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'Hé freak, ben je nou een man of een wijf?'
'Ik wil juist zo graag normáál zijn', zei Selm Wenselaers in een interview in Volkskrant
Magazine. Hij of zij (het maakt Selm niet uit) zat in de dinsdag uitgezonden documentaire
Genderbende. Die ging over vijf jonge mensen die zich geen man of vrouw voelen, maar
allebei, of geen van beide, of dus eigenlijk vooral gewoon zichzelf. Of, aldus Selm: 'Het
allerliefste zou ik willen dat het niet zo'n big deal was.'
Ik zag ze eerder worstelen met het feit dat ánderen vonden dat ze te vreemd zijn
'Allemaal worstelen ze op hun eigen manier met het feit dat ze zich anders voelen', vatte het
Magazine-artikel de film samen. Maar die indruk had ik na het kijken niet. Eerder zag ik de
geportretteerden worstelen met het feit dat ánderen vonden dat ze te vreemd zijn. Die anderen
menen dat ze een gender moeten kiezen, dat ze een man óf een vrouw zouden moeten zijn,
maar geen mix, of alles, of niks.
Zoals Dennis Bijleveld, ook gevolgd in de documentaire, zei in het interview: 'Mijn hele leven
krijg ik al vragen als: voel je je een meisje of een jongen? Wil je blauw of roze aan? Wil je
kort haar of lang haar? Het is altijd A of B, ertussenin of allebei is niet mogelijk. En ik weet
de antwoorden gewoon niet.'
Ik ken die evenmin. Net als Dennis of Selm pas ik niet bijster goed in een genderhokje. Ik
vind het op zich pruimbaar dat ik een vrouwenlichaam heb, maar van binnen voel ik me vaak
meer man dan vrouw, wat dan weer beïnvloedt hoe ik eruitzie: herenschoenen, nooit make-up,
kort haar, geen jurkjes.
Het resultaat is een soort voortdurende wrijving tussen mijn eigen ruime opvattingen over
gender en de benauwde definities die onze samenleving erop na houdt. Een lange reeks kleine
en grote botsingen tussen wie je bent en wie je in onze maatschappij mag zijn.
Soms verlopen zulke botsingen vriendelijk, zoals die in Genderbende: je ontmoet iemand die
geen bal snapt van jouw niet-opgehokte gendergebeuren, maar die persoon is er aardig of
zelfs belangstellend over, dus is het misschien wat pijnlijk maar niet bedreigend.
Helaas gaat het niet altijd zo. Ik moest denken aan het Movisie-rapport uit 2015, over
kinderen die zich niet conformeren aan gendernormen: '(Ze) mochten bijvoorbeeld niet
meedoen met de andere kinderen, werden uitgescholden of opgesloten in de wc.' Ik dacht aan
de dierbare vriend die bijna in elkaar geslagen werd omdat hij over straat liep in een rok. En
aan de man die op Amsterdam Centraal achter me aan liep. 'Hé, freak!' riep hij, terwijl hij me
ruw bij mijn bovenarm greep. 'Ben je nou een man of een wijf?'
Eerder zijn we allemaal een unieke mix van breinkenmerken
Ik vind dat een weinig verheffend sentiment. Maar de wetenschapsjournalist in mij vindt het
ook interessant. Want zo'n man mag mij dan een freak noemen, uit onderzoek maak ik op dat

mensen die zich aan genderhokjes weinig gelegen laten liggen juist stukken normaler zijn dan
mannen van Mars en vrouwen van Venus.
Zo kwamen psychologen van de Universiteit van Rochester enkele jaren geleden met een
analyse van dertien studies naar persoonlijkheid (m/v). Ze wilden weten of de seksen uiteen
zouden vallen in twee aparte groepen; in een blauwe en een roze subsoort, zeg maar. Dat
bleek niet het geval. Veruit de meeste mensen scoren op sommige eigenschappen aan het
'mannelijke eind' van het spectrum en op andere aan de 'vrouwelijke kant'. Zelfs de
karaktertrek 'mannelijke houding' was niet exclusief voorbehouden aan de heren.
Voor ons brein geldt ongeveer hetzelfde, stelden neuropsycholoog Daphna Joel en haar
collega's ruim een jaar geleden vast. Ze bekeken de hersenscans van meer dan 1.400 mensen
en constateerden dat het ontzettend zeldzaam is om een brein aan te treffen dat helemaal van
Mars of van Venus komt. Eerder zijn we allemaal een unieke mix van breinkernmerken die
'typisch mannelijk' zijn, en 'typisch vrouwelijk', en daar tussenin.
Naar aanleiding van Joels paper barstte een gezonde academische discussie los over of de
gebruikte statistiek wel helemaal kek en kijf was (critici vonden van niet, Joel vond van wel)
en of je aan een hersenscan nu wel of niet iemands geslacht kunt aflezen (ligt eraan, maar
beslist niet met zekerheid). Maar de hoofdconclusie bleef staan: onze hersenen zijn een
mozaïek van mannelijke, vrouwelijke en genderneutrale elementen.
Ik vraag me soms af of dat is waarom zoveel mensen in onze samenleving zo krampachtig
gehecht zijn aan dat idee van twee genderhokjes: juist omdat die hokjes eigenlijk niet bestaan,
en nooit helemaal echt zijn geweest.
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