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HOOFDSTUK 5

Seksualiteit: de vlucht vooruit

De onschuld van het kind

In het vorige hoofdstuk heb ik opvoeringen van gender besproken zonder aan sek-
sualiteit te refereren, terwijl gender en seksualiteit in wezen met elkaar verweven zijn. 
Zoals Renold stelt: ‘”Doing gender” is simultaneously “doing sexuality” (2006:494; 
vgl. Thorne & Luria 2004: 74; Wallis & VanEvery 2000). Het meisje- of jongen-zijn 
moge dan gevormd worden door de heteroseksualiteitsnorm, de formatie van seksuele 
subjecten, waarbij het seksuele verlangen voorop staat, is, zoals ik in dit hoofdstuk zal 
laten zien, een aan gender grenzend terrein, dat evenwel analytisch te onderscheiden 
valt (vgl. Warner 1991). Daarom behandel ik het thema in dit hoofdstuk apart. Het 
thema seksualiteit was namelijk zo prominent aanwezig in groep 8 (en al eerder in 
groep 6), dat ik me begon af te vragen: waarom eigenlijk? Waarom lieten de kinderen 
geen dag voorbij gaan zònder op enige manier te refereren aan seks, aan sexy zijn, geil 
zijn, oversekst zijn, aan sekspraatjes, verliefdheid en neuken?
 Achter deze waaromvraag zou makkelijk een waardeoordeel schuil kunnen 
gaan: immers, seksualiteit wordt vaak geacht niet bij kinderen te horen. In dit per-
spectief zijn kinderen ‘onschuldig’ en dienen ze juist tegen seksualiteit beschermd te 
worden (vgl. Renold 2005:17-19; Van Reeuwijk 2009:12). Sommige onderzoekers 
naar seksualiteit onder kinderen waarschuwen dan ook dat het misschien eigenlijk 
niet over seks gaat als kinderen kusspelletjes doen, Blind Date spelen of over seks 
praten: ‘In elementary school life the overtly sexual is mostly a matter of words, la-
bels, and charged rituals of play. In identifying this behavior as “sexual”, we are cau-
tious about imposing adult perspectives’ (Thorne & Luria 2004:82).82 Haywood geeft 
een zelfde waarschuwing en stelt: ‘The “sexualnes” of a situation is deposited by the 
cultural templates that are being used by the researcher’ (Haywood 2008:6). En vaak 
genoeg wordt seksualiteit bij kinderen beschreven als voorbereiding op de seksuele 
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Hoofdstuk 5

scripts die zij in hun latere leven zullen volgen (vgl. Thorne & Luria 2004: 79,83).83 
 Niet alleen wetenschappers houden vast aan de vooronderstelling dat seksua-
liteit en kinderen onverenigbaar zijn. Ook de leerkrachten van groep 8 raakten ver-
ward en geschokt over deze combinatie, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt:

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

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

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

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

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

Seksualiteit

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

Kinderen, puberteit en seksualiteit

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

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

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

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

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

De verwevenheid van gender en seksualiteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoe seksualiteit een onontkoombaar thema werd

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

Seks, taal en grapjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valerie en de belichaming van ‘volwassen’ seksualiteit

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

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

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

Zichtbare en minder zichtbare worstelingen met seksualiteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eisen ten aanzien van seksualiteit

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

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

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

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

Ik denk dat Annabel hier heel precies verwoordt wat de Pubers uitstraalden, hoe ze 
hiermee een scherpe scheidslijn aanbrachten tussen ‘groot zijn’ en ‘klein zijn’, tus-
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sen puber en kind, tussen ‘begeerlijk zijn’ en ‘aseksueel zijn’. De scheidslijn werd in 
het leven geroepen door die kinderen die seksualiteit, gender en puberachtigheid met 
elkaar wisten te combineren: de kinderen bovenaan de hiërarchie van de klas zetten de 
toon voor het hoe. Hun manier van het combineren van de verschillende eisen omtrent 
seksualiteit zagen zijzelf en hun klasgnoten als ‘eigen’, als ‘natuurlijk’. Dit waren 
geen termen die de kinderen gebruikten. Het was echter duidelijk dat het de Pubers 
lukte om seksualiteit als vanzelfsprekend uit hun puberachtigheid voortvloeiend op te 
voeren. ‘Zo zijn pubers nou eenmaal’, zeiden de kinderen.
 Er waren ook kinderen die een geseksualiseerde positie ambieerden, maar 
zo’n positie tegelijkertijd niet aandurfden, zoals Marie, Fenna (Journalisten) en Ma-
rion (Professoren). Deze meisjes deden pogingen om sexy te zijn, maar schrokken er 
ook voor terug. Dit werd getolereerd door de Pubers. De drie meisjes zagen zichzelf 
niet als puber (evenmin zagen de Pubers hen als zodanig) maar als ‘nog puber aan het 
worden’ (zo drukte Marie het uit) – waarmee ze zichzelf een plekje gaven tussen kind 
en puber in. Zij voldeden niet aan alle eisen zoals de Pubers die stelden, maar Fenna 
en Marion kregen ook niet de status ‘kinderachtig’ toebedeeld (Marie wel, zie hoofd-
stuk 1). Zij werden, kortom, ook niet volledig uitgesloten door de Pubers.
 Zoals gezegd: niet iedereen verlangde een geseksualiseerde positie. Toen Am-
ber (Pubers) met een Break Out! opengeslagen op de pagina met twee blote mensen 
liep te zwaaien en opgewonden giechelend de reacties van de andere Pubers peilde en 
hun de vragen over vrijen voorlas, zei Mirte (Professoren): ‘Ja, twee blote mensen. 
Nou en?’ en luidde Eva’s droge commentaar: ‘Ze krijgen het koud als je zo wappert 
Amber’. De Professorenmeisjes (op Marion na) hielden seksualiteit verre van zich. 
‘Al dat gedoe met verliefd zijn op die en dan weer op die en dat gezoen’, zei Mirte, 
‘daar doe ik niet aan. Dat vind ik meer iets voor als ik veertien ben’. Het commentaar 
van Mats en Michiel op Valerie en de andere Pubers luidde steevast ‘zij zijn al puber’, 
waarbij ‘en ik ben kind’ geïmpliceerd was. Dat zeiden ze ook trouwens: ‘Ik ben ge-
woon nog kind’. Hiermee herhaalden ze het ontwikkelingspsychologisch perspectief 
op kinderen als aseksueel.
 De Rustige Jongens vonden zelfs de grapjes over seks stomvervelend. ‘Ik wil 
gewoon nog kind zijn hoor’, zei Jeroen. En ook Alexander keek immer geërgerd bij 
seksgrapjes. Wel speelden zij zoentikkertje in de pauzes in de laatste maanden van 
groep 8. Daiwik (van de Rustige Jongens) sprak zijn verlangen uit naar ‘het paradijs 
met meisjes’ dat hem volgens eigen zeggen op de middelbare school wachtte. Zijn 
verlangen was daarmee dus reeds aanwezig. Zo zei Fenna een keer tegen Daiwik, 
toen hij weer hardop had gezegd dat de middelbare school hem heerlijk leek omdat 
hij daar een vriendinnetje zou krijgen om mee te zoenen: ‘Viespeuk! Met jou wil toch 
niemand zoenen!’ ‘Nou, Fenna!’, liet ik mij toen verontwaardigd ontvallen. ‘Sorry
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hoor,’ kleurde ze, ‘hij wil zo graag. Het klinkt zo wanhopig.’ Maar Daiwik zag er niet 
wanhopig uit. Eerder blij en gelukkig.
 De Kinderachtigen, vooral Stefanie, Aisha, Monique en Ellen, hielden er hun 
eigen grapjes met betrekking tot seksualiteit op na. Seksualiteit was voor hen een 
dagelijks onderwerp van gesprek en goed voor veel gegiechel en gefluister. Ze scho-
ven eindeloos briefjes heen en weer die ik regelmatig onderschepte: ‘Hein is kont-
gek’ stond er bijvoorbeeld of ‘Erwin heeft een snotlul’ of ‘Erwin is een Heinneuker’. 
Collin, Erwin en Osem (Kinderachtige Jongens) maakten ook grapjes die betrekking 
hadden op seks, maar zij maakten vooral het verlangen belachelijk: ‘Nathan loopt zijn 
lul achterna’, zei Collin een keer tot groot vermaak van de andere twee. De Pubers, de 
Rustige Jongens, de Journalisten en de Professoren daarentegen vonden de Kinder-
achtige Meisjes en Jongens ontzettend kinderachtig. Regelmatig zei Jaya in het voor-
bijgaan iets als: ‘Tiet met slagroom!’ tegen de meisjes of ‘Kont met haar!’, waarop 
Ellen, Monique, Stefanie en Aisha dubbelsloegen en Jaya altijd veel betekenend naar 
de Pubers keek. ‘Baby’s!’, bevestigde dan altijd wel één van hen.
 Terwijl de Professorenmeisjes duidelijk een geseksualiseerde positie wei-
gerden, was een aantal van de Kinderachtige meisjes hierin niet zo eenduidig. Zo 
droeg Monique even sexy kleding als de Pubers en had zij trots de bh die ze van haar 
moeder had gepikt aan Jaya laten zien. Hoewel Jaya en Bodil vonden dat Monique al 
puber was, ‘haar lichaam is al puberachtig’, maakten zij haar toch duidelijk dat ze bij 
de baby’s hoorde. ‘Ze gedraagt zich gewoon zo’, zei Bodil toen ik haar vroeg waarom 
ze Monique baby noemde. Bij Ellen lag het verhaal net omgekeerd. Zij nam het onder-
werp niet serieus en ambieerde geen geseksualiseerde positie. Jaya en Bodil deden 
vaak een poging om Ellen in hun groepje te krijgen, omdat ze haar ‘echt al een puber 
en heel mooi’ vonden. Ook qua gedrag, ‘dat zo brutaal en grappig’ was volgens Jaya. 
Ellen vond de aandacht die ze van hen kreeg wel best, maar was er niet daadwerkelijk 
in geïnteresseerd haar positie in de klas te veranderen.
 Uit de monden van alle meisjes uit de klas, tekende ik vaak de beschuldiging 
‘oversekst’ aan het adres van de jongens op maar nooit andersom. Soms vergoelijkend 
lachend, zoals over Daiwik, die door zijn klasgenoten als kind gezien werd en niet als 
puber. Soms geërgerd, zoals in de periode dat Nathan, Romeo en Hein geen gelegen-
heid voorbij lieten gaan om op Valerie te jagen of seksueel getinte opmerkingen en 
grappen tegen andere meisjes te maken. ‘Oversekst’ werd gebruikt als ‘kinderachtig’, 
waarmee de meisjes zichzelf als puber neerzetten, als groter dan de jongens. ‘Over-
sekst’ klonk wanneer het verlangen van de jongens in de ogen van de meisjes ongepast 
was (want de jongen in kwestie was te klein) of wanneer seks de enige preoccupatie 
van de jongens leek. Die obsessie vonden de meisjes kinderachtig en niet passen bij 
het puber-zijn van de jongens in kwestie. Dit staat in contrast met het ‘pornoachtige’ 
dat de kinderen Valerie toeschoven en dat zij juist als ‘volwassen’ classificeerden.

191



Hoofdstuk 5

Puberachtigen moesten seks immers normaal vinden en met hun gedrag maakten de 
jongens seks tot iets (te) bijzonders. Maar daarbij raakten de door de meisjes als over-
sekst bestempelde jongens ook de achilleshiel van de meisjes: hun angst dat als zij 
later pubers waren, zij tot hun sexy uiterlijk gereduceerd zouden worden.
 Uit het bovenstaande blijk dat vooral de Pubers geseksualiseerde posities in-
namen en ‘mochten’ innemen. Seksualiteit was een dagelijks onderwerp dat zij zonder 
gegiechel bespraken, zonder ‘kinderachtig’ te zijn. Ze maakten er wel grapjes over, 
plaagden elkaar met verliefdheden (de meisjes) of lachten om overdreven stoer be-
geren (de jongens).
 De Pubermeisjes wilden ‘begeerlijk zijn’, wat zij vormgaven door sexy kle-
ding te dragen en make-up. Maar de kleding mocht niet te sexy zijn, mocht niet te 
overduidelijk uitstralen dat het je als meisje alleen maar te doen was om het sexy-zijn 
(en dat je er daarmee om vroeg begeerd te worden). Er moest een ‘ontsnappingsmo-
gelijkheid’ in zitten: een heel sexy T-shirt op een nonchalante broek met gympjes 
eronder ging wel. Een strakke jurk die duidelijk een string liet zien (zoals Valerie 
aanhad) ging te ver. Tevens putten deze meisjes uit Girl Power, wat invulling gaf aan 
en houvast bij het ‘begeren’. Dit begeren gebeurde wel door middel van begeerlijk 
zijn (Charles 2010: 39).104 Wanneer ik de meisjes vroeg wat Girl Power was zeiden 
ze steevast op uitdagende toon: ‘Wij hebben de macht’ waarin ‘en-de-jongens-niet!’ 
geïmpliceerd was. De meisjes legden de nadruk op een geseksualiseerde Girl Power, 
waarbij ‘zelf bepalen’ aan een geseksualiseerd zelf gekoppeld werd. In deze positie 
bepaalden, volgens de meisjes, niet de jongens wie zij wilden begeren, maar zij zelf. 
Het meeste gelach onder de Pubermeisjes ontstond bij grappen over wie en wat ze 
‘geil’, ‘lekker’ en ‘knap’ vonden. Aangezien ze alle jongens kinderachtig en te klein 
vonden, was het voor de Pubermeisjes dan ook bijna een must om verliefd te zijn 
op een liefst ouder iemand buiten de klas of hem tenminste knap te vinden. De Girl 
Power positie bood de meisjes weliswaar houvast bij het onderzoeken en uiten van 
het begeren, maar bracht ook een bepaalde onbescheidenheid met zich mee: een actief 
en bewust tonen van hun verlangen. Dat leverde geschipper op, omdat bescheiden-
zijn een van de belangrijkste eisen was die de meisjes elkaar stelden. Het gelach van 
de meisjes om hun eigen en elkaars begeren, is te begrijpen als ongemak over deze 
botsende eisen.
 De geseksualiseerde positie voor jongens bestond voornamelijk uit een zo 
sterk en stoer mogelijk ‘begeren’. Dit moest zo zichtbaar mogelijk en in onderlinge 
competitie gebeuren. ‘Wie het eerste bij Porno Valerie is, mag haar hebben’, riep Hein 
op een keer en trok een sprintje, gevolgd door Nathan en Romeo. Ook voor jongens 
gold dat bepaalde kleding stoer was maar andere niet. Maar hier werd minder openlijk 
dan bij de meisjes over gesproken. ‘Coole broek’ zei Romeo bijvoorbeeld over een 
nieuwe broek van Nathan, die hij, zo weet ik van hemzelf, met veel zorg had uit-
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gezocht. Nathan reageerde door Romeo een schouderklopje te geven en begon over 
iets anders. Intussen had de met zorg uitgekozen kleding volgens mij wel degelijk 
te maken met ‘begeerlijk’ willen zijn voor de meisjes. Volgens Renold (2005) lopen 
jongens die te veel en te opzichtig met hun kleding bezig zijn de kans uitgemaakt te 
worden voor mietje. Jongens moeten dus nonchalant doen hierover om dat verwijt te 
vermijden.
 De kinderen stelden eveneens eisen met betrekking tot hoe je over seksualiteit 
sprak. Er was dus verbaal kapitaal nodig om in de klas een positie als sexy meisje of 
Girl Power meisje of als stoere jongen te kunnen krijgen. Daarnaast golden er eisen 
ten aanzien van kleding, het uiterlijk en het al-puber-zijn. Er was dus fysiek kapitaal 
nodig om aan het somatisch normbeeld te kunnen voldoen. Ten derde bestonden er 
eisen ten aanzien van gedrag: je moest genoeg ‘lef hebben’ gecombineerd met be-
scheidenheid, niet lachen om verliefdheden, niet giechelen om verhalen over zoenen. 
De kinderen gebruikten deze eisen om grenzen te trekken tussen wie al een puber was 
en wie niet, wie bovenaan de hiërarchie van de klas stond en wie onderaan.
 De kinderen maakten een driedeling in aseksueel, beetje seksueel en helemaal 
seksueel (niet hun termen): kinderen (weggezet als ‘kinderachtig’) hielden zich verre 
van seksualiteit, lachten en giechelden erover, vonden seks en daaraan gerelateerde 
zaken raar. Pubers maakten grapjes, maar niet aldoor en ook niet over elk woord, zoals 
kinderen. Ze beschouwden seksualiteit als een ‘normaal’ en bij het ‘puber-zijn’ horend 
gebied. En tenslotte was daar het voorbeeld van de ‘volwassen’, volledig geseksu-
aliseerde, Valerie die haar klasgenoten extreem fascineerde. In hun verwerping van 
Valeries gedrag wordt zichtbaar dat de kinderen de puberteit en bijkomende seksua-
liteit eng vonden. Door haar als volwassen te classificeren, trachtten de kinderen het 
griezelige van de puberteit, oftewel van volledig geseksualiseerd zijn, van zich af te 
houden en zo ver mogelijk in de toekomst te plaatsen. Zo maakten de kinderen het 
mogelijk om zichzelf voor te houden dat ze konden kiezen voor een seksuele positie 
(‘dat doe ik pas als ik veertien ben!’), zodat zij de onontkoombaarheid ervan (ieder 
van hen zou onherroepelijk in de puberteit komen), niet hoefden te voelen. De kin-
deren maakten Valerie tot een toekomstbeeld van henzelf. Tegelijkertijd onthult hun 
classificatie met welke vragen ze worstelden: hoe geef je je seksueel verlangen vorm, 
hoe zorg je ervoor als serieuze kandidaat in de ogen van de ander gezien te worden? 
Of: hoe combineer je alle eisen, laveer je tussen alle grenzen en behoud je ‘echtheid’?
 Tot nu toe heb ik laten zien dat seksualiteit een dagelijks thema was voor de 
kinderen, hoe zij ermee worstelden en hoe zij de eisen omtrent seksualiteit gebruikten 
om hun positie in de hiërarchie van de klas mee te bepalen. Wat ik hieronder wil laten 
zien is hoe in seksualiteit alle in voorgaande hoofdstukken beschreven worstelingen 
samenkwamen.
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Authenticiteit, maakbaarheid en de vlucht vooruit

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

Worstelingen met authenticiteit105

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

Maakbaarheid: seksualiteit als kledingstuk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De belofte van maatschappelijke volwaardigheid

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

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

En zo holden de kinderen op hun liminaliteit vooruit.
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Conclusie

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