and being good at sports, and 
for girls to be modest and pay attention to their appearance. In making homo-
phobic jokes and remarks the boys hid their fear of being unable to fulfil the 
demand of coolness. At the same time, in doing so, they consolidated this de-
mand. I found the same mechanism among the girls, who hid their fear of failing 
demands as at the same time evoking them by constantly judging their own and 
each other’s appearances. The girls really had to show modesty by repeating, 
all the time, that they were unable to meet the demands that were made on them.
 Boys and girls competed in their own groups about demands: the 
boys had to display themselves as cool and big as possible, whereas the girls 
forced themselves and each other to downplay themselves. In competition, 
both boys and girls disguised their fears of marginalisation and also created 
possibilities to consolidate or confirm their positions. Humour is an exam-
ple of this as well: in humorous play, the boys used the demand for coolness 
to create solidarity and laughed off the difficulties of meeting up this de-
mand. The girls released the effort to fulfil the demand by having the giggles.
Alternative gender positions also existed: the cool girl and the uncool boy. 
To not be marginalised completely, it was important for these children to be 
able to meet some of the gender demands. The cool girl, for example, showed 
enough modesty to be accepted in her alternative way of being a girl. And one 
of the uncool boys was very good at sports, therefore he managed not to be 
marginalised. In social scientific literature, these alternative possibilities are 
called norm transcending and norm confirming: on the one hand these posi-
tions did offer alternative ways of being a girl or a boy, on the other hand, 
the fierceness with which one of the non-cool boys was marginalised and 
the basis on which the girl was included, was extremely norm confirming.
 In connection with the demands concerning adolescence and gen-
der, the children also tried to meet the demands of sexuality. Chapter 5 
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treats the question why sexuality was such an important issue in groep 8b. 
 The theme of sexuality in relation to children is mostly described 
in terms of abuse. The image of the child as (sexually) innocent influences 
our expectations of children strongly. When I started my research (the chil-
dren were nine and ten years then) I was struck by the explicit ways in 
which the children made sex jokes, and constantly referred to sex in their in-
teractions. Sexuality still was an explicit theme when I returned to the now 
eleven and twelve year old children. From a psychological developmental 
perspective, the interest of the pre-adolescents is not surprising. The inter-
est, invoked by biology, in sexuality finds its forms in interaction and there-
fore is a social phenomenon as well. I show that, and how, the children de-
sired to be(come) sexual subjects, or tried to distance themselves from 
it and in doing so, designed their interest socially in relation to each other.
 I describe sexuality as consisting of two components:  to (fysically) 
desire and to be (fysically) desirable. ‘To have sex’ is implicated but is not nec-
essarily desired for. To divide sexuality in two active parts refers directly to the 
fact that desire requests ‘work’: both components need to be given form to. De-
signing desire and desirability means meeting demands. Both forms arise in so-
cial interaction and are inspired and motivated by the demands of the sexuality 
discourse: these were demands concerning the body and behaviour. The divi-
sion into two active components also makes it possible to overcome the stereo-
type of boys as merely desiring subjects and girls as merely desirable subjects.
 As the children were nine and ten years old, the subject of sexu-
ality already was inescapable, mostly because of the daily verbal and 
drawn references to and jokes about sex. In this way, all children were 
forced to take a position in relation to sexuality. Secondly, the chil-
dren made sexuality a coercively present theme by permanently com-
menting on Valerie (Adolescent girl), whom they called ‘porn Valerie’.
 Sexuality was centered on hetero-normativity: boys had to desire girls 
and vice versa. Homosexuality was ridiculised by homophobic jokes and re-
marks (mainly made by boys). The Adolescents proclaimed themselves and 
were proclaimed the norm: they met all demands. Who was unable to show 
his or her desire or desirability according to the demands, was marginalised, as 
happened to the Childish Boys and Girls, for they laughed about being in love 
and sex. The Adolescents saw themselves, and were seen, as more developed. 
Their sexual attitude was of a different kind. Every child had to relate to sexu-
ality, but not everybody identified with the sexual position of the Adolescents. 
The Professors and the Quiet Boys for example thought of sexuality as some-
thing that belonged to the children in high school. They explicitly stated that 
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they were still children. These children chose the position of child themselves, 
whereas the Childish Boys and Girls were marginalised into that position.
Even though the Adolescents desired a sexual position, this did not mean they 
could take it up easily. They had to navigate between the assignments of authen-
ticity and maakbaarheid and the demands concerning appearance and behaviour. 
The boys had to display their desire in cool competition, girls also had to exhibit 
a cool and provoking way of expressing desire. Girls referred to the discourse 
of Girl Power, in which girls are told to be active instead of passively awaiting 
boys’ attention. The girls however, had to show their desirability with modesty.
 I did not find explicit norms concerning boys and their desirability, but this 
does not mean they did not exist. During my research I fell into the stereotypical 
trap of boys as not being preoccupied with their desirability. Once I was behind my 
desk, I realised my mistake, where I saw my material on this subject was scarce. 
However, I did find that both girls and boys struggled with their desirability.
The girls called the boys ‘small’ and ‘childish’ on a daily basis: even the Adoles-
cent boys got these accusations. The boys struggled with the classifications of 
being ‘young’ or ‘small’: in comparison to the girls, they were indeed smaller and 
showed less physical features of adolescence. In the eyes of the girls, the boys were 
not desirable, whereas the boys wished to be desirable: they invested in clothes to 
look cool and attractive. The constantly expressed opinion of the girls gave more 
input to act cooler and stronger, to act more grown up than they actually were.
 The girls felt themselves reduced to their physical desirabil-
ity, whereas they longed to be desired for their ‘inside’ too. They 
struggled with the core assignment of authenticity on the one hand 
and taking a sexual position on the other: how to be ‘oneself’ and si-
multaneously be sexy in the eyes of others (to live up to the claims)?
 The discourses of sexuality and adolescence were interwoven: those 
who desired to be an adolescent had to be sexual at the same time, had to 
design their desire and their desirability. Although taking up a sexual posi-
tion brought about struggle, its appeal lied in the image the children had of it: 
they thought they could put it on or off, like a piece of clothing. In this way, 
they made the illusion for themselves that they were in control of what would 
happen to them (and in which they had no say): adolescence and the con-
comitant sexuality. Navigating between all claims and assignments, the chil-
dren actively used the discourse of adolescence. Navigation came with fears.  
 In the concluding chapter of the thesis, I write about the fears, the 
struggles and the becoming of sexual subjects. In foregoing chapters, I 
pointed out three fears: the fear for adolescence, the fear of being unable to 
meet the claims of the authenticity assignment and the fear of being mar-
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ginalised. I am aware of the fact that I write about individually experience 
fears, whereas I can not claim to know that every child really did experience 
these fears. However, I think I brought about acceptable arguments to de-
monstrate that these fears were hidden in collective identifications and rejec-
tions, in paradoxical and contradictory statements of the children, as well 
as in their struggles with different claims and assignments. Therefore I state 
that these fears were socially induced and fed, and found a collective shape.
 I found the basis for the fear of arising adolescence firstly in the 
shared opinion about Valerie and her expulsion, secondly in the struggles 
with being desirable, and thirdly in the identification with the popular Jaya.
 It was striking to me how much the children held the same negative opin-
ions of Valerie. The popularity of Jaya began and was confirmed by her on going 
fight with Valerie. Jaya was seen as ‘already-adolescent’ whereas the children 
called Valerie ‘already-adult’, ‘fake’ and ‘Porn Valerie’. Her classmates perma-
nently followed Valerie’s whereabouts, her ways of dressing, and what she said 
and did. They looked at her with a combination of fear and fascination. Even the 
girls who were her friends whispered to me what they ‘really thought of her’. Why 
was she so important? What sentiments were hidden in their rejection of Valerie?
 The power with which Valerie was condemned meant that Valerie repre-
sented something for the children. The classmates called Valerie ‘already adult’, 
‘already fourteen’ and ‘fake’ but in fact they knew Valerie was an adolescent and 
not an adult. Their opinions reveal a fear for arising adolescence and the ‘task’ 
that awaited them all: to become successful sexual adolescent subjects. On the 
one hand, they were attracted by the demarcation of a sexual position. Valerie 
showed them how to do this: you put on sexy clothes and there you are, a sexual 
subject. On the other hand, I think the straitjacket of it (there did not seem to be 
that many possibilities) was frightening to them (‘Help, do we have to become 
like that?’). The sexual position seemed so easy but was difficult to appropriate.
 I found another basis for the fear of adolescence in the expul-
sion of Valerie at the end of the school year. In the Intermezzo, I ex-
plained how the children suddenly played children’s games again. 
With the expulsion of Valerie, they expelled ‘adolescence’. In this way, 
they celebrated their liminality and demarcated the end of childhood.
 A second basis for my assumption is that ‘fake’ and ‘sex-
ual’ became articulated: all of the children were to become sexu-
al adolescent subjects, but how, seemed their question, were they 
to become sexual and to stay real and authentic at the same time?
This struggle with being authentic became visible in the struggle of the girls 
with desirability. The girls permanently judged each other’s sexiness. The de- 
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sire  for it was not allowed to be too obvious. The claims of sexiness were nar-
rowly defined.  The girls did not seem to feel the space to be sexy (appearance) 
and themselves (inner character) at the same time. Sexiness was available as a 
model, but the appropriation of it caused serious conflict.  Since sexiness and 
‘fakeness’ were articulated, the assignment to combine authenticity and sexi-
ness seemed impossible. However, the desire to be an adolescent was strong. 
The adolescent Jaya radiated another promise that fuelled the desire for it.
The children put Jaya at the top of hierarchy, unanimously. By doing so, they 
masked their fear for adolescence. For in their collective identification with Jaya, 
they adhered to the promise she radiated: that once you were an adolescent, it was 
possible to be socially strong and sexually desirable and desiring. By subscribing 
to this promise, they not only solved their own present social vulnerability, they 
also masked their fear for what was to come. It is even possible that the fear was 
woven into the dominant imaginations of adolescence and sexuality itself. In this 
way, it is not astonishing that the fear for adolescence found a collective form.
The second fear I mention in this thesis was the fear not to be able to 
live up to the claims of the authenticity assignment: the fear of not be-
ing able to be oneself. I read this fear in the children’s opinions about an-
ger and, secondly, in their ways of dealing with the marginalised.
The children demanded to control emotions. Anger was seen at the same time 
as the moment in which someone showed to be socially strong as the moment 
in which someone showed his or her ‘real’ self. According to the children, to 
show oneself in anger increased the chance of being marginalised. Here, they 
met the impossibility of the authenticity assignment that demanded of them to 
be able to show their real selves.  This way of thinking reveals that the children 
feared that when they would really show themselves, they would be rejected.
The children navigated between the authenticity assignment and the maak-
baarheid assignment. Maakbaarheid demanded that the children direct-
ed themselves, did their best to conform to all claims, and, in this way, put 
themselves into a recognisable form in which they were socially strong. 
On the other hand, the authenticity assignment demanded of them that they 
were able to show themselves and dared to be different from the rest. The 
children blamed the marginalised not to direct themselves and to be guilty 
of their own fate. By pointing out their failure to them, the children closed 
off the road out of marginality and kept the marginalised in their position.
The explanation that children who do not conform to the group norms get 
marginalised, is not satisfying enough. The children did legitimise margin-
alisation in this way. But every child who was marginalised had a counter-
part with the same physical or behavioural components who was not mar-
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ginalised. I think the strong urge to marginalise stems from the fear that 
‘being yourself’ means being different and that being different means 
to be marginalised. In essence, the fear consisted of not being differ-
ent from the marginalised. To mask this fear of the impossibility to be 
‘yourself’, the children found a collective form: to marginalise others.
 The third fear I mention in this thesis is the fear of marginalisation. 
In contrast to the two fears I just described, this fear was verbalised by the 
children themselves. The maakbaarheids assignment put a big responsi-
bility on the children: their social success as well as their social failure de-
pended on the extent to which the children were able to direct themselves 
and hide their self management (direction), taking all demands into account, 
navigating through all contradictions. Not every child made the same choic-
es: some chose to be in visible positions, others desired the social shade; 
some chose to take the position of adolescent, others rejected that position. 
Some were able to choose, others had their choices made for them. But ev-
erybody, in every position, aimed to live up to the claims and demands. In 
this sense, my thesis is about the becoming of (sexual adolescent) subjects.
 The children made huge endeavours to get a recognised position. 
As Sherry Ortner makes clear, agency partly consists of the desire to pursue 
‘cultural projects’ (that is: to conform to demands). In this thesis, I have de-
scribed Ortner’s cultural projects as three interconnected discourses. From 
these discourses emerged the desire to seize the position of sexual adolescent. 
In my dissertation, I have made clear to which extent the children were con-
scious of the fact that they had to design this desire for social recognition.
 Social recognition can only take place in socially recognisable forms. The 
word implies ‘constraints’: ‘in this way’ (demands). The word implies ‘to fit’: 
‘in this way, you do fit in and: ‘you don’t’ (in- and exclusion). In this way, agency 
always means that (deliberate) action takes place within relations of inequality. 
Those who are able to set the demands/to live up to them themselves are capable 
of in- and excluding others. In this way, assignments and demands of discourses 
influence subject positions and agency. They create the desire to conform as well.
 Subjection took place through what Althusser has called ‘interpellation’: 
the calling of a subject to a position. The children ‘interpellated’ each other as sub-
jects, using dominant ideas or demands from the discourses: ‘Hey you, adoles-
cent!’ They also subjected each other: ‘In this way (demands) you should behave!’ 
Interpellation creates a subject position that someone identifies with, opposes 
(contra-identification) or partly identifies with (disidentification). By interpella-
tion, the subject meets social recognition. In the term subject-ion both meanings 
are present: one becomes subject by subjecting to demands (one befits) and by 
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being the subject (one fits); for the outside world one gets a recognisable form.
 From this point of view, a discourse not only is an abstract col-
lection of ideas. Discourses manifest themselves in statements, imagi-
nations and behaviour. In every interpellation, a discourse is implicitly 
present. The daily interactions and performances of the children show 
how they constituted and subjected each other as adolescent subjects.
Though discourse theory acknowledges the contradictory in the process of sub-
jection, the experience of subjects disappears. In my thesis, I took these experi-
ences as my starting point. I showed how the children took a head start and tried, 
very consciously, to become sexual adolescent subjects. They felt they were sub-
jected to demands they did not fully create themselves. Those who succeeded in 
hiding the maakbaarheid (self direction) automatically seemed to meet with the 
authenticity assignment: they ‘really were themselves’, as the children put it. 
Here lies the struggle: (the desire) to meet with the demands made them doubt the 
possibility to simultaneously ‘be themselves’. ‘The self’ was thought of as some-
thing that escaped construction, something untranslatable to a subject position.
 Whatever the struggles they encountered, the children tried to find ways 
to design the demands and assignments together. The way to adolescence had 
to be taken, but along the road they actively tried to meet with demands. The 
beginning of the sexual adolescent subject is, aside from a biological and psy-
chological developmental process, a through and through social phenomenon.
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