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VRAAG:

Wat is er jonqenS-
aan jow?

En wat Vind je

Charlie (11): 'lk vind het prima om een jongen te zijn. lk ben tegen

jongens- en meisjesafdelingen in kledingwinkels. lk hou bijvoor-

beeld erg van roze. Het is stom als je daarvoor naar een meisjes-

afdeling moet, dat slaat nergens op. Iedereen mag dragen wat hij

wil.'

Vicky (11): 'Vroeger dachten mensen altijd dat ik een jongen was

omdat ik kort haar had. lk vond dat helemaal niet leuk. Dan zeiden

ze: "En hoe heet dit jongetje?" tegen mij. En dan moest ik steeds

zeggen: "lk ben geen jongetje, ik ben een meisje!" Nu heb ik mijn

haar laten groeien en heb ik vaak een staartje. Iedereen kan nu

zien dat ik een meisje ben.'

Chris (13): 'lk denk er niet zo vaak aan of ik een jongen of meisje

ben, als ik maar mezelf kan zijn. Aan mijn naam kun je niet zien

of ik een jongen of een meisje ben. Toen ik klein was, noemde

iedereen mij Chrisje. Nu ben ik groter en noemt alleen mijn oma
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mij nog zo. Mijn tweelingzus heet Lynn
dat zegt mijn moeder, meer een Chr

maar ik bis dan een Lynnvonden een stoere naam bij mij passe
ten

n. Het is 
grappig 

dat.
jongens kunt tegenkomen die zo heten. Om
wege mijn naam toch denken dat ik een jongen 

dat 
mensen 
b vaak

Ook

graag stoer uitzie, heet ik Chrissieboy in mijn vriend er
engroep ook

Hannah (11): 'Later wil ik architect worden, net als mijn 
vader

Meisjes kunnen alles worden, ze zijn net zo stoer als jongensMaar bouwvakkers, dat zijn wel vaker mannen. lk denkmeisjes dat niet kunnen, maar je ziet gewoon nooit vrouwenbouwvakker. Dan ga je toch denken dat dat niet normaal is.

JONGEN OF MEISJE?

Is het een jongen of een meisje? Het is vaak de allereerste vraag
als er een gezond baby'tje is geboren. De ouders weten het
meestal al eerder, want zij kunnen na twintig weken zwanger-
schap een echo laten maken om te zien of het een jongen ofeen
meisje is. Ze moeten dan besluiten of ze het al willen weten of
niet. De meeste ouders willen dat wel, want het is spannend
nieuws. Ook kunnen ze dan gericht gaan nadenken over de

naam, de inrichting van de kamer, de kleren... Maar wacht even:

waarom hoort er eigenlijk een ander kleurtje beschuit of truitje

bij een jongen (blauw) dan bij een meisje (roze)? En kun je niet

gewoon een naam kiezen die geschikt is voor jongens én meis-

jes? Zoals Sam, Dominique, Chris of Noa?

We komen als jongen of meisje ter wereld, maar in hoeverre

bepaalt dat wie je bent? Bij de meeste activiteiten zul je er niet zo
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bij stilstaan dat je een jongen of een meisje bent. Zoals bij eten,
drinken of naar school gaan. Of dagdromen, slapen en praten.
Oké, misschien als je naar de wc moet, want jongens kunnen dat
ook staand en meisjes niet. Toch merk je bij veel dingen dat het
wél uitmaakt. Bij wat je aantrekt bijvoorbeeld. Kleine jongens
dragen nog wel eens een rokje of een gekleurde maillot, of willen

hun nagels gelakt omdat ze dat mooi vinden, maar als ze daarmee

door willen gaan als ze ouder zijn, dan kan de omgeving dat 'raar'

gaan vinden en zelfs verbieden. Ook koppelen we bepaald gedrag

aan jongens en meisjes. Bijvoorbeeld: jongensachtig is stoer en

sterk, meisjesachtig is giechelen en kletsen. Maar meisjes kunnen

ook stoer en sterk zijn, en jongens giechelen en kletsen ook.

VRAAG:
Voel jij je

GELIJK

Over het verschil tussen jongens en meisjes en mannen en vrouwen

wordt al heel lang nagedacht. Natuurlijk zijn er verschillen als het

om de biologie (het lichaam) gaat. Maar ze zijn wel evenveel

waard en moeten ook gelijk behandeld worden, vinden veel

mensen nu. Filosoof Simone de Beauvoir (1908-1986) zei: 'Je wordt

niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt.' Ze bedoelde

daarmee dat je van jongs af aan leert hoe je een jongen of een
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meisje moet zijn omdat er ideeën zijn over hoe 
meisjes 

engens, en vrouwen en mannen zich behoren te 
gedragen. 

Wvrouwelijk of mannelijk vinden, wordt door de cultuur bVoetbal is nu bijvoorbeeld ook een populaire sport voor meisjesen jongens kunnen heel goed dansen - maar nog geen
jaar geleden was dat helemaal anders. Toen kon je nog bijna

Vroeger was voor jongens en mannen zo'n beetje in alles de

hoofdrol weggelegd. Las je een kinderboek of zag je een film?

Dikke kans dat de hoofdpersoon een jongen of man was. Maar

er is veel veranderd, mede dankzij feministen (mensen die strijden

voor vrouwenrechten) als De Beauvoir, die zich hebben ingezet
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voor gelijkheid. Vrouwen hebben zich er vaak boos over gemaakt

dat er overal 'hij' staat of dat alle voorbeelden over jongens gaan,

bijvoorbeeld in schoolboeken. Of dat er vaak 'Zo, jongens,
wordt gezegd, terwijl er ook meisjes bij zijn. Jongens zijn dan het
uitgangspunt, waardoor meisjes het gevoel kunnen krijgen dat
ze niet goed genoeg of minder belangrijk zijn.

WbtOpdaÌ?
In verschillende landen gelden andere regels voor de taal. In

Duitsland wordt bijvoorbeeld de vrouwelijke vorm gebruikt voor

beroepen als je een vrouw bent, dan ben je 'schrijfster' of 'filo-

sofe', maar in Nederland wordt juist vaak gekozen voor de man-

nelijke vorm om geen onderscheid te maken. Een schrijver, piloot

of verpleger kan een man of een vrouw zijn. Tijdens het WK voet-

bal voor vrouwen in 2019 werd besloten om niet langer te spreken

van het WK 'vrouwenvoetbal'. Mannen- of vrouwenvoetbal, dat

bestaat niet. Je hebt amateurvoetbal en betaald voetbal. In Ne-

derland is er trouwens ook kritiek geweest op de taal en dat

heeft tot aanpassingen geleid. Zo wordt er in de trein en op

stations niet langer omgeroepen: 'Beste dames en heren, jongens

en meisjes,' maar klinkt het meer algemene 'Beste reizigers,'

zodat iedereen zich erin kan herkennen. Ook is er veel discussie

geweest over wc's. Zo zijn de poppetjes op wc-deuren wat neutra-

Ier geworden. En er kwamen vrouwtjes op verkeersborden in

plaats van alleen maar mannetjes.



DISCUSSIE:

Toen de winkelketen Hema ophield met kled•I ngrekken 
op tedelen in jongens- en meisjeskleren, leidde dat tot veel

Anderen vonden het juist goed. Wat vind jij? protest

VERSCHIL

Maar, zo kun je je afvragen: als jongens en meisjes hetzelfde zijnen hetzelfde behandeld moeten worden, waarom zijn er dan tochbijvoorbeeld aparte jongens- en meisjesteams bij sporten, zoalsvoetbal, handbal en tennis? Voor jongere leeftijden is dit niet logisch:
ze gymmen immers ook samen. Maar als jongens en meisjes
ouder worden, ontstaat er een verschil in lichaamsbouw: mannen
ontwikkelen meer spierkracht dan vrouwen en dat levert bij sport
een ongelijke wedstrijd op.



0e laatste jaren is er behalve voor gelijkheid juist ook weer meer
aandacht voor het verschil tussen jongens en meisjes, Volgens
sommigen is het niet goed dat er alleen maar juffen voor de klas
staan en dat er maar weinig meesters zijn. Want zo krijgen jongens
en meisjes om te beginnen niet het idee dat leraar een beroep is
voor mannen en vrouwen, maar ook zouden juffen en meesters
soms anders lesgeven, omdat vrouwen en mannen verschillende
kwaliteiten zouden hebben. Meesters zouden jongens meer
laten ravotten en meer uitdagen, terwijl juffen voorzichtiger zijn,
en vaker 'ssst' of 'pas zeggen.

In Nederland zijn mannen en vrouwen voor de wet helemaal
gelijk. Maar toch, als je kijkt naar beroepen, dan is er nog een
lange weg te gaan. Nederland heeft nog nooit een vrouw als
premier gehad, en de mannelijke voetballers krijgen veel meer
betaald dan de vrouwen — en ook in andere beroepen is dat
vaak nog zo. Als er veel vrouwen in een beroep werkzaam zijn
— zoals bij leraren of verpleegkundigen — zie je helaas zelfs dat

een beroep als minder belangrijk wordt gezien en dat het salaris

lager is dan bij andere beroepen.

Kortom: het maakt voor de beleving van wie je bent en voor

hoe je je voelt misschien niet zo veel uit of je een jongen of een

meisje bent, maar er bestaan zo veel ideeën over hoe jongens

en meisjes horen te zijn, dat het je toch heel erg kan beïnvloeden

in je leven.
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VRAGEN.
Vind jij jonôens meisjes

behandeld worden?
wel en wanneer niet?

GENDERFLUïDE

Maar wat nu als je je geen meisje of jongen voelt, of allebei tege-

lijkertijd? In Zweden bestaat naast hij (han) en zij (hon) ook het

woord hen, dat neutraal is (zoiets als 'het'). Als je wilt, kun je dat

gebruiken en zelfs in je paspoort laten zetten. Ook in Nederland

zijn er tegenwoordig mensen die een X in hun paspoort hebben

staan, in plaats van een M of een V.

Er worden ook kinderen geboren met zowel de geslachtsken-

merken van een jongen als van een meisje. Ze hebben dan bij-

voorbeeld eierstokken en een piemel. Vroeger werd zo iemand

een hermafrodiet genoemd, maar nu noemen we dat 'intersekse'.

Het is niet altijd meteen zichtbaar bij de geboorte, soms blijkt het

pas op latere leeftijd, als een 'jongetje' plotseling ook borsten

gaat ontwikkelen. Als het meteen bij de geboorte wordt ontdekt,

nemen de ouders meestal samen met de dokter een beslissing om

bepaalde geslachtsdelen te verwijderen, omdat dit duidelijkheid
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Per land kan het erg verschillen hoe er over jongens en meisjeswordt gedacht. Neem China. Meisjes zijn daar helaas nog
vaak minder waard. Omdat er te veel mensen in het land woonden
en om een nog snellere bevolkingsgroei tegen te gaan, werd erin
1979 de eenkindpolitiek ingesteld: volwassenen mochten nog maar
één kind krijgen. Omdat stellen vaak liever een jongen wilden
(als jongen had je meer kans op een goede toekomst), leidde dat
tot verschrikkelijke dingen voor meisjes. De zwangerschap werd
afgebroken, de baby achtergelaten of ter adoptie aangeb
Daardoor ontstond een overschot aan jongens. En die konden

vrouw meer vinden om hun leven mee te gaan delen. Pas in

werd de regeling veranderd in een tweekindpolitiek.

Scandinavische landen staan over het algemeen bekend als geëmar

cipeerd (gelijk). Zo is het kleuteronderwijs in IJsland lekkervrü:jr

gens mogen er hun nagels lakken, meisjes spelen met gereedschap

Mannen zorgen er vaker en meer voor de kinderen, en datkont

ook omdat mannen langer dan in andere landen vrij kunnen

als ze een kind krijgen, soms zelfs wel een half jaar.



geeft voor zowel de ouders, het kind als de buitenwereld. Maar
daar is steeds meer protest tegen, omdat een kind dan niet meer

later in het leven zelf kan kiezen wat hij of zij wil behouden of weg

laten halen. 'Intersekse' is niet hetzelfde als 'transgender': dat bete-

kent dat je je niet thuis voelt in je lichaam; je ziet er uit als een vrouw

maar voelt je een man of andersom. Misschien wel de bekendste

transgender persoon van dit moment is de Nederlandse Nikkie

de Jager, die vlogs maakt over hoe je make-up kunt gebruiken.

Tot slot kan het ook zo zijn dat je je niet per se man of vrouw

voelt. Daar zijn verschillende woorden voor die dat kunnen
uitdrukken, zoals: non-binair, genderqueer of genderexpansief.

VRAAG:

Stel je voor dat je een
daî iemand Van het andere

EOn zijn, wat Zow je
dan doen? En waarom doe

je dat niet al?

Jonah Lamers (toen hij 10 was): 'Rond mijn tiende begon mijn lijf

te veranderen. lk ging in een zomervakantie van een kinderlijf

naar een vrouwenlichaam, met bredere heupen en borsten. lk

vond dat helemaal niet leuk, maar mijn beste vriendin was er jaloers

op. lk dacht: neem maar. lk was bozig en had paniekaanvallen.

Het was duidelijk dat er iets aan de hand was, maar ik begreep

39 JONGEN OF MEISJE





toen niet zo goed wat er gebeurde. lk voelde dat ik anders was

dan mijn vriendinnetjes. Die waren bijvoorbeeld heel goed in ui-

terlijke verzorging en bezig met jongens. Ik kreeg doorgeef-
kleding van buurmeisjes en vond het allemaal wel prima. Maar

er was ook kleding waar ik me heel ongemakkelijk in voelde,

zoals jurken, rokken en vooral strakke kleren. Toen ik op mijn

elfde jaar in een hiphop-dansteam kwam, moesten we een keer

een strakke legging aan met een naveltruitje. lk vond het vreselijk

dat je mijn figuur zag. Ook moesten we make-up op. lk verzon

dat ik er allergisch voor was.

lk had toen niet door dat dit allemaal kwam omdat ik eigenlijk

niet goed in het hokje 'meisje' paste. lk heb het wel geprobeerd,

om meisje te zijn en dat goed te doen. Maar daar werd ik onge-

lukkig van. Dansen, hiphop, was mijn uitlaatklep. lk kon er emoties

in kwijt, via mijn lijf. En ik luisterde naar muziek, zoals van Alicia

Keys. Zij was toen een meisje met hele stoere kleding en haren strak

ingevlochten. lk ging ook veel skateboarden. Lekker bewegen.

lk wilde normaal zijn, want als je tiener bent wil je je helemaal

niet anders voelen! Eerst dacht ik: dan ben ik misschien wel les-

bisch. Maar hoewel ik verliefd werd op een meisje, wist ik zeker

dat ik niet lesbisch was. Hoe kon dat? lk had geen voorbeelden

in mijn omgeving. Er was toen ook nog geen YouTube of Insta-

gram om te zoeken naar mensen die net zo waren als ik. Ja, je

had op televisie Kelly uit Big Brother, maar die deed heel over-

dreven. Tijdens mijn studietijd kwam ik via YouTube in aanraking

met transgender jongeren en hun verhalen. Het was een grote

opluchting, want ik zag mezelf terug. Maar het was ook eng,

want ik wist dat ik het aan andere mensen moest gaan vertellen.

lk had een meisjeslijf, maar voelde me een jongen. En toen ben
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ik een lang proces in gegaan. lk heb een 
borstoperatie

maar wilde wel heel graag een kind krijgen. Nadat mijn 
gehad
kigeboren is, ben ik begonnen met hormoonprikken, 

zodat

lk ben nu 33 jaar en volledig mezelf. Mijn identiteit is altijdhetzelfde gebleven: ik ben zelfverzekerd, een 
grappenmaker

verzorgend, gevoelig. Niet typisch jongen oftypisch meisje.
een mengeling. Mijn gevoelens van schaamte zijn helemaal
lk heb mijn eigen pad bewandeld, en tegen kinderen zou ik Willenzeggen: anders zijn is normaler dan je denkt. Iedereen is anders.
Iedereen heeft een eigen pad.

Op Instagram vind je nu veel voorbeelden en dat geeft inspiratie
het is een soort zelfhulphoek. Maar het heeft tegelijkertijd een
zwarte kant, want je ziet ook onbegrip en soms zelfs haat in de
comments. Wat heel belangrijk is: praat over hoe je je voelt, over
je twijfels, met mensen bij wie je je veilig voelt. Dat kunnen je
ouders zijn, of iemand op school, of online, of iemand bij het
GSA-netwerk (Gender & Sexuality). Je kunt ook bij Jong&Out on-
line kletsen. lk ben zelf filmpjes gaan maken met een clubje dat
Transketeers heet, om mensen te laten zien: er is ruimte voor jou,
om te zijn wie je bent.'

Leestips:
George (Alex Gino).

In dit boek kun je lezen hoe het is om je van binnen anders te voelen

dan je er lichamelijk uitziet. George is zo iemand. George is geboren

als een jongen, maar voelt zich, nee is een meisje. Als ze de rol van

Charlotte in een toneelstuk wil spelen, komt ze voor problemen te
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staan, want van de juf mag ze niet eens auditie doen,
omdat zij vindt dat ze een jongen is. Samen met haar

beste vriendin bedenkt George een plan.

Heldinnen (Janny van der Molen).

Van de verpleegster Florence Nightingale tot presidents-

vrouw Michelle Obama. In dit boek vind je een hele

verzameling verhalen over vrouwen van vroeger en nu,

die bijzondere dingen hebben gedaan in en voor de wereld.

Zoals het verhaal over Rosalind Franklin, die het als eerste lukte

om het DNA van de mens te zien: jouw unieke lichaamscode

eigenlijk. Haar vader wilde dat ze sociaal werkster zou worden, in

de traditie van de familie, maar zij volgde haar droom. Haar moeder

hielp haar om naar een universiteit in Londen te gaan en zo bereikte

ze toch wat ze wilde.

Kijktips!
Billy Elliot (2000, regie: Stephen Daldry)

Billy komt uit een arbeidersgezin en wil graag balletdanser wor-

den. Hij neemt stiekem lessen en blijkt erg veel talent te hebben.

Maar nu moet hij het zijn vader nog vertellen. ..

Mulan (2020, regie: Niki Caro)

Een spannende Disneyfilm over het leven van een van de grootste

Chinese krijgers — een vrouw.
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