Zoek de verschillen
over verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes

Martine Delfos
met tekeningen van Sjeng Schupp

Eerste druk (2002) verscheen bij Trude van Waarden Produkties onder ISBN 9075564562
Tweede herziene druk 2022

Zoek de verschillen
over verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes
Martine Delfos
E-ISBN 9789461540447
NUR 255 / BISAC PSY004000 / THEMA YXAX
© Martine Delfos, 2022
© Tekeningen: Sjeng Schupp
Research: Marijke Gottmer
Vormgeving: Studio Harmke Hienekamp
NIÑO is een imprint van Uitgeverij SWP
Voor meer informatie: www.ninoboeken.nl
Voor België: www.epo.be

Inhoudsopgave
Vooraf
We lijken sprekend op elkaar
Zoek de verschillen
Het recht van de sterkste
Kinderen krijgen
Van denken naar vechten
Verschillend en toch hetzelfde
Transman en transvrouw
Speldjes en stoere jassen
Slopen en zorgen
Opvoeding?!
Dom blondje
Slimme meisjes
Twee jaar verschil
XX of XY
De baas spelen
Rekening houden met een ander
Emancipatie
Schrijvende mannen en lezende vrouwen

6
8
8
10
10
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Voor wie er nog meer over wil weten
Aanvullende en verklarende woordenlijst
Over de auteur
Overzicht serie Seksuele vorming

25
31
33
34

Vooraf
In dit boek vind je informatie over verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Het is bedoeld voor
meisjes en jongens in de bovenbouw van de basisschool en
aan het begin van de middelbare school.
Verschillen tussen jongens en meisjes en mannen en
vrouwen is altijd een beetje spannend onderwerp.
Het kunnen begrijpen wat verschillen zijn tussen jongens en meisjes en mannen en vrouwen op allerlei gebied, niet
alleen seks, maar ook sport en spelen en leren op school en
vriend(inn)en maken, vormt een noodzakelijk onderdeel van seksuele
voorlichting. Er wordt om gegiecheld en de grapjes vliegen je om de
oren, dat gaat ook zo bij volwassenen. Seksuele voorlichting is toch
een heel belangrijk onderwerp, waar bijna niemand echt alles over
weet. Dat komt omdat de meeste informatie door kinderen aan elkaar
verteld wordt tussen elf en vijftien jaar en dan weten ze er niet zo veel
van.
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Door die gebrekkige of onvolledige voorlichting zitten veel volwassenen zelf ook nog met vragen en kunnen ze de vragen van kinderen
onvoldoende beantwoorden. Er is ook zoveel te weten!
Achter in het boek is informatie voor volwassenen opgenomen die
verder gaat dan de noodzakelijke basiskennis. Kinderen kunnen die
gerust lezen.
Ook vind je achterin een korte woordenlijst die moeilijke
woorden uitlegt die te maken hebben met het onderwerp sekse
verschillen.
Dit boek komt uit in een serie over seksuele voorlichting. In deze serie
hebben we ervoor gekozen om ieder onderwerp in een apart boek te
behandelen. Op die manier lees je alleen over het onderwerp waar je
belangstelling voor hebt, zonder te maken te krijgen met onderwerpen
waar je op dat moment niet mee bezig wilt zijn.
Een overzicht van de twaalfdelige serie vind je achter in dit boek.
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We lijken sprekend op elkaar
Op de speelplaats zie je jongens meestal met jongens spelen en meisjes
met meisjes. Meisjes zijn meer samen aan het spelen en aan het praten.
Jongens zijn vaker aan het stoeien of vechten en meten zich in sportieve spelletjes. Meisjes willen graag hartsvriendinnen worden en geven
elkaar cadeautjes. Jongens willen weten wie het sterkst is en wie het
verst kan plassen. Meisjes willen weten of ze aardig gevonden worden.
Hoort dat nu echt bij meisjes en jongens of worden ze zo opgevoed?
De verschillen tussen jongens en meisjes lijken groot, maar ze zijn
tegelijk heel klein. Als je aan een leeuw zou kunnen vragen of hij
vindt dat mensen erg verschillen, zou hij waarschijnlijk antwoorden
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dat ze allemaal sprekend op elkaar lijken: een soort die op twee poten
loopt en een hoop lawaai maakt.Voor onszelf lijken de verschillen heel
groot en heel belangrijk.
Zoek de verschillen
De verschillen tussen jongens en meisjes, en mannen en vrouwen hebben ervoor gezorgd dat er steeds een soort gevecht tussen de seksen is.
Als er een verschil is, denken we al snel dat het één beter is dan het
ander. Wat een onzin! Als iemand iets goed kan, is dat mooi, maar daar
is hij geen beter mens door. En niemand kan alles goed, dus er is altijd
wel weer iets wat een ander goed kan. Als je jezelf de hele tijd vergelijkt met een ander, word je er niet vrolijker van. De wereld zit vol
met mensen die iets kunnen wat jij niet kan. Je zou er maar jaloers van
worden. Het is slimmer om niet te ruziën en te vechten over die verschillen tussen al die mensen en te gaan begrijpen dat ze er niet voor
niets zijn en er nieuwsgierig naar te zijn. Het is beter om in te zien dat
we als mensen allemaal recht van bestaan hebben en dat we allemaal
een unieke rol hebben in het leven.
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