Midden- bovenbouw

Thema: Pestgedrag

Het Requiem van Mozart
Verhaal voor de bovenbouw over omgaan met pestgedrag. Met gespreksvraag.
Een kind wordt gepest omdat hij van klassieke muziek houdt.

Het Requiem van mozaRt
Daar lagen ze… In een grote bak. Tientallen papiertjes. Soms netjes opgevouwen. Soms
woest verkreukeld.
Onwillekeurig graaide ik in de bak en vouwde een papiertje open. Er stonden slordige
letters op die boos leken te kijken. Alsof ze dachten: ‘Laat ons maar verder ongelezen.
We hebben al voor genoeg ellende gezorgd.’
‘Muziek voor ouwe opa’s’ stond er op het papiertje.
Ik voelde weer die schok. Net als toen ik de cd op school liet horen. Omdat juf Anne had
gevraagd: ‘Neem allemaal iets mee naar school waar je blij van wordt. Wat je inspireert.
Waar je zin door krijgt!’
Ik wist toen meteen dat ik een cd zou meenemen. De cd die ik van opa had gekregen
voor mijn verjaardag: het Requiem van Mozart. Vanaf de eerste tonen van het orkest
had ik rechtop in mijn stoel gezeten. De violen namen me mee naar een andere wereld.
Ik zweefde de kamer uit op de stemmen van het koor. Wat was dat voor wonderlijke,
betoverende muziek? Waar je vrolijk van werd en energie van kreeg?
Toen ik de tweede keer naar het Requiem luisterde, gebeurde het weer. En alle keren
erna.
Vier weken later overleed mijn opa. In de kerk luisterden we naar een paar delen uit
het Requiem. Opa lag voor in de kerk, in een kist. Maar ik weet zeker dat hij tijdens de
muziek van het Requiem van Mozart de kerk uitzweefde. Rechtstreeks de hemel in. Zo
voelde dat.
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‘Bart, wat heb jij meegenomen waar je vrolijk van wordt. Wat je inspireert. Waar je zin
door krijgt?’ vroeg juf Anne.
Ik sprong enthousiast overeind en liet de cd van het Requiem van Mozart zien.
‘O, leuk! Van muziek!’ zei juf Anne. ‘Nou, laat maar eens horen wat voor muziek dat is.’
Al na vijf seconden riep Bastiaan: ‘Wat een jankmuziek! Wie vindt dat nou mooi?’
Waarna Anneleen er nog een schepje bovenop deed met: ‘Pfff, mag ik oordopjes van
iemand?’ En Johan uithaalde met: ‘Muziek voor ouwe opa’s!’
De klas begon te lachen en Juf Anne deed wanhopige pogingen om iedereen stil te krijgen. Maar omdat dat niet goed lukte, zei ze maar: ‘Eh, Bart, misschien is het goed dat
we een andere keer verder naar je cd luisteren. Het was erg mooi. Dank je wel!’
Ik wist toen nog niet goed wat ik voelde. Het was raar leeg vanbinnen. Alsof iemand
het allermooiste dat ik had vertrapt had. Of gestolen. Ik hoorde niet meer hoe Bastiaan
over zijn voetbal begon te vertellen waar hij zin door kreeg. En ook Anneleen leek in een
holle, afgesloten buis te praten over haar favoriete tv-programma.
Vanaf toen werd ik gepest.
‘Hé, Mozart, ga je weer hiphoppen op je Requiem?’
‘Veel plezier in het bejaardenhuis!’
‘Doe je de groeten aan je opa?’
‘Wanneer neem je die te gekke, fantastische cd weer mee naar school?’
En ze noemden me om de haverklap Mobart.
Mijn moeder merkte meteen dat er iets met me was. Ze drong net zolang aan totdat ik
het hele verhaal vertelde. ‘Zal ik er met juf Anne over praten?’
‘O, nee!’ schrok ik. ‘Toen deed ze niks. Dan nu vast ook niet!’
‘Maar je moet er wel wat mee doen. Hier ga je aan kapot!’ En ze streek me zacht over
mijn hoofd.
‘Leefde opa nog maar, ‘mompelde ik.’ Ik keek naar zijn foto. Hij glimlachte en even leek
het of alles goed zou komen.
‘Weet je wat,’ zei mijn moeder. ‘Schrijf het van je af. Schrijf op wat je dwars zit.’
‘Ik heb een hekel aan schrijven,’ sputterde ik tegen.
‘Het hoeft geen heel boek te worden. Een paar woorden. Desnoods op een papiertje.
Telkens als je boosheid, verdriet of teleurstelling voelt.’
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De eerste zinnen die ik op een papiertje smeet waren: ‘Muziek voor ouwe opa’s!’ En
daarna: ‘Mobart’. ‘Bejaardenhuis’ en ‘Hiphoppen’.
Toen alle scheldwoorden eruit waren, merkte ik dat er andere woorden omhoog borrelden: ‘Lieve opa, ik vergeet je nooit!’ En: ‘En toch blijft het Requiem van Mozart’ mijn
favoriete cd’. En: ‘Wat heerlijk om te huilen op muziek’.
Binnen de kortste keren puilde de bak uit.
[Onderbreek hier het verhaal en stel de vraag: Heb je een gouden tip voor de ik-persoon?]
Maar vanmorgen wist ik opeens wat ik ermee zou doen. Ik gooide de papiertjes in een
kartonnen doos en sloot die met een deksel.
De papiertjes dansten op de bagagedrager in de doos toen ik op mijn fiets naar school
ging.
‘Hé, Bart, wat heb jij bij je?’ vroeg juf Anne even later in de kring.
‘Ik denk nog een paar extra cd’s van het Requiem,’ gilde Bastiaan meteen.
Maar deze keer greep juf Anne direct in: ‘Ik vroeg jou niks. Bart, wat zit erin?’
‘Iets heel belangrijks, juf. Maar ik wil er graag vanaf. Mag ik?’
‘Ga je gang!’ zei juf Anne.
Toen stond ik op en onder doodse stilte haalde ik het deksel van de doos. Ik liep de
kring rond en gaf iedereen een papiertje. Het bleef stil. Ook toen Bastiaan, Anneleen en
Johan - mijn grootste pestkoppen - hun papiertje gelezen hadden.
‘Dank je wel, opa,’ fluisterde ik in mezelf.
Gerard van Midden
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Jacqueline wordt uitgelachen
Een kort verhaal over het pesten van een nieuwkomer in de groep.
Met gespreksvragen.
Het zit Jacqueline niet mee. Meteen de eerste schooldag wordt ze gepest
met haar naam.

Jacqueline woRdt uitgelacHen
Er is een nieuw meisje in de klas. Ze heet Jacqueline en komt uit een andere provincie.
Ze heeft net de eerste dag achter de rug.
Ze vond het vreselijk. Ze had zich er zo op verheugd. Een nieuwe start, op een nieuwe
school. Nieuwe vriendinnen.
Maar het ging meteen al fout. Toen de meester vroeg: ‘Hoe heet je?’ had ze gezegd: ‘Jacqueline, maar op mijn vorige school noemden ze me altijd Sjaan. Dat wil ik liever niet.’
‘Goed Sjaan,’had de meester gezegd, ‘we noemen je geen Sjaan!’
De hele klas had gelachen. Jacqueline zelf ook, maar als een boer met kiespijn. Ze wilde
niet laten zien hoeveel pijn het haar deed. Maar in haar hart haatte ze de meester en al
die lachende kinderen.
En in het speelkwartier werd ze steeds Sjaan genoemd.
‘Sjaan, doe je mee?’ ‘Sjaan, wil je een snoepje?’’Sjaan mag ik je voortaan Sjaan noemen?’
Gek was ze ervan geworden. Iedereen lachte haar uit. Ze wilde het graag rechtzetten,
maar hoe?
Gesprek
Wie heeft een tip voor Jacqueline?
Hoe voel jij je als je nieuw bent in een groep? Hoe stel je je op? Kijk je eerst de kat uit
de boom? Ben je verlegen of juist niet?
Ben je wel eens gepest in een nieuwe groep? Vertel erover.
Ben je tevreden met je naam? Waarom?
Ben je wel eens met je naam gepest? Wat vind je daarvan?
Gerard van Midden
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Ik trek je aan je haren
Een gedicht met gedachtes van een pestkop.
Soms duurt het even voordat een pestkop tot het inzicht komt dat het gepeste kind
lijdt onder zijn/haar negatieve gedrag.

ik tRek Je aan Je HaRen
Ik trek je aan je haren.
Ik duw je op de gang.
Ik noem je ‘halve gare’
en dan word jij bang.
Ik steek mijn benen uit
als jij hard langsloopt op het plein.
Ik val tegen je uit,
want ik vind pesten fijn!
Ik laat je uren wachten.
Ik roddel op het plein.
Ik haat je in gedachten
en ik houd je klein.
Wát? Is dat niet leuk? Nou ja,
dat had ik niet gesnapt.
Ik deed het voor de lol
en vond het wel een grap.
Gerard van Midden
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Zakdoek van verdriet
Een gesprek en doe-activiteit over pestgedrag.
Pesten kan veel leed (en tranen!) veroorzaken. De kinderen knippen uit stof een
zakdoek. Hierop tekenen ze over een concrete pestsituatie (zelf meegemaakt of
gezien). In kleine groepjes worden de zakdoeken besproken.

zakdoek van veRdRiet
Pestsituaties:
- Wat gebeurt er precies?
- Wie wordt gepest en waarom?
- Hoe voelt het kind zich dat gepest wordt en wat doet het?
- Wat doen de omstanders?
Ieder gesprek over een zakdoek wordt afgesloten met het bedenken van een goede tip:
wat kun je in dit geval het beste doen? Als iedereen het over de tip eens is, wordt de
zakdoek in een jaszak van de dromenjas gedaan.
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In de kou
Een gedicht over een vorm van pesten: buitengesloten worden.
Een kind beschrijft het nare gevoel om aan de kant te staan en buiten de boot
te vallen.

in de kou
Woensdagmiddag en ze spelen,
spelen op het gras.
Henriëtte tackelt Leo.
Paco kopt en valt op Bas.
Nee, het gaat beslist niet zachtjes.
Francis valt en kneust haar hand.
Maar ze spelen met z’n allen.
Enkel jij staat aan de kant.
Woensdagmiddag en ze spelen,
naar het zwembad met elkaar.
Hoor ze gillen, hoor ze schreeuwen.
Kim trekt Hassan aan zijn haar.
Ken trekt Naïma onder water.
Stef duwt Nimo van de rand.
Maar ze spelen met z’n allen.
Enkel jij zit aan de kant.

Woensdagmiddag, en de wereld lijkt zo
grauw.
Hoor ze lachen, kijk ze keten,
maar jou zijn ze vergeten.
Woensdagmiddag en niemand denkt
aan jou.
Jij staat buiten in je eentje in de kou.
Woensdagmiddag en ze spelen,
Maar er is geen plek meer vrij.
Want ze zijn al met zovelen,
dus jij past er niet meer bij.
Niet omdat ze dat niet willen,
maar de groep wordt veel te groot.
Dus ze spelen met z’n allen.
Enkel jij valt uit de boot.
Marian van Gog
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Iedereen is mooi
Een gesprek en doe-activiteit over pestgedrag.
Pesten kan veel leed (en tranen!) veroorzaken. De kinderen knippen uit stof een
zakdoek. Hierop tekenen ze over een concrete pestsituatie (zelf meegemaakt of
gezien). In kleine groepjes worden de zakdoeken besproken.

iedeReen is mooi
Lief dagboek,
Het is me gelukt! Eindelijk heb ik Bart ‘Bulldozer’ Bakkers’ mond gesnoerd. Ik kan wel
gillen, dansen, springen, vliegen en zingen tegelijk. Na maanden en maanden voel ik
me eindelijk supergoed. Vandaag heb ik voor het eerst van me afgebeten en ben niet
onzichtbaar in een hoekje weggekropen. Van nu af aan doen rotopmerkingen als ‘hé
vuurtoren’ en ‘pas op, je haar staat in brand’, of ‘wortelhoofd’ en ‘sproetenkop’ me niets
meer.
Ik ben wie ik ben en ik mag er ook wezen.
Je zult wel denken: wat ratelt ze allemaal! Wat is er gebeurd? Je hebt helemaal gelijk.
Maar ik ben ook zo door het dolle heen dat ik niet weet waar ik moet starten met schrijven. Toch zal ik het proberen. Het begon allemaal toen ik vandaag in mijn nieuwe groene
ribfluwelen jas het schoolplein opliep. Ik was zo trots, want ik heb hem zelf uitgekozen
en ik vind hem supergaaf en stoer en hij steekt prachtig af bij mijn lange rode haar. Ik
hoopte toch zo dat iedereen dit zou zien… Maar voor ik halverwege was, schreeuwde
Bart hard over het plein: ‘Hé, lelijke rooie! Je lijkt wel een stoplicht.’
Dat deed zo zeer!
Ik zag Jasmijn, Sander en Hilal naar me kijken. Ze zeiden niets maar knikten en lachten
onzeker om de opmerking van Bart. Dat meelachen was ik al gewend want niemand
durft ooit iets tegen Bart terug te zeggen. Hij is gewoon een bulldozer die over alles en
iedereen heen dendert zonder na te denken hoe anderen zich daarbij voelen. Dus meedoen is het makkelijkste. Dan weet je zeker dat jij geen pispaaltje wordt.
En op dat moment zag ik eindelijk wie er werkelijk lelijk was.
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Waar ik de moed vandaan haalde weet ik nog steeds niet, maar ik stapte op Bart af.
‘Bepaal jij wat lelijk is?’ vroeg ik.
Barts mond bleef open staan waardoor hij er niet al te snugger uitzag. Waarschijnlijk
had hij nooit gedacht dat ik iets zou zeggen en zeker niet dat ik zo’n moeilijke vraag zou
stellen.
‘Uh,’ was alles wat hij uitbracht.
‘Wat is lelijk eigenlijk?’ vroeg ik.
‘Uh,’ antwoordde Bart. Weer niet zo snugger.
Het werd doodstil op het plein. Het gekke was, ik werd er niet zenuwachtig van. Ik kreeg
juist kracht. Ik voelde me sterk omdat ik wist dat ik gelijk had.
‘Iedereen is mooi,’ zei ik. ‘Als je maar goed genoeg kijkt. Maar niet iedereen kan goed
kijken. En met die mensen heb ik medelijden want die missen daardoor namelijk heel
veel moois.’
Toen draaide ik me om en liep met opgeheven hoofd de school in. Achter me op het
schoolplein barstte er een daverend applaus en gejoel los. Cool hè! Ik voelde me super!
Ìk wist al dat iedereen mooi is, maar nu weet Bart het hopelijk ook.
Gesprek
- Hoe voelt het om uitgelachen te worden om rood haar of andere uiterlijke kenmerken?
- Wat kan een reden zijn dat Bart het meisje met het rode haar pest?
- Welke tips kun je bedenken voor iemand die steeds opmerkingen krijgt over zijn of haar
uiterlijk?
Maaike Fluitsma
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Geen goed idee
Een verhaal voor de bovenbouw over een meisje dat gepest wordt. Een vriendin
laat haar niet in de steek.
De moeder van Lonneke is depressief. Lonneke kiest ervoor bij haar moeder te blijven als de klas een uitstapje gaat maken. Een aantal kinderen pest haar daarmee.
Gelukkig heeft ze een heel goede vriendin, die veel begrip heeft voor Lonneke.

geen goed idee
‘Dus als ik het goed zie, gaat alleen Lonneke niet mee.’ Juf Ilse vouwde het inschrijfformulier op en keek haar vragend aan.
Snel boog Lonneke haar hoofd en kneep haar handen onder de tafel in elkaar. Ze knikte
tegen het tafelblad als antwoord. Als de juf nu maar niet doorvroeg. Het was al erg genoeg dat alle kinderen uit de klas naar haar keken. Ze kreeg het er heet van.
‘Stom hoor,’ riep Romy. ‘Zo mis je alle leuke dingen.’
Lonneke beet op haar lip. Alsof zij dat niet wist. Ze had graag gewild maar ze kon haar
moeder niet alleen laten. Niet nu.
‘Wij zijn zeker niet leuk genoeg,’ zei Ahmet zacht tegen zijn buurman maar hard genoeg dat Lonneke en een paar andere kinderen het hoorden. ‘Ze blijft liever bij dat lijpe
mens.’
Er klonk gegrinnik.
Lonneke voelde een pijnscheut door haar buik trekken maar hield haar lippen stijf op elkaar. Ze wist allang dat de kinderen haar moeder een raar mens vonden. En dat begreep
ze ook wel. Maar het was wel háár moeder over wie ze het hadden! En dat deed zeer. Zij
had er toch niet om gevraagd dat haar moeder ziek was in haar hoofd. Toch zei ze niets.
Over een paar minuten zou het overwaaien en had niemand meer aandacht voor haar.
Nog even volhouden dus.
‘Jammer, dat je weer niet mee kunt,’ zei Brenda zacht naast haar. ‘Vorige keer was je ook
al de enige die niet meeging. Vind je dat niet vervelend?’
Lonneke haalde haar schouders op.
‘Je moeder?’ vroeg Brenda.
‘Ja,’ fluisterde Lonneke
‘Heb je het wel aan haar gevraagd?’
Lonneke schudde haar hoofd. Het idee alleen al. Ze wist precies wat er dan gebeurde.
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Haar moeder zou eerst zeggen dat het ze het ‘natuurlijk’ goed vond. Daarna zou ze
steeds stiller worden. En als Lonneke dan zou vragen of er iets aan de hand was, zou ze
in tranen uitbarsten en roepen dat niemand van haar hield. Dat zelfs haar eigen dochter
niet meer bij haar wilde zijn. Vervolgens zou ze haar bed induiken en er de eerste dagen
niet meer uitkomen. Nee, dat was geen goed idee. Zeker niet nu het net een week goed
ging.
‘Gaat het al wat beter met haar?’ vroeg Brenda.
‘Beetje,’ antwoordde Lonneke. Haar moeder was psychisch nooit zo sterk geweest maar
sinds de scheiding van Lonnekes vader was het nog erger geworden. Hele dagen kon
ze in het donker op bed liggen huilen. Dan kwam ze er alleen maar uit om naar de wc te
gaan. Ze douchte en verzorgde zichzelf niet eens. Maar soms ging het ook dagen goed.
Dan was ze best vrolijk en opgewekt en was het gezellig in huis. Je wist het van tevoren
nooit.
‘Sinds een week staat ze weer op,’ zei Lonneke. Tegen Brenda kon ze het wel vertellen.
Die wist alles over haar thuis. En die pestte haar er ook niet mee.
‘Ze rekent er helemaal op dat ik woensdagmiddag thuis ben,’ ging Lonneke verder. ‘Ze
wil iets leuks met me gaan doen. Ik mag zelfs iemand uitnodigen. Als ik nu met de klas
wegga, weet ik niet of ze weer in bed gaat liggen huilen. Ik durf het dus ook niet echt te
vragen.’
‘Nee, dat snap ik,’ zei Brenda. ‘En wie gaat er dan woensdag met je mee?’
‘Nog niemand.’
‘Maar nu wel,’ antwoordde Brenda. ‘Meteen stak ze haar vinger in de lucht. ‘Schrap mij
maar van de lijst, juf,’ zei ze. ‘Ik kies ervoor om toch iets anders te gaan doen.’
Maaike Fluitsma

www.pakpestenaan.nl

Midden- bovenbouw

Thema: Pestgedrag

Groepjes maken
Een verhaal met gespreksvragen voor de middenbouw over iemand buitensluiten.
In de klas van juf Sanne mogen de kinderen zelf groepjes maken. Dan blijkt dat
Bart alleen overblijft. De kinderen willen hem er niet bij hebben. Bart voelt zich
erg verdrietig.

gRoepJes maken
‘Goedemorgen allemaal!’ Juf Sanne kijkt de kring rond en vertelt dat de kinderen - die nu
nog in rijen van twee zitten - aan het eind van de ochtend zelf groepjes van vier mogen
maken. De groep juicht.
‘Ik wil bij Simon in het groepje,’ roept Dennis.
‘Ik ook,’ zegt Rebecca, die stiekem verliefd is op Simon.
Fatima stoot Wiraadha aan: ‘Zullen wij samen in een groepje gaan?’ Wiraadha knikt.
‘Wij hebben al een groepje,’ schreeuwt Dennis: ‘Ik, Simon, Rebecca en Sanne.’ Alle kinderen uit de klas praten door elkaar. Alleen Bart zegt niets.
Juf Sanne klapt in haar handen: ‘Zo, nu weer even luisteren.’ Ze vertelt dat ze vanochtend mogen nadenken en overleggen over de groepjes. Aan het eind van de ochtend
zullen de groepjes gemaakt worden.
Als de bel voor de pauze gaat, stommelen de kinderen naar buiten. Op het plein wordt
druk overlegd over de groepjes. Fatima en Wiraadha willen weten of Isabella bij hen
in het groepje wil zitten. ‘Ja hoor, maar alleen als Maureen er ook bij mag!’ Fatima en
Wiraadha kijken elkaar aan en knikken dan.
Bart merkt weinig van het overleggen over de groepjes. Hij is met een boek onder de
grote eikenboom gaan zitten. Het boek is zo spannend dat hij de bel niet hoort. ‘Hé boekenwurm, we gaan naar binnen!’ Dennis slaat het boek uit Barts handen. Bart raapt het
boek op en sjokt achter Dennis aan, de school in.
Na de rekenles vraagt juf Sanne alle kinderen hun spullen op te ruimen. Ze geeft hun
tien minuten de tijd om de groepjes te maken. Ze gaan meteen aan de slag met het
verplaatsen van de tafels. Als de tijd om is, staan er vijf groepjes van vier en één groepje
van drie. Bart zit alleen achterin de klas. ‘Hoe kan dat nou?’ vraagt juf Sanne.
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‘Niemand wil bij die slome in het groepje zitten,’ roept Dennis.
‘Nee,’ vult Wiraadha aan, ‘hij praat zo lllaaannngggzzzaaaammmm als een sssslllllaaaaakkkkk.’
De hele klas moet lachen.
‘En’ zegt Sanne, ‘hij is altijd maar aan het lezen!’
‘Echt een boekenwurm!’ vindt Rebecca. Enkele andere kinderen knikken.
Juf Sanne klapt in haar handen. Langzaam wordt het stil. ‘Bart, er is één groepje van
drie. Wil je bij dit groepje zitten?’ Bart haalt zijn schouders op: ‘I. iikk..bb ben... .’
Dico valt hem in de rede: ‘Juf, ik wil Bart niet in ons groepje!’
‘Nee,’ vindt ook Joost, ‘hij is saai.’
Juf Sanne loopt naar Bart toe, tilt zijn tafel op en zet die in het groepje van Dico, Joost en
Petra. ‘Zo, nu hebben we zes groepjes van vier.’ Bart neemt zelf zijn stoel mee en gaat
zitten. Zachtjes begint hij te huilen.
Mariska Westdijk-Vreugdenhil
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Spreekbeurt
Een verhaal voor de bovenbouw over een kind dat afgaat voor de hele klas.
Met gespreksvragen.
Emiel begint zenuwachtig aan zijn spreekbeurt over de Stones. De kinderen
maken vervelende opmerkingen en zelfs de meester kan zijn aandacht er niet
bijhouden. Hij voelt zich vreselijk.

spReekbeuRt
Emiel heeft het thuis best goed voorbereid. Voor zijn doen dan. Hij is niet zo’n hoogvlieger. Niet zo’n uitslover. Emiel zit liever met een goed stripverhaal op de bank. Vrienden
heeft hij niet echt. Ach, je weet wel, gewoon een paar jongens op school met wie hij wel
wat omgaat. Of liever gezegd, waar hij een beetje bij hangt. En nu moet je op school
spreekbeurten doen. Wie dat bedacht heeft!
Emiel vindt het niks. Helemaal niks. En dan in je eentje voor de klas. Brrr. Hij is nogal
verlegen en dan kun je tegen zo’n spreekbeurt opzien! Maar, als gezegd, Emile heeft
zich voorbereid. Z’n spreekbeurt gaat over de Stones. Jawel, de Rolling Stones. Zijn vader
is daar fan van en zo heeft hij al heel snel veel prachtig materiaal over deze band. En
dan een middagje surfen naar spul op ’t internet en de spreekbeurt zit geheid in elkaar.
Denkt hij.
Vrijdagmiddag half twee. Emiel heeft er de hele week al niet van geslapen, maar nu is
het zo ver. De klas is er klaar voor. Wat zou Emiel bedacht hebben? Meester Jan roept
hem voor het bord. Een cassetterecorder staat al klaar. En er liggen oude singeltjes van
z’n vader. Emiel heeft alles op een paar papiertjes geschreven, voor de zekerheid. Hij
mag dat niet voorlezen, daar is meester Jan heel fel op. Emiel begint. ‘Ik wil mijn spreekbeurt houden over de Stones...’
‘We horen niks - harder!’ Annette, op de achterste rij, schreeuwt het naar voren.
‘MIJN SPREEKBEURT GAAT OVER DE STONES...’
‘Hé joh, ik ben niet doof!’ Anton, van de voorste rij, doet alsof z’n oren zeer doen.
Meester Jan zegt: ‘En nu uit met die flauwekul, allemaal stil. Emiel ietsje harder. Doe je
best.’
Emiel kijkt de klas in. Alle gezichten zijn op hem gericht. Hij voelt zich rood worden tot
achter z’n oren.
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‘Hij bloost, schattig hè?’ Ilonka weer. Wat een rotmeid.
‘Ik wil jullie eerst wat laten horen van deze muziekband. Dan weten jullie iets van de
muziek.’
Emiel zet de cassette op ‘play’. Tussen de eerste tonen door roept hij: ‘Dit is Brown Sugar...’ Het geluid komt een beetje zielig uit het piepkleine luidsprekertje. Emiel kijkt strak
naar het cassettebandje, niet naar de klas. Na drie minuten stopt het bandje. Hij kijkt op
en ziet dat de kinderen achterin net doen alsof ze slapen. Meester Jan kijkt ongeïnteresseerd naar buiten. Daar staat meester zijn nieuwe auto: een heel grote Citroën.
Emiel begint direct met voorlezen. Meester Jan kijkt toch niet.
‘Hij leest voor!’ zegt Ibrahim, die vorige week hetzelfde deed.
‘Niet voorlezen...’ bromt meester Jan, terwijl hij naar buiten blijft kijken.
Emiel begint te zweten en te hakkelen. ‘Ze waren afgelopen jaar in Nederland. Maar
Brian Jones was daar niet bij. Die was al heel vroeg dood. In een zwembad...’
Anton draait zich om en zegt - zodat iedereen het kan horen -: ‘Ze hadden toen nog geen
zwemles.’
‘Stil, Anton!’ Meester Jan heeft er ook geen zin in. De hele klas merkt het.
Na vijf minuten zegt Emiel: ‘En dat was mijn spreekbeurt over de Stones.’ Er komen een
paar vragen. Duidelijk om te pesten. Emiel slaat zich er door. Hij is klaar. Het is voorbij.
Het zweet loopt via z’n rug naar beneden. Z’n handen zijn klam en hij voelt z’n benen
schommelen.
Dan het verlossende woord van meester Jan. ‘Oké Emiel. Het was wel aardig. Je hebt je
voorbereid. Dat is al iets. Je krijgt een zeven. Pak allemaal je geschiedenisboek, pagina
76. En Emiel, ruim die rommel straks maar even op, na de bel.’
Emiel gaat naar z’n plaats, pakt z’n geschiedenisboek en slaat het open op pagina 76.
Z’n ogen staan vol water. Hij leest niet wat er in het boek staat. Wat is school toch vreselijk. Rommel!? Die singeltjes van z’n vader zijn uniek en veel geld waard. Rommel? Afijn,
hij hoeft nooit meer een spreekbeurt. Of zouden ze op het voortgezet onderwijs ook aan
deze marteling doen? Hij huivert. Voorlopig is hij er vanaf. Gelukkig...
Gesprek
- Hoe voelt Emiel zich na zijn spreekbeurt?
- Hoe zorgen de klasgenoten én meester Jan ervoor dat Emiel zich vernederd voelt?
- Heb jij je ook wel eens zo gevoeld? Wat hoop je dan dat iemand voor jou kan doen?
Niek de Kruif
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Hutten bouwen
Verhaal over de eenzame gevoelens van een jongen die gepest wordt.
Wout wordt gepest maar houdt het probleem voor zichzelf. Hij denkt dat zijn moeder toch niet begrijpt hoe dat werkt met jongens op straat. Tot hij zijn tranen niet
langer kan bedwingen.

Hutten bouwen
De jongen duwde, zodat Wout bijna viel.
‘Je hebt ons verlinkt, hè?’
Die grote jongens hadden de hele tijd lopen klieren. Planken en spijkers afgepakt, stukken van hun hut vernield en zelfs hun snoep opgegeten. Wout had alles verteld aan de
begeleiders.
Dat was gisteren. En vandaag stonden ze Wout op te wachten.
‘Erg dom.’ De jongens kwamen dreigend om hem heen staan. ‘Wij houden niet van verraders.’
Wout kreeg weer een duw. Hij klemde zijn broodtrommel stevig vast en riep: ‘Dapper
hoor! Met zijn drieën tegen mij alleen.’
‘Vind je dat een probleem? Alleen kan ik het ook wel hoor,’ zei de jongen, en meteen
kreeg Wout een stomp in zijn maag. Het deed geen pijn, maar Wout schrok en liet zijn
broodtrommel vallen.
Achter zich hoorde hij fietsers aankomen. Zouden die hem kunnen helpen?
De jongen die Wout had gestompt keek om. ‘Ha Tom!’ riep hij, en de fietsers stopten. Het
waren dus vriendjes. Geen hulp. Tenminste: niet voor Wout.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg de fietser die Tom heette.
‘Deze kabouter is bijdehand. Hij heeft een lesje nodig.’
‘Nou, dan sla je hem toch in elkaar,’ zei Tom achteloos.
Wout geloofde zijn oren niet. Deden die jongens dat altijd zo makkelijk?
‘Ach natuurlijk, in elkaar slaan. Dat we daar niet meteen aan dachten. Goed idee, Tom!’
Weer kreeg Wout een stomp, deze keer in zijn gezicht.
Gek... Het gaf geen geluid. Heel anders dan op TV, waar elke klap galmde en elk slachtoffer stond te tollen op zijn benen.
‘Schiet eens op, ik wil naar huttenbouwen,’ zei de fietser die Tom heette.
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Ja, schiet eens op, dacht Wout. We hebben een drukke dag. Eerst Wout in elkaar slaan,
dan een paar hutten vernielen. Man, wat is het druk!
De andere jongens aarzelden. Ze keken naar Wout en naar Tom en weer naar Wout.
Toen stapten ze op hun fietsen.
‘Je hebt geluk gehad. Volgende keer slaan we je in elkaar.’
‘Tjonge. Bedankt hoor,’ mompelde Wout zacht, zo zacht dat niemand hem kon horen.
Druk pratend verdween het groepje jongens in de richting van het huttenbouwen.
Wout pakte zijn broodtrommel van de grond. Tranen prikten in zijn ogen.
Wat nu? Twan wachtte op hem bij het huttenbouwen. En Bertho. Maar die grote jongens
waren er ook. De begeleiders konden niet helpen, dat was duidelijk. Ze zouden hem hoe
dan ook te grazen nemen.
Langzaam liep Wout naar huis. Dan maar geen huttenbouwen.
Thuis zette hij de televisie aan. Twan en Bertho zouden zich wel afvragen waar hij bleef.
Nog een geluk dat zijn moeder de hele dag weg was.
Zouden Twan en Bertho nu gepest worden? Ook nu hij er niet was?
‘We hadden al zo’n drukke dag. Moesten we opeens nog twee andere jongens in elkaar
slaan.’
Laat in de middag kwam zijn moeder thuis.
‘Ben je er al?’ vroeg ze. ‘Was het huttenbouwen leuk?’
‘Oh ja hoor,’ zei Wout. Niets laten merken, dacht hij. Moeders snappen toch niet hoe dat
werkt met jongens op straat.
Hij probeerde te lachen, maar begon in plaats daarvan zo maar te huilen.
Henk Groenewoud
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Spijt
Een gedicht over iemand die spijt heeft van zijn/haar (pest)gedrag.
Met gespreksvragen.
Pesten is voor niemand leuk: niet voor de pestkoppen, de meelopers en zeker
niet voor de gepeste kinderen. Pesten verziekt de sfeer in een groep.

spiJt
Spijt.
Soms heb ik zo’n spijt.
Ik duik het liefste in de tijd
om terug te draaien wat me spijt.
Spijt van de grote mond,
de klap die ik toen gaf.
De ruzie en de haat en nijd,
die eindeloze woordenstrijd,
‘t ontlopen van de straf.
Spijt, spijt, spijt.
Spijt van die ene grap,
het pesten dat ik deed.
De leugens en het fout verwijt,
de roddels die ik heb verspreid,
de vrienden die ‘k versleet.
Spijt, spijt, spijt.
Spijt om die ene kans
die ik gewoon niet zag.
Om woorden die ik heb gepikt,
de tranen die zijn ingeslikt,
die onbedoelde lach.
Spijt, spijt, spijt.

Spijt, ach, soms zoveel spijt
om dat wat ik niet deed.
Die schouderklop die ik vergat,
de lieve woorden die ‘k niet had,
‘t probleem dat ik vermeed.
Spijt, spijt, spijt.
Soms heb ik zo’n spijt.
Ik duik het liefste in de tijd
om terug te draaien wat me spijt.
Gesprek
Heb je wel eens iemand gepest?
Waarom deed je dat?
Hoe voelde die ander zich daarbij? Hoe
merkte je dat?
Heb jij wel eens spijt gehad van je
gedrag?
Hoe maakte je het goed?
Gerard van Midden
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Ieder voor zich
Gedicht over de vervelende gevolgen van agressie, pesten en egoïstisch gedrag.
Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken… of is het toch leuker om er voor
elkaar te zijn?

iedeR vooR zicH
Stenen rapen. Veilig wapen.
Stevig in de hand.
Dreigen om te gooien.
Lekker klooien. Lekker jennen.
Klatsj! Het bushok ligt in puin.
Rennen! Rennen!

Vuurtje stoken. Lekker roken.
Zomaar voor de lol.
Maar ’t begint te fikken.
Het gaat mis, ’t is om te stikken.
Heel die boel gaat in de hens.
Vluchten! Vluchten!

Hé, krijg nou wat?!
Hé, krijg nou wat?!
Niet normaal, zeg.
En daar kom jij
- niet te filmen gewoon mee weg?

Iemand is ‘m,
niemand is ‘m,
ieder voor zich.
Maar wie is voor ons allen?
Ieder voor zich,
niemand kiest partij.
Maar wie is voor jou
en wie is voor mij?

Dieren pesten. Krachten testen.
Eenden in de gracht.
Stenen om hun nekken.
Hoor ze kwaken, hoor ze kwekken.
Hoe lang houden ze het vol?
Lachen! Lachen!

Gerard van Midden
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De rattenbar
Een verhaal over de nare gevolgen van valse beschuldigingen: een heel gezin
wordt weggepest.
Kevin is jaloers op Sabri. Zijn gemene roddels zorgen ervoor dat het steeds
slechter gaat met de snackbar van Sabri’s ouders.

de RattenbaR
Het begon met een losse opmerking. ‘Ze doen ratten in de kroketten. Ik zweer het je, ik
heb het zelf gezien. De staarten staken uit de gehaktmolen.’
Het floepte er zomaar uit. Niemand geloofde Kevin, maar het klonk zo lekker griezelig
dat het gerucht zich toch snel verspreidde.
De snackbar was van Sabri’s ouders. Wie op vrijdagmiddag met Sabri kwam spelen
mocht altijd een kroket. Je begrijpt dat Sabri veel vrienden had.
Dat maakte Kevin stikjaloers. Zelfs Kevins beste vriend Daan zat vaker bij Sabri’s kroketten dan bij hem. En toen maakte Kevin die opmerking. Ratten in de kroketten. Jakkes!
Het werkte geweldig. Die vrijdagmiddag was het meteen minder druk in de snackbar. En
bijna niemand nam kroketten. ‘Liever een patatje, dank u wel,’ zeiden Sabri’s vrienden
met rood hoofd.
Toen Sabri hoorde wat Kevin had gezegd riep hij boos: ‘Het is niet waar!’ Expres at hij
twee kroketten achter elkaar. De rillingen liepen zijn vrienden over de rug.
‘Alsof hij ratten in zijn mond steekt,’ zei Kevin later. Hij wilde dat Daan niet meer in de
snackbar kwam.
‘Doe niet zo flauw,’ zei Daan. ‘De snackbar is best cool. Bovendien is er in het dorp niks
te doen behalve grassprieten tellen. Misschien vind je dat leuk?’
Het was duidelijk dat Kevin zijn vriend niet zomaar terugkreeg. En dus fluisterde hij een
paar dagen later: ‘Heb je het gehoord? Er liggen twee mensen in het ziekenhuis omdat
ze bedorven eten kregen in Sabri’s snackbar. Het is daar zó goor!’
Twee mensen... Zou het waar zijn? Niemand durfde aan Kevin te twijfelen. Maar ook
durfde niemand aan Sabri te vragen of het waar was. Mensen die rattenkroketten maakten, daar moest je toch een beetje mee uitkijken.
Nu werd het echt stiller rond Sabri. Veel stiller, het leek wel alsof iedereen hem uit de
weg ging. Voor het eerst kwam hij op vrijdagmiddag alleen thuis.
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‘Is er wat?’ vroeg zijn moeder.
‘Nee,’ zei Sabri. ‘Tenminste, ik geloof van niet.’
Maar hij was het hele weekeinde alleen, en de volgende maandag, toen hij weer naar
school moest, klaagde hij over buikpijn.
‘Misschien moet je een dagje thuis blijven,’ stelde Sabri´s moeder voor. ‘Lekker uitrusten. Je slaapt zo slecht de laatste tijd.’
Ja, een dagje thuis. Dat was een goed idee.
Na school kwam Daan langs, met een reep chocola die zijn moeder had meegegeven.
‘Voor de zieke’. De reep was oké, maar de mailtjes die Daan ook bij zich had beslist niet.
‘Moet je kijken wat er wordt geschreven,’ zei Daan somber.
Het waren akelige mailtjes. Ze gingen over ‘Sabri van die smerige snackbar’.
Sabri moest heel hard huilen toen hij ze had gelezen.
Het was die avond dat zijn vader voorstelde om te verhuizen. ‘We verkopen de snackbar,
en kopen een nieuwe in Zandvoort.’ Diegenen die de mailtjes hadden gestuurd zouden
hun verdiende straf wel krijgen, daar ging het niet om. Zijn ouders wilden al jaren naar
de kust, en waren juist in het dorp gebleven omdat Sabri er zijn vrienden had. Maar wat
voor vrienden waren het die zo over iemand spraken?
‘Ik vind het best om te verhuizen,’ zei Sabri. Daarna ging alles heel snel. Sabri kwam niet
meer terug op school, en korte tijd later waren ze weg, verhuisd naar Zandvoort.
Daarmee eindigde het. Zomaar, plotseling. De snackbar werd verbouwd, en er kwam een
winkel met babykleren voor in de plaats.
‘Het is maar goed dat die smerige rattenbar weg is,’ zei Kevin stoer.
‘Je bent gek,’ zei Daan. ‘Het is nog nooit zo saai geweest in het dorp.’
Kevin antwoordde niet. Hij wist dat Daan gelijk had. Met Sabri was de enige snackbar
uit het dorp verdwenen, en daarmee ook de kroketten en de patatjes. Op vrijdagmiddag
werd er niet meer gespeeld.
Kevin had nu alle tijd om grassprieten te tellen.
Henk Groenewoud

www.pakpestenaan.nl

Midden- bovenbouw

Thema: Pestgedrag

Rubens eerste bekeuring
Een eerste bekeuring uitschrijven voelt bijna als pesten, maar is dat het ook?
Met gespreksvragen.
Op een dag krijgt Ruben de opdracht drie bekeuringen uit te schrijven. ‘Even flink
zijn,’zegt een collega als er een vrouw aan komt rijden over de busbaan. Ruben
vindt het knap lastig om door te zetten.

Rubens eeRste bekeuRing
‘De eerste keer in een politieuniform,’ zegt Ruben, ‘dat voelt heel onwennig. Je loopt op
een andere manier door de straat. En je denkt: Stel je voor dat er nu wat gebeurt, iets
onverwachts, iemand valt in het water, of er is ergens een vreselijke ruzie. Dan roepen de
mensen: “Agent!” En dan moet je wat doen, want dat verwachten ze van je. Dat maakt
het spannend, die eerste keren, en ook wel een beetje angstig, moet ik eerlijk toegeven.
Iedereen zal zeggen: “Je hebt er toch zelf voor gekozen? Jij wou toch politieagent worden? Dan is het toch logisch dat je op een bepaald moment in een politie-uniform over
straat moet lopen?” Dat is waar natuurlijk. Maar de eerste keer is toch vreemd.
Ik weet het nog precies. Het nieuwe uniform voelde zo gek aan. Ik begon te zweten en ik
wist niet eens of het aan het uniform lag of aan mij.
En toen moest ik voor het eerst een bekeuring uitschrijven. Dat hadden ze van tevoren
tegen me gezegd: “Vandaag moet je drie bekeuringen geven.”
Ik moest even slikken. Stel je voor dat iedereen alles goed doet, hoe kom je dan aan drie
bekeuringen? Of stel je voor dat het maar een klein beetje fout is wat ze doen? Moet ik
dan toch een bekeuring geven? Ik zei maar niks, maar de agent die meeging had het
best in de gaten.
“De eerste de beste die iets fout doet, geef je gewoon een bon,” zei hij. “Gewoon even
flink zijn.”
Daar moest ik toen wel weer om lachen. Maar even later was het lachen alweer verdwenen, want daar kwam iemand over de busbaan aanfietsen. Dat was fout. Ik keek nog
even naar de andere agent, die op een afstandje half achter een boom stond. Hij knikte
naar mij. “Ja,” betekende dat, “deze geef je een bekeuring.”
Dus ik stak mijn hand omhoog. Bleek het een heel lieve moeder te zijn. Ze was onderweg naar de kinderopvang. Eerst kreeg ze tranen in haar ogen.
“Sorry,” zei ze, “ik heb haast, want ik ben laat. Mijn kind staat te wachten.”
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“Dat kan wel zijn,” zei ik, “maar u deed iets verkeerds. Het was fout en het kan gevaarlijk
zijn.”
Toen werd ze boos. “Dit is mijn eerste keer!” riep ze.
Ik had willen zeggen: “Dit is ook mijn eerste keer”, maar dat deed ik toch maar niet. Ik
schreef gewoon verder.
“Ik heb maar weinig geld,” zei ze nog.
Dan voel je dat je macht hebt. En tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik erg gemeen was.
Maar het moest. En dus kreeg ze toch die bekeuring.
Hoeveel bekeuringen ik in mijn leven ook nog zal uitschrijven, die allereerste zal ik nooit
vergeten.’
Gesprek
Welke gevoelens gingen er door Ruben heen, toen hij zijn eerste bekeuring uitschreef?
Heeft die mevrouw een bekeuring verdiend vind je?
Is Ruben erdoor veranderd denk je?
Wat betekent: ergens ervaring mee opdoen?
Waarom zegt de ervaren agent: ‘Gewoon even flink zijn.’
Liesbeth van ‘t Hof
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Cyberpesten: 2 op de 3
Uitspraken van kinderen over digitaal pesten. Met gespreksvragen..
Twee op de drie kinderen heeft er wel eens last van: cyberpesten. Denk aan haatmails, bedreigingen in chatbox en filmpjes op youtube. Klaas, Marlie en Feline
vertellen erover.

cybeRpesten: 2 op de 3
Klaas: ‘Ik werd een tijdje heel erg gepest via internet. Dan hadden ze op het schoolplein
filmpjes van mij gemaakt met hun mobieltje en die zetten ze dan op internet met allemaal domme geluidseffecten erbij. En het ergste ervan vond ik dat ik niet precies wist
wie het deed. Ik had wel een vermoeden, maar ik wist het niet zeker. Ik voelde me steeds
onzekerder worden.’
Marlie: ‘Er bestaat een heel stomme site en via die site kreeg ik allerlei vreselijke scheldwoorden in mijn mailbox geslingerd. Van sommige woorden had ik geen idee wat het betekende, bijvoorbeeld ‘greppelslet’. Ik wist niet met wie ik erover moest praten, want mijn
ouders zeggen dan: “Dan zet je die computer toch gewoon uit!” Maar als je dat doet, dan
hoor je er niet meer bij. Iedereen zit op het net. Maar door al dat gescheld voelde ik me
wel heel rot en eenzaam.’
Feline: ‘Mijn moeder heeft mij heel goed geholpen. Ik zat in een chatbox en er was een
jongen die mij begon te bedreigen omdat ik geen afspraakje met hem wilde maken. Hij
zei: “Ik weet je wel te vinden.” En: “Ik zag je gisteren nog lopen.” Ik werd zo bang, dat ik
er niet meer van kon slapen. Het werd zelfs zo erg dat ik overdag niet meer alleen thuis
durfde te zijn. Mijn moeder heeft toen aangifte gedaan bij de politie. En omdat wij een
webcamfoto hadden bewaard en ook bewijs hadden verzameld van de bedreigingen, zijn
ze er wel achteraan gegaan.’
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Gesprek
Welke regels hebben jullie op school over internetten? Wat vind je een goede
internetregel? Noem er drie.
Heb je zelf ervaring met cyberpesten? Wat gebeurde er? Hoe liep het af?
Liesbeth van ‘t Hof
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Ik had iets moeten doen!
Een gedicht over wat jij als omstander kunt doen als een kind gepest wordt.
Met gespreksvragen..
Kijk je snel de andere kant op als iemand gepest wordt? Kom je voor iemand op
als die in elkaar wordt geslagen?

ik Had iets moeten doen!
Ze werd elke dag gepest.
Ik zag het wel,
maar ik deed niks.
Ik dacht: ‘Ach, ze lokt het zelf uit.’
Of: ‘Het gaat vanzelf wel weer over!’
Maar het ging niet over.
Ik deed niks
en het werd erger.
Steeds erger.
Toen, op een dag,
was ze er niet meer.
Ze was naar een andere school gegaan.
Ze kon er niet meer tegen.
Toen wist ik:
‘Ik had iets kunnen doen!
Ik had iets moéten doen!
Want niks doen,
maakt het alleen maar erger.’

Ik bleef op een veilige afstand staan.
Ik dacht: ‘Ach, had ie hier maar niet
moeten lopen.’
Of: ‘Eigen schuld:
had ie z’n haar maar niet oranje moeten verven!’
Ze gingen door.
Ze schopten en sloegen.
Ik deed niks
en het werd erger.
Steeds erger.
Toen liepen ze weg.
En hij bleef alleen achter,
bloedend en schreeuwend van pijn.
Toen wist ik:
‘Ik had iets kunnen doen!
Ik had iets moéten doen!
Want niks doen,
maakt het alleen maar erger.’

Hij werd in elkaar geslagen.
Zomaar.
Omdat hij er anders uitzag.
Ik zag het wel,
maar ik deed niks.
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Gesprek
- Wat gebeurt er?
- Waarom doet de ik-persoon niks, denk je? Wat vind je daarvan?
- Wat had de ik-persoon wél kunnen doen?
- Heb jij wel eens zoiets meegemaakt?
- Misschien heb je wel eens iemand met een speldje van een lieveheersbeestje gezien.
Wat laat die persoon met zo’n speldje zien?
Gerard van Midden
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Opluchting
Een gesprek over het benauwde gevoel dat opkomt als je gepest wordt. Hoe kan
je van dat nare gevoel afkomen?
Kinderen die gepest worden voelen zich vaak erg beklemd. Alsof ze vastgedraaid
zitten als een noot in een notenkraker. Je krijgt het er benauwd van! Wie herkent
dat gevoel?

oplucHting
Maak met de groep een woordspin rond ‘pesten’. Welke gevoelens horen er allemaal bij?
Schrijf die op in rood.
Wat kan juist helpen om van dat nare gevoel af te komen?
Welke gedachtes helpen daarbij?
Wat kan je doen?
Wat kan je zeggen?
Bij wie kan je steun zoeken?
Schrijf dat op in groen.
Zijn de kinderen wel eens gepest? En hoe kwam daar een einde aan?
Welk gevoel gaf het hen?
Wat betekent opluchting? Welke ervaringen hebben de kinderen daarmee?
Laat de kinderen erover vertellen.
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Ballonnen knallen
Een kringactitiveit waarbij kinderen elkaar tips geven over het omgaan met dingen die je dwars zitten.
Elkaar tips geven kan flink opluchten. Dat kan je verbeelden door een ballon met
een probleem kapot te prikken.

ballonnen knallen
Deel een aantal ballonnen uit in verschillende kleuren. Wie wil, stopt er een briefje in
met een situatie of een gedachte over pestgedrag: Waar heb je last van? Waar ben je
bang voor? Wat zit je dwars?
Blaas de ballonnen op en knoop ze dicht. Neem ze mee in de kring. Leg een ballon in
het midden om de situatie erin te bespreken. Kunnen de kinderen elkaar ondersteunen
en tips geven? Als het kind ermee geholpen is, mag hij de ballon laten knallen, om zo de
opluchting uit te drukken.
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Vetverkeerd
Een verhaal over iemand in bescherming nemen tegen een pestkop.
Marvin moet boodschappen wegbrengen, maar hij durft niet omdat de groep van
Bobby allerlei rottigheid uithaalt. Gelukkig gaat zijn oudere broer met hem mee.

vetveRkeeRd
‘Marvin, ik vraag het niet nóg een keer. Binnen een minuut breng jij die boodschappen
naar de Schilderstraat. Oma zit erop te wachten.’
Moeder zegt het heel beslist. Maar Marvin kijkt de andere kant op. Naar Brian. Brian
doet net of hij niets hoort. Moeder zucht: ‘Je doet wat ik je zeg en daarmee uit.’ Ze loopt
weg.
Marvin en Brian staan bij de boodschappentas. Brian wijst naar de tas. ‘Moet jij die
wegbrengen?’ Hij heeft dus wel gehoord wat moeder zei. Marvin kijkt hem vertwijfeld
aan. Zijn mondhoeken trekken langzaam naar beneden. Het lijkt of hij zo in huilen gaat
uitbarsten.
‘Dat is toch niet zo’n moeilijke opdracht?’ zegt Brian tegen zijn jongere broertje. Hij probeert het vriendelijk te vragen, want als Marvin gaat huilen is het huis te klein.
‘Waarom doet mama het zelf niet!’ Marvin stampt met zijn voeten driftig op de grond.
‘Dat is een goeie,’ geeft Brian grif toe, ‘maar ondertussen is je minuut wel bijna voorbij,
jongetje.’
‘Ik ben geen klein jongetje!’
‘Oké, oké. Waarom is deze grote jongen dan nog niet weg met de boodschappen voor
oma?’
Oei, Brian schrikt bijna van zijn eigen woorden.
Marvin kijkt hem met grote ogen aan: ‘Ik durf niet alleen!’
‘Hè?’
‘Ik durf niet alleen!’
‘Waarom niet?’ zegt Brian. Hij begrijpt niet wat Marvin opeens heeft.
‘Ik ben bang. Ik ga niet alleen naar de Schilderstraat. Jij moet meegaan.’
‘Dat snap ik niet. Je gaat altijd gewoon naar oma in de Schilderstraat. En nu...’
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‘Ze pakken alles van je af. En als je het niet vlug geeft dan slaan ze je kapot.’
‘Doe even normaal, man. Wie doen dat?’
‘Bobby en die anderen. Op de hoek bij de Hamerstraat. Daar staan ze op je te wachten.
Soms wel met z’n tienen. Bij Mirella hebben ze het gedaan. Die groten gingen om Mirella
staan. Ze moest geld geven. Een paar jongens hielden haar vast. En anderen haalden de
portemonnee uit haar tas. Ze schudden het geld eruit. Zo, op de grond. De portemonnee
gooiden ze in de sloot.’ Brian ziet het helemaal voor zich. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Misschien verzint Marvin het wel.
‘En Melanie moest thuis geld gaan pakken.’
‘Was Melanie er dan ook bij?’
‘Nee, dat was een andere keer.’
‘En heeft ze dat gedaan?’
Marvin knikt. ‘Ze liepen mee tot aan de hoek van de straat. Eentje prikte haar de hele
tijd met een mes.’
Brian is overtuigd. Het is dus echt waar wat er verteld wordt over Bobby en zijn club. Als
dat groepje weer wat uitgevreten heeft, laten ze een teken achter. Op de tegels van de
stoep staat met telkens dezelfde zwarte letters geschreven: Bobby loves... met de naam
van hun slachtoffer. Eerst denk je dat dat een vriendinnetje of een vriendje van die
Bobby is. Brian weet nu beter: Bobby loves Melanie.
Verdraaid! ‘Melanie’. Hij heeft het pas nog ergens gelezen.
‘Dat is vetverkeerd,’ zegt hij resoluut. Hij wijst naar de boodschappentas die nog tussen
hen in staat en zegt: ‘Pak de tas. Ik ga met je mee. Maar wel snel, want ze wacht al een
tijd.’
‘Ja, oma wacht,’ reageert Marvin opgelucht. Hij is blij dat hij niet alleen naar de Schilderstraat hoeft.
‘Nee. Eh, ja... oma ook.’ Brian heeft nu geen zin om dat aan zijn jongere broertje uit te
leggen dat hij eigenlijk Nisrine, een meisje uit zijn klas, bedoelt.
Drie kwartier later vertelt Brian aan Nisrine waarom hij zo laat is en wat hij van Marvin
heeft gehoord.
Nisrine is gelukkig niet kwaad dat ze zo lang op hem moest wachten.
‘Bij ons in de wijk zijn er vaders die rondlopen en die alle jongens kennen. Nou die
houden elkaar wel in de gaten. En als er zijn die verkeerd willen, dan gaan ze eropaf. Die
vaders.’
‘Dat moeten ze bij ons dan ook maar eens gaan doen,’ vindt Brian. En zeker nu hij op de
stoep met zwarte letters ziet staan: Bobby loves Rowena.
Toon van Rijnsoever
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