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VRIJ 
OPGROEIEN 
BUITEN DE 

HOKJES  
Je kind alle ruimte geven om zich te 

ontwikkelen? Ja graag. Maar wat verwachten we 
onbewust van onze kinderen? En hoe stuurt dit 

hun gedrag, zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn 
en hun keuzes in de liefde? 

tekst   Nelleke Bos   /  beeld   Hanneke Supply

Marijke Naezer is cultureel antropoloog met een extra master 
genderstudies (marijkenaezer.nl). Marijke promoveerde aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp jongeren 

en seksualiteit op sociale media en raakt nooit uitgepraat 

over het belang van gendervrijheid en variatie voor 

opgroeiende mensen.

Eelste Abels geeft als de Genderfilosoof (degenderfilosoof.nl)

workshops en lezingen over onze onbewuste aannames en de 

invloed daarvan op ons handelen en zelfbeeld. De focus op 

gender is in onze maatschappij nogal overtrokken, vindt 

Eelste. Dat gaat ons allemaal aan, want iedereen heeft een 

gender.

Esther van der Steeg werkt als consulent seksuele gezond-

heid NVVS (seksuelegezondheidamersfoort.nl) en publiceerde 

recent Lekker in je lijf!, een positief voorlichtingsboek 

voor kinderen, dat ingaat op het meidenlichaam en alles wat 

komt kijken bij praten over de vulva en seks.
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Wat maakt vrije ontwikkeling zo 
belangrijk voor een kind?  
Van nature zijn kinderen onbe-

grensd. Alle opties liggen open. 

Wij volwassenen beperken hen van 

jongs af aan - onbewust - door hen 

te sturen in afgebakende richtin-

gen. Daardoor ontwikkelen ze lang 

niet al hun kanten. Dit komt onder 

meer, legt Marijke uit, door het 

binaire begrip van gender in onze 

samenleving. De nadruk ligt hierin 

sterk op een man/vrouw-tweedeling. 

‘Als kind groei je daardoor op met 

een beeld van beperkte mogelijkhe-

den. We weten al uit onderzoek dat 

we kinderen onbewust beïnvloeden 

met onze verwachtingen. Ons gedrag 

is diepgeworteld en vaak impliciet. 

We zéggen niet hoe ze zich moeten 

ontwikkelen, maar we sturen ze wel: 

door het speelgoed dat we ze geven, 

kleding die we ze aantrekken, acti-

viteiten die we met ze ondernemen, 

de manier waarop we met ze commu-

niceren en door hoe we zelf leven. 

Het zit vaak in kleine dingen die 

onbetekenend lijken, maar waarmee 

we genderpatronen in stand houden.’
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Maar jongens zijn toch anders 
dan meiden?   
Anders dan wij denken, spelen hormonale 
verschillen tot aan de puberteit nauwelijks 
een rol. We zouden meer kunnen letten op de 
aangeleerde verschillen. Eelste: ‘Zijn meiden 
taalgevoeliger dan jongens? Onderzoek laat zien 
dat volwassenen gemiddeld langer met meiden 
praten dan met jongens. Jongens worden snel-
ler naar buiten gestuurd, krijgen ook minder 
emotionele vocabulaire mee. Als groep lopen 
zij ten opzichte van meiden uiteindelijk achter 
in taalontwikkeling. Zo bevestigen we zelf onze 
vooronderstelling dat meiden taliger en emotio-
neler zijn.’
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Weg met alle hokjes?   
Marijke: ‘We weten steeds beter hoe 

schadelijk het is om vast te houden 

aan de tweedeling tussen mensen. 

Want naast beperking in mogelijkhe-

den doet het veel met je zelfver-

trouwen, je geloof in wat je kunt 

bereiken.

Meiden worden nog steeds sterker 

aangemoedigd in verzorgende kwali-

teiten. Jongens leren we niet om-

gaan met emoties. Kinderen blijven 

zich daardoor te ‘smal’ ontwikkelen 

binnen hun aangewezen genderhokje. 

Voel je je bovendien geen ‘typi-

sche’ jongen of meid, dan kun je 

als kind zelfs het gevoel krijgen 

dat je geen bestaansrecht hebt.’
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Een kind is meer dan j/m 
Eelste: ‘Onze man-vrouw indeling 

biedt structuur en duidelijkheid, 

maar de keerzijde is dat we patro-

nen en verwachtingen bij onszelf en 

bij elkaar gaan neerleggen. Het kan 

zijn dat deze patronen niet hele-

maal of zelfs totaal niet bij jou 

als persoon passen. De indeling 

hoeft niet weg, maar laten we kin-

deren meer ruimte bieden om zich-

zelf te zijn. Realiseer je dat onze 

binaire indeling grotendeels cul-

tuurgebonden is, het is een keuze, 

geen natuurwet. Zo onderscheidt de 

etnische groepering ‘Bugis’ in In-

donesië vijf genders* en drie sek-

ses**.’

‘Dit speelt niet in ons gezin’
Marijke: ‘We hebben allemaal met gender te 
maken. Het gaat niet alleen om de kinderen 
die niet in de j/m-hokjes passen, maar om vrije 
ontwikkeling van elk kind.’ Soms zijn we bang om 
te veel nadruk te leggen op zaken waar kinderen 
‘nog helemaal niet mee bezig zijn’. Het tegendeel 
blijkt waar: adequate aandacht voor onderwer-
pen als het lichaam, gender en seksualiteit geeft 
kinderen rust en ruimte voor hun eigen ontwik-
keling en leert ze dat diversiteit normaal is.
Eelste: ‘Maak gender en identiteit in het alge-
meen een bespreekbaar onderwerp, zonder te 
veel nadruk erop te leggen. Als we als maat-
schappij de mens meer waarderen om wie die is 
en niet om diens lichaam, scheelt dat in de druk 
om er op een bepaalde manier uit te zien.’

Verschillend, maar gelijkwaardig  
Los van hoe je lichaam eruit ziet, 

heb je een gevoel over wie je bent. 

Esther: ‘Gaat het over je gender-

identiteit, laat je kinderen dan 

altijd weten dat je je helemaal 

meid of jongen kunt voelen of al-

lebei een beetje, of los daarvan 

gewoon jezelf. Daar hoort ook vrij 

kleding kiezen bij. Weten dat er 

variatie bestaat en dat het alle-

maal prima is, dat doet ertoe voor 

kinderen. Zo kunnen ze vrij ontdek-

ken hoe het bij hen werkt.’

En voorkom ongelijkheid in je taal. 

Waarom zeggen we ‘meisje’? Dat 

maakt meteen al kleiner. ‘Jongen’ 

heeft geen verkleining in zich, 

daarom praat ik liever over meiden 

en jongens. Maak woorden neutraal. 

Ook een woord als ‘schaamlippen’ 

is allerminst positief. Vulvalippen 

past veel beter.’
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DOSSIER

Met kinderen praten over je 
lichaam 
Esther: ‘Jongens zien al heel jong wat er gebeurt 
met hun geslachtsdeel, het wordt veel makkelij-
ker deel van de conversatie. Bij het wassen van 
de voorhuid en de eikel benoemen we deze en 
zeggen we dat het een gevoelige plek is. Bij mei-
den is de clitoris die gevoelige plek. Daar praten 
we tien jaar later pas over, áls we het er al over 
hebben. De vulva ligt verborgen, er is bijna nooit 
een directe aanleiding om het erover te hebben.’

Seks is meer dan voortplanting
Esther: ‘We hebben het met kinderen 

vrijwel altijd over voortplanting 

als we over seks praten. Een nadeel 

hiervan is dat het heel heteroge-

richt is. Dit verhaal is op voort-

planting georiënteerd en vertelt 

niets over mannen die met mannen 

vrijen, niets over vrouwen samen, 

het vertelt ook niet dat je kinde-

ren kunt krijgen zonder seks. Laten 

we zien dat het om plezier hoort te 

gaan en niet om een bepaalde han-

deling, dan geef je ook ruimte aan 

diversiteit in de seks en in de 

voortplanting. Beide kan op heel 

veel manieren. Beeldvorming begint 

als je jong bent, en daarom juist 

hebben jonge kinderen veel kennis 

nodig.’

Te veel aandacht voor gender?  
Eelste: ‘Onderwerpen die met trans-

genders te maken hebben, krijgen nu 

meer aandacht. Dit zorgt voor be-

wustzijn bij jonge mensen, en dat 

geeft ruimte. De groep die niet 

cis-gender*** is, blijft echt nog 

steeds een minderheid. Geen zor-

gen dus dat kinderen ‘genderblind’ 

worden, of dat alle aandacht voor 

genderdiversiteit ‘besmettelijk’ 

werkt, stelt Eelste. Er is juist 

veel te winnen: ‘In Zweden zijn 

scholen waar het programma bewust 

gendervrij is. Daar blijkt dat 

kinderen het onderscheidingsvermo-

gen tussen de genders prima blij-

ven maken, terwijl ze intussen wél 

gevarieerder spel ontwikkelen en 

meer gemengd spelen. Ze ontwikkelen 

bovendien bredere interesses.’
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Laat je 
kinderen vrij 

hun gang gaan 
en laat ze 

merken dat ze 
altijd mooi en 

goed zijn
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Pygmalion-effect 
Eelste: ‘Onze verwachting als op-

voeder of leerkracht verandert het 

gedrag van kinderen. Ons beeld van 

mannelijk en vrouwelijk gedrag ge-

ven we onbewust aan kinderen door 

en zij beantwoorden er automatisch 

aan. Dat heet het Pygmalion-effect. 

Het is een sociaal gegeven: je wil 

geaccepteerd worden in de groep, 

dus gedraag je je wenselijk. Maar 

misschien ben je juist heel goed in 

iets wat niet bij de verwachting 

van je gender past.’ 

Marijke: ‘Vaak stuur je kinderen 

een bepaalde kant op en beperk je 

hun mogelijkheden om andere opties 

te ontdekken. Benadruk je steeds 

dat meiden zorgzaam zijn en niet 

technisch, dan worden ze niet zo 

snel programmeur, want in die rich-

ting worden ze niet aangemoedigd. 

Daar ligt een taak voor ons alle-

maal.’

Kan mijn zoon in een tutu over 
straat? 
Marijke: ‘Je maakt kinderen het sterkst door 
ze te leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Uit 
bescherming kiezen veel ouders ervoor om hun 
kind bijvoorbeeld thuis vrij te laten in hoe ze 
eruit zien, maar op school en op straat een meer 
aangepaste outfit te geven. Onbedoeld leer je 
je kind daarmee dat de mening van de buiten-
wereld belangrijker is dan jezelf kunnen zijn. Zo 
maak je kinderen eerder kwetsbaar dan weer-
baar. Als het mogelijk is, laat kinderen hun gang 
gaan en laat ze merken dat ze mooi en goed zijn. 
Praat met je omgeving als je bang bent dat jouw 
kind buiten de boot valt.’
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Kinderen hebben 
recht op juiste 

informatie over hun 
l ichaam, zo leren 
ze dat diversiteit 

normaal is
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Thuis is de wereld   
Ook thuis kun je veel doen, bena-

drukt Marijke: ‘Zeker jonge kin-

deren leren thuis wat normaal is. 

Laat dus juist in je gezin veel 

mogelijkheden zien. Het zit hem 

in het dagelijkse. Wie kookt, wie 

wast de luiers, wie rijdt er meest-

al auto en wie doet de timmerklus-

jes? Beperk jezelf en elkaar niet 

tot de geijkte patronen.’ Ruimte 

geven aan je kind is geen kwestie 

van eenmalig een statement maken, 

wil Marijke maar zeggen. Het vraagt 

juist voortdurend bewustzijn op 

detailniveau. Hoe praat je? Noem je 

jongens wel eens ‘lief’ en meiden 

‘stoer’? Als je het over de liefde 

hebt, benoem je dan ook standaard 

‘als je verliefd wordt op een meid 

of jongen’ of laat het zelfs bij 

‘iemand’. Het zijn de kleine dingen 

die het verschil maken.
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Varieer op school met rollen  
Marijke: ‘Voor je kind is zichtbare variatie nodig. 
Niet alleen zéggen dat ‘alles kan’. Je kind moet 
het zien. Daar kun je zelf ook mee aan de slag. 
Als je voor de klas staat, kun je actief voor-
lees- en luizenouders verzamelen in plaats van 
automatisch moeders. Lak juist als meester je 
nagels of trek een keer een rok aan zonder daar 
gek over te doen, dan ben je een voorbeeld voor 
alle kinderen. Maak je teams in de klas, kies eens 
andere criteria dan altijd weer jongens tegen de 
meiden. Creëer groepjes op lengte, schoenmaat, 
naam, leeftijd of hobby.’
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DOSSIER

Ienieminicursus gender   
*Gender: Hoe we ons gedragen en 

identificeren. Vaak in verband ge-

bracht met onze sekse (fysieke 

kenmerken). Je kunt hier werken 

met vijf basisgenders: bij ge-

boorte toegewezen geslacht is man 

en je voelt je man (***dat is dus 

cis-gender); bij geboorte toegewe-

zen geslacht is vrouw en je voelt 

je vrouw (cis-gender), bij geboor-

te toegewezen geslacht is vrouw en 

je voelt je man (female to male, 

of FtM trans), bij geboorte toege-

wezen geslacht is man en je voelt 

je vrouw (male to female, of MtF 

trans), bij geboorte toegewezen ge-

slacht is man of vrouw en je iden-

tificeert je niet als man of vrouw 

(bv. non-binair).

**Sekse: je fysieke geslacht, waar-

bij je in de basis kunt uitgaan van 

een driedeling: vrouw, man en in-

tersekse. Deze indeling is overi-

gens fluïde, wat wil zeggen dat niet 

iedereen 100% tot een van deze drie 

categorieën hoort.

In het kort
Iedereen heeft een gender. Over 

gender doen we veel (onbewuste) 

aannames. Zoals in onze cultuur, 

waar we uitgaan van een binaire in-

deling van man en vrouw. Hartstikke 

beperkend voor ieder mens.

Kinderen kunnen zich juist optimaal 

ontwikkelen als wij hen laten we-

ten dat ze mooi en goed zijn en dat 

ze alle eigenschappen en interesses 

mogen onderzoeken. Wij kunnen dit 

voorleven, door zelf verwachtings-

patronen rond gender los te laten 

en lekker onszelf te zijn. 
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Boekentips   
Marijke, Eelste en Esther breken alle drie vurig 
een lans voor diversiteit in de boekenkast. Wat 
zien en lezen je kinderen? Krijgen ze verhalen 
met variatie en (seksuele) gelijkheid? Vechten 
meiden met draken, wacht de prins in een toren 
op de liefde (m/v/x) van zijn leven en trouwen er 
ooit twee meesters met elkaar? 
We hebben nieuwe sprookjes en verhalen nodig! 
Begin nu vast met regelmatig rollen omdraaien 
als je voorleest, zoek zeker deze boeken op (en 
meer tips op hebban.nl): 
• Rebelse meiden
• Het lammetje dat een varken is
• Koning en koning
• Filola wil een krokodil
• De mama’s van Sterre
• Prinses Pompelien gaat trouwen
• Lance & Lot zoeken zich rot
• Gelukkige vaderdag, Silvie
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