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Psyche

GEPEST
Vroeger op school GEPEST? Dan kun je daar na dertig jaar nog  

last van hebben, zo blijkt uit recent onderzoek. Journalist  
Sara Madou (34) weet er alles van. 

WEEK TEGEN PESTEN
Elk jaar wordt de Week Tegen Pesten  
georganiseerd, dit jaar van 23 tot en met  
27 september. Het thema is nu ‘Wees een 
held, met elkaar’. Het doel is om, via scholen, 
leerlingen én leraren beter te informeren over 
(de gevolgen van) pesten, en wat je daar- 
tegen kunt doen. weektegenpesten.com

I
k bladerde wat door een tijdschrift dat ik 
normaal nóóit lees en daar zag ik haar hoofd 
opeens voorbijschieten. Met precies die 
valse grijns van toen. Ze had haar handen  
als een heilig boontje voor zich gekruist.  
Ik keek goed naar de foto. Jarenlang had ik 

allerlei totaal onrealistische wraakfantasieën. Dat ze 
op sollicitatiegesprek moest komen bij mij als leiding-
gevende en dat ik haar dan helemaal af zou branden  
bijvoorbeeld. Of dat ik haar met een goed uitgekiende 
linkse directe een gebroken neus bezorgde (terwijl: 
een deuk in een pakje boter slaan lukt me nog net, 
maar dat is het dan ook wel). Die fantasieën werden 
langzaam maar zeker minder. Ik dacht amper nog aan  
haar en alle collega-pesters. Maar toen ik die foto  
zag, voelde ik het meteen weer opwellen. 
Op de middelbare school ben ik geterroriseerd  
door een groep schoolgenoten, aangevoerd door een 
ontzettende trut (degene van de foto, even voor de  
duidelijkheid). Ze stonden me op te wachten, duwden 
me van de fiets, spuugden en trokken aan m’n haar. 
Maar het ergste waren de psychische gevolgen. M’n 
zelfvertrouwen daalde tot het nulpunt, ze probeerden 
iedereen tegen me op te stoken.

Inmiddels ben ik 34, dus je zou denken: ach, dat  
was vroeger. Deels klopt dat, maar deels ook niet.  
Zo kan ik nog steeds bijzonder slecht tegen groepjes 
mensen die staan te fluisteren: die móeten het wel  
over mij hebben. Leer ik nieuwe mensen kennen,  
dan duurt het best lang voordat ik ze dichtbij laat 
komen. Ik ben nogal direct en eerlijk, en hoewel dat 
wat mij betreft geen slechte eigenschap is, sla ik  
soms ook door. In het kader van: als ik van me afbijt, 
bijten mensen mij in elk geval niet eerst. Kortom:  
bijna twintig jaar nadat er ‘Saartje moet dood’ op  
de wc-muren stond geschreven, echoën de gevolgen 
daarvan nog door.

GEPEST
maar niet gebroken
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MAKKELIJKE PROOI
Er is geen enkele reden om iemand met z’n twintigen 
op te wachten en in elkaar te slaan, maar ik snap  
vanuit het oogpunt van de pesters wel waarom ze  
mij moesten hebben. We woonden in Limburg, maar 
daar was ik niet geboren. Ik was dus per definitie 
‘vreemd’. In Limburg hebben ze daar een handje van – 
niet voor niets is het de plek waar in  
de Middeleeuwen de meeste heksen 
werden verbrand. Tel daarbij op dat  
ik van nature nogal eigenwijs ben: alle 
populaire types gingen in de pauze 
roken, maar ik wilde geen longkanker, 
dus deed niet mee. Was het volgens de 
heersende pubermores de bedoeling 
dat je in jeans op school verscheen,  
als ik zin had in een rokje, droeg ik  
een rokje. Bovendien was ik ‘een  
aansteller’, omdat ik journalistiek 
wilde studeren. En ja, het cliché: ik was nogal  
introvert. Iemand die het liefst in een hoekje zat 
te schrijven of lezen en voor wie al dat geschreeuw  
en pubergedoe niet zo nodig hoefde. In het begin beet 
ik totaal niet van me af, dus ik was een makkelijke 
prooi. Toen ik dat eenmaal wél deed, was het te laat: 
ze wisten al hoe ze mijn buttons moesten pushen.
Nicolette (44) heeft een vergelijkbaar verhaal. Ze  
was verlegen en de laatste die erbij kwam in de klas, 
want net verhuisd. Van haar vijfde tot ongeveer haar 
twaalfde werd ze, met tussenpozen waarin het wat  
minder was, flink gepest. «In de kleuterklas was het 
vooral fysiek: knijpen, duwen, me laten struikelen. 
Een groepje meisjes voelde zich beter dan ik, ze wisten 
me op het schoolplein steeds te vinden. Het ergste was 
nog wel dat de juf partij voor hén koos. Daar heb ik 
nog de meeste schade aan overgehouden. Ik durfde het 
aan niemand te vertellen, ook niet aan mijn ouders, 
want tja, als de juf die er met haar neus bovenop stond 
me niet eens geloofde, waarom zou iemand anders  
dat dan wel doen? Ze heette Paula, zet dat er maar bij. 
Misschien herkent ze zichzelf. Het was een vreselijk 
mens, soms lachte ze doodleuk met de pesters mee. 
Door die ervaring was ik later een easy target voor 
andere pesters, zoals een meisje dat continu achter  

me ging lopen om op mijn hakken te trappen. Zo vals. 
Ik ben mijn hele leven onzeker gebleven. Ook heb ik 
moeite om contact te maken en mensen te vertrouwen. 
Ik wil eerst zeker weten dat ze me niet uitlachen, denk 
ik. Heel irritant. De hakkentrapster heb ik later nog 
weleens gezien. Ze is erg dik en lelijk geworden, daar 
was ik blij om. Het voelt lekker als het met de pesters 
minder goed gaat dan met mij. Vooral wat betreft die 
juf. Ik zou het helemaal niet erg vinden als zij een rot-
leven heeft gehad.»

GEEF ’M EEN HENGST
Dat jaren na dato die ene foto van De Trut toch nog 
zo’n reactie bij me opriep, vind ik bloedirritant. Het is 

een boosheid waar ik helemaal niets 
aan heb. Volgens psycholoog Renate 
Janssen is het echter een logische 
reactie. Ze is gespecialiseerd in de 
gevolgen van pesten bij volwassenen: 
«Zolang je bij de gedachte aan de 
pester nog denkt ‘die klotekerel heeft 
mijn jeugd verpest’, heb je iets te  
verwerken. Het benoemen van 
wraakgevoelens is niet sociaal  
geaccepteerd, alsof je dat soort  
emoties niet mág voelen. Maar dat 

vind ik onzin. Als je dat zo voelt, mag het er gewoon 
zijn. Wegdrukken is niet slim, want dan krijg je er vaak 
juist meer last van. Beter kun je die emoties eruit  
proberen te bonjouren door erover te praten met 
iemand die begrijpt waar je het over hebt. Door dat 
soort gesprekken gaat de lading van de traumatische 
herinneringen af en die lading is precies waardoor je  
zo’n pester een hengst wilt geven.» Dat we vaak nogal 
laconiek kunnen doen over de gevolgen van pesten, 
dat moet volgens Janssen ook maar eens afgelopen  
zijn. «Pesten is een trauma, een hechtingstrauma. We 
moeten het serieus nemen. Meestal gaat het over een 
situatie waarin iemand wordt buitengesloten. Dat is 
echt killing, vanwege onze menselijke drang om bij de 
groep te horen.»

SOCIAL MEDIA
De afgelopen jaren lees je steeds meer over pest- 
protocollen en social-media-monitoring om het pesten 
onder pubers te verminderen. Da’s natuurlijk goed 

nieuws. Toch geloof ik persoonlijk niet dat je zoiets als 
pesten volledig kunt uitroeien – onder volwassenen 
net zo min als onder kinderen. De laatste cijfers: 10 
procent van de scholieren geeft aan gepest te worden 
(bron: Stop Pesten NU) en als jongere heb je een  
significant grotere kans op suïcidegedachten wanneer 
je wordt gepest. Het risico hierop is nog groter als  
het om cyberpesten gaat. Zou ik in God geloven, dan 
had ik hem op m’n blote knietjes bedankt dat social 
media in mijn puberteit nog niet bestonden. Thuis was  
ik tenminste veilig. Geen WhatsApp-groepjes met 
roddels, geen nep-pornofilmpjes met mijn hoofd  
erin geshopt, geen scheldkanonnades via Facebook 
Messenger of afzeikvideo’s op Insta Stories. Gepeste 
pubers anno 2019, díe hebben het pas zwaar. Kinderen 
worden dan ook overspoeld met preventieve maat- 
regelen om te voorkomen dat ze worden buitengesloten, 
de weerbaarheidscursussen vliegen hun om de oren. 
Voor de effecten van pesten op 
latere leeftijd is stukken minder 
aandacht. Maar dat het lang kan 
dooretteren, is bewezen: de 
Universiteit Leiden publiceerde 
onlangs nog dat de psychische 
gevolgen tot twintig, dertig jaar na 
dato net zo sterk aanwezig kunnen 
zijn. Janssen: «Wanneer je als kind 
buiten de groep valt, kun je een hele 
berg negatieve gevolgen over je 
uitgestort krijgen. Ook op latere 
leeftijd. Van overgewicht en 
slapeloosheid tot een lage eigen-
waarde, wat de basis is van veel 
ellende. Als je steeds negatieve boodschappen over 
jezelf hoort, ga je die internaliseren. Je denkt dat je 
een loser bent, omdat zíj het zeggen. Wat het nog erger 
maakt: omdat het met een pestverleden vaak lastig  
is om verbinding te maken, ga je anderen bewust of 
onbewust uit de weg. Dat voorkomt dat je nieuwe, 
positieve ervaringen opdoet die vervelende ervaringen 
van vroeger hadden kunnen overschrijven.»

ELK NADEEL HEEFT  
Z’N VOORDEEL
Ondanks het feit dat mijn puberteit niet tof was, voel 
ik me verder totaal niet zielig. Ik heb mijn droombaan: 
ben de journalist geworden die ik op mijn vijftiende 
wilde zijn. Het pesten heeft me daarin zelfs voordelen 
gebracht. Journalistiek is een vak waarbij je voor 
jezelf op moet durven komen: nou, dat kan ik wel. 
De vrienden die ik om me heen heb verzameld zijn 
betrouwbare mensen van wie ik energie krijg, die mijn 
eerlijkheid juist waarderen en voor wie ik door het 
vuur ga als het moet. In contact met nieuwe mensen 
ben ik soms nog wat sceptisch, maar dat heb ik  
inmiddels geaccepteerd van mezelf. 

Ook Eva (30) heeft haar pestverleden inmiddels 
grotendeels verwerkt. «Het heeft jaren geduurd,  
maar nu ben ik echt trots op mijn fijne leven in de stad. 
Stiekem is het genieten om te zien dat sommige pesters 
hun dorp nooit hebben verlaten. Dan denk ik: wat heb 
jij nou meegekregen van de wereld, met je grote mond. 
Ondanks de angsten die ik soms heb, laat ik me écht 
niet tegenhouden.» Ze werd vooral in de laatste jaren 

van de basisschool geterroriseerd 
door haar klasgenoten, met name 
de jongens. «Ik probéérde het wel te  
negeren, maar ze gingen net zolang 
door totdat er een reactie kwam. 
Schelden, plagen, tekeningen 
maken die mij moesten voorstellen: 
ik leefde in constante angst dat er 
in de klas iets lulligs over mij werd 
gezegd of gedeeld. Ik ben tijdens  
de pauze weleens in mijn buik 
gestompt, zo hard dat ik geen lucht 
meer kreeg. Of ze trokken aan mijn 
haar totdat de plukken loskwamen. 
Inmiddels gaat het goed, maar in 

een groep het woord nemen vind ik nog steeds moei-
lijk. Dan ben ik bang dat er een lullige reactie komt. 
Een paar jaar geleden zag ik een van de pesters, op 
een dorpsfeest. Hij was een meeloper, ik nam het hem 
inmiddels niet meer zo kwalijk. Maar hij bood uit  
zichzelf zijn excuses aan. Dat vond ik enorm knap  
van hem. Het raakte me veel meer dan verwacht en 
hielp bij het verwerken van die nare periode. Ik weet 
nu: als iemand iets naars over me zegt, betekent dat 
niet dat ik een stom persoon ben.» •

De naam Eva is om privacyredenen gefingeerd.

“Ik ben al 
mijn hele 

leven onzeker 
en denk dat 
iedereen me 

uitlacht”
PSYCHOLOOG  

RENATE JANSSEN: 
“Pesten is  

een hechtings-
trauma. 

We moeten  
het serieus  

nemen”


