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HOOFDSTUK 4

Worstelingen met gendereisen

Wie op zoek is naar verschillen tussen de speelwerelden van jongens en meisjes hoeft 
maar een blik op het schoolplein te werpen om aan de nodige informatie te komen 
(vgl. James 1993; Renold 2004: 252). Zelfs iemand die gender niet als centraal onder-
zoeksthema heeft, zoals ik, ontkomt niet aan het besef dat die verschillen in het dage-
lijkse leven van de kinderen een belangrijke rol spelen. De eisen voor jongens zijn zo 
anders dan die voor meisjes dat het verwonderlijk was dat de kinderen van groep 8, di-
rect gevraagd naar verschillen tussen jongens en meisjes, ten stelligste beweerden dat 
deze er niet waren. Op mijn vraag hoe hun leven eruit had gezien als ze in plaats van 
een meisje een jongen waren geweest en andersom, antwoordden de meeste meisjes 
dat ze dan heel goed of beter waren geweest in voetbal of een andere sport en ant-
woordden de meeste jongens dat ze dan een meisje zouden zijn dat heel goed was in 
voetbal. Voor de rest, zo beweerden ze, zouden ze ‘gewoon dezelfde persoon zijn’.
 Deze ontkenning ten spijt, laat ik in dit hoofdstuk de verschillende eisen 
zien die de kinderen aan jongens en meisjes stelden. Dit vertoog destilleer ik uit hun 
opvoeringen van gender, oftewel uit de sociale interacties tussen de kinderen en hun 
ideeën ten aanzien van gender die achter hun interacties schuilgingen. Te enen male 
wil ik opmerken dat het gendervertoog dat ik optekende, in de meeste opzichten geen 
‘uniek’ vertoog was, maar bestond uit ‘citaties’ uit breder (door de samenleving) ge-
dragen vertogen ten aanzien van gender.
 Was het tot dusver de opzet om te laten zien hoeveel werk het de kinderen 
kostte om de maakbaarheidsopdracht te combineren met authentiek zijn en hoe zij 
zich identificeerden met puber-zijn, in dit hoofdstuk beschrijf ik de dagelijkse wors-
telingen die de kinderen tegenkwamen in hun pogingen om zich als geslaagd meisje 
of geslaagde jongen een positie in de klas te verwerven.
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Hoofdstuk 4

Opvoeringen van gender

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

Interacties: ‘lastige’ jongens

In groep 8 (en ook twee jaar eerder in groep 6) waren er talloze situaties waarin gen-
derverschillen op de voorgrond stonden.  Zo verstoorden jongens dagelijks spelletjes 
die meisjes met elkaar speelden (vgl. Clarricoates 1978; Thorne 1993; James 1993; 
Kuik 1996; Orenstein  1994): zij renden bijvoorbeeld met z’n tweeën, drieën of
vieren op een groep pratende, klappende of springende meisjes toe, pakten hun sjaals, 
trokken aan hun haren, duwden ze uit elkaar of sprongen het springtouw in zonder 
op hun beurt te wachten. De meeste openlijke conflicten tussen jongens en meisjes 
vonden dan ook plaats naar aanleiding van dergelijke verstoringen – met name op het 
schoolplein. Bij dergelijke ruwe interventies van de jongens werden de meisjes vaak 
kwaad, waarop de jongens lachend naar hun volgende slachtoffers renden, niet in het 
minst aangedaan door de scheldwoorden die zij naar hun hoofd geslingerd kregen en 
de klappen en trappen die de meisjes uitdeelden.
 In groep 8 spraken de meisjes over de jongens als ‘jongetjes’, vonden hen kin-
derachtig en ‘niet de moeite waard’, zoals Marion zei. De Pubermeisjes, Professoren-
meisjes en de Journalisten vonden alle jongens ‘jongetjes’, hoewel de laatsten hierop 
voor de Puberjongens soms een uitzondering maakten. De Kinderachtige Meisjes 
vonden vooral de Kinderachtige Jongens kinderachtig en lieten zich iets minder stel-
lig uit over de andere jongens in de klas. De jongens spraken met minder minachting 
over de meisjes, maar maakten wel op andere manieren duidelijk dat zij jongenszaken 
van meer gewicht vonden dan meisjeszaken. Jongenszaken betroffen sport (en samen 
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Worstelingen met gendereisen

lachen, zoals ik straks laat zien) (vgl. Fine 1987; Van der Linden 1995: 369,373; Wood 
1984). Meisjes mochten, ook al voetbalden of basketbalden ze buiten school bij een 
club, in de pauzes niet meedoen met deze sporten. Zo bekrachtigden de jongens tel-
kens dat meisjes in hun ogen niet van hetzelfde kaliber waren als zij.
 Bordspelen met gemengde groepen liepen in de soep en eindigden in ruzie 
omdat jongens niet op hun beurt wilden wachten, elkaar voorzeiden en vals speelden 
en meisjes daar niet van gediend waren. Maar als meisjes hetzelfde gedrag als de jon-
gens vertoonden, duwden de jongens ze ruw het spel uit:

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

Voor mij als vrouw en als buitenstaander was het, ook al was de aanblik me bekend, 
opvallend om te zien hoe de jongens voor zichzelf in openlijke en ruw ogende com-
petitie een plek bevochten. Het leek hun daarbij zichtbaar genoegen te doen hard 
tegen elkaar te schreeuwen, pogingen te doen elkaar af te troeven en spelregels te 
negeren. De last die ze hadden van elkaars vals spelen leek ondergeschikt aan de lol 
over de irritatie die dit opwekte.
 Het opvallende was dat de jongens razend werden als hun spel door een meisje 
verstoord werd. Als Marion in het voorbeeld hieronder een jongen was geweest, was 
het anders afgelopen. Dan had de verstorende jongen eventueel een paar klappen en 
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Hoofdstuk 4

scheldwoorden geïncasseerd maar was hij ofwel opgenomen in het spel of zonder een 
grote scène afgedropen:

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

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

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

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

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

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

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

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

De jongens: humor en de eis tot stoerheid

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

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

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

De jongens: competitie en de eis tot stoerheid en sportiviteit

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

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

Het was dus voor jongens ook belangrijk om stoer te zijn in de ogen van meisjes. In 
hun onderlinge competitie riepen jongens de eisen en normen ten aanzien van jongen-
zijn op. Jongens die op onhandige (te zichtbare) wijze trachtten hun teleurstelling of 
schaamte over verlies te verbergen, kregen te horen dat ‘ze bij hun moeder moesten 
gaan janken’ of werden voor ‘homo’ uitgemaakt. Op deze manier onderwierpen de 
jongens elkaar aan de eis stoer-te-zijn door het verbergen van als ‘zwak’ gedefinieerde 
emoties en schaamte en het omzetten van die emoties in een stoere houding of stoere 
taal. Mats kon bijvoorbeeld bijzonder slecht tegen zijn verlies bij sport en spel, maar 
uitte zijn teleurstelling in kwaadheid op zijn medespelers. Iedereen wist dat hij geen 
goede verliezer was, maar omdat hij zelf goed sportte en fanatiek was en omdat hij 
stoer bleef in zijn boosheid, werd het hem niet ingewreven en werd er gezegd dat hij 
graag wilde winnen: ‘Mats is weer ’s nijdig’, zei Hein een keer, ‘Hij heeft niet gewon-
nen! Dan weet je het wel!’
 Schaamte was bij de jongens wel degelijk van hun gezichten af te lezen: in 

143



Hoofdstuk 4

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

De meisjes: heteronormativiteit, uiterlijk en de eis tot bescheidenheid

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

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

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

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

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

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

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

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

De meisjes: competitie en de eis tot bescheidenheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De meisjes: humor en bescheidenheid

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

Alternatieve opvoeringen van gender

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

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

Zo vond Jeroen zijn eigen niche in de klas, waar hij met rust gelaten en gewaardeerd 
werd. De twee jongens met wie Jeroen het meest optrok, Alexander en Daiwik, wil-
den niet op Jeroens manier onzichtbaar zijn. Enerzijds identificeerden zij zich met de 
dominante opvoeringen van jongen-zijn: Alexander leerde zichzelf deze op te voeren 
zoals ik hierboven liet zien en Daiwik fantaseerde over hoe het jongen-zijn zou zijn 
als hij puber was. Anderzijds onttrokken zij zich er ook aan: ze gingen niet in alles 
mee, wilden niet brutaal zijn in de klas en scholden niet mee met de andere jongens. 
Volgens klasgenoten voldeden ze niet volledig aan de voorwaarden: om als ‘echte 
jongen’ door het leven te gaan was Alexander te verlegen, droeg de verkeerde kleren 
en was Daiwik te klein van stuk en te lief tegen de leerkrachten. Volgens Mats waren 
zij ‘nog kinderen’- geen pubers en ook de meisjes vonden dit. Daiwik en Alexander 
voldeden volgens hun klasgenoten dus niet aan de eisen en belandden daardoor in de 
marge van de klas. Daar brachten zij redelijk ongestoord – ze werden niet gepest- hun 
schooldagen door omdat hun klasgenoten hen wel aardig vonden. Osem was hetzelfde 
lot beschoren, al raakte hij bevriend met de gemarginaliseerde Collin, die op zijn beurt 
verlangde een ‘echt stoere jongen’ te zijn in de ogen van de Pubers en de Rustige Jon-
gens. Een erkenning die hij, zo liet ik al zien, niet kreeg.
 Onder de meisjes waren Eva, Mirte en Nuray degenen die ongeveer dezelfde 
positie innamen als Jeroen: ze wilden niet in de schijnwerpers staan, onttrokken zich 

157



Hoofdstuk 4

aan het gekonkel van de Pubers, hielden zich afzijdig van conflicten en hechtten niet 
zoveel belang aan kleding als de Pubermeisjes en de Journalisten. Terwijl de Journa-
listen trachtten Lynn, haar letterlijk aan haar haren slepend, aan de eis omtrent uiter-
lijk te onderwerpen, lieten zij Eva, Mirte en Nuray wat dit betreft met rust. Eva en 
Nuray voldeden wel aan de eis tot bescheidenheid maar niet aan die met betrekking 
tot uiterlijk, terwijl Mirte volgens de Pubermeisjes aan geen van de twee voldeed. Eva 
en Mirte op hun beurt vonden de Pubermeisjes en de Journalisten ‘te veel bezig met 
hun uiterlijk en jongens’, zoals ze zelf zeiden. ‘Ze gedragen zich alsof ze al veertien 
zijn’, zei Eva. Nuray was ‘tevreden in de klas’ [met haar positie, sk], zei ze, maar was 
wel vaak in de buurt van de Journalisten en volgde op de voet wat zij en de Pubers 
uitspookten.
 Naast deze posities van ‘rustige jongens en meisjes’, was er voor zowel 
meisjes als jongens nog een positie mogelijk: het stoere jongensachtige meisje en 
de meisjesachtige jongen. In het Engels bestaan er termen voor deze twee posities, 
respectievelijk tomboy en sissy. Overigens blijkt ook in Engelssprekende landen dat 
kinderen zelf deze termen zelden gebruiken (Paechter 2010:224).79 Uit de literatuur 
is reeds bekend dat stoere meisjes van andere kinderen meer waardering krijgen dan 
meisjesachtige jongens (vgl. Lees 1987; Thorne 1993). Beide posities krijgen hun 
betekenis in relatie tot respectievelijk ‘het meisjesachtige meisje’ en ‘de stoere jon-
gen’ (vgl. Paechter 2010: 221). ‘Meisjesachtig meisje’ is niet een term die de kinderen 
in mijn onderzoek gebruikten. Andere onderzoekers in met name Engelssprekende 
landen vonden wel dat kinderen ‘girly-girl’ gebruikten (vgl. Allan 2008: 150; Paech-
ter 2010: 225). In Nederland vond ook Linda Duits deze term (2008). Mij gaat het er 
hier om te stellen dat de tomboy alleen betekenis krijgt omdat de positie contrasteert 
met wat geldt in de groep als ‘een echt meisje’, en een ‘echt meisje’ is, zoals ik hier-
boven liet zien ‘een meisjesachtig meisje’: oftewel een meisje dat van ‘meisjesdingen’ 
houdt. En zo wordt een jongen een meisjesachtige jongen genoemd in relatie tot de 
jongensachtige jongens die van ‘stoere jongensdingen’ houden.
 In groep 8 zag Lynn zichzelf als ‘stoer meisje’ en noemden sommige klasge-
noten haar een ‘jongensachtig meisje’:

Lynn kleedde zich stoer. Ze droeg grote stoere schoenen en altijd een broek. Haar 
lange haar droeg ze in een staart en in de pauzes speelde zij meestal basketbal met 
de jongens. Ook bij gym liet zij duidelijk blijken liever in een team met zoveel 
mogelijk jongens te zitten dan bij de meisjes. ‘Ik houd gewoon heel erg van sport’, 
zei ze. ‘Ik denk dat Lynn graag een jongen wil zijn’, peinsde Marie op een keer. 
‘Denk je dat echt?’, vroeg ik. ‘Ze houdt wel van jongensdingen’, zei Marie. Lynn 
vond zichzelf helemaal geen jongen, maar een meisje dat heel erg van sport hield 
‘en ik houd niet van dat tuttige’, zei ze,’dat meisjes overal bang voor zijn. Daar 

158



Worstelingen met gendereisen

houd ik helemaal niet van.’ Intussen deed Lynn niet mee aan àlle jongensdingen 
en was ze voor de leerkrachten ‘het brave meisje’ dat altijd gehoorzaamde, niet 
opstandig was, haar werk goed deed en luisterde naar uitleg en lessen. Bovendien 
speelde ze naast basketbal wel degelijk met de andere Professorenmeisjes: Eva, 
Mirte en Marion. Haar klasgenoten lieten Lynn redelijke ongestoord als jongens-
achtig meisje. Maar tegen het einde van het laatste schooljaar begonnen de andere 
meisjes steeds meer aan haar te trekken (zoals ik hierboven liet zien) om zich als 
‘een meisje’ te kleden.80

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

Conclusie

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


