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NOTEN

Inleiding

1 Het debat over normen en waarden is op vele manieren opgepikt en beschreven. Vergelijk 
hiervoor: de website www.waarden.nl die  door het ministerie van OC&W werd opgezet en 
waar veel artikelen te vinden zijn. Vergelijk ook Cornelisse (1994).
2 Zie bijvoorbeeld: Het Parool 14 oktober 1995; Intermediair 29 december 1995;Vrij Ne-
derland 30 september 1995; NRC 3februari 1996; NRC 15 februari 1996; Vrij Nederland 6 
april 1996; Vrij Nederland juni 1996; Volkskrant 24 september 1994; Volkskrant 21 mei 1997; 
NRC 19 april 1997;Vrij Nederland februari 1998; NRC 23 september 1999. 
      Sommige wetenschappers stellen zelfs dat het kind niet meer bestaat: door de verlenging 
van de schoolperiode en door via media verkregen toegang van kinderen tot ‘volwassen slaap-
kamergeheimen’, zouden de grenzen tussen kinderen en volwassenen zijn opgeheven (vgl. 
Brinkgreve 2009 [2004]; Koops 1992; Koops e.a. 2008; Postman1992 [1982]). Ten grondslag 
aan elke golf van bezorgdheid ligt een dubbele opvatting over het kind: het kind wordt gezien 
als onschuldig engeltje dat volwassen bescherming behoeft èn als duiveltje dat ‘onopvoed-
baar’ is (vgl. Bouw, Brinkgreve, Roukens 2002; Jenks 1996). Er is sprake van een paradox: 
enerzijds menen we heel duidelijk te weten wat een kind is, wat het nodig heeft, hoe het moet 
zijn terwijl de voortdurende maatschappelijke bezorgdheid in wezen duidt op een groot vraag-
teken hieromtrent (Koops, Levering & De Winter 2008: 13,14).
      Aan het begin van de 20ste eeuw kwam er een volgende golf van bezorgdheid: de geseksu-
aliseerde samenleving en de invloed hiervan op kinderen (Duits 2008;Wouters 2012: 263-273).
3 Het onderzoeksbureau Motivaction deed dit onderzoek en peilde in november 2009 hoe 
de bevolking over de resultaten dacht. Dit leidde tot een bevestiging van de uitslagen van 
het onderzoek. De weerslag van het opinie onderzoek is te vinden op www.motivaction.nl 
(factsheet opinieonderzoek).
4 Met de directeur van de school sprak ik af dat de school anoniem zou blijven. Daarom schrijf 
ik noch de naam van de school, noch andere specificaties die zouden kunnen leiden tot herken-
ning. Ook voer ik alle kinderen, ouders en leerkrachten op onder pseudoniemen.
5 De Culture and Personality School wordt gedragen door een aantal beroemde antropolo-
gen (Ruth Benedict, Gregory Bateson, Frans Boaz en Margaret Mead) die ervan uitgingen 
dat de persoonlijkheid gemodelleerd werd naar de cultuur waarin iemand opgroeide. Mead 
stelde zelfs dat verschillende culturen door middel van socialisatie verschillende persoonlijk-
heidstypen voortbrachten. Haar boek uit 1935 Sex and Temperament in Three Primitive Socie-
ties (Mead 1963) is hier een goed voorbeeld van.
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6 Overigens kent ‘het’ begin van Childhood Studies ook voorlopers. Zo deed het echtpaar Iona 
& Peter Opie reeds in de jaren 60 en 70 onderzoek naar de spelletjes en speelcultuur van kin-
deren in Engeland (Opie & Opie 1993 [1969]). Hiermee wilden zij laten zien dat er sprake was 
van een kindercultuur die zich op een bepaalde manier los van de volwassenenwereld bewoog 
(Opie & Opie 1993 [1969]). Een andere voorloper was de antropoloog Charlotte Hardmann. 
Zij constateerde in 1973 dat kinderen een muted-group waren in de antropologie en pleitte 
ervoor hun stemmen te laten horen (Hardmann 1973). Hoewel haar term muted group door 
Edwin Ardener is overgenomen om vrouwen op de onderzoeksagenda van antropologen te 
zetten (Ardener 1975), is er bij mijn weten in Hardmanns tijd nauwelijks gehoor gegeven aan 
haar oproep.  
7 Allison James stelt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen childhood, kinderen en 
het kind. Vaak wordt ‘het kind’ gebruikt om te verwijzen naar de hele sociale categorie ‘kin-
deren’, iets wat met de term ‘de volwassene’ nooit gebeurt (James 2004: 33).
8 Een van de boeken waarnaar vaak verwezen wordt ter onderbouwing van het idee dat ‘het 
kind’ een constructie is, is het boek van Phillipe Ariès Centuries of Childhood (1975) waarin 
hij, zich baserend op de Franse portret schilderkunst, stelt dat er tot de 17e eeuw geen onder-
scheid werd gemaakt tussen kinderen en volwassenen.
9 Hieraan zou ik willen toevoegen dat kind-zijn overal ter wereld eveneens gekenmerkt wordt 
door een bepaalde mate van afhankelijkheid van volwassenen voor hun verzorging en ontwik-
keling. 
10 In een mooi Editorial voor het tijdschrift Childhood stelt Olga Nieuwenhuys dat childhood 
onderzoekers zich evenwel aldoor moeten blijven afvragen waarom ze kinderen apart van 
volwassenen zouden moeten onderzoeken (Nieuwenhuys 2010: 295).
11 Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn er talloze boeken verschenen van sociale 
wetenschappers die Childhood Studies tot onderwerp maken. Een willekeurige greep hieruit 
betreffen: In 1995 verschijnt de bundel Children and the Politics of Culture (Sharon Stephens, 
editor), waarin verschillende auteurs de economische en politieke omstandigheden beschrijven 
waarin childhood gestalte krijgt in verschillende delen van de wereld. In 1998 schrijft de an-
tropologe Robyn Holmes een boek over het doen van veldwerk onder kinderen (Holmes 1998) 
waarin zij alle klassieke aspecten van veldwerk (van toegang krijgen tot interviewen en ethi-
sche kwesties) specificeert voor deze doelgroep. In datzelfde jaar verschijnt met medewerking 
van Chris Jenks een vervolg op de klassieker Constructing and Re-constructing Childhood van 
Allison James en Alan Prout: Theorizing Childhood (James, Jenks & Prout 1998) waarin zij 
de totstandkoming van vier sociologische benaderingen van childhood beschrijven. In 2000 
verschijnt The Body, Childhood and Society onder het redacteurschap van Alan Prout. Hierin 
behandelen verschillende auteurs verschillende manieren waarop het kinderlichaam gecon-
strueerd wordt en in welke mate kinderen hieraan hun eigen bijdrage leveren, dan wel hun 
eigen interpretatie. In 2002 verschijnt het boek van Berry Mayall Towards a Sociology for 
Childhood vanuit een idealistisch politiek standpunt: hoe kan sociologie bijdragen aan een 
betere sociale en politieke status voor kinderen (Mayall 2002: 4). Tegelijkertijd bespreekt zij 
de stand van zaken in Childhood Studies op dat moment. Rethinking Childhood (Pufall & Un-
sworth, 2004) is een bundel die meer vanuit een bezorgdheid om de (wereldwijde) kwetsbaar-
heid van kinderen (armoede, HIV bijvoorbeeld) lijkt te zijn gemaakt. Evenwel zetten ook deze 
auteurs ervaringen en belevingen van kinderen binnen de structurele omstandigheden voorop. 
Ook in de bundel The Politics of Childhood: International Perspectives, Contemporary De-
velopments (Goddard, McName, James & James 2005), krijgt de lezer een overzicht van de 
ontwikkelingen in Childhood Studies. De gevestigdheid van Childhood Studies als apart ter-
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rein vindt haar neerslag in de Key Concepts serie van SAGE Publications met Key Concepts in 
Childhood Studies van de hand van Allison en Adrian James (James & James 2008).
12 In deze dissertatie prefereer ik het woord vertoog boven de term discours. In tegenstelling 
tot de vertaler, Thomas Widdershoven, van Michel Foucaults l’Ordre du Discours (De Orde 
van het Spreken) ben ik van mening dat vertoog een mooie Nederlandse vertaling van discours 
is (Widdershoven in Foucault 1988 [1971]: 28). Zoals het woord discours door sociale weten-
schappen in de oorspronkelijk beperkte betekenis als ‘rede’ of ‘conversatie’ (Van Dale 1992) 
opgerekt is, zo geldt een zelfde oprekbaarheid voor het begrip vertoog, dat in beperkte zin 
‘betoog’ of ‘(morele) verhandeling’ betekent (idem).
13 Er zijn verschillende posities mogelijk: identificatie met de ge- en verboden van een vertoog, 
tegenidentificatie, waarbij de ge- en verboden niet erkend worden en disidentificatie, waarbij 
er slechts met een gedeelte van de ge- en verboden identificatie plaatsvindt, waardoor er als het 
ware een positie naast de anderen gezet wordt (vgl. Van der Heijden 1990).
14 Austin maakte ten eerste een onderscheid tussen beschrijvende en constituerende taalhan-
delingen. Met betrekking tot de performativieteit van uitspraken maakte hij verschil tussen 
illocutionaire uitspraken (met een indirect effect, zoals in ‘de school gaat om drie uur uit’ of 
‘als je dat doet, krijg je geen snoepje ’) en perlocutionaire uitspraken (met een direct effect, 
waarbij de woorden de daad zijn) (Austin 1962).
15 In Excitable Speech stelt Butler dat: ‘The force and meaning of an utterance are not exclu-
sively determined by prior contexts or “positions”; an utterance may gain its force precisey by 
virtue of the break with context that it performs’ (1997b: 145).
16 Butler hanteert tevens Derrida’s différance begrip: betekenissen zijn altijd instabiel, betekenis 
komt altijd tot stand in relatie tot afwezigheid van iets anders. Je moet dan ook altijd kijken 
naar dat wat er buiten zicht blijft, naar wat niet gezegd mag worden, naar wie en wat uitge-
sloten worden (Butler 1997b: 139). En omdat een vertoog altijd ook gebaseerd is op uitsluiting 
wordt een subject altijd mede daardoor gevormd: een subject is altijd tegelijk iets niet (Butler 
1993: 189-190). In het hoofdstuk over marginalisering kom ik hierop terug.
17 De kracht van het performatieve van taal, ligt volgens Derrida niet in de context buiten de 
taal, maar is inherent aan taal zelf: in de taal zelf ligt besloten dat een herhaalbaar teken een 
breuk vormt met een vorige herhaling (Butler 1997b: 149). Hiermee sluit Derrida een sociale 
analyse van performativiteit uit volgens Butler (ibid.: 149/161). 
18 De handelingsruimte van subjecten verdwijnt bij Butler naar de achtergrond, terwijl haar 
theorie mijns inziens juist openingen biedt om te laten zien wáár de handelingsruimte van 
subjecten zich bevindt. 
 In een interessant artikel wijzen Stephen Frosh e.a. erop dat vertoogtheorie vooral 
gaat over hoe subjectformatie plaatsvindt, maar niet tracht te begrijpen waarom het ene sub-
ject de positie ‘macho’ inneemt, terwijl de ander deze positie weigert (Frosh e.a. 2003: 40). 
Terwijl Frosh deze vraag op het individuele niveau beantwoordt, probeer ik in deze dissertatie 
dezelfde waaromvraag op groepsniveau, op het niveau van sociale interactie, te beantwoorden.
19 Opvallend was dat ik de kinderen die ik in dit proefschrift Algeheel Gemarginaliseerden 
noem niet te vinden waren via internet. Op het intoetsen van hun namen volgde geen enkele 
hit. De vraag die deze constatering oproept, namelijk of hun afwezigheid op de sociale media 
te maken heeft met een onvermogen zichzelf in de sociale wereld te presenteren of te hand-
haven, beantwoord ik niet in dit proefschrift en is ook niet de vraag die ten grondslag ligt aan 
het hoofdstuk over marginalisering (hoofdstuk 3). Ik stel hier dan ook alleen de vraag zelf.
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Hoofdstuk 1
20 Er zijn ook sociale wetenschappers die zich over vriendschap onder kinderen hebben ge-
bogen. Zie voor vriendschap onder jongens bijvoorbeeld Gary Fine (1981) en Peter van der 
Linden (1995), voor vriendschappen onder meisjes Valerie Hey (1997), Pauline Naber (1991) 
en Mieke de Waal (1989).
21 Rovio e.a. wijzen er echter op dat er veel factoren zijn die de groepscohesie bevorderen en 
dat deze factoren mede afhankelijk zijn van de fase waarin een groep zich bevindt: een zich 
net formerende groep heeft andere factoren voor cohesie nodig dan een reeds bestaande groep 
bijvoorbeeld (Rovio e.a. 2009: 424). Hoewel de heersende gedachte is dat sociale cohesie de 
prestaties van een team bevordert, zijn er ook aanwijzingen voor het tegendeel: zeker in een 
groep die als team moeten samenwerken om een doel te bereiken (bijvoorbeeld wedstrijden 
winnen), kan sociale cohesie ook leiden tot een te grote nadruk op harmonie, waardoor team-
leden zich niet meer uit durven te spreken en de druk om te presteren te groot wordt (Ibid.)
22 Zie bijvoorbeeld Milena Veenis (2008) die erop wijst dat ironie ten tijde van de Oost-Duitse 
dictatuur niet alleen ‘mentaal een deel van de geestelijke en materiële grenzen die hun gesteld 
werden [relativeerde], maar [dat] bovendien het feit dat “iedereen” lachte en grappen maak-
te over dezelfde dingen, een vorm van wederzijds begrip, onderlinge eenheid en gelijkheid 
teweegbracht’ (139). Ik vergelijk hier niet de situatie van de kinderen met de Oost-Duitse 
dictatuur, maar wijs op de sociale functie van humor als manier om onderlinge verbondenheid 
mee uit te drukken, of op te roepen.

Hoofdstuk 2
23 Er is niet veel antropologisch en sociologisch onderzoek naar populariteit onder lagere 
schoolkinderen gedaan. Wel bestaat er een traditie naar ‘sociometrische posities’ binnen de 
sociale psychologie. Dergelijk onderzoek gebeurt niet op basis van observaties maar op basis 
van vragenlijsten. Uitzondering hierop vormt het psychologenkoppel Adler en Adler (1998). 
Zij observeerden wel langdurig op schoolpleinen, kantines en in klassen. Populariteit is wel 
vaak een onderdeel van onderzoek onder kinderen (Eder, Evans, Parker 1995; James 1993; 
Kuik 1996; Lees 1986; Thorne 1993; De Waal 1989), of kleine kinderen (Corsaro 1979). Ook 
is de verdeling van populariteit onderdeel van onderzoek naar pesten (Besag 1989; Mooij 
1992; Olweus 1993; Van der Meer 1988). Zie voor een linguistische analyse van in- en uitslui-
ting onder meisjes: Goodwin (2006). Zie Dawn Shinew en Deborah Thomas Jones (2006) voor 
omschrijvingen van leiderschap onder meisjes.
24 Zie ook Martyn Denscombe e.a. (1986) voor een kritische bespreking van de sociometrische 
methode in relatie tot observatie. Hij stelt dat de complexiteit van onderlinge relaties in socio-
metrische methode niet te vangen is (233).
25 Adler & Adler (1998) rapporteren in hun onderzoek in Amerika (acht jaar lang onderzochten 
zij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12), dat de socio-economische status van hun ouders voor 
meisjes een ingrediënt voor populariteit is: in hun onderzoek waren vooral de meisjes uit rij-
kere gezinnen populair. Volgens de Adlers komt dit omdat deze meisjes zich dure kleren en 
hobbies konden veroorloven. Voor jongens beschrijven ze dit niet, terwijl ook voor jongens 
merkkleding bijdroeg aan hun populariteit (1998: 42). In mijn onderzoek was het weliswaar zo 
dat de populaire kinderen (zowel jongens als meisjes) in dure en/of modieuze kleren gekleed 
gingen, maar waren er evengoed niet populaire kinderen die in dezelfde kleren rondliepen.
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Ook speelde in mijn onderzoek niet dat de populaire meisjes uit de rijkste gezinnen kwa-
men. Andersom was wel vaker het geval: de meisjes die uitgesloten werden, waren over het 
algemeen meisjes uit de lagere middenklasse. Evenwel gaat het volgens mij niet om socio-
economische status, maar om op welke manier zowel meisjes als jongens hieraan vorm weten 
te geven binnen de groep.
26 Ook Christien Brinkgreve destilleerde deze worsteling uit brieven die kinderen naar Achter-
werk stuurde (De achterkant van de VPRO-gids) (Brinkgreve 2009 [2004]).
27 In een voetnoot wijst Duyvendak erop dat de term ‘maakbaar’ pas ver na de jaren vijftig in 
gebruik raakte in de Nederlandse politiek en wetenschap. De termen waarin tot dan toe werd 
gesproken waren ‘planning’, ‘ordening’ en ‘beheersbaarheid’ (Duyvendak 1997: 185).
28 In verband met westerse consumptiemaatschappijen benadrukken auteurs tevens het effect 
van globalisering op de kindertijd, waarbij zij de impact van media noemen (Buckingham & 
Bragg 2009: 192-194; Wyness 2006: 64, 69), de effecten van migratie, internationale politiek 
en economie en ‘global consumerism’ (Stearns 2006:120-130; Nayak & Kehily 2008: 149-
156; Wyness 2006: 69-70). Het voert hier te ver om in te gaan op de effecten van globalise-
ring. Zie voor een geschiedenis van de opkomst van het kind als consument het boek van 
Daniel Cook (2004).
29 Uhlrich Beck omschrijft ‘risk society’ als volgt: ‘a systematic way of dealing with hazards 
and insecurities induced and introduced by modernisation itself’ (1992: 21).
30 James (1993) spreekt van een laveren tussen conformisme en individualiteit. Authenticiteit 
lijkt mij de tegenstelling in groep 8 beter weergeven. 
31 In dit verband wil ik wijzen op een mooi stuk van Mattijs van de Port over camp en barok, 
die, zo stelt hij, juist doordat ze het onechte, het valse benadrukken een verlangen naar dat wat 
echt is genereren (Van de Port 2010: 85). Antropologen zijn te zeer bezig met het aanwijzen 
van de sociale geconstrueerdheid van het leven en gaan voorbij aan de mogelijkheid dat er 
wel degelijk een ervaring van authenticiteit is, die als verlangen onwrikbaar, onzegbaar en dus 
niet geconstrueerd is. De vraag moet volgens Van de Port dan ook zijn wie op welke manieren 
vasthoudt aan dergelijke ervaringen, door middel van welke authenticeringsstrategieën (Ibid.: 
86).
32 Sutton-Smith schreef: ‘Interaction between children is not a preparation for life. It is life it-
self’ (1982: 75). Vanuit de sociale wetenschappen maar ook vanuit ontwikkelingspsychologie 
zelf is dan ook kritiek geleverd op het ontwikkelingspsychologisch perspectief (Burman1994; 
James & Prout 1997; Walkerdine 1988 [1984]). Gerelateerd aan de kritische evaluaties van 
ontwikkelingspsychologie is de ontwikkeling van een andere invulling van ‘socialisatie’, 
waarin kinderen niet meer gezien worden als werkend naar een duidelijk einddoel en ze exacte 
kopieën zouden worden van de volwassenen om hen heen (zoals in de Culture and Personality 
School, waarvan het werk van Margaret Mead het bekendst is op het gebied van onderzoek 
naar kinderen), maar waarin zij net als volwassenen de wereld op hun eigen manier interpret-
eren en vormgeven (vgl. Duindam 1993; James & Prout 1989).
33 Er is tevens een andere reden denkbaar waarom Jaya’s populariteit afgenomen was: in de 
laatste paar schoolweken boette juist één van de belangrijkste redenen voor haar populariteit 
aan belang in: de puberachtigheid. In het Intermezzo laat ik zien hoe en waarom dat kon 
gebeuren. Juist het feit dat ‘puberachtigheid’ minder belangrijk werd, toont hoezeer Jaya’s 
populariteit daarmee verbonden was.
34 Wat ook meespeelde, zo merkte ik later, was dat ze eigenlijk onzeker was of anderen haar 
wel echt aardig vonden. Tegen het einde van een van de interviews bijvoorbeeld draaide Jaya 
de rollen om en begon mij vragen te stellen. Nadat ze eerst tevergeefs had geprobeerd los te
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peuteren wat ik van een aantal klasgenoten vond, wilde ze weten wat ik van haar dacht (‘En? 
Wat vind je van mij?’). Toen ik zei dat ik haar een schatje vond, vroeg ze: ‘Echt? Of maak je 
maar een grapje?’
35 ‘I roule the world’, stond er eigenlijk.
36 Er waren meer kinderen in de klas die in de ogen van de kinderen ofwel kinderachtig ofwel 
puberachtig waren. Zoals de populaire Nathan die door iedereen (ook door de jongens) als 
‘knap’ gezien werd en over wie de kinderen zeiden ‘dat hij zo goed met meisjes om kon gaan’. 
Of Romeo die ook als puber gezien werd, maar tegelijkertijd niet serieus werd genomen omdat 
hij zo klein van stuk was. Maar het voorbeeld van Marie werpt het beste licht op de positie van 
Jaya en op wat er verborgen moest blijven in de klas.
37 Zo merken Kelley e.a. (1999) op dat de kinderen in hun onderzoek vaak spraken over ‘kin-
deren’ in de derde persoon, alsof deze categorie niet op van hun toepassing was (Kelley et al 
1999: 235, 237). De kinderen labelden bepaalde televisie voor jongere kinderen waarin seks 
voorkwam als niet gepast. Dit deden zowel de elfjarigen over de zevenjarigen als de zeven-
jarigen over de vijfjarigen. Seks was iets voor pubers en volwassenen (ibid.: 235-239) en werd 
dus aldoor ‘in de toekomst’ gelegd.
38 Volgens Jagodzinsky geeft de jeugd in het postmoderne tijdperk ook een andersoortige fan-
tasie in, waarbij het ‘voor altijd jong zijn’ voorop staat: ‘The postmodern trend of staying 
forever young is equivalent to the fantasy of the modern child never growing up’ (2004: 34, 
cursief in origineel).
39 Pietje Bell is de held uit de boeken van Christiaan van Abkoude. Het eerste deel verscheen 
in 1914. Dat deze held nog steeds aanspreekt blijkt uit de populariteit van twee boekverfil-
mingen in 2002 en 2003. Otje is de hoofdpersoon in de in 1998 door de AVRO uitgezonden 
serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt (1980). Pietje Bell is een 
rebelse jongen die onrechtvaardigheid bestrijdt. Otje moet andersoortige overwinningen be-
halen (een zomer lang zonder haar vader bij twee lastige tantes wonen, haar vader redden uit 
een psychiatrische inrichting bijvoorbeeld. Wat haar speciaal maakt is dat ze met dieren kan 
praten. Ze redt dan ook her en der dieren).

Hoofdstuk 3
40 Van der Meer wijst er terecht op dat oplossingen als het geven van weerbaarheids- en so-
ciale vaardigheidstrainingen aan zondebokken voorbij gaan aan de structurele redenen van 
het zondebokfenomeen (Van der Meer 1988: 16): als een zondebok weerbaar wordt, zoekt 
de groep een andere zondebok, stelt hij. Echter, mijns inziens gaat deze opmerking voorbij 
aan het feit dat een sociale hiërarchie niet altijd gepaard hoeft te gaan met gepest: pesten is 
slechts een manier waarop uitsluiting en marginalisering plaatsvinden. Bovendien denk ik wel 
degelijk dat een training aan een hele klas (dus niet alleen aan de zondebokken) kan helpen 
de sfeer te verbeteren en gepest te voorkomen. Zie bijvoorbeeld Jacobson (2007) die stelt dat 
het bij anti-pest programma’s in scholen meestal geprobeerd wordt de pestkop of de gepeste te 
veranderen en niet de relatie. 
41 MacDonald en Leary (1988) stellen dat uitsluiting pijn doet. Zij noemen dit sociale pijn en 
laten zien dat deze pijn dezelfde mechanismen vertoont als fysieke pijn (de pijnbron vermij-
den, verhoogde alertheid en voorzichtigheid). Ik ben er van overtuigd dat de kinderen wel 
degelijk wisten dat de uitgeslotenen leden, maar dat er zwaarwegende redenen waren om geen 
empathie hiervoor op te brengen. Die redenen laat ik verderop in dit hoofdstuk zien.
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42 Dit fenomeen waarbij de leerkrachten de sociale uitstoting van een leerling door andere 
leerlingen overnemen is door Ploeg en Defares beschreven als het ‘randfiguren in duplo-effect’ 
(Hattum 1997: 41). Zij geven hiervoor echter geen verklaring.
43 Eder en Enke vonden in hun onderzoek dat roddel ernaar neigt in consensus te eindigen: de 
eerste reactie op een roddel beïnvloedt de volgende reacties (Eder & Enke 1991: 495).
44 Bourdieu geeft de volgende omschrijving van sociaal kapitaal: 

Sociaal kapitaal is het geheel van bestaande of potentiële hulpbronnen dat voortvloeit uit 
het bezit van een meer of minder geïnstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van 
onderlinge bekendheid en erkentelijkheid - ofwel uit het lidmaatschap van een groep - dat 
elk van zijn leden de ruggesteun geeft van het collectieve kapitaalbezit, een ‘geloofsbrief’ 
die hen in ruime zin des woords kredietwaardig maakt (Bourdieu 1992:132).

Bourdieu spreekt over volwassenen. Kinderen groeien op in de netwerken en in de habitus die 
zij van hun ouders en omgeving buiten school meekrijgen. Hier wil ik erop wijzen dat op het 
schoolplein en in de klas de sociale ruimte evenzeer verdeeld was in verschillende posities en 
daaraan gekoppelde hiërarchieën en onderscheidingen als in de grotere sociale wereld - en dat 
op een bepaalde manier los van hun habitus (maar het is het onderzoeken waard in hoeverre 
deze wellicht in wezen juist verbonden zijn) er een verdeling in sociaal kapitaal was ontstaan. 
Zoals ik zal laten zien in dit hoofdstuk, gold die sociale verdeling ook fysiek kapitaal. Een 
verschil tussen volwassenen en kinderen is dat de eersten sociaal kapitaal kunnen omzetten 
in bijvoorbeeld economisch kapitaal terwijl die uitwisseling voor kinderen nog niet mogelijk 
is (vgl. Bourdieu 1986;1989). Daarbij leidt het bezit van sociaal kapitaal bij kinderen niet tot 
symbolisch kapitaal in de vorm van een geïnstitutionaliseerde positie, maar wel tot een zekere 
positie in de hiërarchie van de klas. Wel maakt deze analyse van posities in de klas duidelijk 
dat er verschillende machtsbronnen waren.
45 Zo stelt Simmel ook: ‘Aus dem Geheimnis nun, das alles Tiefere und Bedeutende beschattet, 
wächst die typische Irrung, alles Geheimnisvolle ist etwas Wesentliches und Bedeutsames ‘ 
(Simmel 1993 [1907]: 319). Het gaat dus vaak inderdaad niet om de inhoud van het geheim, 
maar om de macht in en uit te sluiten.
46 In het laatste hoofdstuk van Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative 
beschrijft Taussig vrij uitgebreid hoe zijn kinderen uit zijn op het onthullen van geheimen en 
vraagt zich af: ‘Why do they [children, sk] positively delight in the revelation of secrets in
general?’ (1999:268). Om even later als antwoord te geven dat kinderen zoveel plezier schep-
pen in de onthulling omdat ‘[children are, sk] animated with an undying love to consume, in 
the very positive sense, of course, of spending, as in George Bataille’s dépense, meaning love 
of wasting, blowing off the surplus (…) And here I think lies the child’s love of revelation, 
because this is precisely what revelation is – the spending of the secret, the emptying of the 
cup (ibid.: 268-69). [Hier duidt hij op Nietzsches Zarathustra die hij daarvoor aanhaalt met de 
zin: “Bless the cup that wants to overflow…This cup wants to be empty again”’ (Nietzsche in 
Taussig 1999: 269)]. Er gaat dus een krachtige vraag uit van het geheim zelf om ontsloten te 
worden.
47 Interessant in dit verband is de vraag die David Buckingham & Sara Bragg opwerpen: ‘To 
what extent does knowledge of consumer culture function as a kind of cultural (or subcultural) 
capital for children? How do the hierarchies of taste and “cool” within the peer group relate 
to the hierarchies within adult culture?’ (2009: 188). In dit hoofdstuk schaar ik bijvoorbeeld 
kleding onder fysiek kapitaal, daar ik hier de nadruk leg op het belang van het aangeklede 
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lichaam in relatie tot de hiërarchie van de klas. Echter, kleding bezien als consumptiegoed, 
zou inderdaad een onderdeel kunnen zijn van het cultureel kapitaal van kinderen. In hoeverre 
het cultureel kapitaal gerelateerd is aan dat van hun ouders (en daarmee aan hun habitus), is 
inderdaad een interessante vraag om te onderzoeken.
48 Allison James stelt dat de basis waarop het onderscheid tussen volwassenen en kinderen als 
sociale categorieën gemaakt wordt, het fysieke lichaam is en dat dit het belang dat de Wes-
terse cultuur aan het lichaam hecht weerspiegelt: het lichaam als locus voor het Zelf, waarin
jeugdigheid en ouderdom, gender en schoonheid etc. zich ophouden (James 1993: 103/4). 
Vervolgens stelt ze dat er weinig bekend is over hoe kinderen het lichaam zien. Mij lijkt dat 
in de fascinatie van kinderen voor het lichaam eveneens de weerspiegeling van de Westerse 
cultuur schuilgaat, als ook het feit dat ze hun sociale status op basis van dit groeiend lichaam 
te danken hebben.
49 In een artikel over de grenzen van adolescentie, stelt Allison James dat deze groep zich 
onderscheidt op basis van kledingstijlen, op basis van het lichaam dus, omdat zij op ander ge-
bied geen mogelijkheden vinden om zich een maatschappelijke plek toe te eigenen en ‘ergens 
bij te horen’ (James 1986: 158). De adolescenten uit haar onderzoek voelden zich ‘niemand’, 
maar, stelt James: ‘The nobodies that adolescents feel themselves to be are, in fact, “all body”’ 
(Ibid.: 167). 
50 Tijdschrift voor jongeren dat er in 2006 mee ophield en Spam! werd.
51 Young stelt dat de blik van de 19e eeuwse wetenschap tevens op lichamen gericht was en 
daarmee indeelde, classificeerde, rangordes aanbracht en zo een norm aanlegde. ‘All bodies 
can be located on a single scale whose apex is the strong and beautiful youth and whose nadir 
is the degenerate’ (1990: 128). Ook mentale toestanden van mensen waren fysiek zichtbaar 
volgens wetenschap in de 19e eeuw. 
52 Tijdens mijn vorige onderzoek (Kuik 1996) rende er twee meisjes over het schoolplein. De 
ene hield het andere vast met een sjaal om haar middel. Het voorste meisje riep: ‘Ik ben een 
bacterie’. De kinderen bij wie ze in de buurt kwamen stoven weg. In Amerika kun je elkaar 
‘cooties’ geven (vgl. Thorne 1993): dit gaat over sociale besmetting waardoor iemand in so-
ciale status daalt. Classen, Howes & Synnott resumeren dat de hogere klassen stank toeschrij-
ven aan lagere klassen en blanken aan allerlei minderheidsgroepen (1994: 165-170). Geur 
wordt dus gekoppeld aan sociale status.
53 Vergelijk Elias (1982) met betrekking tot affectbeheersing, waarbij hij vanaf de Franse hof-
tijd een toenemende ‘maatschappelijke dwang tot zelfdwang’ beschrijft. 
 Een mooi boek met betrekking tot woede verhaalt de geschiedenis van boosheid in 
Amerika en werd geschreven door Peter & Carol Stearns (1986). Aan de hand van dagboeken 
en opvoedingsvoorschriften bestudeerden zij de eisen die werden gesteld aan het uiten en be-
heersen van woede.
54 Monique wist mij te vertellen dat zij Aisha en haar moeder op straat had zien lopen, druk 
pratend en lachend. Haar stilzwijgen had dus wel degelijk vooral te maken met de positie die 
zij in de klas had.
55 ‘Wie zich schaamt,’ schrijft Goudsblom in een mooi essay over schaamte,

verzet zich niet meer; hij geeft zich gewonnen. Vertoon van schaamte is een vorm van 
gedweeheid – waarmee uiteraard niet gezegd is dat er geen innerlijke strijd aan te pas komt 
noch dat er geen bezinksel van wrok achterblijft. Integendeel, maar de voorlopige uitkomst 
is er een van aanvaarding van het afwijzende oordeel (1997:16).
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Het was precies dit innerlijke gevecht: het zich gewonnen voelen, maar niet gewonnen willen 
geven dat niet alleen bij Fenna zichtbaar was, maar ook bij veel klasgenoten. 
56 Ik denk dat Kristeva op deze door mij beschreven angst (eigenlijk zo anders te zijn dat je 
nergens bij kan horen) doelt als ze schrijft dat het abjecte het subject constitueert: 

If it be true that the abject simultaneously beseeches and pulverizes the subject, one can 
understand that it is experienced at the peak of its strenght when that subject, weary of 
fruitless attempts to identify with something on the outside, finds the impossible within; 
when it finds that the impossible constitutes its very being, that is none other than abject 
(Kristeva 1982: 5, cursief in origineel).

57 Kristeva stelt zelfs dat het verworpene het subject in zijn greep houdt en in voortdurend 
gevaar brengt: ‘We may call it a border; abjection is above all ambiguity. Because, while re-
leasing a hold, it does not radically cut off the subject from what threatens it- on the contrary, 
abjection acknowledges it to be in perpetual danger’ (Kristeva 1982: 9).

Intermezzo
58 Op de Achterwerkpagina van de VPRO-gids van 25 juni t/m 1 juli 2011 kwam ik het vol-
gende gedichtje tegen van Jip Leferink (11 jaar in 2011):
 

Het waren mooie tijden
Naar Texel op kamp gaan
En de meesters en juffen die ons leidden
Konden ons nauwelijks aan
Het waren mooie tijden
Samen bij de meester keten
Of op kleuterfietsjes rijden
En in de pauze spelen en eten
Het waren mooie tijden
Met groep 8 samen zijn
Nu moeten we ons van ons basisschooltje bevrijden
Maar het afscheid, dat doet pijn
(Cursief, sk).

Het is opmerkelijk dat Jip Leferink in haar gedicht verslag doet van ‘op kleuterfietsjes rijden’. 
Ik zie hierin een aanwijzing voor de gedachte dat het naderend afscheid van de basisschool 
gepaard gaat met een laatste viering van het kind-zijn. En dat de kinderen op deze manier hun 
overgang naar de puberteit markeren.
59 In het kinderboek Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmitt eten volwassenen van de 
‘Hasselbramen’ waardoor ze zelf weer kind worden en gaan spelen.
60 Carol Trosset wijst erop dat Turner communitas in zijn boek Dramas, Fields and Metaphors 
(1974) eerder als gemeenschappelijk sentiment beschrijft dan als een ervaring (Trosset 1998: 
179). Ik verwijs alleen naar zijn bespreking van het communitas begrip in zijn eerdere boek 
The Ritual Process dat uit 1969 dateert, omdat hij hier het meest uitgebreid in gaat op de trans-
formatieve ervaring die mensen in communitas delen volgens Turner (1982 [1969]: 138) en 
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die, zoals ik hier betoog, het meest in de buurt komt van wat ik onder de kinderen zag gebeuren.
61 Daarbij ervaren mensen communitas vaak als ‘heilig’ (Turner 1982 [1969]: 128, 129).
62 Het communitas begrip van Turner is bekritiseerd omdat het ‘geïdealiseerd’ zou zijn. Zo 
vonden Eade & Sallnow (1991) bijvoorbeeld wel degelijk stratificatie en rivaliteit (en dus so-
ciale structuur) onder pelgrims die volgens Turner communitas beleven (vgl. Bilu 1988: 303; 
Coleman 2002: 356,357,361; Deflem 1991). 
63 Ik zeg met nadruk dat dit proces waarin de kinderen zich die laatste weken bevonden veel 
‘weg had van’ of ‘leek op’ de door Turner beschreven (spontane of existentiële) communitas, 
daar niet alle elementen die hij onder verschillende communitasbegrippen schaart naadloos 
van toepassing zijn op de situatie van de kinderen. Desondanks acht ik de gelijkenis tussen 
Turners communitasbegrip, dat van liminaliteit en de harmonieuze sfeer tussen de kinderen 
groot genoeg om er gebruik van te hebben gemaakt.

Hoofdstuk 4
64 Dit inzicht doet Butler zelfs stellen dat het onderscheid tussen sekse en gender, tussen biolo-
gisch geslacht en de sociale constructie ervan, niet houdbaar is omdat biologie betekenisloos is 
zonder de tussenkomst van de symbolische orde (Butler 2000: 37). Hoewel ik haar theoretisch 
gelijk geef, hanteer ik toch de term gender omdat deze term heel duidelijk verwijst naar het 
idee dat verschillen tussen mannen en vrouwen geen natuurlijk gegeven zijn.
65 In een artikel over masculiniteit en seksualiteit in scholen zegt een geïnterviewde in een 
groepsdiscussie over dwingende heteroseksualiteit: ‘And yet, in my experience, I have a sus-
picion, y’know basically heterosexual people are not very secure in what they are and that 
that is part of the hostility and the whole debate around homosexuality and heterosexuality’. 
(Epstein 1997:105).
66 Homofobie is een term die vrij makkelijk gebruikt wordt in wetenschappelijke literatuur. 
Homofobie verwijst van oorsprong naar een individuele angst voor homoseksualiteit en is 
in dat opzicht een psychologische term (Bryant & Vidal-Oritz 2008: 388; Bryant 2008). Het 
gaat mij er hier om om te laten zien dat ‘homo’ ‘mietje’ en wijf’ als scheldwoorden worden 
gebruikt, verwijzen naar ‘foute manieren van mannelijkheid of jongen-zijn’ en dat de angst die 
erin schuil gaat niet zozeer een individuele angst voor homoseksualiteit is als wel een sociale 
angst om niet aan de eisen van een ‘echte jongen’ te kunnen voldoen. Pascoe (2005) wijst 
erop dat onderzoek naar homofobie in scholen vooral liet zien dat homofobische opmerkingen 
gemaakt werden tegen homoseksuele jongens terwijl: ‘”Fag” is not necessarily a static iden-
tity attached to a particular (homosexual) boy. Fag talk and fag imitations serve as discourse 
with which boys discipline themselves and each other through joking relationships’ (Pascoe 
2005: 330). ‘Homo’ of ‘mietje’ wordt overigens niet door meisjes als scheldwoord voor andere 
meisjes gebruikt. Een heel enkele keer hoorde ik ‘lesbo’ als scheldwoord voor een meisje (door 
een jongen geroepen), maar dit had absoluut niet dezelfde connotatie als ‘homo’ voor jongens 
(vgl. Pascoe 2005: 336).
67 Homofobie en misogynie gaan hand in hand, stelt Epstein (1997: 113). Inderdaad verwezen 
de opmerkingen die de jongens uit groep 8 maakten, ‘homo’ en ‘wijf’ of ‘meisje’, naar het-
zelfde:  ‘geen echte jongen’.
68 Peter Redman verwijst in zijn artikel over homofobie naar sociologen die de psycholo-
gische verklaring bekritiseren: onder andere omdat een dergelijke verklaring individualiseert 
(Plummer (1981) in Redman 2000: 487) en homofobie en misogynie inzet vormen van een 
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algemenere onderhandeling over gender en seksualiteit (Nayak & Kehily 1997: 139-40 in 
Redman 2000: 488) en onderdeel zijn van heteroseksisme (Epstein & Johnson 1994: 198 in 
Redman 2000: 488). 
69 Zie voor verschillende theoretische opvattingen over lachen de paragraaf over meisjes en 
humor in dit hoofdstuk.
70 Interessant in dit verband is wat David Gilmore opmerkt in zijn boek Manhood in the Mak-
ing: 

The one regularity that concerns me here is the often dramatic ways in which cultures con-
struct an appropriate manhood-the presentation or “imaging” of the male role. In particular, 
there is a constantly recurring notion that real manhood is different from simple anatomi-
cal maleness, that it is not a natural condition that comes about spontaneously through 
biological maturation but rather is a precarious or artificial state that boys must win against 
powerful odds (1990:11).  

Gilmore doelt hier op initiatierituelen in verschillende delen van de wereld (waarvan hij ook 
voorbeelden geeft (Ibid.: 12-21)) die jongens de toegang geven tot het man-zijn. Mij gaat het 
om zijn opmerking dat man-zijn ‘a precarious or artificial state’ is die bevochten moet worden 
en niet een natuurlijk gegeven is. In dat opzicht vormden de jongens uit groep 8 geen uitzon-
dering: zij trachtten elkaar voortdurend te bewijzen dat ze ‘echte stoere jongens waren’.
71 Diana Reay (2001) deed onderzoek in een klas in Londen waar eenentwintig kinderen uit een 
lagere klasse kwamen en vijf uit de hogere middenklasse. In deze klas werden de meisjes die 
‘nice girls’ genoemd werden verguisd. Zij belichaamden volgens Reay blanke middenklasse 
idealen ten aanzien van gedrag (2001: 159). In mijn klas overheersten het aandeel kinderen uit 
de hogere middenklasse en werden ‘aardig zijn’ en ‘bescheiden zijn’ goed geacht.
72 De meisjes deden anderhalf jaar lang dagelijks hetzelfde spelletje bij mij: ze slopen van 
achteren naar me toe, legden hun handen over mijn ogen en vroegen ‘Wie ben ik?’ Als ik het 
goed raadde (wat even vaak wel als niet het geval was), sprongen ze verbaasd tevoorschijn: 
‘Hoe wist je dat?’ En tegen de omstanders zei ze dan: ‘Ze wist wie ik was!’, met trots in haar 
stem en blik. Soms verraadde een van de andere meisjes wie het was, waarna er altijd gekibbel 
ontstond. ‘Kinderachtig hoor!’ zei Marie een keer toen Nuray haar handen op mijn ogen had 
gelegd. Maar de dag daarvoor had zij hetzelfde gedaan. Dit spelletje deden alleen meisjes die 
veel met elkaar optrokken onder elkaar. Naar mijn idee heeft het niet alleen te maken met het 
bestendigen, het constitueren of het testen van een speciale band, maar vooral ook met het ‘on-
bekeken’ en ‘ongezien’ gekend worden. Tenslotte stelde ik hierboven al dat meisjes permanent 
bezig waren met hun uiterlijk. Hoe ze eruit zagen was in hun dagelijkse interacties doorlopend 
onderwerp van gesprek. Dat de meisjes hiermee worstelden, bang waren tot hun uiterlijk te 
worden gereduceerd, komt uitgebreid in het volgende hoofdstuk aan de orde. In het spelletje 
werd mij gevraagd ongezien en onbekeken, dus los van hun uiterlijk, te weten wie mij besloop.
73 Zo waren de meisjes precies op de hoogte van elkaars eetgewoonten en becommentarieerden 
ze de inhoud van elkaars lunchtrommeltjes. Een tijd lang maakten de Pubermeisjes zich zor-
gen om Valerie, die luid en duidelijk kenbaar maakte niet te eten omdat ze wilde afvallen. De 
Pubermeisjes trachtten haar elke pauze over te halen om iets te eten. Ook Andrea’s (Kinder-
achtige meisjes) trommeltje werd in de gaten gehouden. Dagelijks gaven zowel Pubermeisjes 
als Professorenmeisjes haar advies over wat ze moest eten om wat aan te komen. Desie kreeg 
daarentegen te horen dat ze haar lunch beter aan Andrea kon geven omdat ‘zij toch moest 
afvallen’.
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74 Bloustien (2003) vermeldt dat de meisjes uit haar onderzoek extreem veel moeite deden om 
er zo ‘natuurlijk’ mogelijk uit te zien en dat niet zichtbaar mocht zijn hoeveel moeite zij aan 
hun verschijnen besteedden (91). Hoewel Bloustien niet noemt dat dit voortkomt uit de twee 
eisen ‘jezelf zijn’ en ‘bescheiden zijn’, lees ik dit er wel in.
75 Vergelijk Bloustein (2003). Hoewel zij over oudere meisjes schrijft tekent zij ook op dat 
de eisen die aan meisjes gesteld worden contradictoir zijn, waarbij zij de contradicties overi-
gens niet benoemt. Vergelijk ook Renold (2006: 498), die deze contradicties evenmin expliciet 
maakt. 
76 In haar boek Raising Their Voices: The Politics of Girl’s Anger stelt Brown (1998) dat meisjes 
geleerd wordt hun boosheid te onderdrukken (met name blanke middenklasse-meisjes), wat 
leidt tot indirecte agressie (12-15, 17). Vlg. ook Ringrose (2006) die de media-hype die in de 
VS ontstond rondom ‘the mean girl’ beschrijft en laat zien hoe sterk verankerd de agressie-
repressie gedachte in het populaire denken is. 
77Ook de jongens stelden eisen aan beheersing van woede: wie fysiek vechtend door het lint 
ging, zoals Collin, werd uitgelachen en belachelijk gevonden. 
78 Vlg. Giselinde Kuipers (2001) die met betrekking tot moppen stelt dat een mop altijd een 
uitnodiging is (267). Niet alleen om te gaan lachen maar ook ‘om er bij te horen’. Zij noemt de 
mop daarom ‘een kleine samenzwering’ (Ibid.: 234-235).
79 De kinderen uit het onderzoek van Diane Reay (2001) gebruikten de term tomboy wel de-
gelijk zelf (Reay 2001: 161-162).
80 Paechter (2010) merkt op dat de tomboy meisjes tegen elf jaar meer nadruk leggen op een 
meisjesachtige uiterlijk (Paechter 2010: 225,231-233). 
81 Zowel de leerkrachten als de ouders van de kinderen meenden, wanneer ik ernaar vroeg, dat 
zij geen verschillende verwachtingen ten aanzien van jongens of meisjes hadden en hen niet 
anders benaderden. ‘Gelijke kansen en gelijke rechten’, zei een van de vaders. ‘Ik behandel 
iedereen gelijk’, zeiden de leerkrachten. De opvoeders namen wel verschillen waar tussen jon-
gens en meisjes en verklaarden die vanuit de biologie. Bij de leerkrachten nam ik evenwel wel 
degelijk waar dat zij druk jongensgedrag afkapten en bestraften en rustige meisjes beloonden 
(vaak letterlijk zeiden ‘neem een voorbeeld aan….[naam van rustig meisje]’. De jongens had-
den dit overigens wel door: ‘Meisjes mogen alles’, zeiden een paar jongens op verschillende 
momenten tegen me.

Hoofdstuk 5
82 Valerie Walkerdine (1990) stelt zelfs dat kinderen in het onderwijs gedeseksualiseerd worden 
om het seksuele verlangen naar kinderen te verbloemen, dit staat tegenover het geseksuali-
seerde kind, meestal een meisje, dat object wordt van de male gaze (1990: 120-123).
83 Herdt beschrijft de (magere) geschiedenis van onderzoek naar kinderen en seksualiteit. Aan 
het begin van de vorige eeuw werd seksualiteit, dus ook die van kinderen, zowel in de popu-
laire cultuur als in de wetenschappen gezien als een functie van individuele verschillen. Al 
het seksuele komt voort uit een individuele aangeboren ontwikkeling (‘seksueel essential-
isme’ noemt Herdt dit) (Herdt 2007: 214). Dit staat volgens hem tegenover het sociale ver-
schillen model, waarin seksualiteit gezien wordt als de uitkomst van socialisatieprocessen. 
Antropologen, voor zover ze seksualiteit onderzochten, kozen dit socialisatie model, daarbij 
zwaar leunend op Freud, waardoor er blindheid was voor machtsstructuren en onderdrukking. 
Ook antropologen zagen seks als behorend tot reproductie en een biologische behoefte, alsof 
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seksualiteit los staat van de sociale wereld. In het ontwikkelingsmodel staat de witte midden-
klasse model voor wat een normale ontwikkeling zou zijn. Pas de laatste decennia is hierin 
verandering gekomen (Ibid.: 215-226).
84 De seksuele onschuld van het kind is iets wat volwassenen voor kinderen wensen, in plaats 
van dat het een natuurlijk gegeven van kind-zijn zelf is, stelt Renold (2006: 277). Onderzoek 
dat zich richt op seksualiteit en gender, behandelt tot nu toe vooral meisjes en vrouwelijke 
seksualiteit (Ibid. 278).
85 Cas Wouters stelt dat er makkelijk geschreven wordt over de ‘seksualisering’ van de samen-
leving, maar dat het ontbreekt aan theorievorming en aan een historisch perspectief hierover 
(Wouters 2012: 266). Volgens Wouters maakt seksualisering ‘dus integraal deel uit van het 
proces van informalisering’ (Ibid.: 268).
86 Interessant in dit verband is de reactie van Gill (2007) op een artikel van Duits & Van 
Zoonen (2006). Duits & Van Zoonen bestrijden in hun artikel het gebrek aan agency dat de 
samenleving en wetenschappers meisjes toedichten waar het hun seksualiteit betreft. Volgens 
hen moeten de meisjes zelf aan het woord komen en moeten hun antwoorden serieus genomen 
worden. Zij noemen als voorbeeld een meisje dat zegt een naveltruitje te dragen omdat ze het 
warm heeft. Terecht merkt Gill (2007) op dat Duits & Van Zoonen hiermee voorbij gaan aan 
de dwingende kracht van het seksualiteitsvertoog om je er als jong meisje aan te onderwerpen 
en dat een opmerking als ‘ik heb het warm en daarom draag ik een naveltruitje’ niet het hele 
verhaal is. Inderdaad, dat lijkt mij ook niet het einde van een onderzoeksvraag, maar het begin. 
Het meisje uit het voorbeeld van Duits & Van Zoonen was zich denk ik wel degelijk bewust 
van wat dit naveltruitje van haar kon maken (een geseksualiseerd subject), maar verkoos zich 
daar tegen te verzetten. Hoe dwingend de interpellatie ook moge zijn, meisjes kunnen ook 
besluiten een andersoortige positie in te nemen. De vraag die hier blijft liggen is dan ook: 
waarom identificeren meisjes zich wel of niet met een seksuele positie?
 Een voorbeeld van een boek dat voortkomt uit morele paniek over de seksualise-
ring van meisjes in Amerika is de bundel van Sharna Olfmann (2009), waarin verschillende 
auteurs verhalen hoe slecht de invloed van porno en pornoficatie op jonge meisjes is. Vergelijk 
Pomerantz die gewag maakt van deze morele paniek (Pomerantz 2009). Feona Attwood waar-
schuwt voor een te simplistische opvatting over seksualisering (Attwood 2008: 288). Zij keert 
zich tegen wetenschappers die slechts een negatief en moreel standpunt innemen ten opzichte 
van seksualisering als iets slechts voor meisjes en vrouwen. Hoewel Feona Attwood Rosalind 
Gill (2003), die stelt dat seksualiteit van vrouwen heden ten dage een oude boodschap in een 
nieuw jasje is (vrouwen zeggen hun seksualiteit te vieren en zijn daarmee weliswaar actieve 
subjecten, maar blijven nog steeds ‘object’ van de male gaze) genuanceerder vindt, wijst ze op 
een interessante mogelijkheid. Zij pleit ervoor niet alleen te kijken naar de vorm van seksu-
alisering, maar ook naar de toon waarop dat gebeurt. In de ironische toon ziet zij wel degelijk 
aanknopingspunten voor subversieve interpretaties (Attwood 2006). In mijn onderzoek heb ik 
bij meisjes noch jongens ironie waargenomen in de manieren waarop zij hun seksuele verlan-
gen vormgaven.
87 In het Engels verwijst het begrip ‘sex’ ook naar een categorie: man of vrouw, en daarmee
naar opvattingen over manlijkheid en vrouwelijkheid (Spronk 2006: 14).
88 Voor een nuttig overzicht van de verschillende gebieden waarop sociologen seksualiteit 
onderzocht hebben, verwijs ik naar het artikel van Dawne Moon (2008). In dit artikel onder-sc-
heidt zij zes terreinen van onderzoek: 1. Sociologen die economische metaforen gebruiken of 
bekritiseren. Deze studies denaturaliseren seksualiteit en tonen sociale processen die seksuele 
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relaties en verlangens voortbrengen. 2. Studies die laten zien hoe culturele veronderstellingen 
over seks economische status en statusverschillen reproduceren en bekrachtigen. 
3. Studies naar de productie van sociale hiërarchieën op microniveau door middel van het 
overdragen van seksuele normen 4. Macroniveau studies die sociale processen analyseren 
waarin seksualiteit burgerschap en personhood definiëren. 5. Studies die kijken naar hoe 
mensen culturele schema’s internaliseren en hun opvattingen over wie ze zijn en wat ze voelen 
ingeven. 6. Studies naar de wijze waarop sociologie zelf dominante ideeën ten aanzien van 
seks reproduceert (Moon 2008: 184, 185).
89 Stevi Jackson (2007) maakt duidelijk onderscheid tussen subjectiviteit en ‘zelf’ omdat, vindt 
hij, subjectiviteit voornamelijk door taal en discours geconstitueerd wordt en op zichzelf niet 
sociaal zou zijn, terwijl, stelt hij, het ‘zelf’ door en door sociaal is (Jackson 2007: 5-8). Voor 
mij is hier geen onderscheid tussen, behalve dat de term seksueel subject meer het sociale 
constructieve aspect, dus het vertoogniveau, benadrukt, terwijl ‘geseksualiseerd zelf’ meer het 
(door het sociale geïnformeerde) ervaringsniveau benadrukt.
90 Het gedrag van kinderen is vanuit de kinderen zelf nooit ‘oefenen voor later’. Dat wil nog 
niet zeggen dat hun gedragingen en daarmee gepaard gaande ervaringen niet leerzaam kun-
nen zijn in latere fases. Het effect van vroegere ervaringen op latere wordt pas later duidelijk. 
Ik zie hierin geen verschil met volwassenen: wat zij tegenkomen op hun pad kan op een later 
moment als effect hebben dat ze bijvoorbeeld geleerd hebben om met tegenslagen om te gaan, 
waardoor zij op een later moment blijken baat te hebben gehad bij de eerdere ervaring. In dat 
opzicht oefenen volwassenen evenzeer voor later als kinderen.
91 Vergelijk ook een psychoanalyticus als Hans Gerritzen (2001:4).
92 Tween is een samentrekking van de woorden teen en between.
93 Er zijn natuurlijk uitzonderingen hierop. Een daarvan is het onderzoek van Emma Renold & 
Jessica Ringrose (2008). 
94 Dat Nathan kon ‘spelen’ met homoseksualiteit was te danken aan zijn zeer sterke positie 
in de klas: op alle heteroseksuele normen (goed in sport, stoer, meisjes seksueel begerend)
scoorde hij hoog (vgl. Renold 2005).
95 De beweging Riot Grrrls in het begin van de jaren ’90 uit de vorige eeuw, bestaande uit 
hogere witte middenklasse meisjes met interesse in punk wordt als het begin van het gebruik 
van Girl Power gezien. ‘Girl Power celebrates the fierce and aggressive potential of girls as 
well as reconstitution of girl culture as a positive force embracing self-expression through 
fashion, attitude, and Do-It-Yourself (DIY) approach to cultural production’ (Gonick 2006: 
7). In Europa zorgden de Spice Girls voor de popularisering en ‘hyper-seksualisering’ van het 
begrip (vgl. Lemish 1998; Gonick 2006: 9). Uiteindelijk is Girl Power opgepikt en benut door 
en voor commerciële doeleinden (Gonick 2006:11). Volgens Gonick benadruk het Girl Power 
vertoog dat meisjes hun subjectiviteit zelf vorm kunnen geven als een project (verwijzend naar 
Giddens) (Ibid: 18).
96 Er zijn talloze (feministische) wetenschappers die het Girl Power vertoog bekritiseren omdat 
het meisjes een schijnkeuze biedt. Wat lijkt op de viering van hun eigen gekozen seksualiteit 
is in wezen een bekrachtiging van een aloud liedje: dat meisjes objecten zijn voor de manlijke 
blik (vgl. Duits & Van Zoonen 2006).
97 Openbare scholen zijn verplicht om de kinderen de mogelijkheid te geven Godsdienstles en 
Humanistisch Vormend Onderwijs te volgen. Het is niet verplicht voor de kinderen om aan 
deze lessen deel te nemen. 
98 Renold stelt hetzelfde maar dan met betrekking tot de positie van geseksualiseerd meisje: 
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‘Even those [children,sk] that resisted or rejected the sexualisation of contemporary girl cul-
ture were ultimately positioned in relation to it’ (Renold 2006:496).
99 In het niet bestaande woord ‘Tuba’ ligt een verwijzing naar de echte naam van Valerie.
100 Een zelfde worsteling noteert Michelle Fine in haar onderzoek naar seksuele voorlichting 
op scholen in de Verenigde Staten. Zij stelt dat er sprake is van ‘A missing discourse of desire’ 
(Fine 1988: 33): uit de voorlichting werd dit discours weggelaten, terwijl de meisjes wel zelf 
verlangen ervoeren. Hierdoor kwamen ze in tweestrijd (Fine 1988).
101 Waar met betrekking tot meisjes wel degelijk de innerlijke strijd van meisjes met hun ver-
langen wordt beschreven in wetenschappelijke literatuur, ben ik die met betrekking tot jon-
gens niet tegengekomen. Tenminste niet op het gebied van seksualiteit. Wel op het gebied van 
underachievement (bijv. Epstein, Elwood, Hey & Maw 1999 [1998]; Reay 2003): jongens 
presteren op de lagere school en tegenwoordig ook op de middelbare school lager dan meisjes.
102 Debbie Epstein e.a. merken op dat falen van jongens op leergebied vaak wordt toegeschre-
ven aan externe factoren, terwijl hun leersuccessen inherent aan hun briljantie wordt geweten. 
Voor meisjes zou dit net andersom liggen (Epstein, Elwood e.a. 1999 [1998]: 4,5). Wellicht is 
deze gedachtegang breder te vinden en geldt dit ook voor gedrag. Zo lijken de meisjes verant-
woordelijk gehouden te worden voor het begeren dat zij opwekken en de jongens niet voor het 
begeren dat zij uiten.
103 Zie Hawkes (1996) voor een mooie beschrijving van hoe seksualiteit en moraliteit met 
elkaar verweven raakten in de negentiende eeuw.
104 Claire Charles wijst erop dat Girl Power in haar onderzoek onder meisjes behalve naar 
seksueel empowerment ook refereerde aan ‘zelf-management’ en zelf bepaling op het gebied 
van bijvoorbeeld werk (financiële onafhankelijkheid) en vrouwenrechten (om te stemmen bij-
voorbeeld) en dat Girl Power zo verwijst naar neoliberaal burgerschap (Charles 2010: 39,40; 
vgl. ook Gonick 2006). In mijn onderzoek werden deze vormen van zelfbepaling behalve door 
Fenna, niet zo duidelijk geuit door de meisjes –maar wel verondersteld in hoe zij over hun 
toekomst spraken.
105 Met betrekking tot authenticiteit en seksualiteit is het interessant om Foucaults Deel I, 
Geschiedenis van de Seksualiteit: De Wil tot Weten (1984 [1976]) te noemen. Hierin laat Fou-
cault zien dat het idee dat in onze westerse wereld seks eeuwenlang iets zou zijn geweest 
dat onderdrukt moest worden met de psychoanalyse als bevrijding daarvan, niet houdbaar is. 
Sterker nog, stelt Foucault, zeker al vanaf de zeventiende eeuw is seks juist verworden tot iets 
waarover gesproken móest worden: ‘Hoe meer de seks uit de taal geschrapt werd, hoe meer 
fatsoensregels het spreken over seks aan banden legden, des te meer specifieke vertogen er 
ontstonden’ (1984 [1976].: 21). En: ‘Wat de moderne maatschappijen kenmerkt, is niet dat de 
seks er gedoemd is in de schaduw te blijven, maar dat ze zich tot taak gesteld hebben er steeds 
over te spreken en wel door haar als het geheim bij uitstek tot gelding te brengen’ (Ibid.: 38). 
 Hoewel Foucault over en vanuit vertogen redeneert en niet vanuit subjecten, zet hij 
in zijn geschiedenis wel degelijk een krachtige overtuiging neer die met seksualiteit verwe-
ven raakte: de overtuiging dat seksualiteit de kern van onszelf bevat. Jeffrey Weeks stelt in 
dit verband dat ‘Increasingly in the twentieth century people defined themselves by defining 
their sex’ (Weeks 2003: 31). Weeks spreekt hier over ‘sex’, dus over seksualiteit als ‘erotisch 
praktijk’. Ik denk echter dat hier ook ‘seksualiteit’ had kunnen staan, dat zelfdefiniëring breder 
gezien kan worden en dus evenzeer verbonden is met seksueel verlangen. Gail Hawkes spreekt 
van: ‘The aura conferred on sexuality as “the centre of our beings”’ (Hawkes 1996:4).
 Bij de kinderen vond ik bovenstaande overtuiging dat seksualiteit de kern van ons 
zelf uitmaakt niet terug. Ik vond onder de meisjes wel de angst dat zij tot het sexy-zijn gere-
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duceerd zouden worden. Er was dus op een andere manier sprake van een worsteling met de 
combinatie van authenticiteit en seksualiteit. 
106 Zie voor een uitgebreide geschiedenis van de moderne identiteit het boek van Charles Tay-
lor Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (1989), dat tevens een geschiedenis 
van authenticiteit is (in het Westen).
107 Ook Linda Duits schrijft over de meisjes (in groep 8 en eerste jaar van de brugklas) in haar 
onderzoek dat zij putten uit een ‘repertoire van authenticiteit’. Niet alleen hechtten zij waarde 
aan ‘jezelf zijn’, tevens gebruikten zij dit repertoire om een coherent verhaal over zichzelf 
(narrative of self) te vertellen (Duits 2008: 211-215). In mijn onderzoek heb ik niet zozeer 
gekeken naar narratives of self maar naar hoe de kinderen opvattingen, ideeën en vertogen 
uit de bredere samenleving inzetten om zichzelf ten opzichte van elkaar mee te positioneren.
108 Zie voor een geschiedenis van het woord ‘slut’ in Engeland een artikel van Feona Attwood 
(2007), waarin zij laat zien dat het woord ‘slet’ in de late twintigste eeuw op verschillende 
manieren invulling kreeg, onder andere door meisjes en vrouwen die zich juist verzetten tegen 
de nare bijklank ervan.
109 Wat het boek van Levy tevens interessant maakt is dat ze wijst op en talloze voorbeelden 
geeft van de enorme kracht/macht van het visuele. Alles lijkt ook te gebeuren via het beeld-
scherm, of met behulp ervan. Een vertoog heeft natuurlijk nooit uit slechts verwoordingen 
bestaan, maar bestaat nu toch echt uit minstens evenzo vele verbeeldingen. Daarmee zou aan 
Foucaults bewering dat in de moderne tijd de heerschappij niet lag bij degene die bekent, maar 
bij degene die ondervraagt of luistert (Foucault 1984 [1976]:60), toegevoegd kunnen worden: 
en bij degene die kijkt.
 Ook zou je je op basis van Levy’s boek kunnen afvragen of de vrouwen en meisjes 
die ze opvoert, zichzelf ‘werkelijk bekennen’ en of ze door seks en seksualiteit als spel te zien 
niet eerder ‘ontkennen’ dat seks heet de kern van onszelf uit te maken. 
110 Waarom, vraagt Stevi Jackson zich af, is het seksuele zo belangrijk geworden in het laat 
moderne project of self: 

Why, despite postmodern attempts to destabilize it, sexual identity remains central to our 
sense of who we are; and why, judging by the booming market in sexual self-help books, 
there appears to be a widespread preoccupation with the pursuit of sexual self-improve-
ment? (Jackson 2007:5). 

Jammer genoeg stelt Jackson alleen de interessante vraag, maar formuleert hij er in zijn artikel 
geen antwoord op.
111 Hawkes stelt dat je zou kunnen zeggen dat de veelheid aan mogelijkheden en keuzes een 
bevrijding is: ‘But, read another way, the multiplicity of [sexual, sk] spheres merely offer an il-
lusion of choice. More explicitly, they operate in ways that reflect the ideological infrastructure 
of late capitalism, as forms of manipulation rather than overt regulations’ (Hawkes 2004: 181). 
Er is dus eerder sprake van een illusie van vrijheid, van schijnvrijheid, dan van daadwerkelijke 
vrijheid. 
112 Shauna Pomerantz begint haar boek over meisjes en kledingstijl op school met het weer-
geven van wat zij morele paniek noemt in de VS en Canada over de mode van meisjes aan 
het begin van deze eeuw. In de media werd gesproken van de ‘slutty look’ (Pomerantz 2008: 
6,7). 
113 Dit leek overigens vooral op te gaan voor meisjes. Wat betreft de jongens heb ik niet genoeg 
informatie.
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Terugblik
114 In The Psychic Life of Power (1997a) stelt Judith Butler, in navolging van Foucault, dat 
subjecten weliswaar aan macht onderworpen zijn maar dat zij tegelijk door macht gevormd 
worden en dus afhankelijk zijn van macht voor hun ontstaan en bestaan: ‘Subjection consist 
precisely in this fundamental dependency on a discourse we never chose but that, paradoxi-
cally, initiates and sustains our agency’ (Butler 1997a: 2).
115 In The Psychic Life of Power (1997a) stelt Butler dat het begrip interpellatie niet verklaart 
waarom het subject de positie waartoe hij geroepen wordt accepteert: 

The interpellation of the subject through the inaugurative address of state authority [in het 
voorbeeld van Althusser waarbij een politieagent ‘hé jij daar!’ roept en het subject zich om-
draait, sk] presupposes not only that the inculcation of conscience already has taken place, 
but that conscience, understood as the psychic operation of a regulatory norm, constitutes 
a specifically psychic and social working of power on which interpellation depends but for 
which it can give no account (1997a:5). 

116 Een voorbeeld van een onderzoek waarin de autoriteit van ‘de roepende’ wel degelijk 
meespeelt betreft het onderzoek van Brownyn Davies e.a. naar onderwerping in de schoolcon-
text (Davies e.a. 2001; Davies 2006). Davies e.a. onderzochten op basis van wat zij een ‘col-
lectieve biografie’ noemen (Davies e.s. 2001: 168-169) de vaak paradoxale manieren waarop 
de auteurs zelf als schoolmeisjes tot stand kwamen. Een ‘collectieve biografie’ behelsde voor 
Davies e.a. de volgende methode: iedere onderzoeker schreef herinneringen aan de schooltijd 
op, waarna zij deze persoonlijke geschiedenissen in het licht van Butlers theorie over sub-
jectivering bespraken en bewerkten (Davies e.a. 2001). Zo ontstaat er in het artikel een mooi 
beeld van de ambivalenties die met subjectivering gepaard gaan: enerzijds de trots wanneer zij 
als ‘goed schoolmeisje’ slagen, anderzijds de meestal stille pijn die hiermee gepaard ging (de 
onderwerping aan eisen om te kunnen slagen). Uiteindelijk bevestigen ze hiermee Butlers the-
orie dat ‘mastery’ (slagen) en ‘submission’ (onderwerping) tezamen subjectivering uitmaken 
en niet zonder elkaar bestaan (Davies e.a. 2001: 168).
 Daarnaast laten Davies en co-auteurs zien hoe subjecten tot stand komen in de inter-
actie tussen leerlingen en leerkrachten (ibid. 2001). Het opvallende van beide artikelen is, dat 
subjectivering voornamelijk onderzocht werd in de relatie tussen kind en een volwassene, die 
in zijn of haar functie reeds autoriteit bezit. In deze dissertatie laat ik zien hoe subjectivering 
eveneens tot stand komt in en door de interacties van kinderen onderling.
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