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Hebben we echt andere woorden nodig voor 
mensen die zich man noch vrouw voelen?

Maatschappij / Taal

‘Zij’ is een vrouw en ‘hen’ is 
non-binair. Het genderneutrale 

voornaamwoord rukt op. Dat is 
best complex, dus tijd om wat 
vragen op te helderen. Is hen/
hun echt nodig? Hoe gebruik 

je het precies? En wat is  
non-binair ook alweer?

 7 TEKST: PEPIJN VAN DER GULDEN

1  Wat betekent  
non-binair nou? 
Non-binaire mensen herkennen zich niet in 
de opties man of vrouw. Het woord ‘herken-
nen’ voelt voor sommigen raar. Je bént toch 
man of vrouw? Maar het biologische geslacht 
staat niet bij iedereen gelijk aan het gender, 
de manier waarop je jezelf beschouwt. Bio-
logisch gezien zijn veel non-binaire mensen 
wel man of vrouw, maar ze willen zich niet in 
een van die twee categorieën laten duwen. 
Het is daar dat de term non-binair zijn oor-
sprong vindt. 
Non-binaire mensen zijn niet nieuw, zegt 
cultuursocio loog Margriet van Heesch van 
de Universiteit van Amsterdam, maar hun 
acceptatie wel. ‘De maatschappelijk-cultu-
rele vernieuwing maakt dat er steeds meer 
erkenning komt voor mensen die er altijd en 
overal al zijn geweest: mensen die niet kun-
nen voldoen aan die genderoppositie.’ Biolo-
gisch gezien is al niet iedereen volledig in te 
delen als man of als vrouw: er zijn mensen 
die worden geboren met geslachtskenmer-
ken van beide. Nog meer mensen beschou-
wen zichzelf niet als (exclusief) mannelijk of 
vrouwelijk. Reden dus om ruimte te laten 
voor een eigen invulling van gender.

2  Waarom zijn ‘hij’ en ‘zij’ 
niet genoeg?
Een logische volgende stap is dan ook dat de 
taal daarin meegaat, vindt Brand Berghou-
wer, voorzitter van Transgender Netwerk 
Nederland. Die organisatie bracht de discus-
sie rond voornaamwoorden in 2016 naar een 
breder publiek met een uitverkiezing van 
hen/hun. ‘Taal volgt de werkelijkheid. Er zijn 
nou eenmaal behoorlijk wat mensen die zich 
als non-binair identificeren. En daar hebben 
we taal voor nodig.’ Met ‘hen’ kunnen we 
mensen aanduiden die zichzelf niet herken-
nen in het vrouwelijke ‘zij’ of het mannelijke 
‘hij’, zo is het idee. ‘Hen’ is namelijk gender-
neutraal. Als lijdend voorwerp wordt ook 
‘hen’ gebruikt en als meewerkend voorwerp 
‘hun’. Dus waar zij praat met hem, kletst hen 
met hen, en geeft hun een compliment.
Voor sommige mensen voelt de discussie 
misschien niet zo belangrijk. Voldoen ‘hij’ 
en ‘zij’ dan niet prima? Maar zij zijn dan ook 
net diegenen die zelf een hokje hebben waar 
ze zich prima in kunnen vinden. Als je dat 

geluk niet hebt, dan is een nieuwe vorm wel 
zo prettig (zie het kader ‘Ruimte maken doet 
pijn’). 

3  Klinkt hen/hun  
niet vreselijk?
‘Hen’ is afkomstig uit het Zweeds, waar het 
een mooie tussenvorm is van han (hij) en 
hon (zij). In het Nederlands is ‘hen’ een stuk 
lastiger in te passen. ‘Hen loopt’, dat klinkt 
nogal onbeholpen. Want bij ‘hen’ denken we 
gewoonlijk aan een meervoudsvorm (of aan 
een vrouwelijke kip). Daarbij is een nieuwe 
vorm inpassen sowieso lastig. Een nieuw 
woord introduceren lukt ons moeiteloos, 
van ‘zoomen’ tot ‘anderhalvemetersamen-
leving’. Maar de grammatica op de schop 
gooien is veel ingewikkelder, legt taalkun-
dige Sterre Leufkens van de Universiteit 
Utrecht uit. ‘Zeker voornaamwoorden, zoals 
hij en zij, worden zo frequent gebruikt, dat 
ze min of meer geautomatiseerd zijn. Dat 
maakt ze heel lastig om aan te passen.’ Zoals 
je ’s nachts blind het lichtknopje vindt in de 
badkamer, zo zeg je ook achteloos ‘hij’ of 
‘zij’. De bedrading voor die woorden zit diep 
in onze systemen. En omdat ‘hen’ en ‘hun’ al 
een andere betekenis hebben, laten die bo-
vendien elders een lichtje branden. Die aan-
sluitingen verleg je niet zomaar. Maar ook 
een gloednieuwe term inslijten zou lastig 
zijn. Er zijn allerlei alternatieven voorge-
steld, van ‘xij’ tot ‘dee’ en ‘nij’. ‘Dat heeft als 
nadeel dat je een nieuw woordje moet leren,’ 
vertelt Leufkens. En ook dat is niet eenvou-
dig. Voor je het weet ga je toch weer intuïtief 
naar de oude plek van het lichtknopje (zie 
het kader ‘Saai plakt beter’). 

Ruimte maken 
doet pijn
Genderneutrale voornaamwoorden 

leiden tot discussie. Er zijn mensen 
die boos worden, omdat anderen zich 
niet ‘hij’ of ‘zij’ willen laten noemen. 
Waarom roept dat zulke heftige 
reacties op? Dat heeft te maken  
met veranderende maatschappelijke 
verhoudingen, denkt cultuursocioloog 
Margriet van Heesch. ‘Mensen die 
gewend zijn een privilege te hebben, 
moeten zich bewust worden dat het 
een privilege is, dat het niet zomaar 
neutraal is.’ Wat dat privilege dan 
voorstelt? ‘Dat mensen die zich  
als man identificeren nooit problemen 
hebben met ‘hij’ in elke tekst, omdat 
het altijd over hen gaat.’ Als je het 
normaal vindt om zelf met ‘hij’ aan
gesproken te worden, word je altijd  
op je wenken bediend. Die positie  
staat op het spel als er meer ruimte 
komt voor een ander, en  
je dus zelf minder  
belangrijk bent.

Saai plakt beter
‘Xij heeft honger.’  

Een creatief nieuw 
genderneutraal woord  
lijkt een streepje voor te 
hebben, want dat onthoud 
je. Maar gek genoeg is een 
nieuw woord juist kansrij
ker als het niet zo opvalt, 
zegt taalkundige Sterre 
Leufkens. ‘Er is een aantal 
criteria om te voorspellen 

of een nieuw woord een 
blijvertje is. Een daarvan  
is onopvallendheid. Een 
opvallend woord met een 
gekke vorm, zoals ‘xij’, 
heeft minder kans te 
overleven.’ Zo’n woord  
valt misschien op, maar 
laat zich moeilijk in ons 
taalgebruik inpassen. 
Daarvoor is een vorm 

nodig die meer aansluit  
op wat we gewoon zijn. 
Ook schreeuwerige nieuw 
komers als ‘bokitoproof’ 
bleken daarom geen blij 
vertjes. Dat werd vijftien 
jaar geleden woord van 
het jaar, maar wie gebruikt 
het nog? ‘Klimaatneutraal’ 
uit hetzelfde jaar is stiekem 
onze taal binnengeslopen.
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Bedrijven kunnen prima met je communiceren 
zonder te weten hoe je lichamelijk in elkaar zit

Maatschappij / Taal

Hulp met oefenen
‘Ik ken mensen die 

genderneutrale 
voornaamwoorden 
gebruiken,’ zegt Beate  
van Garderen, die aan de 
Hogeschool van Amster
dam afstudeert in visuele 
communicatie. ‘Maar het 
lukte mij niet om eraan  
te wennen. Ik was daar 
dusdanig door gefrus
treerd dat ik dacht: daar 

moet een oplossing voor 
komen.’ En dus bedacht ze 
een app om het gebruik 
van de juiste voornaam
woorden te oefenen.  
Het idee? Je vertelt een 
verhaaltje aan de app, die 
daarop via kunstmatige 
intelligentie beoordeelt 
hoe goed je het gedaan 
hebt. Gaat het niet goed, 
dan krijg je geen afkeu

rende reactie, maar word 
je aangemoedigd om te 
blijven oefenen. Zo slijten 
de voornaamwoorden 
uiteindelijk in, ook als je 
niet vaak iemand spreekt 
die nonbinair is. Voorals
nog is Talking Pronouns 
een concept, maar Van 
Garderen heeft goede 
hoop om de app echt te 
gaan ontwikkelen.

koken voor jezelf is één ding. Maar het is iets 
anders om aan anderen te vragen of zij dat 
ook voor jou willen doen.’ Daar lijkt het wel 
een beetje op als je hen/hun op je instagram-
pagina plaatst. ‘Je verandert niet alleen je 
eigen taal, maar je vraagt ook: wil je veran-
deren hoe je mij noemt in gesprekken?’ Met 
genderneutrale voornaamwoorden doe je 
dus een beroep op de welwillendheid van 
anderen. 
Maar hoe gek is dat eigenlijk? Je verwacht 
toch ook dat anderen je voornaam goed uit-
spreken? Als je dat alleen zelf goed doet, 
heb je er niet gek veel aan. En tenzij je dol-
graag in de derde persoon over jezelf praat, 
zijn het ook anderen die je voornaamwoor-
den gebruiken. Daarmee is het wel zo logisch 
om ze te vragen rekening te houden met 
jouw keuze. Dat het nu soms wat opzichtig 
oogt, komt ook door de nieuwigheid, denkt 
Leufkens. ‘Meer bekendheid haalt wellicht 
ook een beetje het sensationele eraf. Het is nu 
zo opvallend als iemand hen/hun gebruikt. 
Als je dat vaak langs ziet komen, wordt het 
ook normaler.’ 

6  Wordt het niet veel  
te ingewikkeld?
Natuurlijk, het vraagt aanpassing om reke-
ning te houden met mensen die zich anders 
identificeren. Tegelijkertijd maken we het 
ons ook makkelijker als we ons taalgebruik 
genderneutraler maken, stelt Berghouwer. 
‘Er zouden veel meer mensen zijn die dat 
verwelkomen. Bijvoorbeeld ook veel vrou-
wen die niet de hele tijd in dat hokje geduwd 
willen worden.’ Juist een algemeen begre-
pen genderneutraal voornaamwoord biedt 
daar uitkomst, omdat iedere lezer zich erin 
herkent. Nu kiezen we als ‘neutrale’ term 
vaak nog voor een mannelijke variant. Een 
hypothetische dokter, patiënt of klant is 
vaak een hij, terwijl ‘die’ dus neutraler door 
het leven kan. Daar wint iedereen bij.
Tegelijkertijd betekent die inclusieve aanpak 
helemaal niet dat iedereen altijd genderneu-
traal aangesproken moet worden. We moe-
ten vooral flexibeler denken, vindt Berg-
houwer, en niet langer automatisch beginnen 
bij iemands biologische geslacht. ‘Voor 99,9 
procent van de zaken hoef je sekse helemaal 
niet te registreren.’ Bedrijven en organisaties 
kunnen prima met je communiceren zonder 
te weten hoe je lichamelijk in elkaar zit. ‘Stel 
gewoon de vraag waarop je het antwoord 
wilt weten: ‘Hoe moeten wij u aanspreken?’’ 

Mixen maar?
Meneer, mevrouw en… wat 

eigenlijk? Met ‘hen’ of ‘die’ 
kunnen we in de derde persoon 
over nonbinaire mensen praten. 
Maar wat zet je boven een brief: 
geachte (…) De Vries? ‘Daar zijn 
veel opties voor’, zegt Brand 
Berghouwer van Transgender 
Netwerk Nederland. ‘In het 
Engelse taalgebied wordt al  
‘Mx.’ gebruikt: Mixter. Dat kun  
je zelfs op je bankpasje krijgen.’ 
Mx. is dan dus een variant voor 
Mr. en Mrs. Zo’n mixvorm zou in 
het Nederlands misschien ook wel 
aanlokkelijk zijn, maar bestaat 
nog niet. ‘Wij raden als aanhef de 
voor en achternaam aan. Of, als 
de naam niet bekend is, gewoon 
‘Geachte’ of ‘Beste’ te schrijven.’ 

4  Kunnen we zo’n nieuwe 
vorm wel aanleren?
Is het genderneutrale voornaamwoord dan 
ten dode opgeschreven? Misschien moeten 
we meer geduld hebben. Een nieuw voor-
naamwoord is een taalverandering. Zulke 
aanpassingen vragen volgens Leufkens tijd, 
veel tijd. ‘Als het gebruik van persoonlijke 
voornaamwoorden verandert, zal dat tien-
tallen jaren duren, misschien wel eeuwen.’ 
Zie het positief: dat maakt het ook accep-
tabeler om zelf nog af en toe te schutteren. 
Maar misschien kan een aanlokkelijker alter-
natief voor hen/hun ook helpen. Dat lijkt er 
namelijk te zijn: het woordje ‘die’, in combi-
natie met ‘diens’. ‘Die is non-binair’, zouden 
we dan dus zeggen. ‘Eigenlijk is ‘die’ een 
makkelijkere optie om aan te wennen,’ zegt 
Leufkens. ‘Je gebruikt ‘die’ al om te verwij-
zen naar iemand van wie het geslacht er niet 
toe doet.’ Als je iemand (m/v/x) omschrijft, 
kun je nu immers ook al zeggen: ‘Die is het 
lichtknopje aan het zoeken.’ Met ‘die’ als 
vorm wordt dat knopje waarschijnlijk sneller 
blindelings vindbaar dan met ‘hen’. Ook een 
deel van de non-binaire mensen verkiest al 
‘die’ als gewenste aanspreekvorm. 

5  Moet ik ook meedoen 
met hen of die?
De opkomst van genderneutrale voornaam-
woorden leidt ook tot kritische opmerkin-
gen. Prima als mensen zichzelf beschouwen 
als ‘hen’ of ‘die’, maar moeten ze dat dan ook 
aan anderen opleggen? Zo kan het inder-
daad voelen, legt Leufkens uit. ‘Vegetarisch 

Dan wordt iedereen naar wens benaderd 
door instanties, welke vorm je ook verkiest.

7  Is dit een blijvende  
verandering?
De toekomst voorspellen is best ingewikkeld. 
Maar dat we over tien jaar allemaal vlekke-
loos genderneutraal praten, is in elk geval 
geen vanzelfsprekendheid. Of onze taal blij-
vend verandert, vraagt om maatschappelijke 
acceptatie, maar ook om een brein dat flexi-
bel genoeg is om de grammatica onder de 
knie te krijgen. Verdere emancipatie is niet 
vanzelfsprekend, constateert cultuursocio-
loog Van Heesch. ‘Als het net zo lang gaat 
duren als de vrouwenemancipatie, moeten 
we nog lang wachten op volledige emancipa-
tie van non-binaire mensen.’ Maar ze ziet 
het al als winst dat we het onderwerp nu 
 regelmatig bespreken. ‘Er is een overgangs-
periode nodig waarin we moeten wennen. 
Maar uiteindelijk zal het ruimte bieden voor 
 genderverrijking en taalverrijking.’
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