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TERUGBLIK

De wording van seksuele pubersubjecten

Klachten over ‘de-jeugd-van-tegenwoordig’ zijn van alle tijden. In de inleiding van 
dit proefschrift schetste ik welke verwijten aan het adres van kinderen en hun ouders 
in de jaren negentig de ronde deden. De kinderen werden beschreven als monsters die 
geen gezag zouden accepteren en een gebrek aan normen en waarden zouden hebben. 
De schuld van hun mondigheid en het gebrek aan normen werd en wordt in de media 
steevast bij de ouders gelegd. Dit proefschrift schetst een ander beeld van een groep 
kinderen uit de jaren negentig. Het beeld dat oprijst laat zien dat zij, in wezen heel 
braaf, trachtten te voldoen aan eisen die de samenleving hun, en zij elkaar, middels 
verschillende vertogen stelde. Eisen die zij niet zelf verzonnen maar die ‘citaties’ zijn 
van eisen uit deze verschillende vertogen. Zo er al sprake is van normloosheid en mon-
sterachtigheid onder kinderen, moet ‘de schuld’ hiervan niet zozeer bij de ouders ge-
zocht worden, maar zal er gekeken moeten worden naar in de samenleving heersende 
dominante opvattingen. Kinderen worden door dezelfde vertogen aangesproken als 
volwassenen en komen zo dezelfde overtuigingen en opdrachten tegen met dezelfde 
tegenstrijdigheden. Hieraan geven zij echter op eigen wijze vorm.
 Ik heb de interacties en uitspraken van de kinderen bekeken als ‘opvoerin-
gen’. Deze term, weliswaar geïnspireerd op Judith Butlers notie van ‘performance’ 
maar met mijn eigen invulling, biedt namelijk de mogelijkheid om ‘achter de scher-
men’ te kijken en daarmee de vraag waardoor de kinderen zich lieten leiden en elkaar 
leidden centraal te stellen. Door hun uitspraken en interacties te bezien als ‘op-
voeringen’ van bijvoorbeeld de puberteit, gender of seksualiteit, was het mogelijk om 
erachter te komen welke eisen eraan ten grondslag lagen. Ik was daarmee niet zozeer 
op zoek naar een verborgen script, als wel naar tot vertogen herleidbare opdrachten of 
eisen. Hierin, in de opdrachten en eisen, ligt dan ook de verbinding tussen de kinder-
wereld en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Uit de opvoeringen van de 
kinderen heb ik twee kernopdrachten, die van authenticiteit en maakbaarheid, en drie 
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Terugblik

met elkaar samenhangende vertogen gedestilleerd: puberteit, gender en seksualiteit.
Daarbij stelde de concentratie op opdrachten en eisen me in staat te tonen dat de ei-
sen direct effect hebben op of zelfs onlosmakelijk verbonden zijn met de interacties, 
zowel verbaal als non-verbaal, van de kinderen. Eisen geven interacties in en sorteren 
nieuwe. In alle hoofdstukken beschrijf en analyseer ik deze eisen.
 Tevens heb ik door de interacties en uitspraken van de kinderen als opvoerin-
gen te beschouwen, willen laten zien dat de kinderen poogden hun eigen opvoeringen 
te regisseren: in dit pogen controle te verkrijgen over hun opvoeringen probeerden 
zij alle eisen te combineren. Regisseren is daarmee niet alleen een puur individu-
ele aangelegenheid maar een sociale, omdat het plaatsvindt door middel van de op-
drachten en eisen. Regisseren is jezelf een voor de buitenwereld (h)erkenbare vorm 
geven. Het bezien van interacties als opvoeringen verwijst dan ook tegelijk naar agen-
cy als enerzijds het willen voldoen aan eisen en anderzijds als plaatsvindend in of 
alleen mogelijk door relaties van ongelijkheid (vgl. Butler 1997a; Ortner 2006). De 
agency of handelingsruimte en de ervaringswereld van de kinderen met betrekking tot 
het verwerven van een sociale positie, en de daarmee gepaard gaande worstelingen 
met verschillende eisen en opdrachten, vormden het uitgangspunt voor mijn onder-
zoek.
 Ik heb laten zien dat kinderen in de prepuberale fase net als volwassenen 
een plek in de sociale wereld en op de sociale ladder, oftewel in de hiërarchie van de 
klas, proberen te veroveren. Prepuberale kinderen bevinden zich in een liminele fase, 
tussen kind en puber in. Ontwikkelingspsychologisch gezien heten kinderen zich in 
de puberteit los te maken van het gezin en op zoek te gaan naar sociale erkenning 
daarbuiten, in de grotere sociale wereld. Mijn onderzoek laat zien dat deze zoektocht 
al in de prepuberale fase begint. Deze zoektocht naar erkenning is niet alleen een indi-
viduele zoektocht maar evenzeer een sociale: kinderen zoeken onderling, met en ten 
opzichte van elkaar. De voornoemde twee kernopdrachten komen in meer of mindere 
mate in elk hoofdstuk terug (behalve in het introducerende hoofdstuk 1 en het Inter-
mezzo). De eisen uit de drie bovengenoemde vertogen kregen elk een apart hoofdstuk 
(hoofdstuk 2, 4 en 5). Hieronder volgen eerst de belangrijkste punten uit de verschil-
lende hoofdstukken. Daarna ga ik in op in het proefschrift benoemde angsten en op de 
wording van subjecten.

Terugblik

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

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

De wording van seksuele pubersubjecten

De inspanningen die de kinderen verrichtten om een erkende sociale positie te be-
machtigen, waren groot, zoals blijkt uit hun worstelingen met alle eisen waaraan zij 
daartoe moesten voldoen. Waarom waren zij bereid daar al die moeite in te inves-
teren? Bij die vraag wil ik hier stilstaan vanuit een ander perspectief dan dat vanuit de 
angst om gemarginaliseerd te worden.
 Zoals Sherry Ortner helder maakt bestaat agency gedeeltelijk uit het verlan-
gen ‘culturele projecten’ na te jagen (oftewel te voldoen aan eisen) (Ortner 2006: 
139). Wat zij culturele projecten noemt, heb ik in dit proefschrift als drie samen-
hangende vertogen beschreven. Uit die drie vertogen komt tenslotte het verlangen 
naar voren om een positie van seksuele puber te bemachtigen. Dat verlangen is op 
meer momenten aan de orde gekomen: bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, waarin de meisjes 
aangaven begeerlijk te willen zijn (terwijl zij tegelijkertijd terugschrikken voor de 
gevolgen ervan); bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 waarin de jongens zich voortdurend 
‘opmaakten’ om stoerheid te tonen (terwijl zij net zo vaak de hachelijkheid van deze 
onderneming met elkaar in parodievorm opvoerden). Uit deze voorbeelden blijkt hoe-
zeer de kinderen zich bewust waren van hun verlangen naar sociale erkenning, naar 
een ‘respectabele’ plek in de sociale hiërarchie; hoezeer zij zich ervan bewust waren 
dat zij dat verlangen in een vorm moesten gieten door te voldoen aan allerlei eisen ten 
aanzien van gedrag en uiterlijk. Oftewel dat zij het puber-zijn, het meisje- of jongen-
zijn en het seksueel-zijn moesten opvoeren.
 Sociale erkenning kan alleen plaatsvinden in sociaal (h)erkenbare vormen. 
Het woord vormen impliceert ‘beperkingen’: ‘zó, op díe manier en niet anders’ (ei-
sen). Het woord impliceert ook ‘passen’: ‘jij w él, op die manier’ en ‘jij niet’ (in- en 
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uitsluiting). Agency betekent dus altijd dat dat (doel)bewuste handelen plaatsvindt 
binnen relaties van ongelijkheid (Ortner 2006:139). Diegenen die de eisen dwing-
end kunnen neerleggen en/of er zelf aan (menen te) voldoen, zijn bij machte anderen 
in- en uit te sluiten. Zo bezien zijn de opdrachten en eisen uit vertogen van invloed 
op subjectposities en de daarmee samenhangende handelingsruimte of agency en 
creëren zij tevens het verlangen om aan die eisen te voldoen (Vgl. Butler 1997a; Ort-
ner 2006).114 Deze subjectivering (het onderwerpen aan de eisen) vond plaats door 
middel van wat Louis Althusser ‘interpellatie’ heeft genoemd (zie Butler 1997a): het 
aanroepen of aanspreken tot subject. De kinderen spraken elkaar tot subjecten aan, 
daarbij gebruik makend van dominante opvattingen of eisen uit vertogen: ‘Jij, pu-
ber!’, waarmee zij elkaar onderwierpen: ‘jij puber, zó (eisen) moet je je gedragen!’. 
Interpellatie creëert een subjectpositie, waarmee iemand zich kan identificeren, maar 
waartegen hij zich tevens kan afzetten (tegenidentificatie) of waar hij iets anders naast 
kan stellen (disidentificatie). Door de interpellatie wordt een subject ook ‘erkend’ (tot 
onderwerp) in zijn sociale bestaan. In het synoniem van subjectivering, onderwer-
ping, zijn deze twee kanten verenigd: je wordt subject door je aan de eisen te onder-
werpen (je voegt je) en tegelijkertijd word je daarmee ‘onderwerp’ (je past): je hebt 
een voor de buitenwereld (h)erkenbare vorm gekregen.
 Het begrip interpellatie leidt ook tot nadenken over macht: niet iedereen is in 
staat elk ander tot subject te interpelleren of te subjectiveren.115 Volgens Butler ligt 
de autoriteit van interpellatie niet zozeer bij de roepende, of degene die (h)erkent, 
als wel in de bereidheid van het subject om geroepen of (h)erkend te worden: ‘One 
“exists” not only by virtue of being recognized, but, in a prior sense, by being re-
cognizable’ (Butler 1997b: 5, cursief in origineel). Het subject wordt al geïmpliceerd 
in de interpellatie voordat deze zich heeft voltrokken (Butler 1997a: 111, 32). Het 
lukken of mislukken van een interpellatie heeft mijns inziens in het dagelijkse leven 
in de klas echter wel degelijk te maken met de autoriteit (of het gebrek daaraan) van 
wie interpelleert, met de positie die de kinderen in de hiërarchie innemen en met de 
machtsrelatie tussen de roepende, de (h)erkennende, en de geroepene, de (h)erkende.
 Op deze manier bezien is een vertoog niet slechts een abstracte verzameling 
van ideeën en voorstellingen, maar manifesteert het zich concreet in uitspraken, ver-
beeldingen en gedrag. Immers, een vertoog opereert niet als zelfstandige eenheid, 
maar is terug te vinden in teksten, verbeeldingen, opvattingen, uitspraken, gedrag 
en interactie. Interpellatie bestaat, in mijn interpretatie, uit korte opmerkingen, uit 
houdingen en non-verbaal gedrag, uit reacties en oordelen op het gedrag en uiterlijk 
van iemand anders. In deze interpellaties is een uitgebreid vertoog impliciet aanwezig. 
Juist de dagelijkse interacties tussen en daarmee de opvoeringen van de kinderen laten 
zien op welke manieren (verbaal en non-verbaal) zij elkaar tot pubersubjecten con-
stitueren en subjectiveren.
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Terugblik

 Hoewel in vertoogtheorie beschreven wordt dat het proces van subjectivering 
door middel van tegenstrijdigheden verloopt, verdwijnt de ervaring van de subjecten 
erin naar de achtergrond.116 In mijn proefschrift heb ik juist de belevenissen en er-
varingen van de kinderen centraal gesteld. Ik liet zien dat de kinderen ‘een vlucht 
vooruit’ namen en zeer bewust en actief seksuele pubersubjecten trachtten te worden. 
Hierdoor maakt mijn onderzoek inzichtelijk dat de gegeven handelingsruimte niet 
zonder slag of stoot wordt opgenomen; dat wat door vertoogtheoretici als ‘natuurlijk’ 
gepresenteerde vertoogeisen beschreven wordt, voor de kinderen helemaal niet als zo 
‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend aanvoelde. De twee hierboven genoemde voorbeelden 
van begeerlijk en stoer willen zijn, maken zeer duidelijk dat de kinderen wìlden vol-
doen aan de eisen, geen ruimte voelden voor een andere manier, en dat zij zich er 
tegelijkertijd bewust van waren dat zij zich onderwierpen aan iets wat van buiten-af 
leek te komen (stoerheid, begeerlijk-zijn), aan iets wat niet door hen zelf verzonnen 
was maar hoorde bij wat er nou eenmaal van hen verlangd werd.
 De kinderen die erin slaagden om de eisen zodanig op te voeren dat de 
opvoering er vanzelfsprekend uitzag, belandden aan de top van de hiërarchie. Maar 
ook deze kinderen waren zich bewust van hun opvoering, van het feit dat zij ‘iets 
neerzetten’ en ‘ergens aan voldeden’, zoals duidelijk naar voren kwam in het portret 
van de populaire Puber Jaya. Wie erin slaagde het regisseren, het ‘jezelf maken’, te 
verbergen, leek daarmee automatisch aan de authenticiteitsopdracht te voldoen: zij 
waren ‘echt zichzelf’, zoals de kinderen hen benoemden. En daar lag precies hun 
worsteling: het (willen) voldoen aan de eisen bracht twijfel over de mogelijkheid om 
tevens ‘jezelf te zijn’. Ze wilden zich ‘onderwerpen’ maar de authenticiteitsopdracht 
bracht hen in worsteling. ‘Het zelf’ was dus in hun beleving iets wat ontsnapte aan de 
constructie, iets wat zich niet liet vertalen in een subjectpositie. Oog in oog met het 
verlangen naar sociale (h)erkenning, worstelden zij met de opdracht die van hen eiste 
‘zichzelf’ te zijn. De vraag is of de kinderen hier de grenzen van het constructivisme 
tegenkwamen, dat stelt dat alles gemaakt is en daarbuiten niets denkbaar, of dat de 
authenticiteitsopdracht in wezen evenzeer een construct is waar zij zich voor gesteld 
zagen. Dat is een vraag die dit proefschrift opwerpt maar waarop het geen antwoord 
geeft. Hoe het ook zij: het waren uiteindelijk de kinderen zelf die met elkaar de eisen 
en opdrachten vormgaven. De weg naar de puberteit overkwam de kinderen evenzeer 
als dat zij actief aan vormen ervoor trachtten te voldoen. Het ontstaan van pubersub-
jecten is behalve een biologisch en een ontwikkelingspsychologisch ook een door en 
door sociaal verschijnsel.
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