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Ten eerste

Met snelle passen loop ik door de gang naar lokaal 203, Nederlands.
Ik ben al wat laat, de deuren van het lokaal zijn al dicht. Door
het raam zie ik dat iedereen op zijn plek zit. Ik haal diep adem
en open de deur. Zodra de klas mij ziet, beginnen ze te roepen:
‘Mieke, hoeh! Mieke, hoeh!’ Ik sta daar, ik kijk en zeg niets. Dan
doe ik de deur weer dicht en loop terug over de gang, naar buiten,
de school uit.
Mieke

Dit is een van de vele, vele voorbeelden van het pesten dat ik zelf in
mijn jeugd heb ondergaan. Ik herinner me de pijn van het afgewezen
worden, de machteloosheid en het niet begrijpen: waarom in vredesnaam? Maar ook het besluit dat ik niet in die groep wilde zijn. Ik ging
weg en koos voor mezelf, hoe onvrijwillig die keuze ook was.
Ik ben mijn hele jeugd gepest, maar waar ik met de meeste pijn
op terugkijk, is de afwijzing van de leerkracht van wie ik op dat moment afhankelijk was: degene bij wie je in laatste instantie terecht
moet kunnen. In plaats van begrip en steun kreeg ik van hem vaak
te horen: ‘Je bént ook stom’, ‘Je dóét ook raar’, ‘Je stelt je aan.’ Pesten
wordt vaak ontkend, of het slachtoffer zelf aangerekend. Vooral als
dat van volwassenen komt, doet dat pijn. In de ogen van een kind zijn
zij almachtig en alwetend.
Wie langdurig is gepest, groeit ‘scheef ’ op. Je leert niet goed om
in een groep te functioneren. In een nieuwe groep neem je de oude
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pijn en je onzekere, onhandige gedrag gewoon mee, zodat de omgang
opnieuw stroef verloopt. Niet zelden word je dan opnieuw gepest.
Geen wonder dat veel pestslachtoffers een negatief zelfbeeld hebben.
Dat werkt door tot in de volwassenheid: hun ontwikkeling wordt
belemmerd, hun carrière verloopt moeizaam. Het lichaam en de geest
protesteren.
Toch kan het riskant zijn om te zeggen dat je vroeger gepest bent
en daar nog last van hebt. Te vaak lees ik reacties op mensen die met
hun pestverleden naar buiten komen, in de trant van: ‘Kom op zeg,
het is toch lang geleden? Blijf niet zo in je slachtofferrol hangen en get
a life!’ Dat maakt onzeker; niemand wil zich voordoen als loser. Ook
vraag ik me af wat het voor mijn positie als wetenschapper betekent
als ik voor mijn eigen pestverleden uitkom. Wordt mijn professionaliteit nog wel serieus genomen? In de harde buitenwereld kun je maar
immers beter niet je zwakheid tonen …
De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor pesten. Mensen
worden zich meer bewust van het bestaan, de omvang en de ernst van
het probleem en ook van de gevolgen ervan voor de slachtoffers. Een
aantal tragische zelfmoorden door gepeste jongeren speelt daarbij een
grote rol. Oplossingen worden gezocht in de methodische hoek, op
het gebied van voorlichting en antipestprogramma’s voor scholen,
of aandacht voor deelgebieden zoals pesten op internet. Door het
probleem toe te schrijven aan specifieke settings met specifieke daders en slachtoffers wordt het probleem echter ten onrechte simpeler
voorgesteld dan het is. Als ik iets heb geleerd van mijn jarenlange
pestervaring − ik ben gepest vanaf de kleuterschool tot en met 5 vwo
– dan is het wel dat pesten niet alleen heel complex is, maar ook heel
subtiel en grondig verweven met zowel ons openbare als met ons innerlijke leven, met zowel de context als met onze biologie.
Als jong kind observeerde ik mijn omgeving al en dacht ik na
over wat ik zag. Ook mijn eigen rol probeerde ik steeds kritisch te
bekijken: wat deed ik verkeerd? Wat had ik moeten doen om erbij te
horen? Maar ook: wílde ik er wel bij horen, als de toonaangevende
figuren van het betreffende groepje zo wreed konden zijn, of zo ont-
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zettend stom? Ik zag dat pesten overal gebeurt en dat volwassenen
net zo goed kunnen (mee)pesten. Zelfs leerkrachten. Pesten zit in ons
allemaal, concludeerde ik. Nou ja, bijna allemaal.
Het onderwerp pesten heeft me nooit echt losgelaten. Eerst als
slachtoffer, later in mijn studies sociologie en pedagogiek. Daarnaast
kon ik als moeder niet voorkomen dat mijn eigen kind werd gepest,
en ook daarin stond ik machteloos. De geschiedenis, mijn geschiedenis, leek zich bij mijn dochter te herhalen. Ik kreeg te maken met
onbegrip en weerstand, met opnieuw mijn eigen pijn en het leed van
mijn dochter, maar ook stuitte ik op gaten in de kennis over pesten en
op onlogisch of ronduit falend pestbeleid. Ik begon erover te schrijven, ontmoette lotgenoten en hoorde ervaringen van anderen, van
mensen die vroeger zijn gepest, die nu worden gepest of van ouders
van kinderen die worden gepest.
Al die verhalen heb ik anoniem in dit boek verwerkt, met toestemming van de betrokkenen maar met door mij verzonnen namen.
Om mijn dochter te beschermen, heb ik waar nodig ook mijn eigen
naam in de voorbeelden veranderd. Het verleden doet al pijn genoeg
als je moeder er géén boeken over schrijft.
Ik weet dus hoe ingrijpend het is om te worden en te zijn gepest.
De gevolgen ervan slepen nog lang voort en het is nog maar de vraag
of iemand het echt achter zich kan laten. De meeste mensen zullen
de uitspraak van Nietzsche kennen: ‘Wat me niet doodt, maakt me
sterker.’ Dat klinkt troostend, maar houdt ook een opdracht in: je
moet er blijkbaar ook nog eens sterker uitkomen. Naast het feit dat
dit in sommige situaties een levensgevaarlijk uitgangspunt is, weet ik
niet of het voor mijzelf wel geldt. Ben ik er sterker door geworden,
of heb ik het ondanks het pesten toch gered? Ik heb in elk geval heel
veel mensen ontmoet die nog dagelijks kampen met de gevolgen van
pesten in hun jeugd; ook zij hebben het niet achter zich kunnen laten.

Alles over pesten?
Natuurlijk is het niet mogelijk om werkelijk alles over pesten te schrijven, en bovendien zijn er al boekenkasten volgeschreven over dit on-
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derwerp. Toch valt me op dat het in die boeken vaak gaat om een
beperkte kijk op pesten. Dan gaat het bijvoorbeeld uitsluitend over
pesten in de klas, waarbij de rol van de leerkracht niet of nauwelijks
wordt benoemd. Of het gaat alleen over pesten bij kinderen, alsof het
nu eenmaal bij het opgroeien hoort, terwijl er onder volwassenen,
op het werk of bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen ook enorm kan
worden gepest. Of het gaat over pesten als dierlijk gedrag, zonder oog
voor de sociale context waarin gepest wordt.
In dit boek wil ik het pesten juist van zo veel mogelijk kanten
benaderen en fundamentele vragen stellen: wat is pesten nu precies?
Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? Hoe hangt het samen met onze biologie, onze psychologie en de structuur van onze
samenleving? Door te proberen deze en nog vele andere vragen te
beantwoorden, hoop ik niet alleen meer inzicht te krijgen in het
onderwerp pesten, maar vooral ook meer aanknopingspunten te vinden om met de problemen van pesten om te gaan. Daarom bevat dit
boek geen kant-en-klare oplossing voor pesten, maar veel meer een
analyse ervan. Pas wanneer je grondig inzicht hebt in het probleem
zie je wat er voor je neus gebeurt, weet je wat de betekenis ervan is
en wat er nodig is om het op te lossen. En dat kan per situatie verschillen.
Uiteindelijk is het belangrijkste perspectief dat ik toevoeg dat van
het pestslachtoffer, zowel op basis van mijn eigen ervaringen als die
van anderen. Juist degenen die het zelf hebben ondergaan hebben de
meeste kennis over pesten. Als kind en als moeder merkte ik waar je
tegenaan loopt, welke weerstand er is en hoe weerbarstig de praktijk
kan zijn, ondanks alle mooie theorieën. Tot mijn grote frustratie is
er namelijk, ondanks dertig jaar kennis over pesten en ondanks de
ontwikkeling van antipestmethoden, nog heel veel onkunde, onwil
en onbegrip als het hierover gaat. Door te luisteren naar ervaringen
van pestslachtoffers wordt duidelijk waar de theorie en de praktijk
tekortschieten en tegen welke obstakels zij en hun ouders aanlopen.
Er is nog een wereld te winnen.
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Het vervelende van zo’n pestverleden vind ik wel dat het toch meer
met je doet dan je dacht. Ik heb er altijd een positieve instelling op
nagehouden, zo van: ach ja, iedereen heeft wel iets meegemaakt.
Maar nu ik 31 ben, merk ik pas hoe het mijn leven toch nog beïnvloedt na al die zelfbewustwording en coachingstrajecten.
Jacqueline

Dit is geen klaagboek. Om onbekende redenen heb ik zelf geen negatief mensbeeld en ik ga ervan uit dat de meeste mensen helemaal
niet willen dat er wordt gepest; dat de oorzaken zo complex zijn dat
pesten gebeurt ondanks de goede wil. De kennis die ik aandraag, is
uiteindelijk bedoeld om tot een beter inzicht in pesten te komen, tot
meer handvatten voor het tegengaan ervan én als hart onder de riem
van ouders, slachtoffers en hardwerkende en goedwillende leerkrachten. Voor kuddedieren en buitenbeentjes en iedereen die weleens met
pesten te maken heeft. Voor jullie allemaal dus.
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Wat is pesten?

Wat is pesten en wat zijn de oorzaken ervan? Wie zijn de daders en
wie zijn de slachtoffers? Welke rol spelen de omstanders en de betrokken volwassenen, zoals ouders en leerkrachten? Hoe zit dat met
cyberpesten: is dat simpelweg een variant van het bekende pesten of
is het fundamenteel anders? Vast staat wel dat de gevolgen van pesten
ver kunnen strekken, zowel voor de slachtoffers als voor de daders.
Wat ik mis in de huidige discussies over pesten is dat buitengesloten worden, langdurig genegeerd worden, nog veel pijnlijker is dan
slaan of schoppen. Ik ben natuurlijk ook weleens fysiek gepest, bekogeld met van die keiharde kleine appeltjes van een struik. Maar
het ergste vond ik altijd dat ik er nooit bij hoorde. En nu nóg niet.
Op verjaardagen of bij sollicitaties, als ze zeggen dat ik niet in het
team pas. Ik voel me een buitenstaander, ik hoor er niet bij en ik
heb geen idee waar dat aan ligt.
Simone

Pesten, plagen en ruzie
Wat is pesten nu eigenlijk? Wat is het verschil tussen pesten en plagen, of tussen pesten en ruzie? Die grenzen blijken nog niet zo makkelijk te trekken. Kort gezegd komt het erop neer dat bij pesten sprake is van het intentioneel (dus met opzet) en herhaaldelijk verbaal of
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