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Seksespecifieke  verwaarlozing

Mannen en vrouwen zijn in staat 

tot dezelfde resultaten, maar hoe zij 

die bereiken is vaak verschillend.

emancipatie en de consequenties voor de hulpverlening

Mineke van Essen en Janka Stoker, twee hoogleraren, moeder en 
dochter, waarschuwen in Het gevaar van het verschil (PIP 23, januari 
2005) voor het gevaar van het benadrukken van verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Hun argument is dat het benadrukken van 
verschillen de emancipatie van de vrouw schaadt. Het verbazing-
wekkende is dat ze daarbij mijn werk op dit gebied in een vreemde 
context plaatsen. Mijn werk benadrukt niet de verschillen tussen 
mannen en vrouwen. 

Martine F. Delfos

In mijn boek, De schoon-
heid van het verschil, gaat 
het er niet om slechts 

de verschillen tussen mannen en 
vrouwen te bespreken, de onderti-
tel van mijn boek is niet voor niets: 
Waarom mannen en vrouwen verschil-
lend zijn én hetzelfde. Niet alleen 
de verschillen tussen mannen en 
vrouwen vallen op, maar nog meer 
de onderlinge overeenkomsten. En 
waar zij spreken over het gevaar 
van het verschil, stel ik dat het 
verwaarlozen van het verschil de 
emancipatie, de opvoeding én de 
hulpverlening schaadt.

Bang voor verschillen
We lijken bang voor verschillen. 
Wie over de ‘gemiddelde’ man of 
de ‘gemiddelde’ vrouw spreekt, 
krijgt al snel de wind van voren. 
Het gaat echter niet om een statisch 
gegeven, maar om patronen van 
onderling samenhangende elemen-
ten die een overwegend mannelijk 

of vrouwelijk patroon laten zien. 
Het is tekenend dat men juist bij 
dit onderwerp zo gevoelig is voor 
‘gemiddeld’. Gaat het over dieren, 
dan doen we niet zo voorzichtig. 
‘Je moet honden leren wie de baas 
is, anders zijn ze jou de baas’, zou 
dwaas klinken als we zouden zeg-
gen ‘De gemiddelde hond moet 
weten wie de baas is, anders wordt 
hij de gemiddelde eigenaar de 
baas’. Ook al weten we wel dat het 
van hond tot hond kan verschillen, 
en we honden zelfs op hun karak-
ter fokken. Bij verschillen tussen 
mannen en vrouwen ligt het erg 
gevoelig, blijkbaar hebben mannen 

en vrouwen veel te verliezen bij 
algemene uitspraken over henzelf. 
Bij wetenschappers ligt het ook 
gevoelig. Logisch. Ieder onderzoek 
over verschillen tussen mannen en 
vrouwen gaat ook over de onder-
zoeker zelf en over zijn of haar 
relaties. Het is lastig om objectief 
te zijn als het ook om jezelf gaat.

Emancipatie 
als gevangenis

Van Essen en Stoker gebruiken de 
geschiedenis om aan te tonen dat 
het beklemtonen van gelijkheid de 
emancipatie verder heeft gebracht. 
Ik kan dat alleen maar beamen. 
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Seksespecifieke  verwaarlozing
i l lustratie :  s jeng schuppIn mijn boek schrijf ik ook dat 

emancipatie van de vrouw alleen 
mogelijk was op basis van gelijk-
heid en dat het de positie van de 
vrouw verder gebracht heeft. Dat 
de geschiedenis dit leert, wil niet 
zeggen dat dit tot in de eeuwigheid 
de juiste weg is. Mijn pleidooi is 
dat we nu in een fase zitten waarin 
we verder moeten. De emancipatie 
kan nu verder, maar dan op basis 
van verschillen. Was eerst een 
emancipatie tégen de biologische 
stroom noodzakelijk, nu lijkt de 
tijd gekomen om een emancipatie 
met de biologisch stroom méé te 
ontwikkelen.
Van Essen en Stoker willen de 
verschillen opofferen ten behoe-
ve van de emancipatie. Ik denk 
dat de emancipatie op basis van 
gelijkheid vrouwen niet alleen 
maar voordelen heeft gebracht, het 
heeft ook een prijs gehad. Vrouwen 
hebben ook veiligheden verloren 
door verschillen weg te poetsen 

en hun vrouwelijke kenmerken te 
onderdrukken. Op het gebied van 
seksualiteit is vooral schijnwinst 
behaald. Ik citeer uit mijn boek: De 
seksuele revolutie van de jaren zestig 
van de twintigste eeuw heeft nog niet 
de echte seksuele bevrijding van de 
vrouw betekend. Haar lust wordt toch 
geacht zich aan die van de man te kun-
nen meten. Misschien is dat wel haar 
grootste gevangenis in wat dan het 
geëmancipeerde deel van de wereld heet 
te zijn (Delfos, 2004).

Voorkeursgedrag
Vanuit wetenschappelijk oogpunt 
kwalijk is dat veel literatuur over 
man-vrouw verschillen zeer selec-
tief is in het aanhalen van onder-
zoek en zo de eigen standpunten 
wel erg gemakkelijk lijkt te onder-
steunen. Waar het aan schort, 
naast een fundamenteel open geest 
en een wetenschappelijke houding, 
is het plaatsen van de verschil-
lende elementen in een omvattend 

model. Zowel verschillen 
als de overeenkomsten 
zijn biologisch en evo-
lutionair te funderen. 
Het verklarende prin-
cipe in mijn model is het 
voorkeursgedrag. Mannen en 
vrouwen kunnen hetzelfde 
gedrag vertonen, maar heb-
ben een voorkeur voor bepaalde 
gedragingen. Dit komt vooral naar 
boven als het erom spant, als er 
gevaar dreigt bijvoorbeeld of als er 
belangrijke beslissingen genomen 
moeten worden. 

Mens- versus objectgericht
Verschillen tussen de seksen zijn 
al vanaf de eerste dag te zien, 
niet alleen in fysiek opzicht. Voor-
dat opvoeding dat heeft kunnen 
beïnvloeden, blijkt er al een ver-
schil in belangstelling te bestaan.  
Mannelijke baby’s kijken langer 
naar voorwerpen, vrouwelijke 
baby’s kijken langer naar mensen. >
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Dit geldt al voor de eerste dag 
na de geboorte (Connellan et al., 
2001). Op afbeelding 1 links een 
foto van een gezicht en rechts een 
voorwerp gevormd vanuit de foto. 
Dat wil niet zeggen dat meisjes 
niet naar voorwerpen kijken of jon-
gens niet naar gezichten, het toont 
hun voorkeursgedrag en hoe hun 
belangstelling gericht is.
Socialisatie heeft zijn eigen rol. 

Het kan verschillen overdrijven 
of afzwakken. Ouders blijken een 
jongetje anders te benaderen dan 
een meisje. Het gedrag van ouders 
is niet zozeer ingegeven door een 
behoefte om sekseroltypisch hun 
kinderen seksespecifiek op te voe-
den, maar hangt samen met inner-
lijke kennis over wat een baby nodig 
heeft. Jongensbaby’s blijken over 
het algemeen een minder gevoelige 
huid te hebben en voelen het pas 
wanneer ze wat steviger vastgepakt 
worden. Baby’s horen hogere tonen 
beter dan lagere en ouders gaan 

dan hoger spreken. Ouders sluiten 
intuïtief bij fundamentele gegevens 
aan. Socialisatie zou aan moeten 
sluiten op de eigenheid van het 
individuele kind.
In de aanleg is dus al een oriënta-
tie op voorwerpen of op mensen 
aanwezig. Het sociale, empathi-
sche van meisjes lijkt al vanaf de 
eerste dag biologisch ondersteund 
en het technische bij jongens. De 
gerichtheid van mannen op objec-
ten – techniek –, sluit hun belang-
stelling voor het sociale en hun 
empathische vermogen niet uit. De 
gerichtheid van de vrouw op men-
sen sluit abstractie en techniek 
niet uit. Het gaat om voorkeursge-
drag. Ze gebruiken hun hersenen 
verschillend. Ze zijn in staat tot 
dezelfde resultaten, maar hoe ze 
die bereiken, is vaak verschillend. 
Het volgende voorbeeld illustreert 
dit treffend.

Een man en een vrouw intervie-
wen samen een persoon. De man 
pakt een opnameapparaat en zegt 
tegen de vrouw: ‘Weet jij hoe het 
werkt?’ De vrouw antwoordt: ‘Ik 
ben helemaal niet technisch.’ De 
man zegt vervolgens: ‘Ik ben ook 
niet technisch, maar ik weet wel 
een paar dingetjes.’ De vrouw vult 
aan: ‘Ik weet niets van apparaten, 
ik kan niet eens de video bedienen.’ 
De man probeert het apparaat aan 
te krijgen, zonder succes, en geeft 
het aan de vrouw. ‘Kan jij hem aan-
doen?’ En de vrouw zet hem zonder 
aarzelen aan.

In deze scène zitten kenmerken-
de verschillen tussen mannen en 
vrouwen. In eerste instantie lijkt  
de situatie duidelijk: de man is 
(enigszins) technisch, de vrouw 
helemaal niet. Als deze vrouw 
wordt aangesproken op haar tech-
nische kunnen, weet ze niet hoe 
het moet. Op het moment echter 
dat de man vanuit een vraag om 

ADVERTENTIE

Seksespecifieke verwaarlozing

>

Afbeelding 1: Meisjes kijken de 
eerste dag na hun geboorte langer 
naar mensen (links), jongens langer 
naar voorwerpen (rechts) (Connel-
lan et al., 2001).
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hulp de vrouw aanspreekt, zet ze 
als vanzelfsprekend het apparaat 
aan. Op het moment dat ze op 
‘techniek’ wordt aangesproken, 
vindt ze niets in haar hersenen, 
maar als haar hulp gevraagd wordt, 
gaan haar hele hersenen open, ook 
techniek. Hulp is een sleutel die 
een breed terrein bij de vrouw kan 
ontsluiten omdat het in haar voor-
keursgedrag zit.

Seksespecifieke 
verwaarlozing

Als we voorkeursgedrag serieus 
nemen heeft dat consequenties 
voor opvoeding en hulpverlening. 
Onderzoek leert dat jongens vaak 
via gevechten en meten proberen 
zich een status te verwerven en zo 
hun eigen veiligheid creëren. Meis-
jes lijken heel coöperatief, maar 
proberen zich door lief gevonden te 
worden veilig te stellen. Kinderen 
die op de schoot van de hun nog 
totaal vreemde hulpverlener klim-
men en allemansvriendjes lijken 
te zijn, roepen in hulpverleners het 
waarschuwingssignaal op: moge-
lijk sprake van een onveilige hech-
ting. Maar dit zijn meestal meisjes. 
Jongetjes tonen hun angst voor die 
vreemde hulpverlener anders. Zij 
gaan indruk maken door status te 
tonen en komen met hun mooiste 
auto en hun beste tekening. Het 
perspectief van man-vrouw ver-
schillen maakt hier een diepere 
signalering mogelijk. Overigens is 

datzelfde gedrag ook te zien in 
het licht van identificatie met de 
agressor. De maatschappelijk wer-
ker wordt als ‘agressor’ gezien en 
moet te vriend gehouden worden 
(vrouwelijke strategie) of er moet 
indruk op gemaakt worden door 
status te tonen (mannelijke strate-
gie). Beide strategieën hebben als 
doel een aanval af te weren.
Een ander voorbeeld van de nood-
zaak tot het onderkennen van ver-
schillen tussen jongens en meis-
jes, is het uitdrukken van een 
probleem. Jongens doen dat vaak 
externaliserend, met druk agres-
sief gedrag. Meisjes doen dat vaak 
internaliserend met angstig, verle-
gen gedrag. De reactie van vol-
wassenen op jongens is meestal: 
‘Hou op!’ Als de jongen ophoudt, 
is het wat de volwassene betreft 
opgelost. Dat het probleem van de 
jongen daarmee nog niet opgelost 
is, niet eens aan de orde is geweest, 
ontgaat de volwassene volledig. We 
zouden het ‘seksespecifieke ver-
waarlozing’ kunnen noemen. Het 
meisje dat internaliseert kan reke-
nen op uitgebreide hulp, praten 
tot en met een arm om haar heen. 
Hulp die vaak nog afgesloten wordt 
met: ‘Gaat het echt wel, je moet het 
zeggen hoor!’
Een jongen die internaliseert 
en een meisje dat externaliseert 
kunnen moeilijker aan hun hulp 
komen, omdat hun a-seksespeci-
fieke gedrag verwarring sticht.

Het is nodig open te staan voor 
sekseverschillen zonder oog te ver-
liezen voor de individuele mens. 

Het perspectief 
van een leeuw

Van Essen en Stoker waarschu-
wen voor het ‘bewieroken’ van het 
verschil tussen mannen en vrou-
wen. Ik neem aan dat ze mijn 
boek gelezen hebben voordat ze 
dit schrijven, want anders zou-
den ze zich toch nauwelijks een 
mening mogen aanmeten en het 
boek noemen. Toch bekruipt mij 
de twijfel omdat ik absoluut niet de 
verschillen bewierook, maar juist 
een fundament leg voor de intuïtief 
juiste waarneming dat mannen en 
vrouwen dezelfde dingen kunnen 
doen en tegelijk ook voorkeuren 
hebben waardoor het tegelijk zo 
verschillend uit kan pakken. De 
eerste zin van mijn boek drukt 
dat al uit: Vanuit het perspectief van 
een leeuw gezien, lijken we allemaal 
sprekend op elkaar. Voor onszelf zijn 
de onderlinge verschillen enorm 
groot en vol betekenis. Als we de 
emancipatie verder willen brengen, 
zullen we niet bang moeten zijn de 
waarheid onder ogen te zien, ook 
als die ons niet altijd uitkomt. e

Dr. Martine F. Delfos is psycho-
therapeut en wetenschapper en 
publiceert veel op haar vakgebied 
psychologie. Haar wetenschappelijke 
doel is biopsychologische modellen te 
ontwikkelen die direct vertaalbaar 
zijn naar de praktijk. www.mdelfos.nl
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Voordat opvoeding dat 

heeft kunnen beïnvloeden, 

blijkt er al een verschil 

in belangstelling tussen 

jongens- en meisjesbaby’s.


