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HOOFDSTUK 1

Het verlangen naar vriendschap:
groepsdynamiek van groep 8

Een klas schoolkinderen wordt in eerste instantie tot groep gemaakt doordat de school 
een aantal kinderen bij elkaar zet. In elke klas is er dan ook sprake van groepsdy-
namiek: van bepaalde manieren van met elkaar omgaan, van het ontstaan van vriend-
schappen, subgroepen of klieken en van het ontstaan van een hiërarchie. Daarnaast 
tekent zich in een groep een bepaalde sfeer af: is er bijvoorbeeld sprake van onder-
linge verbondenheid of een gebrek daaraan? Zijn de leden van de groep behulpzaam 
naar elkaar of juist niet?
 In dit hoofdstuk introduceer ik de dertig kinderen uit groep 8 en hun groeps-
dynamiek. (De termen groep 8 of groep 6 en het woord klas gebruik ik in dit proef-
schrift als inwisselbaar). Ik zal laten zien dat en waarom deze dynamiek zich ken-
merkte door een geringe mate van onderlinge verbondenheid. De sociale wereld van 
de kinderen was behalve duidelijk hiërarchisch tevens wat chaotisch. Het chaotische 
aspect van de groepsdynamiek blijkt uit het grotendeels ontbreken van kliekvorming 
zoals die in de literatuur zo duidelijk beschreven wordt voor schoolkinderen (vgl. 
Adler & Adler 1998; Bishop e.a. 2004; Fine 1987). Wel waren er in groep 8 verschil-
lende subgroepen zichtbaar. De manier waarop kinderen in een klas zichzelf en elkaar 
associëren met en indelen in verschillende constellaties is van belang, omdat, zoals 
uit latere hoofdstukken zal blijken, hieraan ideeën over gedrag ten grondslag liggen; 
ideeën over wat goed en fout gedrag is, over wie zich een ‘geslaagde positie’ in de klas 
(en daarmee binnen hun sociale wereld) ‘mag’ of kan verwerven en wie niet.

De kinderen uit groep 8

Om een eerste indruk te krijgen van de dertig kinderen over wie het in dit proefschrift 
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Hoofdstuk 1

gaat, volgt hieronder een beschrijving van een half uurtje tijdens een ochtend in groep 
8. De school ging om kwart over acht open. De leerkracht, Tom, had de kinderen 
opgedragen om op tijd te komen en aan het werk te zijn als hij om kwart voor negen 
de klas in kwam. De meeste kinderen waren ruim op tijd:

Het was kwart over acht toen ik het schoolplein opfietste. Marion en Eva zetten hun 
fietsen net op slot. ‘Heb je het al gehoord van Nathan?’, vroeg Marion. Ik schudde 
mijn hoofd. ‘Hij mag een week de klas niet in omdat hij zichzelf had geslagen maar 
voor de grap had gezegd dat Erwin dat had gedaan. Tom was boooos! Niet normaal 
echt.’ ‘Haai’, zei Valerie tegen mij, Marion en Eva volkomen negerend. ‘Hoe vind 
je ze?’ en ze wees naar haar benen die in zeer hooggehakte lange laarzen staken. 
‘Heb ik gisteren gekocht!’ ‘Mooi hoor’, zei ik. Marion en Eva maakten zich snel 
uit de voeten. Ik liep met Valerie achter hen aan naar de deur. Hein stoof ons op 
zijn skates voorbij: ‘Opzij trutten!’, riep hij. Collin gaf me een duw waardoor ik 
bijna languit op de trap lag. ‘Beest!’, schreeuwde Amber hem na, mij vasthoudend.
 In de klas speelden Michiel, Mats en Lynn tennis met propjes papier en lini-
aaltjes als rackets. Ze hadden de grootste lol. Toen Hein dit zag greep hij de propjes 
papier bij elkaar en smeet ze de gang op: ‘Jullie zitten in het verkeerde lokaal! Ella 
[kleuterjuf] wacht beneden op jullie, in de zandbak.’ Lynn keek boos naar Hein 
en ging bij Mirte zitten. ‘Rotjoch’, mompelde ze. Nathan stak even zijn hoofd om 
de deur, keek of Tom in aantocht was en legde daarna een voet op Jaya’s tafel. ‘Ik 
heb nieuwe schoenen! Kijk!’ ‘Die zijn toch hartstikke duur?’, vroeg Amber. ‘Ja!’, 
riep Nathan uitgelaten, ‘maar als je zo’n lief koppie hebt als ik krijg je alles, alles, 
alles!’ Jaya, Bodil en Amber lachten. ‘Mijn moeder’, deelde Andrea die achter hen 
op het bord stond te tekenen mee, ‘zegt dat ik de mooiste ben van de wereld’. ‘Nou, 
dan zou ik nog maar eens in de spiegel kijken’, beet Hein haar toe. ‘Dat vinden alle 
moeders!’, zei Bodil geërgerd. ‘Laat haar toch in de waan’, zuchtte Jaya en begon 
uitgebreid te vertellen over wat ze gisteren met de jongens uit de andere klas had 
beleefd.
 In een ander hoekje van de klas zaten Stefanie, Ellen, Aisha en Monique. 
Ze giechelden enorm. Ik ving een glimp op van het briefje dat hun gelach had 
opgewekt: ‘Erwin is een snotlul’, stond er. En: ‘Hein heeft een modderkont’. ‘Ga 
je met hem tongen?’, joelde Ellen opeens door de klas naar Valerie die ze hoorde 
zwijmelen over Karel, een jongen op wie Valerie verliefd was en die op een mid-
delbare school zat. Valerie gunde Ellen geen blik waardig en draaide haar de rug 
toe. ‘Nou?’, wilde Esther weten. ‘Natuurlijk’, zei Valerie.
 ‘Ben je soms verliefd op Mats, Desie?’, vroeg Eva met treiterige stem. De-
sie werd rood en schudde haar hoofd. ‘Waarom ga je dan steeds naast hem zit-
ten?’, wilde Marion weten. ‘Ze gaat echt steeds naast hem zitten’, meldde Mirte. 

42



Het verlangen naar vriendschap: groepsdynamiek van groep 8

‘Ja’, beaamde Nuray. Mats dook in zijn laatje en pakte een boek. ‘Ik ben wel ver-
liefd maar niet op Mats’, zei Desie zacht. ‘Op wie dan wel?’, vroeg Eva. Stefanie
fluisterde Aisha wat in haar oor. Aisha liep naar Mirte en fluisterde zo hard dat we 
het allemaal hoorden: ‘Desie is op Jeroen’. Desie werd nog roder. ‘Doe je soms 
een tomaat na?’, vroeg Hein. ‘Rot toch op Hein’, zei Fenna lachend. ‘Wie is op 
Jeroen?’, vroeg Marie die hijgend binnenkwam. ‘Desie’, klonk het uit minstens 
zes monden tegelijk. ‘Hoe lang al?’ wilde Marie weten. Daarop wist niemand het 
antwoord en Desie was stil op haar plek gaan zitten. Marie liep naar haar toe. ‘Zal 
ik verkering voor je vragen?’, vroeg ze. ‘Aan wie?’, wilde Romeo weten die wild 
met zijn pet in de rondte zwaaiend door de klas liep. ‘Jeroen’, zei Marie. ‘Geen 
kans’, zei Romeo laconiek en hij ging naar Jeroen. Daiwik die naast Jeroen zat 
kreeg de slappe lach. ‘Hihi’, hikte hij, ‘verkering met een tomaat!’ Alexander keek 
nijdig in Daiwiks richting maar zweeg. Jeroen zei: ‘Weet niet’ tegen Romeo en 
keek heel ongelukkig. ‘Hij moet er nog even over nadenken Desie!’ riep Romeo 
door de klas. ‘Waarover?’ wilde Jaya weten. Fenna lichtte haar in. Daarop liep Jaya 
naar Desie: ‘Ben je echt op Jeroen?’, vroeg ze. Desie knikte. ‘Maak je een kans 
denk je?’, vroeg Bodil die erbij was komen staan. Ze klonken geamuseerd, niet 
gemeen, zoals anders. ‘Weet niet’, fluisterde Desie. ‘Daar kunnen we snel genoeg 
achterkomen’, bedisselden Jaya en Bodil. ‘Laat maar’, zei Desie. ‘Ik ben op Mats’, 
zei Andrea tegen niemand in het bijzonder, ‘dat was al zo in groep 6’. ‘Ja dat is 
geen nieuws dus’, zei Jaya geïrriteerd.

 Erwin kwam het lokaal binnen gestoven. ‘Ben ik al te laat?’, vroeg hij. ‘Waar-
voor in godsnaam?’, zei Collin. Osem moest hier vreselijk om lachen. ‘Ik dacht dat 
je zo slim was Collin’, lachte Osem, ‘maar daar begin ik ernstig aan te twijfelen’. 
Collin lachte mee. ‘Van wie is deze bal die van de trap af kwam stuiteren en bijna 
op mijn hoofd belandde?’, wilde Liesbeth weten die ook net binnenkwam. ‘Ver-
keerd gemikt Erwin!’, riep Hein. ‘Je krijgt ‘m morgen terug’, zei Liesbeth. Erwin, 
Collin en Hein stortten zich op Liesbeth om haar de bal afhandig te maken. Maar 
ze gooide hem snel naar Marie: ‘Vang!!’ ‘Marie vangt nooit een bal sufferd!’, riep 
Amber door de klas en zei daarna: ‘Kom hier want we hebben nieuws!’ Terwijl 
Marie haar tong naar Amber uitstak, dook Liesbeth onder de jongens weg, negeerde 
de bal verder en liep naar Amber, Esther en Valerie. Midden in al deze bewegin-
gen, geroep en geschreeuw, kwam Tom plotseling binnen. ‘Ik kan mijn ogen niet 
geloven!’, bulderde hij. ‘Stelletje kleuters!!’ Er volgde een preek en iedereen zat 
muisstil te wachten tot ze met schoolwerk konden beginnen.

In bovenstaand voorbeeld van een eerste half uurtje voor schooltijd lijkt het alsof alle 
kinderen voortdurend allemaal met elkaar optrokken. Zoals ik hieronder echter zal la-
ten zien was dat niet het geval. Groep 8 bestond uit dertig kinderen: negentien meisjes 
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en elf jongens. Zij kregen les van meester Tom (sinds groep 7, 1998), die in de loop 
van het jaar (maart 1999) overspannen raakte en vervangen werd door Ineke en Els.
 In elke klas is sprake van een hiërarchie. De psychologen Patricia en Peter 
Adler spreken van een hiërarchie die bestaat uit klieken, waarbij de populaire kliek de 
dienst uitmaakt. Een kliek bestaat uit kinderen die met elkaar optrekken en allemaal 
met elkaar bevriend zijn (Adler & Adler 1998; Bishop e.a. 2004: 236). In een kliek 
staat er altijd één iemand centraal en zijn er andere kinderen die bij deze centrale fi-
guur willen horen en er pogen zo dicht mogelijk bij te komen: de ‘wannabees’ (Adler 
& Adler 1998; Bishop e.a.2004: 237). In groep 8 was er op deze manier geen sprake 
van klieken: de kinderen waren niet allemaal onderling bevriend. Toch bewogen ze 
zich in verschillende constellaties, die op een bepaalde manier vastlagen. ‘Op een be-
paalde manier’, schrijf ik, omdat sommige kinderen onderdeel uitmaakten van meer 
dan één constellatie.
 Wanneer ik de kinderen in (individuele en groeps)interviews vroeg om de klas 
in subgroepen in te delen, kwamen ze na aarzelen allemaal met hetzelfde antwoord: 
er zijn rustige en drukke kinderen in de klas. Al raakten ze snel in de war wanneer ik 
hun vroeg mij te vertellen wie er rustig en wie er druk waren. Onder de drukke kin-
deren schaarden zij namelijk klasgenoten die het meest zichtbaar waren voor de hele 
klas. Dit waren zowel kinderen die populair waren als kinderen die juist gemargina-
liseerd werden. De combinatie van deze twee categorieën onder één noemer wekte 
hun verwarring. In het dagelijkse leven in de klas hoorde ik ook een andere indeling: 
zo noemden een aantal klasgenoten een paar meisjes ‘De Stuudjes’ of ‘De Profes-
soren’, benoemden twee meisjes zichzelf als ‘De Journalisten’ van de klas, werd een 
hele groep kinderen weggezet als ‘kinderachtig’ terwijl die zichzelf ‘rustig’ noemde 
en heette een andere groep kinderen ‘al puber’. En die indeling klopte met mijn eigen 
observaties van hoe de kinderen zich in min of meer vaste subgroepen bewogen. In 
elke indeling van kinderen speelt vriendschap een rol (vgl. Oswald & Krappmann 
1984). Daarom is het van belang om, voordat ik op de specifieke indeling van groep 8 
inga, de betekenis van vriendschap voor kinderen te bespreken en hoe de vriendschap-
pen en de sfeer in deze klas eruitzagen.

Vriendschap en sociale cohesie

Met name (ontwikkelings)psychologen hebben zich gebogen over vriendschap en kin-
deren.20 Daarbij staat meestal de vraag centraal welke ontwikkelingen kinderen in de 
verschillende leeftijdsfases op het gebied van vriendschap doormaken en wat het al 
dan niet hebben van een vriend of vriendin bijdraagt aan de mentale en sociale ontwik-
keling van kinderen (Kohnstamm1992: 227). Kortom, zij beantwoorden de vraag naar 

44



Het verlangen naar vriendschap: groepsdynamiek van groep 8

de functie van vriendschap in de levens van kinderen. In verschillende fases kennen 
kinderen een ander belang toe aan vriendschap. Kleuters willen vooral leuk met elkaar 
spelen, terwijl oudere kinderen van vriend(inn)en verwachten dat je ze kunt vertrou-
wen, er sprake is van elkaar helpen (wederkerigheid) en dat je hetzelfde denkt of voelt 
over dingen (Kohnstamm 1992: 228; Kuik 1996: 36-43; Rubin 1981). Kinderen die 
een beste vriend of vriendin hebben blijken beter beschermd tegen gepest dan kin-
deren die geen beste vriend(in) hebben (Poulin & Chan 2009: 265). Vriendschappen 
voorzien oudere kinderen in verschillende behoeften:

affection, good company, and fun; emotional security; helpfulness, advice, and 
instrumental aid; validation of interest, hopes, and fears; opportunities for intimate 
disclosure; and prototypes for later romantic, marital, and parental relationships 
(…) Perhaps the most important function of friendship is to offer children a pleas-
urable, extra familial safe haven that reassures their exploration of the effects of 
their behaviors on themselves, their peers, and their environments (Rubin, Tom-
strom, Bowker 2008: 1086, cursief sk).

Vriendschap wordt door ontwikkelingspsychologen dus gezien als een relatie die kin-
deren de mogelijkheid biedt om op een veilige manier zichzelf en de wereld om hen 
heen te ‘verkennen’. Daarvoor is echter wel stabiliteit nodig. Een stabiele vriendschap 
is een vriendschap die langere tijd standhoudt en zich ook buiten de muren van de 
school voltrekt (Poulin & Chan 2009: 262). Stabiele vriendschappen leiden tot minder 
gevoelens van eenzaamheid bij kinderen, minder slachtofferschap van gepest en meer 
populariteit (Ibid: 265).
 Wat Poulin en Chan ‘stabiele vriendschappen’ noemen, noem ik ‘vriendschap-
pen’, omdat het mij er om gaat te laten zien dat er in de klas weliswaar vriendschappen 
waren die langere tijd duurden en in die zin dus stabiel, maar daarmee nog niet hecht 
waren: de kinderen kwamen bijvoorbeeld niet voor elkaar op in ruzies met anderen, 
wat je bij een hechte vriendschap zou mogen verwachten, voelden zich niet altijd 
‘veilig’ (‘vertrouwd’ in de terminologie van de kinderen zelf) met elkaar en zagen 
elkaar buiten school nauwelijks. De ingrediënten voor een ‘echte’ en ‘hechte’ vriend-
schap ontbraken dus deels. Ingrediënten die kinderen in de leeftijd van de kinderen uit 
groep 8 benoemen als behorend tot een echte vriendschap (Kohnstamm 1992; Kuik 
1996; Rubin 1981). Met het woord ‘hecht’ benadruk ik die basale voorwaarden van 
vriendschap.
 Naast onderzoek naar de functies van vriendschap voor individuen is er ook 
onderzoek naar vriendschap in groepsverband (Adler & Adler 1998; Cillessen 2007; 
Gest e.a. 2007; Thorne 1993). Dit onderzoek brengt de sociale netwerken van kin-
deren in kaart en bestudeert klieken of vriendengroepen. Bij mijn weten is er geen 
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onderzoek dat kliekvorming binnen het verband van een klas bestudeert en aan de 
hand daarvan uitspraken doet over de dynamiek van een klas als geheel. Zo deden Pa-
tricia en Peter Adler vooral onderzoek naar de interne dynamiek van een kliek (1995). 
Een kliek onderscheidt zich volgens hen van andere vriendengroepen door een dy-
namiek van in- en uitsluiting en interne stratificatie (Adler en Adler 1995: 147). In 
dit hoofdstuk zal ik wel een verband leggen tussen (het veelal ontbreken van hechte) 
vriendschap en de dynamiek van de klas als geheel.
 Terwijl de tienjarige kinderen uit mijn vorige onderzoek uitgebreide ideeën 
over vriendschap hadden, en alle hierboven staande ingrediënten benoemden (ver-
trouwen, helpen, steunen, troosten, elkaar ook buiten school veel zien) (Kuik 1996: 
36-42), hadden de kinderen in groep 8 geen uitvoerig antwoord op dezelfde vraag: 
‘Wat versta je onder vriendschap?’ ‘Dat je elkaar aardig vindt’, zeiden de kinderen en: 
‘Dat je veel met elkaar speelt’. De paar kinderen die een hechte vriendschap hadden, 
noemden ook ‘elkaar vertrouwen en elkaar helpen’. Dit frappante onvermogen om de 
kernfuncties van vriendschap te omschrijven, heeft mijns inziens te maken met het 
grotendeels ontbreken van hechte vriendschappen binnen groep 8.

De sfeer in de klas: het verlangen naar vriendschap

Een klas is een kleine ruimte waar kinderen hoe dan ook met elkaar geconfronteerd 
worden. In eerste instantie vormt een klas een groep omdat haar leden door de school 
bij elkaar gezet worden en zo hun schooldagen gezamenlijk doorbrengen. In elke klas 
is daardoor sprake van groepsdynamiek, maar of die dynamiek tevens leidt tot het 
ontstaan van saamhorigheid of onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) is afhan-
kelijk van factoren die de afzonderlijke leden niet altijd zelf in de hand hebben daar 
zij op elkaar zijn aangewezen om deze factoren te bewerkstelligen. Zo noemt Rovio 
bijvoorbeeld altruïsme, deelname aan een groepsdoel en democratisch leiderschap als 
factoren die sociale cohesie bevorderen (Rovio e.a. 2009: 422).21

 Oswald en Krappmann deden onderzoek naar de stabiliteit van vriendschap-
pen tussen kinderen. Zij maken daarbij onderscheid tussen een groep, een netwerk 
en een interactieveld (1984: 282). Een groep, die het meest lijkt op wat andere au-
teurs een kliek noemen, is geformeerd rond een thema, is duidelijk begrensd en kent 
een duidelijke structuur (hiërarchie), waarbij de vriendschappen standvastig zijn. Een 
netwerk deelt die eigenschappen behalve dat de vriendschappen er wisselen. En een 
interactieveld kenmerkt zich door kinderen die wel met elkaar omgaan maar geen 
hechte vriendschappen ontwikkelen (Ibid.). In groep 8 was eigenlijk geen sprake van 
klieken of groepen volgens de omschrijving van Oswald en Krappmann, hoewel wat 
ik hieronder als de subgroepen van Pubers en de Professoren beschrijf wel kenmerken 
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van een kliek of groep hadden: zowel bij de Pubers als bij de Professoren was er een 
leider aan te wijzen en bij de Professoren waren de vriendschappen standvastiger dan 
bij de Pubers. Bij de Pubers wisselden de onderlinge vriendschappen, waardoor zij 
weer beter als netwerk te classificeren zouden zijn geweest.
 Hoewel ik verderop zal aangeven waarom ik bovenstaande termen van 
Oswald en Krappmann niet zal overnemen, wil ik er hier op wijzen dat hun diffe-
rentiëring wel degelijk nuttig is. Ze vormt namelijk een aanwijzing voor het belang 
van hechte vriendschappen voor het ontstaan van onderlinge verbondenheid in een 
groep als geheel. De gebrekkige onderlinge verbondenheid, en dus de sfeer in groep 8, 
kwam mijns inziens gedeeltelijk voort uit het gemis aan hechte vriendschappen. Dit is 
belangrijk omdat de sfeer in de klas de onderlinge hiërarchie beïnvloedt en dus tevens 
ingeeft wie waarom populair wordt.
 In de sociale psychologie wordt verschillend gedacht over sociale cohesie. 
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat sociale cohesie in een groep ontstaat 
daar waar de leden een gezamenlijk doel hebben en waar zij onderling goed met 
elkaar overweg kunnen (vgl. Forsyth 1999: 150; Hogg & Hains 1996: 295). Michael 
Hogg en anderen stellen echter dat het bij sociale cohesie in een groep niet alleen 
gaat om individuele (persoonlijke) aantrekkingskracht tussen de leden, maar vooral 
om sociale (onpersoonlijke) aantrekkingskracht. Sociale aantrekkingskracht betreft 
identificatie met groepsleden die voldoen aan ‘het prototype van de groep’, oftewel 
aan de normen van een groep (vgl. Hogg e.a. 1995: 174; Hogg & Hains 1996: 295). 
Ik zal laten zien dat het verlangen van de kinderen naar vriendschap inderdaad niet al-
leen een puur individueel verlangen was, maar ook een sociaal verlangen naar sociale 
cohesie in de klas als geheel uitdrukte.
 Voor leerkrachten staat de ene klas bekend als hecht en gezellig en de an-
dere als moeilijk: Ineke, Anne, Els en Tom omschreven deze klas als ‘los zand’ en 
‘niet hecht’. De leerkrachten vonden de kinderen stuk voor stuk leuk, maar als klas 
waren ze niet aardig voor elkaar, niet behulpzaam en niet sociaal. Mijn observaties, 
ondersteund door gesprekken met de kinderen bevestigden die beschrijving. Dat wil 
zeggen: tot de laatste weken van het laatste schooljaar, waarin de sfeer langzaam ten 
positieve veranderde (zie het Intermezzo over harmonie).
 Toen de kinderen in groep 6 zaten, was de sfeer nogal agressief: een aantal 
jongens gedroeg zich vaak fysiek agressief, ‘als geintje’ zoals ze zelf zeiden, zonder 
dat een conflict de aanleiding daarvan vormde. Meestal ontstond een ruzie juist nadat 
er geduwd, getrokken of getrapt was. Deze jongens bleken geen inzicht te hebben in 
de pijn die zij hun klasgenoten en zelfs mij bezorgden: toen ik, zwanger en al, voor de 
zoveelste keer door een van de jongens omvergeduwd werd op het schoolplein, vroeg 
Romeo waarom ik daar toch zo kwaad om werd. ‘De vraag is eerder waarom jullie 
mij aldoor pijn doen!’, zei ik nijdig. Verbazing alom bij de jongens die om me heen 
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stonden: ‘Duwen is toch leuk?!’, riep Toon (een jongen die groep 6 doubleerde en niet 
in groep 8 zat). De jongens knikten instemmend. Het gevolg van hun gedrag was dat 
klasgenoten deze jongens vreesden en vaak keihard terug sloegen, trapten of duwden.
 In groep 8 voerde fysieke agressie niet meer de boventoon, maar was de sfeer 
tussen de kinderen onaardig en gespannen. Verschillende groepen negeerden elkaar 
voor zover dit mogelijk was: op het schoolplein bewogen zij zich in verschillende 
ruimtes, maar desondanks, hoewel minder dan in het klaslokaal, doorkruisten zij 
elkaars wegen voortdurend – vaak op een negatieve manier. Zo besloot de gymjuf in 
het laatste schooljaar dat ze de kinderen niet meer zelf hun teams liet samenstellen, 
omdat zij elkaar te vaak uitlachten. Dit probleem werd door deze interventie slechts 
zeer gedeeltelijk opgelost. De toewijzing van een ‘niet goed’ of ‘niet aardig’ iemand 
in een team werd nog steeds met luidkeelse uitroepen als: ‘O nee! Niet hij/zij erbij!’ 
en: ‘Nu gaan we zeker verliezen!’ ontvangen. En als iemand iets niet kon, dan werd er 
nog steeds op een nare manier gelachen, zij het achter de rug van de juf om.
 Een mijns inziens belangrijke oorzaak voor de nare sfeer in de klas lag, zoals 
reeds genoemd, in het geringe aantal onderlinge hechte vriendschappen. Er waren wel 
kinderen die vaak met elkaar speelden, maar er waren bijzonder weinig koppels die 
ook buiten schooltijd met elkaar afspraken. Er waren zes bevriende koppels, waarvan 
de helft elkaar buiten schooltijd zag en er was één in de klas bevriend trio dat elkaar 
buiten school nauwelijks zag. Daarnaast waren er nog wisselende vriendschappen tus-
sen de Pubermeisjes, die elkaar in verschillende samenstellingen ook buiten schooltijd 
zagen. Dit gebrek aan hechte vriendschappen werd door de meeste kinderen, vooral 
door de meisjes, als gemis ervaren, zoals ze mij lieten weten in gesprekken en inter-
views. De vrienden en vriendinnen waarover de kinderen mij vertelden, waren kin-
deren uit hun buurt, van een (sport)club of uit hun familie, die ze alleen buiten school 
zagen. Het was dus toevallig zo dat het tussen de meeste kinderen in de klas net niet 
genoeg klikte voor een hechte vriendschap die zich ook buiten de muren van de school 
voortzette. En doordat dergelijke vriendschappen voor veel kinderen ontbraken had-
den zij niet iemand in de klas om op terug te vallen.
 Er heerste in de klas een enorm ontzag voor de vriendschappen die er wèl 
waren. Zo raakten twee impopulaire jongens, Collin en Osem, in de tweede helft van 
het laatste schooljaar bevriend. Samen deden ze een sketch voor het eindtoneelstuk. 
‘Ik snap er niets van’, zei Nathan, ‘maar je kunt wel zien dat het echte vrienden zijn. 
Dat vind ik tof’. Dit commentaar tekende ik op uit meer monden. Het is denk ik dan 
ook geen toeval dat Jaya’s populariteit samenging met de komst van haar nichtje in 
de klas, met wie zij ook buiten schooltijd speelde; en dat Fenna’s sterke positie ge-
deeltelijk verbonden was met haar hechte vriendschap met Marie. En zo is ook het 
begrip van haar klasgenoten waarop Marion maand in maand uit kon rekenen bij haar 
openlijke pogingen om de vriendin van Eva te worden veelzeggend.
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 Door het geringe aantal hechte onderlinge vriendschappen waren de kinderen 
niet in staat om met elkaar een veilige sfeer te creëren, waarin zij erop konden ver-
trouwen geholpen te worden bij sociale perikelen en het verkrijgen of behouden van 
hun positie in de groep. Hierop vormden het handjevol kinderen dat wèl met elkaar 
bevriend was een uitzondering. Ook wierpen sommige kinderen zich ondanks deze 
onveilige sfeer wel op om onrecht of pesterijen te bestrijden, waarom hun klasge-
noten hen ook waardeerden. En soms werkten groepjes kinderen heel goed samen. Dit 
waren echter uitzonderingen en de sfeer in de groep als geheel bleef onaardig.
 Het verlangen naar vriendschap, dat uit talloze gesprekken en interviews 
met de kinderen bleek, was niet alleen een puur individueel verlangen, maar drukte
mijns inziens ook het verlangen naar sociale verbondenheid in de klas als geheel uit. 
De meeste kinderen hadden namelijk buiten school wel goede vriend(inn)en – en 
kwamen daarin dus niet ‘tekort’. Op mijn interviewvraag met welke klasgenoten zij 
bevriend waren noemden veel kinderen de namen van bijna alle kinderen in de klas, 
ook al gingen ze duidelijk niet met elkaar om. Dit antwoord valt te interpreteren als 
ontkenning van een als pijnlijk ervaren constatering geen vriend in de klas te hebben, 
maar vatte ik daarnaast ook op als ‘wat zou het fijn zijn als we allemaal bevriend 
waren’ en dus als een verlangen naar sociale verbondenheid, waarin alle kinderen 
samen een hechte groep zouden vormen.
 Ook de positie van Hein in de klas las ik als een verlangen naar sociale co-
hesie. Hein hield van ‘geintjes’, zoals hij zelf zei, die hij vooral tot uitdrukking bracht 
in verbale pesterijen. Hij was zeer scherp van de tongriem gesneden en liet de meeste 
kinderen woordeloos achter na een pesterij of plagerij. Overal waar iemand gepest, 
geslagen of in tranen was verscheen Heins hoofd met een enorme grijns om er nog 
een schepje boven op te doen. Meestal waren dezelfde klasgenoten doelwit van Heins 
gepest. Zo hadden Marion, Lynn, Stefanie en Michiel dagelijks te lijden onder zijn
beledigingen: ‘Vergeten dat het hartje winter is Michiel?’, wijzend op diens sandalen, 
‘Of hoort dat bij mietjes?’ en tegen Marion: ‘Je bent vergeten jezelf vanmorgen door te 
trekken toen je ging pissen.’ De rest van de klas hield zich afzijdig van deze dagelijkse 
strijd, maar lachte wel om hem. Hein overschreed veel sociale grenzen maar op de een 
of andere manier namen de kinderen hem niet al te serieus. Ze vonden hem ‘grappig’. 
En inderdaad, Hein was vaak onnoemelijk inventief en geestig. Zo probeerde Marie 
een keer in tranen haar tafel schoon te boenen die ze gedachteloos had onder geklad, 
waar meester Tom razend om was geworden. Toen Hein binnenkwam en iedereen om 
Maries tafeltje zag staan (dat dicht bij het zijne stond) riep hij: ‘Ga toch weg ramp-
toerisme [ramptoeristen, sk], ik wil zitten!’ Hierop barstten de kinderen in lachen uit 
en herhaalden zijn uitspraak tegen elkaar. Op een dag tijdens een verkeersles vroeg de 
juf wat je moest doen als je aan kwam fietsen en er een oude dame over het zebrapad 
wilde oversteken. ‘Ga opzij ouwe tang!’, joelde Hein, ‘Of gewoon doodrijden, zo’n
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oud wijf meer of minder maakt ook niks uit!’.De leerkracht reageerde geschokt, maar 
bijna iedereen in de klas vond het hilarisch. ‘Hein pest natuurlijk wel’, zeiden de kin-
deren, ‘maar hij is niet gemeen, hij is gewoon ontzettend grappig’ (in hoofdstuk 3 kom 
ik terug op pesten en het ontkennen ervan).
 Het was opvallend dat de kinderen Hein niet gemeen vonden terwijl dat voor 
mij als buitenstaander en voor zijn slachtoffers zo overduidelijk wel het geval was. 
Deze ontkenning vormt een aanwijzing voor het algemene gevoel over de sfeer in de 
klas: Heins overdrijvingen maakten dit algehele gevoel van gebrek aan onderlinge 
verbondenheid, van wantrouwen en onaardig- en niet solidair zijn zichtbaar, maar 
staken er tegelijkertijd de draak mee. Door alles wat aardig, lief en beleefd was, dus 
door alles wat sociale cohesie in een groep juist bevordert, volkomen te ridiculiseren 
en alles wat naar en vreselijk was te ‘bejubelen’ grapte hij de narigheid weg: ‘Zo erg 
is het allemaal niet jongens! Het valt allemaal wel mee’ was de teneur en ik denk dat 
dat een mededeling was die de kinderen graag wilden horen. Hein was de enige die 
bijna de hele klas aan het lachen kreeg en precies daarom werd hij zo gewaardeerd. 
Zijn humor had een sociale functie: doordat de kinderen samen lachten om iets wat 
pijnlijk voor hen was, ontstond er tòch een soort van onderlinge verbondenheid. Uit 
hun gelach om Hein, en uit de ontkenning van zijn gemeenheid, spreekt dan ook het 
verlangen naar die onderlinge verbondenheid.22

Subgroepen in de klas: van Pubers tot gemarginaliseerden

Het geringe aantal hechte vriendschappen had gevolgen voor het soort sociale con-
stellaties dat in groep 8 was ontstaan. Hiervoor beschreef ik de indeling van Oswald 
en Krappmann (1984) van kinderen in groepen, netwerken en interactievelden. Hier-
mee verschaffen zij een waardevol inzicht in de verschillende soorten verbindingen, 
vriendschappen en de mate van hiërarchie waarin kinderen zich bewegen. Het woord 
groep of subgroep blijft wat mij betreft echter een geldige benaming voor de sociale 
constellaties in deze klas. Immers, binnen een groep gaat het behalve over onderlinge 
relaties ook over gedeelde opvattingen, humor, taal en normen. In de loop van dit 
proefschrift zal ik dan ook laten zien dat de verschillende subgroepen in groep 8 on-
danks een gebrek aan hechtheid in vriendschappen wel degelijk bepaalde opvattingen 
en humor deelden. Tevens is het woord groep of groepje een woord dat de kinderen 
zelf ook in de mond namen en dat daarmee dichter bij hun belevingswereld ligt dan de 
termen van Oswald en Krappmann. Ik zal dan ook spreken van subgroep of groepje.
 Als basis voor de indeling van de klas volg ik die van de kinderen zelf. Ten 
eerste was er een tweetal. Wie van hen het voortouw nam in interacties met klasge-
noten wisselde. Deze twee meisjes, Fenna en Marie, noemden zichzelf de Journa-
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Journalisten. Zij onderhielden als twee van de weinigen in de klas een hechte vriend-
schap met elkaar en hadden als enigen contact met iedereen in de klas. Daarnaast 
waren er vijf subgroepjes te onderscheiden: de Pubers, de Professoren, de Rustige Jon-
gens, de ‘Kinderachtige’ Meisjes en de ‘Kinderachtige’ Jongens. ‘Kinderachtige’ zou in-
derdaad tussen aanhalingstekens moeten staan omdat de kinderen in deze subgroepen 
deze kwalificatie niet op zichzelf van toepassing achtten. Voor de leesbaarheid laat ik 
echter hierna de aanhalingstekens weg. Tot slot spreek ik van de Gemarginaliseerden. 
Zij vormden samen weliswaar geen subgroep (ze hadden geen onderling contact of 
vriendschap met elkaar, op een uitzondering na), maar deelden hun positie onder aan 
de hiërarchie van de klas.
 Een klas in groepen indelen is precair omdat subgroepen van samenstelling 
kunnen veranderen, maar ook omdat kinderen tot verschillende groepjes kunnen be-
horen (Cillessen 2007: 92). In de indeling hieronder geef ik per subgroep aan wie er 
met elkaar bevriend waren, wie juist vaak uitgesloten werd en wie ook vaak speelde 
met iemand uit een ander groepje (of welke groepjes met elkaar speelden en optrok-
ken). Deze indeling, die ik weergegeven heb in figuur 1, is gedurende het hele laatste 
schooljaar stabiel gebleven.

Figuur 1: Subgroepen in groep 8

                    
                  
 De Rustige
 Jongens:
             Mats, Michiel,
           Jeroen, Daiwik,
           Alexander

De Professoren:
Eva, Mirte,
Marion, Lynn
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Jaya, Bodil,
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Nathan, Romeo,
Hein

    De kinderachtige
    Jongens:           De Kinderachtige
           meisjes:

Collin, Osem,     Ellen, Monique,
Erwin                  Desie, Andrea,
           Stefanie, Aisha,
                            Nuray

   
De Journalisten:

   Fenna, Marie
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Subgroep: De Pubers

In het groepje van de Pubers zaten alle kinderen die door hun klasgenoten druk en ‘al 
puber’ genoemd werden: die kinderen die zichzelf zichtbaar maakten in het dagelijkse 
leven op school, zonder dat ze daarmee ook direct populair hoefden te zijn. Maar ook 
Esther hoorde bij de Pubers terwijl ze niet druk was en wel populair en Valerie die 
geen populariteit genoot, maar wel het zichtbaarste meisje van de klas was en druk 
genoemd werd door haar klasgenoten. Binnen de subgroep van de Pubers was Na-
than, met uitzondering van een aantal maanden, de populairste jongen, terwijl Jaya het 
meest populaire meisje was, soms afgewisseld door Esther. Het grootste gedeelte van 
het jaar was Jaya voor alle kinderen in de klas het populairste meisje (zie hoofdstuk 
2). Liesbeth was degene in deze subgroep die het vaakst eruit lag. Soms dwaalde zij 
dagenlang eenzaam over het schoolplein, terwijl zij daarna weer weken lang met de 
andere Pubermeisjes optrok en erbij hoorde.
 De Pubers zelf vonden Romeo eigenlijk te klein (van stuk) om hem als puber 
te zien, maar qua gedrag kwam hij wel in de buurt: brutaal over volwassenen achter 
hun rug om, brutaal tegen andere kinderen en geïnteresseerd in seks (zie hoofdstuk 
2 voor wat kinderen ‘puberachtig’ vonden). Zo zei Amber: ‘Romeo denkt dat hij al 
puber is, maar eigenlijk is hij daar nog wel te klein voor. Toch is hij heel grappig en 
ook brutaal, dus hij hoort er wel bij.’ De Pubers vonden de andere kinderen in de klas 
‘kinderachtig’. Fenna en Marion ‘kwamen in de buurt [van ‘puberachtig’, sk]’, zei 
Nathan, maar Marie was ‘echt heel kinderachtig’ (en Nathan was niet de enige die dit 
vond zoals ik verderop zal laten zien). Valerie vond al haar klasgenoten kinderachtig. 
Ook de kinderen met wie ze optrok: ‘In de klas zitten alleen maar baby’s’, zei ze, ‘Ik 
kan echt met helemaal niemand praten hier. Ze begrijpen me gewoon niet.’ De Puber-
meisjes vonden Valerie ‘al volwassen’ terwijl zij zelf ‘nog kinderen waren’ of ‘pubers 
aan het worden’.
 De vriendschappen binnen deze subgroep waren, op die tussen Jaya en Bodil 
na, niet stabiel noch hecht. Valerie verkoos dan weer Liesbeth, dan weer Esther en dan 
weer Amber tot haar beste vriendin. Valerie voelde zich snel in de steek gelaten en was 
snel boos. Haar vriendinnen waren bang voor haar rappe tong: ‘Ik durf niet te zeggen 
dat ik niet meer met haar bevriend wil zijn’, zeiden Amber en Esther op verschillende 
momenten in de laatste maanden van het laatste schooljaar. De vriendschap tussen 
Esther en Amber was in groep 6 hecht, maar veranderde in de loop van de tijd in een 
oppervlakkiger contact: ‘Amber en ik praten niet zo veel meer met elkaar’, zei Esther 
een keer, ‘het is niet meer zoals vroeger’. Alle Pubermeisjes, behalve Jaya en Bodil, 
gaven aan zich regelmatig eenzaam te voelen in de klas en een hartsvriendin te mis-
sen.
 De vriendschap onder de Puberjongens speelde zich alleen op school af. Na

52



Het verlangen naar vriendschap: groepsdynamiek van groep 8

than en Romeo trokken het meest met elkaar op. Hoewel Hein even zichtbaar was en 
vaak in de buurt van Nathan en Romeo verkeerde, had hij geen vaste vriendschap. Zo 
speelde Hein ook regelmatig met Mats uit de subgroep van Rustige Jongens. De Pu-
berjongens en Pubermeisjes trokken wel veel samen op. Op de dagen dat de jongens 
niet voetbalden waren zij in de buurt van de meisjes te vinden.

Subgroep: De Professoren

‘De Professoren’ was een benaming van de klasgenoten, niet van ‘de Professoren’ 
zelf, voor vier meisjes die erg goed waren in hun schoolwerk (soms werden ze ook 
‘Stuudjes’ genoemd). Eva was niet alleen voor de Professoren maar ook voor veel 
Kinderachtige meisjes het meest populaire meisje. Marion lag het vaakst ‘eruit’. Zij 
wilde erg graag Eva’s vriendin zijn, maar Eva trok het meest naar Mirte. Deze vriend-
schap werd hecht in de loop van het laatste jaar – en zij namen het, samen met Lynn, 
dan ook op voor elkaar of voor Michiel van de Rustige Jongens. In de tweede helft 
van het laatste schooljaar trok Marion steeds meer op met de Journalisten en met Jaya 
en Bodil. ‘Zij is nu ook al puberachtig’, zei Eva een keer terwijl ze Marion en Bodil 
vanaf een afstand gadesloeg. ‘En jij?’, vroeg ik. ‘Nog niet, gelukkig’, zei ze. ‘Waarom 
“gelukkig”?’, vroeg ik. ‘Ik weet niet’, zei ze haar schouders ophalend en even later: 
‘Ze doen zo druk en stoer en praten alleen maar over seks’, ze huiverde licht.
 De Professorenmeisjes, op Marion na, vonden de Pubers ‘overdreven en over-
sekst’, zoals Mirte zei. Mirte vond de Puberjongens ‘eigenlijk ook heel kinderachtig. 
Ze doen groot, maar ze zijn het niet’. Dit was overigens een mening waarin zij niet 
alleen stond (zie hoofdstuk 4).
 De Professoren trokken het meest op met de Rustige Jongens. Eva en Mi-
chiel (Rustige Jongens) kenden elkaar al sinds ze heel klein waren en waren dus ook 
buiten school bevriend. Ook trokken de Professoren regelmatig op met Nuray, die bij 
de Kinderachtige Meisjes hoorde. Soms vonden de Professoren iemand zielig, zoals 
Andrea die altijd gepest werd, en duldden ze diegene een tijdje om zich heen. Duld-
den, want Andrea toelaten gebeurde niet zonder irritatie. Ook hadden de Professoren 
dagelijks contact met de Journalisten, met wie zij vaak de gebeurtenissen in de klas 
evalueerden.
 De Pubers zagen dat Eva erg populair was bij de Professorenmeisjes, bij de 
Rustige Jongens en ook bij de Kinderachtige Meisjes, maar hielden zich verre van 
contact met haar en de andere Professoren. De Pubers deden nogal smalend over de 
Professoren die zij te ‘serieus’ vonden, ‘saai’ en ‘kinderachtig’.
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Subgroep: De Rustige Jongens

De subgroep van Rustige Jongens bestond uit vijf jongens die vaak met elkaar 
speelden en veel contact hadden met de Professorenmeisjes. Mats genoot echter niet 
alleen binnen deze twee groepen populariteit maar ook bij de Kinderachtige Meisjes 
en Jongens. Bovendien werd hij ook door de Pubers gewaardeerd. Hij speelde regel-
matig met de Puber Hein. Jeroen werd door zijn klasgenoten ‘de aardigste jongen’ van 
de klas genoemd. Daiwik en Alexander werden door de meeste kinderen genegeerd 
en Michiel werd door iedereen (behalve de jongens uit zijn eigen groepje en de Pro-
fessoren) gepest. Hoewel Michiel wel vaak met de andere vier jongens uit zijn groep 
speelde, namen de jongens het niet voor hem op als hij gepest werd.
 Jeroen, Alexander en Daiwik vormden al in groep 6 een drie-eenheid. Jeroen 
vertrouwde me toe dat hij de verantwoordelijkheid groot vond: ‘Als ik met Alexander 
in de rij sta is Daiwik teleurgesteld en andersom. Ik probeer het maar een beetje eer-
lijk te verdelen’. Jeroen was de spil van dit groepje binnen de subgroep van Rustige 
Jongens, maar buiten school zagen de jongens elkaar nauwelijks. Jeroen vond zijn 
vrienden in de klas eigenlijk ook nog te wild, zoals hij zei. ‘Ik vind dat wilde gedoe 
zo kinderachtig’, zei hij, terwijl Alexander en Daiwik zichzelf ook rustig vonden. Zij 
waren tevreden met hun positie in de klas en bemoeiden zich, behalve met de Profes-
soren, niet met andere subgroepen. Mats daarentegen lette altijd heel goed op wat er 
in andere groepjes gebeurde en vond het belangrijk dat de Pubers hem ‘zagen staan’.

Subgroepen: De Kinderachtige Meisjes en de Kinderachtige Jongens

De Kinderachtige Meisjes en de Kinderachtige Jongens werden door de rest van de 
klas zeer vaak ‘kinderachtig’ genoemd. Zij vonden zichzelf echter niet kinderachtig. 
De meeste kinderen in deze twee subgroepen werden regelmatig gepest door de Pu-
bers en genegeerd door de andere subgroepen. In de loop van het laatst schooljaar 
ontstonden tussen de verschillende meisjes vriendschappen. Zo vonden Stefanie en 
Aisha elkaar. Stefanie was voorheen goed bevriend geweest met Puber Amber, maar 
toen Amber steeds meer naar de Pubers toetrok, verwaterde deze vriendschap. Aisha 
was er in groep 8 nieuw bijgekomen. Desie en Andrea waren twee Kinderachtigen 
die door iedereen gepest en genegeerd werden. Zij waren een beetje tot elkaar veroor-
deeld, trokken met elkaar op maar waren geen vriendinnen. Monique was in groep 6 
een van de Pubers geweest. Hoewel de Pubers haar ook een puber vonden, werd ze 
niet toegelaten tot die subgroep. Zij trok op met de nieuwkomer Ellen, die door de Pu-
bers eveneens als puber gezien werd en regelmatig werd uitgenodigd erbij te komen, 
wat ze niet deed. Ze trok het meeste op met Monique maar ze waren geen echte vrien-
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dinnen, zoals beide meisjes het zeiden (omdat ze elkaar buiten schooltijd niet zagen). 
Nuray speelde met alle meisjes uit deze subgroep, maar was ook vaak in de buurt van 
de Professoren en de Journalisten te vinden. Ze werd niet gepest, maar had ook geen 
vaste vriendin. De Kinderachtige Meisjes volgden met grote interesse wat de Pubers 
allemaal deden.
 Van de Kinderachtige Jongens, bestaande uit Erwin, Collin en Osem, was de 
laatste er in groep 7 nieuw bijgekomen. Zijn klasgenoten lieten hem met rust, vonden 
hem wel aardig, maar trokken niet met hem op. Tussen Osem en Collin groeide in de 
loop van het jaar een vriendschap. Erwin en Collin wilden allebei graag voetballen 
maar mochten nooit meedoen. Osem mocht in de pauzes wel mee basketballen. Collin 
werd door haast iedereen in de klas gepest, en hoewel minder heftig dan Collin, was 
ook Erwin dit lot beschoren. Erwin had wel regelmatig contact met Puber Hein.
 Collin, Osem en Erwin hadden zelden positief contact met andere kinderen in 
de klas. Ook niet met de Kinderachtige meisjes. Sterker nog, de Kinderachtige meisjes 
maakten er een sport van Collin het leven zuur te maken.

Het tweetal: De Journalisten

In figuur 1 is te zien dat de verschillende subgroepen, op de Professoren en de Rustige 
Jongens na, niet veel met elkaar te maken hadden, afgezien van een enkel los contact. 
Op dit geringe onderlinge contact was één uitzondering: de twee Journalisten van 
de klas, Marie en Fenna. Zij noemden zichzelf de Journalisten omdat zij altijd op de 
hoogte waren van alle ontwikkelingen in de klas en zelf vaak actief op zoek gingen 
naar ‘nieuwtjes’. Zij vormden een hecht tweetal (een van de weinige standvastige en 
hechte vriendschappen in de klas), dat weliswaar gedurende enkele maanden in groep 
8 op school minder met elkaar omging, maar buiten schooltijd aldoor bevriend bleef. 
Terwijl Fenna een tijdlang veel optrok met de Pubers Jaya en Bodil, zocht Marie haar 
vertier bij Professor Marion en Kinderachige Nuray.
 Dit tweetal, met Marie voorop, bemiddelde bij ruzies, nam het op voor ge-
marginaliseerden, verzorgde de gewonden, troostte de huilenden en liet zich erop 
voorstaan dat ze altijd als eerste op de hoogte was van de nieuwtjes. Behalve met de 
Kinderachtige Jongens, hadden zij met elke andere groep contact.
 Alle kinderen accepteerden de bemiddelende rol van het tweetal en maakten 
gebruik van hun diensten: als er iemand verliefd was riepen ze Marie’s hulp in; als er 
ruzie was werd er gevraagd of Fenna of Marie kon helpen; als iemand wilde weten 
wat die of die gezegd had, stuurde hij of zij de Journalisten erop af of als er iemand 
huilde rende een omstander het schoolplein over op zoek naar Marie. Marie werd 
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gevraagd voor troost en steun. Fenna voor een verbale verdediging: zij kon goed van 
zich af bijten en kinderen (vooral ook buiten de klas) vreesden haar boosheid.
 Het was opvallend dat de klasgenoten Marie ‘kinderachtig’ noemden, in-
clusief haar vriendin Fenna. Opvallend omdat de ‘kinderachtigen’ meestal gemeden 
werden, terwijl de kinderen zelf contact met Marie opzochten. In het hoofdstuk over 
populariteit kom ik hier uitgebreid op terug.

De Gemarginaliseerden

De gemarginaliseerden vormden samen geen subgroep. Uit bovenstaande is duide-
lijk geworden dat elke subgroep een ‘eigen’ gemarginaliseerde had: iemand die vaak 
door de andere kinderen werd buitengesloten. Bij de Pubers overkwam dit Liesbeth 
het meest, maar werd uiteindelijk aan het eind van het schooljaar Valerie verdreven. 
Zodanig dat ze de laatste weken helemaal niet meer op school kwam. Bij de Profes-
soren lag Marion er steeds buiten, totdat zij van groep verhuisde aan het eind van het 
jaar en zich bij de Journalisten en de Pubers aansloot. De subgroep Kinderachtige 
Meisjes bestond uit meisjes die ergens anders geen aansluiting vonden en er samen 
het beste van maakten, al speelde Nuray soms nog wel met de Professoren of trok zij 
soms op met Marie (Journalisten). Bij de Kinderachtige Jongens ontstond door de 
zich ontwikkelende vriendschap tussen Osem en Collin voor Erwin soms een een-
zame tijd, terwijl Collin door de rest van de klas gepest werd. En van de Journalisten 
moest Marie het een tijdlang ontgelden, hoewel Fenna haar nooit volledig in de steek 
liet. Ook bij de Rustige Jongens was er geen sprake van verstoting. Alhoewel Michiel 
het wel moest ontgelden bij de rest van de klas. Terwijl de Professoren en zijn eigen 
subgroep hem accepteerden, werd hij door de rest van de klas gepest. Er was dus een 
aantal kinderen dat door vrijwel de hele klas gemarginaliseerd werd: Michiel, Collin, 
Desie, Andrea, Stefanie en Aisha. Hen noem ik de Algeheel Gemarginaliseerden, bij 
gebrek aan een betere term. In hoofdstuk 3 komt hun marginalisering uitgebreid aan 
bod.

Conclusie

Dit hoofdstuk was het noodzakelijke begin voor mijn verhaal over de kinderen van 
groep 8 en het sociale werk dat zij moesten verrichten om zich in hun sociale wereld 
met behulp van de twee kernopdrachten en de eisen uit verschillende vertogen een 
positie te verwerven en deze te behouden of juist te veranderen. De sociale constel-
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latie van de klas werd gekenmerkt door het veelal ontbreken van hechte vriendschap-
pen: hierdoor was de sfeer in de klas vaak gespannen en voelden veel kinderen zich on-
veilig. De klas bestond uit verschillende subgroepen, waarbinnen de kinderen vooral 
met elkaar optrokken, op een paar uitzonderingen na vriendschappen wisselden, maar 
waarbinnen desondanks overeenstemming heerste over bepaalde onderwerpen, zoals 
in de rest van dit proefschrift duidelijk zal worden.
 Aan de top van de hiërarchie stond de subgroep van de Pubers. Zij zetten, 
zoals in de komende hoofdstukken te lezen zal zijn, de toon. De hele klas volgde 
dan wel met belangstelling, dan wel met lichte afkeer wat de Pubers deden en zei-
den. De Journalisten hadden als enige twee contact met alle kinderen in de klas en 
volgden de Pubers op de voet. De subgroep Professoren bestond uit meisjes die goed 
konden leren. Zij hielden zich het meest afzijdig van wat de Pubers ‘dicteerden’. De 
Rustige Jongens trokken veel op met De Professoren. Ook zij hielden zich afzijdig 
van het zichtbare sociale gewoel van de Pubers. De Kinderachtige Jongens en Kin-
derachtige Meisjes volgden de Pubers met zeer veel belangstelling maar werden door 
hen naar de marges van de klas verwezen. Tot slot beschreef ik dat elke subgroep zijn 
eigen gemarginaliseerde(n) had en dat er een aantal kinderen was dat door de meeste 
klasgenoten gemarginaliseerd werd.
 Dat de sociale constellatie van deze subgroepen stabiel bleef gedurende dat 
laatste schooljaar, wil echter nog niet zeggen dat de kinderen zich van hun positie ze-
ker wisten; dat zij zich met gemak door het dagelijkse sociale leven bewogen of hun 
positie zonder meer aanvaardden. Ook betekende het ontbreken van hechte vriend-
schappen geenszins dat de kinderen zich volledig los van elkaar bewogen, een ei-
gen idiosyncratisch pad bewandelden en geen invloed op elkaar uitoefenden. Er was 
wel degelijk sprake van een hiërarchie, van populaire kinderen en gemarginaliseerde 
kinderen. En deze hiërarchie, het constitueren en het consolideren ervan, kostte de 
kinderen veel werk. Een nadere bestudering van deze hiërarchie toont dat de kin-
deren elkaar eisen stelden, daaraan wilden voldoen en met behulp daarvan een positie
trachtten te veroveren. Populariteit werd geconstitueerd door de tweedeling kinder-
achtig en puberachtig. Het volgende hoofdstuk neemt dan ook populariteit en pu-
berteit als thema’s. Het hoofdstuk daarna gaat in op marginalisering.

57


