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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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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-
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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-

24



Vertogen, opdrachten, worstelingen 

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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