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HOOFDSTUK 2

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 
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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 

67



Hoofdstuk 2

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 
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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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