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In dierbare herinnering aan Jim Hansell, 
wiens briljante geest werd geleid door een vriendelijk hart.
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Tienermeisjes zijn in hun gedrag vaak inconsistent en onvoor-
spelbaar. Ze lijden, maar dat wil niet zeggen dat ze ook behoefte 
hebben aan therapie. Ik denk dat we ze de tijd en ruimte moeten 
geven om zelf tot een oplossing te komen. Misschien zijn het wel 
hun ouders die hulp en ondersteuning nodig hebben, zodat ze 
beter met hun puberende dochters om kunnen gaan. Omgaan 
met een opgroeiende dochter die bezig is haar vrijheid te verwer-
ven is een van de lastigste dingen in dit leven.

– Anna Freud (1958), ‘Adolescence’*

* Hier en op andere plaatsen heb ik de vrijheid genomen om de in 1958 gang-
bare stijlkeuze voor mannelijke voornaamwoorden aan te passen, en ‘haar’ en 
‘zij’ te gebruiken waar mejuffrouw Freud ‘zijn’ en ‘hij’ heeft gebruikt.
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Inleiding

We hebben een nieuwe manier nodig om over tienermeisjes te 
praten, want de manier waarop nu over hen wordt gepraat doet 
geen recht aan de meisjes en brengt de ouders op een dwaal-
spoor. Als je dit boek leest is de kans groot dat iemand al tegen 
je heeft gezegd: ‘O, wacht maar tot ze gaat puberen!’ (En ouders 
die dit zeggen bedoelen het zelden positief.) In de meeste boe-
ken over tienermeisjes ligt de nadruk op de donkere kant van 
de adolescentie – hoe meisjes, ouders en leeftijdsgenoten eron-
der gebukt gaan. Het is zeker waar dat meisjes het zichzelf en 
anderen moeilijk kunnen maken en dat ze, zelfs als ze op hun 
best zijn, vaak onvoorspelbaar en heel gevoelig zijn. Maar dat 
wil niet zeggen dat het proces van opgroeien per definitie een 
turbulente, zware periode is in het leven van tieners en hun ou-
ders. De manier waarop er nu over wordt gepraat en geschreven 
geeft helaas wel die indruk. Het opvoeden van een tienermeisje 
wordt vaak vergeleken met een woeste rit in een roetsjbaan; alle 
gezinsleden stappen in, ademen diep in en klampen zich vast 
aan hun stoeltjes, en de ouders hopen dat hun dochter na alle 
pieken en dalen aan het einde van de rit uitstapt als een gezon-
de, gelukkige volwassene.

Volgens mij komt dit beeld niet overeen met de werkelijkheid. 
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Het hoeft echt niet zo te zijn dat je leven verandert in een chaos 
als je een tienerdochter hebt. De ontwikkelingsweg van tiener 
tot volwassene kent een voorspelbaar patroon, er is een blauw-
druk voor hoe meisjes opgroeien. Als je doorhebt waar je dochter 
op reageert en door geraakt wordt, ga je haar ineens veel beter 
begrijpen. Als je een overzichtskaart hebt van de ontwikkeling 
van tieners, wordt het veel gemakkelijker om je dochter te helpen 
die mentaal stevige jongedame te worden waar je zo op hoopt.

Ik wil ouders een nieuwe, nuttige manier aanreiken om over 
tienermeisjes te praten. Daarom heb ik de reis naar volwassen-
heid die hun dochters afleggen onderverdeeld in zeven duidelijk 
omschreven ontwikkelingslijnen die ik allemaal in een apart 
hoofdstuk zal beschrijven. Deze overgangsfasen verduidelijken 
de specifieke prestaties die ervoor zorgen dat meisjes veranderen 
in gezonde volwassenen en helpen ouders te begrijpen dat het 
gedrag van hun dochter niet alleen normaal is, maar ook bewijst 
dat ze zich in de goede richting ontwikkelt.

De eerste hoofdstukken van dit boek zijn een beschrijving van 
de ontwikkelingslijnen die het meest opvallend zijn in de eerste 
klassen van de middelbare school (in de leeftijd van elf tot en met 
dertien jaar bij de meeste meisjes). In de hoofdstukken daarna ga 
ik in op de lijnen die normaal gesproken op de voorgrond staan 
wanneer meisjes iets ouder zijn. Het is normaal dat tienermeisjes 
niet in hetzelfde tempo de verschillende fasen in hun ontwikke-
ling doorlopen. Ze groeien in meerdere opzichten, wat het des 
te begrijpelijker maakt dat de tienerjaren voor zowel meisjes als 
liefhebbende ouders soms tot behoorlijk wat stress kunnen 
 leiden.

Ik ben als moeder erg begaan met tienermeisjes. Dat niet al-
leen, ze staan zelfs dag in dag uit centraal in mijn werk als zelf-
standig psychotherapeut. Iedere week voer ik gesprekken met 
meisjes en hun ouders, geef ik les aan studenten van de faculteit 
psychologie aan de Case Western Reserve University die later met 
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15Inleiding

tieners willen werken en ondersteun ik leerlingen als adviseur aan 
de Laurel School, een onafhankelijke middelbare school voor 
meisjes. Ik werk daar als psycholoog en geef leiding aan het cen-
trum waar onderzoek wordt gedaan naar het gedrag van meisjes. 
Verder ben ik moeder van twee dochters op wie ik erg trots ben. 
Meisjes staan dus ook centraal in mijn privéleven.

Ik bekijk het leven van meisjes vanuit verschillende perspectie-
ven. Dat bracht me tot het inzicht dat de inspanningen die je 
moet leveren om volwassen te worden, onder te brengen zijn in 
zeven betekenisvolle categorieën en dat we die categorieën – ook 
wel ontwikkelingslijnen of -fasen genoemd – kunnen gebruiken 
om vast te stellen hoe ver meisjes zijn in hun ontwikkeling. Het 
idee van ontwikkelingsfasen is natuurlijk niet nieuw. Anna 
Freud, dochter van Sigmund Freud en zelf een gerenommeerd 
psychoanalytica, was in 1965 de eerste die een dergelijke indeling 
in stadia gebruikte om de normale turbulentie in het leven van 
een kind op weg naar volwassenheid in kaart te brengen. Ze wees 
erop dat kinderen in meerdere opzichten groeien – van afhanke-
lijkheid naar zelfredzaamheid, van spel naar werk, van egocen-
trisme naar kameraadschap – en merkte op dat het hanteren van 
deze en andere fasen ons in staat stelt om de mate van volwassen-
heid bij opgroeiende kinderen zorgvuldig in te schatten.

Anna Freud was zeker niet de enige die kwam met een kader 
voor gezonde psychologische groei. In 1950 presenteerde Erik 
Erikson een ontwikkelingsmodel dat alle levensfasen omvatte, 
van kleutertijd tot ouderdom. De ijkpunten in dit model vor-
men de specifieke existentiële uitdagingen die we in iedere fase 
moeten aangaan. Ook in deze tijd bestuderen psychologen ont-
wikkeling aan de hand van haar samenstellende delen. Het pro-
ces van groei en ontwikkeling wordt beschreven op basis van de 
fysieke, emotionele, cognitieve en sociale facetten die typerend 
zijn voor de verschillende fasen. Met andere woorden, de weten-
schappelijke benaderingen op het gebied van onze ontwikkeling 
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als mens zijn in feite deelbeschrijvingen die samen een rijke the-
oretische traditie vormen, gevoed door een overweldigende hoe-
veelheid onderzoek. Mijn voorstel van een concreet, allesomvat-
tend model waarin precies de mijlpalen worden beschreven in de 
verschillende levensfasen van opgroeiende meisjes kon alleen 
tot stand komen dankzij het werk van een aantal intellectuele 
reuzen.

Toen dit model eenmaal in mijn hoofd zat en ik merkte dat 
het enorm behulpzaam was bij het ordenen van mijn waarne-
mingen, heb ik het voorgelegd aan de studenten die ik lesgeef 
aan de universiteit in de hoop dat het nieuw licht kon werpen op 
de complexe ontwikkelingsvragen waar ze in hun werk met tie-
nermeisjes mee worden geconfronteerd.

Tieners die zich normaal ontwikkelen kunnen impulsief en 
tegendraads zijn. Sterker nog, ze gedragen zich vaak uitgespro-
ken ‘vreemd’, gemeten naar de maatstaven die we als volwasse-
nen hanteren. Deze clinici in de dop hadden dan ook behoefte 
aan een raamwerk voor het beoordelen van de mentale gezond-
heid van tieners die om psychotherapeutische hulp vragen. De 
centrale vraag voor zo’n raamwerk was: ‘Langs welke lijnen ver-
loopt de ontwikkeling, de worsteling, de stagnatie van tiener-
meisjes?’ Die vraag maakte het mogelijk orde te scheppen in wat 
aanvankelijk een chaos leek. Het gaf clinici in opleiding een ori-
entatiepunt voor hun toekomstige therapeutische werk.

Het denken over meisjes in termen van lijnen of fasen in tiener-
ontwikkeling geeft professionals een praktisch handvat. En nog 
belangrijker, het geeft ouders een duidelijke richtlijn; ze weten 
nu welke stappen meisjes moeten zetten in het proces van vol-
wassen worden en hoe ze tienergedrag, dat zo kenmerkend maar 
tegelijkertijd vaak zo verwarrend is, moeten plaatsen. Misschien 
heeft je dochter vorig jaar nog enthousiast meegedaan aan de 
kinderspelletjes die in je woonwijk werden georganiseerd, terwijl 
ze dit jaar absoluut niet wil meedoen en klaagt dat ze zich ver-
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