Mannetjesputters
of
vrouwtjes putters, wat
maakt het uit?
janneke van Mens-VerhuIst
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Wereldwijd is tweederde van alle depressieve klachten afkomstig van vrouwen en

Aandeenekantligthetzorggebruikvan
vrouwen
aanzienlijkhoger
dandatvanmannen- metnamein de

eenderde van mannen. Over dit verschil in
prevalentie weten we inmiddels zeker dat
dat niet biologisch, psychologisch of methodologisch kan worden verklaard, maar dat
er vooral psychosociale en sociale factoren
in het spel zijn. Wat betekent dit voor
hulpverlening en preventie, als die maatwerk willen leveren?

alternatievezorg,maarookin deeerstelijnszorg
(voor
de kenners:eenodds-ratiovan 1,63).Aan de andere
kant geefttoch 33 % van de geïnterviewdevrouwen
metdepressieve
klachtenaandatzeweliswaarbehoefte heeftaanprofessionele
hulp,maardezeniet daad-

r

werkelijkzoekt-tegen19%vandemannen(Bijlen
Ravelli,1998).
In dit artikelverdiepik mein defactorendieeenrol
spelenin deontwikkelingenbehandelingvandepressieaande handvan het stress-coping
modelen aan-

f
r

}

gevuld met wat we weten over seksespecifieke
-..,j ,
klachtenpresentatie, reacties vanuit het hulpverleningssysteem en de condities die bevorderlijk zijn
voor verandering. Die factoren behandel ik per sekse,
waarbij ik begin met de vrouwelijke helft. Daarbij praat
ik over vrouwen even objectiverend als ik over mannen zal doen, dus alsof ik er niet bij hoor. Onderwijl
weten u en ik wel beter, natuurlijk.

Vrouwen
Stressorenin vrouwenlevens zijn veelal geen eenmalige, ingrijpende gebeurtenissen maar chronisch van
aard. Het gaat dan om:
- de culturele waarden en normen van wat 'hoort'.
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Voor de meestevrouwen geldt nog steedsde plicht

financieel opzicht aanwezigeonmacht in vrouwenle-

vanhet zorgenvoor anderen.
- dedaadwerkelijke
zorglast.Denkbijvoorbeeldaan

yens- en dan kan het wel eensheelrealistischzijn te
proberende situatiete aanvaarden.Ookkan het zijn

-

dezogenoemde
sandwichvrouwen,
ingeklemdtussende zorgvoor het eigengezinen de ouders?al
of niet in combinatiemet eenbaan.
de discriminatie op het werk en in de openbare

dat die stijl van passieveemotionele coping ooit
functioneel was in hun leven,maar inmiddels disfunctioneelis geworden.
Veelvrouwengaanook actief op zoek naar sociale

-

sfeer,waaronder'voortdurendbeoordeeldworden
op je uiterlijk'.
gebrekaansocialesteunen sociaalisolement.
miskend verlies ten gevolgevan abortus,onge-

steun,maardaarbijvormende zorgschuldendie juist
vrouwen(in tegenstellingtot mannen)opbouwenals
zezelfeenberoepdoenop socialesteunvananderen,
wel eenprobleem.

wenstekinderloosheidofhet afstaanvaneenkind.
- armoede:de bijstandis in feiteeenvrouwenzaak.
- gebrekaan socialeerkenning als huisvrouwen

Qua klachtenpresentatie
zijn vrouwen doorgaans
gemakkelijkerin hetuitenvanhun gevoelens.
Zeheb-

moeder,maarook alskinderlozevrouw.
- seksueelmisbruik en andergeweld- daadwerke-

ben niet zo'nschroomhun emotioneleproblematiek
te presenterenin de spreekkamervan de dokter en

.1aanin de
(voor
ndere
,uwen
~hoefdaadJijl en

lijk ervarenof alspermanentedreiging.
In tegenstellingtot degangbareopvattinglijken multipelerollen (zoalsde combinatievanbaanen gezin)
te beschermentegendepressie:zevoorzienin bronnen van steun,biedenvelemogelijkhedenvoor het
ervarenvan de eigencompetentiesen voor compensatievan deenesfeerin de anderesfeer.
Overigensmoet de invloed van de onderscheiden
stressoren
weleerleeftijdscohortanderswordeninge-

gevendaarbijmeteendecontextaan:hethuwelijk,de
kinderen, het werk, de relatie met anderen.Bij de
RIAGG-intakegaat dat niet anders.Vrouwenmet
depressieve
klachtenmeldenin hetintakegesprek
dikwijls interpersoonlijke
problemen,
metalssymptomen
'zich niet goedvoelen','geprikkeldzijn','veelhuilen'.
(Tannennoemthun communicatiestijlmeercontactgerichtdaninformatiegericht.)Daarbijhebbenzedan
behoefteaanmedeleven(eenluisterendoor),hechten

en rol
epres1aan:ifieke
Ipver-

schat.Waarvrouwentot ongeveer1985ledenonder
het'oudemoeten'vantrouwen,kinderenen huishouden,lijden dejongevrouwenvantegenwoordig
onder
het'nieuwemoeten':juist degenen
die thuiswillen blijvenbij hun kinderenmoetenzichnu verantwoorden,
terwijl de anderen- als'machàs'- vaakmoetenpro-

aanverbondenheidenwillen graagerkendwordenin
hun eigenidentiteit(wrgendof niet,ambitieusof niet;
of allebei).
In gevaldevrouwdeeluitmaaktvaneenheteroseksueelkoppel,kan zedoor de reactievan haarmannelij- ,
kepartnerophet uitenvanhaardepressieve
gevoelens

berenencarrièreengeslaagdmoederschap
te verwezenlijken.

nogextra(chronische)stresservaren:namelijk,wanneerhij volgenseenmanspecifiekpatroonreageert-

ik zijn
sekse,

-..

i praat

dus met probleemoplossing
in plaatsvan empathie.

man-

Decopingstijlvanvrouwenis in hetalgemeen
meer

Ditextrarisicolooptzeookbij eenhulpverlener
(man

erwijl

geconcentreerd
op emotiesenemotiemanagement.
Bij

of vrouw) die geenempathietoont.

depressievevrouwen blijkt vooral het piekeren domi-

nantte zijn.Datis hetrepetitief(chronisch)enpassief

De hulpverleningsresponshangtnatuurlijk af vanhet

denken over de eigen emotionele reacties. Nolen-

pad dat de depressieve vrouw volgt. Huisartsen

Hoeksema en collegàs (1999) noemen dat de cyclus

beschikken over een duidelijk protocol. Ik ga daar nu-

vanwanhoopen passiviteit.
Hetlijkt er vaakop datdieemotionelecopingstijlvrou-

niet verderop in, behalvedatik constateer
datdatprotocolniet seksespecifiek
is uitgewerkten dat huisart-

loort'.

wenwordt kwalijk genomen,omdathij zo ineffectief
zouzijn. Die stijl moet echterwel wordenbegrepen
tegende achtergrondvan de in cultureel,sociaalen

senzicher niet altijd aanhouden;ook niet alshethet
voorschrijvenvanmedicijnenbetreft.
Over:de RIAGG-intakewetenwe,dankzij het onder-
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zoek van Fijgje de Boer (1994),dat het meestal de

tig zijn, mits de groep gesloten is en een zekerehomo

hulpverleners zijn die de stemming van een vrouw

geniteit van problematiek heeft. Daarbij is het val

benoemen als depressief, en dat zij daarbij vooral

belang dat de mogelijkheid wordt geboden na aflool

sociale omstandigheden en interpersoonlijke proble-

door te gaan met zelfgeorganiseerdeondersteunings

men als oorzaak aanwijzen.

groepen (Bruininks en Loenen Martinet).

In de behandeling staat de sekseroldoorgaans niet ter

In het algemeenwordt als setting voor vrouwen de sek

discussie. De traditionele GGZ-opvatting is dat vrou-

sehomogenegroep aanbevolen,omdat zij daarin goe(

wen gebaatzijn bij het aanvaardenvan hun sociale rol,

steunkunnen vinden bij elkaar en samenhet/hun level

want daarmee kunnen ze conflicten vermijden. (Dat

kunnen bespreken;en omdat zij in zo'n groep beter hUI

wordt niet expliciet zogesteld, maar er wordt wel im-

onmacht en macht kunnen exploreren. Ze voelen zid

pliciet naar gehandeld.) Tegelijkertijd worden hen wel

dan vrijer in het oefenenvan ander,'mannelijk' gedrag

'mannelijke' oplossingen aangeboden,zoals'aan zich-

Begeleiders van het mannelijk geslacht moeten zid

zelf denken','nee zeggen'ofgrenzen stellen'.

realiserendat een seksestereotiepeinteractie met deel

Wat waarschijnlijk veel te weinig gebeurt, is dat er ook

neemsterswaarschijnlijk hun depressievegedrag(pas

aandacht wordt besteedaan verbetering van de socia-

siviteit en afhankelijkheid) versterkt.

le en financiële omstandigheden en de culturele

Al dezezakenzouden dus beter maatwerk voor'vrouw.

onmacht en dat er gewerkt wordt aan een betere licha-

tjesputters' kunnen opleveren.

melijke conditie, bijvoorbeeld door aerobics (Nolen-

Hoekserna
e.a.,1999; Stoppard, 2000).
Mannen
Over conditiesvoor veranderingvan vrouwen weten we
onder anderedaterkenningvanidentiteitenkrachten

Stressorenin mannenlevenszijn misschien vaker zoge

herkenningvandeproblematiekdoordehulpverlener
(M/V) essentieelis.In hetverleden
is vaakbeweerd
dat die alleen van vrouwelijketherapeutenzoukun-

noemdeingrijpendegebeurtenissen,
maarer zijn tocr

wordenonderkend- zowaarschuwt demannenhulp

ook een aantal chronische stressoren die vaak niel

nen komen, maar daarover wordt nu genuanceerder

verlening. Dat zijn bijvoorbeeld de situaties waarin he1

gedacht.Ik kom daar straks op terug.

naleven van de mannelijkheidscoderingen in gevaa

Contaq met anderevrouwen is heilzaam, zo weten we.

bedoeld de geïnternaliseerde boodschappen over de

komen. Met mannelijkheidscoderingen

worden

Uit een recent Brits onderzoek (met controlegroepen)

rol en het gedrag dat mannen behoren te vertonen

van Harris, Brown & Robinson (1999) blijkt dat zoge-

(Eist, 1999). Ik noem er enkele die in verband ~el

noemdebejriendingsprojekten erggoedwerken.Het
ging daarbij echter om chronisch depressievevrouwen

depressie
bijzonderrelevantzijn. Eenechteman

- dus met langer dan twaalf

-

maanden klachten. Zij

verdient

de kost voor zichzelf en voor degenendie

van hem afhankelijk zijn

kregen over een langere periode tenminste eenmaal

-

onderscheidt zich door sterker, beter en sneller te

per week bezoek van een vrouwelijk vertrouwenspersoondie eenluisterendoor bood en samen met hen

-

zijn; concurreert
is zelfstandig, onafhankelijk en kan alles

activiteiten ondernam. Belangrijkste factoren in het

-

positieveeffect bleken te zijn: het maken van een

heeft geen hulp nodig
- heeftzichzelfonder controle, is niet bangen huilt

nieuwe start en een normale (!) vorm van gehechtheid.

niet (met andere woorden: wat hij doe!, is beheers

Het effect was overigens minder positief wanneer er

en rationeel)- is geen slachtoffer

in diezelfdeperiodenieuwestressoren
optradenende
vaardigheden
tekort schoten

Deenigeemotie die bij de mannelijkheidscodering
gepastis, is woede.

Uit de Nederlandsepraktijk werd al in 1996gemelddat

Als deze coderingen worden nageleefd terwijl de

voor vijftigplus

vrouwen ondersteunings-groepennut-omstandigheden
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mannen

hebben

Qua klachtenpresentatie

wachten mannen lang voor-

datzeeenhulpvraagstellen( wals zevaakook moeite hebbendewegte vragen).Als hettochzoverkomt,
dan prefererenze medischebovenpsychischehulp.
Meldenzezicheenmaalaanbij deRiagg,danpresenteren

- 'doodbij neervallen'.

19oe
even

om persoonlijke

nen worden nageleefd,dan kan mannelijkheid een
ziekmakende
factorzijn.Als mannener dantochnaar
blijvenstrevenom aande normenenwaardente voldoen,overschrijdenzelangdurighun fysieken men-

t

ze zichzelf

ook

als 'depressief'

en

rapporteren

ze

verschijnselenals'slechtslapenen liggente malen'.

de subjectieve

ervaring

afgesne-

Hun

communicatie

is informatie-

en

niet

contactge-

dente zijn van anderemensenen levendaardoorin
eenpsychischisolement.Voorhun beschermingen
geruststellingzijn ze aangewezen
op hun vrouwelijkepartner.Andersgezegd:
zebestedenhun depressies
uit aanvrouwenen wordenzelf pasdepressiefalser
geenvrouw meeris om het aanuit te besteden.Vaak
denkenzedan dat eennieuwerelatiede oplossingis

richt.
In de hulpverleningwordt vaakgeoordeelddat mannenhun gevoelens
te weinigtonenen dat dehulpverleninghendat moetleren.Jezoudat een'vrouwelijke'
norm kunnen noemen,of eennorm van geëmancipeerdemannelijkheid.Mannenwordendoorhulpverlenenden dikwijls negatief geëtiketteerdals: star,

wge-

voorhun problemen.
Ook'ingrijpendegebeurtenissen'
moetenin het licht
vandezecoderingenwordenbegrepen:eenvrouwelijke partnerdie gaatwerken,kan de rol vankostwinner ondermijnen;eenpartner die je verlaat,betekent
datje hebtgefaald,niet alleenalspartnermaarookin
je mannelijkheid.

gesloten,ongemotiveerd,
dwingend,beschuldigend
of
agressief.
Of in psychiatrische
termen:externaliserend,
vermijdend,anti-sociaal,egocentrisch
ennarcistisch.
Hun pogingentot oplossing(zoalsoverplaatsing
aanvragenalsje lijdt onderhet gedragvanje baas)wordenbijvoorbeeldalsvlucht geduid,waarbijvergeten
wordt om het feit dat ze in bewegingzijn gekomen,

h
k .t
me
thul in ~t

Alsik zegdatdecopingstijl vanmannenenerzijdsver-

Depressies- verborgenachteralcohol-of drugsver-

mijdenden anderzijdsactief probleemoplossend
is,
vertelik u waarschijnlijknietsnieuws.Maartegende

slaving,werkverslaving,
avontuurtjes,obsessiefsportenof internetten- wordenvaakniet onderkend(Elst,

revaar
, d

achtergrond van de mannelijkheidscoderingen is wel

1999) .Wordt de depressie wel onderkend, dan wijst

beter te begrijpen waarom die strategie favoriet is. Het

de RIAGG-intaker vaak persoonlijke of sociale pro-

'ondercontrolehouden',dezelfbeheersing
endeautonomiepass~nuitstekendbij het almachtsidee,
even-

blemenaanalsoorzaak.
Valkuilvanmetnamemannelijkehulpverleners
is dat

als het 'niet nodig hebben van anderen' . Het 'afsnijden

ze geen raad weten met slachtofferervaringen

van

mannen

en

adviezen

gaan

.h

rouw-

I.ltoc

or en
d
ver e
tonen
d met

positief te waarderen

I

gevoelens

en

ervaringen'

helpt

dan

bij

het

reali-

dat

ze - als

die

al gesignaleerd

van

worden

-

n
d .
en

seren

van

- de

voorgeschreven

- rationaliteit.

Die

geven.

Daarmee

suggereren

ze nog

meer

le

~llerte

maniervan opererenbeschermttegendepressie,
tot-almacht,
in de cliënt en vanuit zichzelf,in plaatsvan
dater sprakeis van langdurigeproblematiekof reële
deonmachtonderogente zien.
onmachtssituaties, want die zijn niet meer met ratio-

n huilt
h
t
~ eers

neleprobleemoplossingte verhelpen.Daarvoor is aan-

Mannen leren liever iets dan dat ze worden geholpen

vaardingnodig.
Mannenonderdrukkenhun gevoelens
vanhulpeloos-

Ze hebbenerkenning nodig van
zowelhunkrachtalshun schuldenangst.Datbetekent

heid en machteloosheid

dat er allereerst

dus langer

dan vrouwen.

En

om te veranderen

inzicht

aanwezig

moet

zijn

in hun

zewachtenlangermet het uiten ervan.Als zezeuiten,
gebeurtdat meestalniet in woorden,maarin daden:
een extra blokje omgaanmet de hond, meer dan

oplossingsstrategieën
(alshardewerker,alsslachtoffer
of als dader),maar dat die strategieënook worden
aanvaarddoor dehulpverlenende;
en dat zij alscliënt

~ïl de
I Jd
iS eze

gewoonlijkvoor de televisiehangen,muziekdraaien
of computerspelletjes
spelen.

ook zelf dat inzichtkrijgen aangeboden.
Hetbetekent
tevensdaterbegripmoetzijn voordeschulddie man-
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nen voelen (dat zij niet aan hun coderingen voldoen)

zich bewust zouden worden van hun seksespecifi

en de angst die zij hebben voor contact in het alge-

ke coderingen;dus, dat vrouwen zich bezinnen op hl

meen en in de hulpverlening in het bijzonder

zorgpatronen en zichzelf onafhankelijk gedrag ga,

Vragen als 'wat denk je?' of 'wat doe je?' leveren meer

toestaan; en dat mannen (qua gevoel) contact krijg<

op dan vragen naar 'wat voel je?'. Observaties voor-

met wat ze doen (in plaats van alleen maar 'te doel

leggen als'ik merk dat je stil bent' werkt beter dan een
normatieve opmerking als'wat ben je stil' - die gemak-reel

hun verbindend vermogen versterken en hun (cult!
geïnduceerde) isolement leren doorbreken. TI

kelijk als verwijt is op te vatten.

derde bepleit ik meer aandacht voor lichamelijk ste

Een groep is voor mannen niet automatisch een
geschikte omgeving. Hun contacten onderling ken -

worden, maar dan ook op vrouw- of manspecifieJ
wijze. Daarnaast is het mijns inziens belangrijk dat (

merken zich vaak door competitie en strijd (in de sport

doelen zoals ze worden gesteld in hun sociaal-cult!

en in hun baan). Verbondenheid is moeilijk te realise-

rele context worden bekeken. Assertiviteit en ona

ren. Een mannengroepbiedt echterwel eenkans op het

hankelijk gedrag zijn uit emancipatorisch oogpunt

opdoen van wij-ervaringen en het verbreken van iso-

onze cultuur natuurlijk toe te juichen, maar daart

lement door het ontdekken van gemeenschappelijkhe-

kunnen we er niet aan voorbij gaan dat er voor vrol

den in individuele belevingen en gedragingen.Zo kan
er ook een andere, eigen en bevredigender, invulling

wen nog steedseen culturele rem werkt op dat gedr.
- al verschilt de kracht van die rem per klasse, relig

vanmannelijkheid
ontstaan.

enetnische
groep.

Begeleidersvan het vrouwelijk geslacht moeten zich
realiseren dat de contacten met vrouwen vanuit man-

Andere en extra doelen brengen nieuwe thema!

nen meestal worden gekenmerkt door aantrekking en

seksespecifl'eke
accentenin beeld.Algemene mannel

het verlangen naar het ontvangen van zorg enerzijds

thema's zijn bijvoorbeeld: arbeid, relaties, partne

en afweer tegen teveel zorg en veiligheid anderzijds.

schap en vaderschap, isolement, verslaving, agress

Dikwijls zal dit dilemma van geborgenheiden vrijheid

en relaties (in termen van hartstocht, verstand e

ook tijdens de interventie spelen.

seksualiteit).Algemenevrouwenthemàs zijn o.a.uite

Wat mannen nodig hebben, is ruimte voor het leren

lijk, zorg,gebrek aan erkenning, verbondenheid, mol

leven met vragen; ze moeten elke vraag met een nieu-

derschap en 'de combinatie' van betaald werk e

we vraag beantwoord krijgen. Hun veranderingsweg

moederschap.Geweldis een thema voor beide sekse

loopt van buiten naar binnen. (Duindam, 1999)

maar staat per sekse in een andere context. Een e

ander moet natuurlijk qua leeftijdsgroep worden aar

gepasten in relatie tot depressieworden gebracht.Ve

Seksespecifiekepreventie

dermoeten
weeropbedacht
zijndatdezelfde
them

Wat betekenen deze empirische en klinische bevin -

een andere betekenis kunnen hebben voor manne
en vrouwen - zowel in de manier waarop het hun ider

dingen nu voor maatwerk in een preventiecursus?Ik

titeit raakt als qua mogelijkheden om er wat aan 1

beperk me hier tot de doelstellingen,themàs en setting.

doen.

Quadoelstelling is het ten eersteis zaak dat zowelvrou-

Setting.Van een sekseheterogenegroep (dus manne

wen als mannen zich een variatie in copingstijlen (pro-

en vrouwen) denken we dat daarin vrouwen moeilij

bleem-oplossing of emotionele regulatie; actief of

ker experimenteren met agressief gedrag en mee

passief,confronterend of vermijdend) eigen maken en

geneigd zijn aan hun traditionele rolpatroon vast t

leren deze situationeel adequaatin te zetten, bijvoor-

houden, terwijl mannen het'emotiewerk' dan toch aa

beeld naar gelang er sprake is van een macht-of

de aanwezige vrouwen overlaten. De autoriteits- e

onmachtssituatie en naarmate die onmacht korter of

intimiteitsdimensie worden dikwijls seksespecifie

langer zal duren. Ten tweede zou het goed zijn als ze

ingevuld.
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Eenseksehomogene
groepbiedt eenanderekwaliteit
veranderruimte,zoals bleek uit het voorafgaande
man/vrouwoverzicht.
Belangrijkebijbehorendetip is
daarbijhet '~rk van Noachprincipe"aante houden,
dusvanelke'soort'(zwart/wit,oud/jong,hetero/homo
of biseksueel)er minstenstwee in de groep op te
nemenom isolementtegentegaan.(Boedjarath,
1994).

termenvanhet'oudeen het nieuwemoeten'.
4. Sekseverschillen
zijn niet de enigerelevanteverschillen.Etniciteit,leeftijd, seksuelevoorkeuren
klassespelendaaropvergelijkbare
wijzedoorheen
en verdienenook permanenteaandacht.(MensVerhulst,1996,1997).

De voordelen van seksehomogeen werken kunnen ove-

ri.gens(tot op zekerehoogte)ookwordengerealis~erd
bInneneensekseheterogene
groep,doorsystematIsch
met seksehomogene
subgroepen
te werken.

(Dezetekst is eenbewerkingva~ e~nlezin~die Jannekevan Mens-Verhuistop 21 JUnI2000hIeld voor
preventiewerk(st)ers,
in verbandmet de cursusIn de
put, Uit de put (Zie Cuijpers 1999). Bewerking door

Tenslottenog het volgende:vermoedelijkheeftmijn
verhaalnaasteen'0 ja?' en'dat herkenik!' ook verschillendekereneen'ja maar'-reactiebij u opgeroe-

Tonjavan denEnde)

pen.U zultzichnietin alleopzichten
ofmisschien
wel

JannekevanMensVerhuIst
is bijzonder
hoogleraar
aande

helemaal niet hebben herkend in de typering van de

UniversiteitvoorHumanistiekvoordetheorieenpraktijk van

devrouwengezondheidszorg,
in hetbijzonder
degeestelijke
gezondheidszorg.

as of
nen:neressie
d en
ritermoe-

algemenesituatjevanvrouwenen mannenen ook de
beschrijvingvandemannelijkeenvrouwelijkedepressievecliëntenkloptevastniet op allepunten.
Datkan ook niet anders.Mijn verhaalis gebaseerd
op
meerderheden
en gemiddeldes.Dat is niet hetzelfde
alseenindividuelemanof vrouw.Hetgeefthoogstens
eenaanwijzingvan de waarschijnlijkheiddat je een
bepaaldestressor,stijl of zorgbehoefte
bij eenvrouw
of man(cliëntof hulpverlener)tegenzultkomen.Der-

k en
ksen,

gelijkegemiddeldeverschillenmagje echterniet verabsoluteren,
want:

denceStudy(NEMESIS)'.Tijdschrift voor gezond-

~nen

1. Naast verschillen is er heel veel overlap tussen de

Boedjarath, I. (1994).'Over oude principes en nieuwe

aan-

seksen! Er zijn mannen die piekeren en er zijn

doelgroepen'. In J.van Mens-VerhuIst & L. Schil- ,

.Ver-

vrouwendie problemenvermijdenin plaatsvan

der.Debattenin de Vrouwenhulpverlening.Amster-

~màs

erover te praten. Genderrol-oriëntatie blijkt hier-

i

,

nnen
idenan te

in eenbelangrijkeintermediërendevariabelete
zijn.
2. Iedereman of vrouw creëerteeneigenidentiteit
uit de sekse-elementen die aangeboden worden

nnen

tijdens hun leven. Een seksehebje niet, maar produceerje - dagelijks.Endatdoeje niet in je eentje,

Jeilijmeer
astte
h aan

maarin wisselwerkingmetje socialeomgeving.
3. Er doen zich in de loop der tijd verschuivingen
voor,zowelin opvattingenovermannelijkheiden
vrouwelijkheid,alsin delevensdie door mannen
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