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HOOFDSTUK 3

Marginalisering:
de angst sociaal te vallen

In het vorige hoofdstuk liet ik zien waarom de dichotomie ‘puberachtig’ en ‘kinder-
achtig’ een constituerende rol speelde in de hiërarchie van groep 8. De populairsten 
van de klas waren de ‘puberachtigen’. In de klas als geheel bestond consensus over 
een aantal gemarginaliseerden: bijna iedereen gaf hun te verstaan ‘kinderachtig’ te 
zijn. Hen noem ik de ‘Algeheel Gemarginaliseerden’, ook al is dit niet een heel ge-
lukkige term gezien het feit dat sommige van deze kinderen wel degelijk een vast 
iemand in de klas hadden met wie zij optrokken en met wie in sommige gevallen een 
vriendschap ontstond – en gezien het feit dat ook deze kinderen zo nu en dan werden 
ingesloten (zie Intermezzo). De benaming toont echter het beste dat deze kinderen 
door het merendeel van hun klasgenoten naar de marges verwezen werden. Dit proces 
van marginalisering herhaalde zich binnen elke subgroep in de klas: elke subgroep 
sloot op haar beurt ook iemand uit.
 Sociaalpsychologen hebben veel onderzoek gedaan naar uitsluiting, vooral 
naar pestgedrag onder kinderen, naar de gevolgen van pesten voor kinderen en naar de 
oplossingen voor pestgedrag op scholen (Besag 1989; Camodeca 2003; Coie, Dodge 
& Kupersmidt 1990; Hattum 1997; Henry 2008; Macklem 2003; Mooij 1992; Olweus 
1993; Smith & Sharp 1994; Rigby 2008; Tattum & Herbert 1993). Hoewel de meeste 
auteurs pesten bezien als inherent aan een groepsstructuur (Besag 1989; Hattum 
1997; Van der Meer 1988), aan het verlangen naar status in de groep (Henry 2008), of 
ontstaand uit het schoolklimaat (Olweus 1993; Kassenberg 2002) en de samenleving 
(buurt, media zoals computerspelletjes en televisiegeweld) (Hattum 1997; Macklem 
2003), leggen zij de oorzaak toch vooral bij de individuele eigenschappen van pest-
koppen en hun slachtoffers. Zoals ook Ronald Jacobson opmerkt:
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Hoofdstuk 3

Through this research [on bullying, sk] we have come to understand that bully-
ing as both a dyadic and peer group phenomenon, primarily situated in the heads 
(thinking) of those involved, or in a lack of skill or expertise, or in the delinquency 
of a bully who needs to be reformed (Jacobson 2007).

Pestkoppen komen naar voren als zelfverzekerd, impulsief en agressief, en als kin-
deren die geen angst of schuldgevoel kennen. Van de slachtoffers is bekend dat zij 
over weinig zelfvertrouwen en sociale vaardigheden beschikken en niet tegen agressie 
kunnen (Besag 1989; Camodeca 2003; Macklem 2003; Olweus 1993; Smith & Sharp 
1994). In al deze onderzoeken wordt groepsdynamiek genoemd of verondersteld maar 
niet meegenomen als oorzaak van of verklaring voor pesten. Alleen Van Hattum en 
Van der Meer benoemen expliciet dat degenen die niet aan de groepsnormen voldoen 
gepest worden (Van Hattum 1997: 11; Van der Meer 1988: 10). Evenwel blijft de vraag 
onbeantwoord waarom die groepsnormen met zoveel kracht en macht opgeroepen en 
bestendigd dienen te worden.40 Op die vraag formuleert dit hoofdstuk een antwoord.
 De normen die groep 8 hanteerde betroffen zowel gedragsnormen als een 
somatisch normbeeld. Wie daaraan volgens de populaire kinderen van de klas niet 
voldeed, werd gemarginaliseerd. Met behulp van dominante denkbeelden trokken de 
klasgenoten grenzen, legden criteria aan, stelden eisen aan lichaam en gedrag en le-
gitimeerden hiermee hun eigen hogere positie in de hiërarchie. Doordat de kinderen 
deze normen niet helemaal zelf hadden verzonnen, maar gebruikmaakten van domi-
nante opvattingen omtrent lichaam en gedrag, leken de criteria voor in- en uitslui-
ting ‘natuurlijk’ en ‘vanzelfsprekend’ en werden zij tevens op een bepaalde manier 
onderschreven door de gemarginaliseerden zelf (vgl. Elling 2002: 24,25): dat wil niet 
zeggen dat zij het eens waren met hun marginale positie of zelf meenden aan de cri-
teria voor uitsluiting te voldoen, maar wel dat zij het op zich eens waren met de gel-
dende gedragsnormen en het geldend somatisch normbeeld. De vertogen, de normen 
en het lichaamsbeeld daarin, waren dus ‘hegemoniaal’.
 In dit hoofdstuk laat ik zien wie er op grond van welke criteria en op welke 
manieren werden gemarginaliseerd. De vraag die ik wil beantwoorden is waarom de 
kinderen met zoveel verve de groepsnormen bestendigden door klasgenoten te mar-
ginaliseren.

Mechanismen van insluiting en uitsluiting

In de klas bestonden er twee verschillende soorten gemarginaliseerde kinderen: zij 
die door hun eigen subgroep gemarginaliseerd werden en zij die door bijna de hele 
klas uitgesloten werden. De mechanismen voor in- en uitsluiting waren dezelfde. Een 
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Marginalisering: de angst sociaal te vallen

opvallend verschil was echter dat voor de Algeheel Gemarginaliseerden haast nooit 
iemand in de bres sprong, terwijl een gemarginaliseerde uit een subgroep wel degelijk 
kon rekenen op steun, vaak zelfs van iemand uit een andere subgroep. Dit maakte de 
positie van deze gemarginaliseerden minder schrijnend dan die van de Algeheel Ge-
marginaliseerden. Het ging bij ‘het in de bres springen’ niet zozeer om vriendschap, 
maar om iemand met zo’n positie in de hiërarchie van de klas dat diens (of dier) hulp 
verschil uitmaakte. Zo schoten de Journalisten regelmatig gemarginaliseerden uit an-
dere subgroepen te hulp en kwamen de Professorenmeisjes regelmatig op voor de 
Algeheel Gemarginaliseerde Andrea. Hierdoor hielden pesterige of nare opmerkingen 
op dat moment op. Eenmaal Algeheel Gemarginaliseerd, kon deze hulp nieuwe be-
ledigingen echter niet voorkómen.
 Het in de bres springen voor een gemarginaliseerde uit een ander groepje ge-
beurde soms uit medelijden met dit slachtoffer, maar was even vaak een manier om de 
eigen positie in de klas te verstevigen of een poging deze te verbeteren. Zelden bood 
een kind in zijn of haar eentje hulp. Hij of zij zocht eerst een bondgenoot om samen 
de dader(s) te confronteren:

Op een avondvierdaagse hadden de Professorenmeisjes Eva en Mirte Marion ex-
pres van zich afgeschud door hard te gaan lopen en ‘te verdwijnen’. Marion was 
de volgende dag vroeger dan anders op school gekomen en had de streek die haar 
geleverd was al in geuren en kleuren verteld aan Jaya en Bodil. In de klas vroeg 
Monique, met Nuray (Kinderachtige Meisjes) aan haar zij en haar blik richting 
Jaya en Bodil (Pubers), treiterig aan Eva en Mirte: ‘En? Zijn jullie trots op jullie 
medaille? Echt verdiend hè? Lekker Marion in haar eentje laten lopen!’ ‘Flauw 
van jullie hoor!’, voegde Nuray toe. ‘Ja, goede vriendinnen zijn jullie hoor!’, deed 
Jaya er een schepje bovenop. Monique glunderde. Eva en Mirte werden rood en 
zeiden niets. Marion zei: ‘Laat maar jongens, we hebben het wel uitgepraat’, maar 
ze keek triomfantelijk. ‘Ik zou ze nooit meer aankijken’, zei Bodil, ‘kinderachtige 
meiden’. ‘Kom even naar mijn nieuwe jas kijken’, zei Jaya tegen Monique, Nuray 
en Marion. Blij liepen de meisjes mee naar de gang.

Monique begon haar ‘hulpactie’ pas nadat zij kort daarvoor op het schoolplein de 
verontwaardigde reacties van Jaya en Bodil op Marions verhaal had opgevangen. Ze 
wist dat ze gelijk zou krijgen van deze drie meisjes. Hierdoor durfde Monique het 
te riskeren om de confrontatie met de populaire Eva aan te gaan. Monique’s positie 
in de klas was niet sterk; zelden nam ze het op voor iemand uit haar eigen subgroep 
(Kinderachtige Meisjes). Nu zag zij haar kans schoon om het voor een populairder 
iemand op te nemen en daarmee erkenning te krijgen van de populaire Jaya, die haar 
inderdaad onmiddellijk ‘insloot’. De rest van de dag was Monique meer in de buurt 
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van Jaya te vinden dan anders en straalde ze. De volgende dag joegen Bodil en Jaya 
haar weer weg: ‘Je moet niet de hele tijd zo achter ons aan lopen Monique!’, zeiden 
ze en sloften arm in arm weg van haar.
 De redenen voor uitsluiting van kinderen door hun eigen subgroepje vonden 
de andere klasgenoten vaak niet terecht – en die vormden dan ook aanleiding voor 
onderling gesprek, discussie, of geroddel. Anders lag het bij het uitsluiten van de Al-
geheel Gemarginaliseerden: over hen bestond, een enkele uitzondering daar gelaten, 
wel consensus.
 Het maken van nare opmerkingen vormde het meest gebezigde mechanisme 
van uitsluiting. Soms vormde gedrag een aanleiding om dergelijke opmerkingen te 
maken, maar vaak genoeg zeiden klasgenoten in het voorbij gaan iets als:

‘Hoeveel flessen kokosolie heb je eigenlijk per week nodig Andrea? Honderd?’; 
‘Het stinkt hier, ik word kotsmisselijk!’ ‘Ja Andrea zit achter je’. ‘Dikzak, ga op-
zij!’ ‘Wanneer ga je er weer op los rammen Collin?’; ‘Geef jouw snoep maar aan 
mij Desie, jij moet toch op dieet’; ‘Visoog [tegen Stefanie]! Zit je weer te gieche-
len om niks? Baby!’ ‘Weer nieuwe schoenen van je zusje aan Michiel?’

Dit soort retorische vragen en opmerkingen kregen deze kinderen niet éénmaal per dag 
te horen, maar wel tien of twintig keer. En omdat hun klasgenoten deze opmerkingen 
los van elkaar maakten, niet ten overstaan van de hele klas, leek niemand door te heb-
ben hoezeer deze kinderen te lijden hadden. Op mijn vraag welke kinderen in de klas 
gepest werden gaven zij namelijk als antwoord:

‘Er worden eigenlijk geen kinderen echt gepest. Behalve Andrea misschien. Maar 
die vindt het niet zo erg volgens mij’.41 ‘Denk je dat nou ècht?’, vroeg ik dan, met 
een verontwaardiging in mijn stem die ik niet kon verbergen. Maar daardoor lieten 
de klasgenoten zich niet uit het veld slaan: ‘Als ze het erg vond, dan zag ze er wel 
anders uit, dan zat ze zielig in een hoekje’ of: ‘Ze maakt het er ook zelf naar. Na-
tuurlijk niet dat ze gepest wordt… Maar ze kan heus wel geen kokosolie in haar 
haar doen en andere kleren aantrekken en niet alles geloven wat je zegt en geen 
domme dingen zeggen.’

Ook over de andere Algeheel Gemarginaliseerden, Collin, Desie, Michiel, Stefanie 
en Aisha, zeiden klasgenoten dat ze andere kleren aan moesten doen, hun haren, hun 
gedrag moesten veranderen; dat ze moesten afvallen of juist moesten aankomen. ‘Doe 
er dan ook iets aan!’, riep Marie een keer nijdig toen Desie een paar dagen lang werd 
gepest met een outfit. In het geval van Aisha deed zelfs de leerkracht mee42:
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Aisha kwam vaak te laat op school. Ze probeerde stiekem op haar plaats te gaan 
zitten en kreeg dan (maar ook als ze naar hem toeging) de woede van Tom over 
zich heen (dit gebeurde zeer regelmatig): ‘Gluiperd!’, riep hij dan, ‘Dacht je dat ik 
je niet zag? Ben je al naar Hans geweest [het hoofd van de school, sk]?’ En dan met 
een klein hoog stemmetje: ‘”Nee Tom, daar ben ik te stom en te achterbaks voor. Ik 
geef mijn moeder de schuld, ik kan er zelf niets aan doen, ik ben een kleuter.” Moet 
je moeder je billen nog afvegen? Je kunt toch zelf een wekker zetten?’ Tijdens een 
dergelijke preek zaten de klasgenoten te gniffelen. Wanneer ik hun vroeg, hoe ze 
vonden dat Tom reageerde op Aisha, zeiden ze: ‘Ze komt altijd te laat. Ze maakt 
het er zelf naar. Ik kom toch ook op tijd?’

De gemarginaliseerden stonken, ze slijmden, ze waren vies, te dik, te dom, te slim, 
te lelijk, te laf, te wild en kinderachtig. De gronden waarop deze kinderen werden 
uitgesloten zijn te verdelen in twee categorieën: ten eerste de criteria die betrekking 
hadden op het lichaam en ten tweede de criteria die betrekking hadden op gedrag. Al 
deze criteria tezamen vormden onderdeel van normen zoals deze de ronde deden in 
groep 8. Aangezien ik de eisen omtrent gender en seksualiteit in latere hoofdstukken 
apart behandel, zal het in dit hoofdstuk met name gaan over maakbaarheid en authen-
ticiteit, gekoppeld aan de puberteit, als normerend voor de onderlinge verhoudingen. 
Voordat ik de criteria die voortvloeiden uit deze twee kernopdrachten, bespreek zal 
ik eerst laten zien hóe de kinderen elkaar in- en uitsloten. Insluiting en uitsluiting zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden (O’Reilly 2005). Een mechanisme van uitslui-
ting is altijd tevens een mechanisme van insluiting, oftewel wie marginaliseert sluit 
ook een ander of anderen in.

Roddelen

Roddelen is een specifieke manier van spreken waarbij gedrag of uitspraken van ie-
mand niet alleen worden doorverteld maar ook geëvalueerd, beoordeeld of veroordeeld 
(Eder & Enke 1991: 494). Door middel van roddelen bespreken kinderen (en volwas-
senen), zoals ik verderop zal laten zien, gedragscodes en de morele orde, discussiëren 
erover of stellen al pratend gedragsregels op (vgl. Strating 1998: 36-39). Roddelen is 
een manier waarop mensen betekenis geven aan hun sociale wereld: ‘Through gos-
sip, people make sense of what surrounds them, interpreting events, people, and the 
dynamics of history ‘ (Besnier 2009:3). Nico Besnier stelt dat roddelen tegelijkertijd 
onderlinge verbondenheid en een positief zelfbeeld creëert (Besnier in Eder & Enke 
1991: 494): de roddelaars bevestigen hun onderlinge verbondenheid en stellen zich-
zelf in moreel opzicht boven degenen over wie zij roddelen. Roddelen sluit echter niet 

93



Hoofdstuk 3

alleen mensen in (de mederoddelaars) maar ook mensen uit (vgl. Besnier 2009: 15). 
Roddelstromen volgen dan ook de sociale hiërarchie (vgl. Eder 1995: 110; Hey 1997: 
139): wie hoog in de hiërarchie staat heeft meer toegang tot roddels dan wie onderaan 
staat. Voor roddel is kennis nodig (vgl. Strating 1998: 37) en hoe hoger iemand in de 
hiërarchie van een klas staat hoe meer kennis hij over klasgenoten heeft en hoe meer 
mogelijkheden om over en mee te roddelen. Het lijkt hierdoor alsof degene die geen 
toegang tot roddels heeft, sociaal wordt buitengesloten omdat zij of hij niets oppikt, 
niet mee kan praten over gedrag van klasgenoten en daardoor niets ‘interessants’ te 
vertellen heeft. Echter, zoals verderop zal blijken, gemarginaliseerden werden niet 
zozeer uitgesloten van roddels, maar als wel van het roddelen met klasgenoten die 
hoger in de hiërarchie stonden dan zij zelf.
 Alle kinderen in groep 8 deelden de opvatting dat roddelen (in de zin van 
kwaadspreken) niet mocht. Ze zeiden zelf niet te roddelen en bezigden ‘roddelaar/
ster’ als scheldwoord. Desondanks deelden ze elkaar even zo vaak mee dat ze nog 
‘een vette roddel’ hadden of trokken zich terug met de woorden ‘even roddelen, hoor’. 
Volgens de jongens was roddelen een van de voornaamste dagelijkse bezigheden van 
meisjes. Echter, de jongens waren minstens zo nieuwsgierig naar gebeurtenissen en 
belevenissen van klasgenoten als de meisjes. Nathan en Hein (Pubers) bijvoorbeeld 
brachten zelf ook vaak roddels in en probeerden ze als eersten op te vangen en door te 
vertellen. Elk groepje had zo zijn eigen nieuwsbrenger of ‘berichtenvanger’:

Erwin (Kinderachtige Jongens) legde zijn oor altijd te luisteren bij een groepje 
roddelende kinderen, om het nieuws daarna aan zijn subgroepje, bestaande uit Col-
lin en Osem, over te brengen. Hij ging heel opzichtig voorzichtig te werk bij het 
afluisteren: al spiedend om zich heen ging hij steeds een stapje dichter bij de rod-
delaars staan. Toen ik hem voor de tweede keer op een dag ‘betrapte’, giechelde hij 
en zei: ‘Ze [de meisjes, sk] hebben altijd wel wat te vertellen’, hetgeen hem leek 
te verbazen.

Als de meisjes hem in de gaten kregen werd hij in eerste instantie hardhandig 
weggeduwd, maar wanneer hij weer terugkwam (‘Ik mag hier toch zeker wel gewoon 
staan!’), lieten ze hem ook vaak begaan. Dat hij de roddels opving was niet erg: hij 
kon er toch niet mee roddelen.
 Een goede roddel moest voor de kinderen nieuwswaarde hebben en over ie-
mand uit de klas of directe omgeving van de roddelaars gaan. Dit maakte ik tenmin-
ste op uit de reacties op het ‘verkeerd soort’ roddels over de ‘verkeerde personen’. 
Zo zei Lynn (Professoren) bijvoorbeeld een keer op samenzweerderige toon tegen 
Jaya: ‘Wist je al dat Els en Tom [de juf en meester, sk] ruzie hebben gehad gisteren?’ 
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Waarop Jaya zei: ‘Lekker belangrijk Lynn’. Ook de anderen die Lynn hadden gehoord 
reageerden niet op haar nieuwtje dat ze als roddel bracht.
 Vaak kondigden de kinderen een roddel aan als ‘nieuwtje’. Zo had Desie (Al-
geheel Gemarginaliseerde) heel goed in de gaten dat roddelen een belangrijke manier 
was om ‘erbij te horen’. Ze deed dan ook pogingen om zelf met roddels op de proppen 
te komen (vgl. Eder & Enke 1991: 504/505). Maar omdat ze bijna nooit iets te horen 
kreeg van de klas, vertelde ze over dingen die ze ‘op straat’ of uit de krant had op-
gevangen en bracht die alsof het roddels waren: ‘Weet je al dat ze zeggen dat het Van 
Gogh Museum in de fik staat?’, vroeg ze bijvoorbeeld een keer en verwachtingsvol 
keek ze naar de Professorenmeisjes en Journalisten die met elkaar stonden te praten. 
Pijnlijk genoeg was dit niet het soort nieuwtje waar haar klasgenoten op zaten te 
wachten. Hoewel klasgenoten, onder wie ook Marie (als eerste op de hoogte van alle 
nieuwtjes), nooit directe vragen van Desie beantwoordden, stuurden zij haar ook niet 
weg als ze bij een groepje roddelende meisjes kwam staan. Maar als Desie vervolgens 
wat zij had opgevangen opgewonden aan een andere klasgenoot ging vertellen, werd 
er gedaan of wat zij vertelde onbelangrijk was:

Op een keer rende Desie naar Eva met het nieuwtje dat Valerie had gerookt. Dit 
had zij net opgepikt van Fenna en Marie. ‘Moet zij weten’, reageerde Eva en ze 
draaide zich om om vervolgens met Lynn en Mirte uitgebreid te evalueren hoe 
idioot Valerie wel niet was, Desie ontgoocheld achter zich latend.

Desie en ook de gemarginaliseerde Erwin uit het voorbeeld hierboven mochten hun 
roddelende klasgenoten afluisteren omdat ze wat zij te horen kregen nooit konden de-
len vanwege hun marginale positie in de klas. Als iemand met een hogere positie erbij 
had gestaan was diegene ofwel ingesloten in het geroddel of hadden de roddelaars 
hun gesprek gestaakt. Het ging dus niet zozeer om de roddel of het nieuwtje op zich, 
maar om het roddelen erover en het evalueren ervan met kinderen in dezelfde of een 
net iets hogere positie in de hiërarchie van de klas. Roddelen was tegelijk een mecha-
nisme van insluiting en van uitsluiting en creëerde zowel onderlinge verbondenheid 
als grenzen.
 Door middel van roddelen evalueerden de kinderen gedrag en formuleerden 
zij normen hiervoor. Degene die de roddel begon poogde medestanders voor zijn of 
haar visie te winnen, maar koos vaak wel voor een roddel die verbazing en afkeer 
teweegbracht. Niet alleen hadden de Pubers toegang tot heel veel roddels (over ieder-
een in de klas) en initieerden zij roddels, zij konden het zich ook permitteren om het 
niet eens te zijn met de beoordelingen en evaluaties van bijvoorbeeld de Professoren, 
of de Kinderachtige Kinderen. Als populairsten van de klas zetten zij de toon voor de 
gedragsnormen, bepaalden zij wat goed en niet goed was. Als de Professoren of Jour-
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nalisten ingesloten waren in het geroddel van de Pubers, lieten zij zich niet kritisch uit 
(dit gebeurde wel achter de rug van de Pubers om). Onderling waren de Pubers echter 
voorzichtiger met hun oordelen, herstelden zij snel een eerste te negatief of te positief 
oordeel als mederoddelaars hun wenkbrauwen optrokken, of zeiden: ‘Nee hoor, nee 
hoor’, om hun reactie weer te ontkrachten. Alle kinderen ervoeren een zekere druk om 
het eens te zijn met degenen uit de eigen subgroep (of met degenen uit de ‘hogere’, de 
Puber groep) (vgl. Eder & Enke 1991: 505).43 Zo konden de deelnemers aan geroddel 
van één subgroep, bijvoorbeeld de Pubers of de Professoren, hun ‘lidmaatschap’ van 
die subgroep in ieder geval tijdelijk verliezen als zij te vaak aangaven het niet eens te 
zijn met het oordeel van de roddelaar. Dit overkwam Lynn regelmatig als zij te zeer in 
ging tegen roddels over Andrea. Zij was een van de weinigen van de klas die wèl zag 
dat Andrea leed onder het gepest. In haar eigen subgroep, de Professoren, probeerde 
ze het voor het meisje op te nemen. Dit werd haar niet in dank afgenomen: ‘We mogen 
toch zeker wel over haar roddelen?’, snauwde Mirte een keer, ‘Verder zijn we toch 
aardig voor haar?’ Als Lynn te vasthoudend haar afkeuring van het geroddel over An-
drea liet blijken, lieten de andere Professoren haar een paar dagen links liggen. Rod-
delen was dus duidelijk een manier om onderlinge verbondenheid te scheppen en wie 
te zeer een andere mening ventileerde, werd in ieder geval tijdelijk gemarginaliseerd.
Roddels en roddelen waren een van de bouwstoffen van een soort ‘sociaal kapitaal’, 
het materiaal waarmee de kinderen hun groep als ook hun positie binnen die groep 
konden bestendigen (vgl. Bourdieu 1992: 132).44 De verdeling van sociaal kapitaal 
was onevenredig: hoe hoger in de hiërarchie, des te meer sociaal kapitaal iemand ter 
beschikking had. De gemarginaliseerden hadden weinig sociaal kapitaal tot hun be-
schikking. Daarbij zorgden de hogergeplaatste klasgenoten er ook voor dat ze geen 
toegang kregen tot de bouwstoffen die nodig waren om sociaal kapitaal te verwerven: 
de Algeheel Gemarginaliseerden konden niet deelnemen aan roddelen, niet alleen om-
dat zij niet genoeg roddels hadden in te brengen, maar ook omdat zij actief geweerd 
werden van het roddelen zelf.
 Een aspect van roddelen dat een aparte behandeling verdient, is ‘het geheim’. 
Ook geheimen waren een middel waarmee kinderen elkaar in- en uitsloten en daarmee 
bouwstoffen van sociaal kapitaal.

Geheimen

Dat roddelen en geheimen met elkaar verbonden zijn klinkt wat paradoxaal: in rod-
delen gaat het immers juist vaak om het verklappen of doorvertellen van geheimen. 
De meeste definities van ‘geheim’ dragen het woord ‘verborgen’ in zich, zoals het 
geheim als opzettelijk verborgen of achtergehouden informatie (vgl. Bellman 1984:4; 
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Blok 1982: 10). Echter, een aantal auteurs stelt dat informatie pas tot geheim gemaakt 
wordt in de selectieve onthulling ervan (Beidelman in De Jong 2001: 11; Bellman 
1984: 5; Taussig 1999: 267-270). Volgens Georg Simmel doet niet de inhoud van een 
geheim er toe, maar het bezit ervan. Het bezit van een geheim creëert een uitzonder-
lijke positie (Simmel 1982: 282).45 Ook Sissela Blok wijst op de relatie tussen gehei-
men en macht of controle:

To be able to hold back information about oneself or channel it and thus influence 
how one is seen by others gives power (…) To have no capacity for secrecy is to be 
out of control over how others see one; it leaves one open to coercion. To have no 
insight into what others conceal is to lack power as well (Blok 1982: 19).

Inderdaad classificeerden de kinderen de in mijn volwassen ogen onbeduidendste din-
gen als ‘geheim’ door ‘Niet doorvertellen, hoor!’ achter een mededeling te plakken. 
Het delen van geheimen achtten de kinderen een essentieel onderdeel van vriendschap 
(vgl. Kuik 1996, 1998; Rubin 1981; De Waal 1989). Ze vertelden me dat ze in de klas 
eigenlijk niemand vonden met wie ze een geheim konden delen (en dat ze dus met 
niemand genoeg bevriend waren). ‘Niemand om geheimen mee te delen’ was voor 
de kinderen een manier om te zeggen dat ze ‘niet genoeg vertrouwen’ in iemand had-
den. Dit wil echter niet zeggen dat de kinderen in de dagelijkse praktijk niet toch veel 
informatie tot ‘geheim’ bestempelden en veel geheimen deelden. Een mooi voorbeeld 
betrof Sinterklaas:

Begin november (1998) bereidden Marion en Nuray de lootjes voor. Iedereen 
mocht een papiertje pakken. Er heerste grote opwinding. De leerkracht drong erop 
aan dat de kinderen aan niemand vertelden wie ze hadden getrokken. Ongeveer 
twee minuten nadat het laatste lootje was uitgedeeld, was de hele klas in rep en 
roer: ‘Hoe kan dat nou? Iedereen heeft Marion en Nuray!’, riep Amber. Marion en 
Nuray stonden giechelend naast de leerkracht, die verbaasd en teleurgesteld was 
dat de grap zo snel was ontdekt.

In de klas bleef vrijwel niets geheim. Wie een geheim had, werd niet alleen vaak 
door klasgenoten onder druk gezet het te vertellen, maar wilde zijn of haar geheim 
ook graag kwijt. De kinderen speelden hier ook mee. Soms kwam iemand met een 
geheimzinnig gezicht de klas in en zei iets als: ‘Jullie moeten beloven niks door te ver-
tellen! Beloven jullie dat?…’, waarna zij of hij een veelbetekenende stilte liet vallen. 
De andere kinderen knikten en hapten onmiddellijk toe: ‘Vertel nou, wat dan?’. Soms 
was de opmerkingen een grapje. Fenna was hier heel goed in. Ze trok dan haar wenk-
brauwen op en zei op een treiterig toontje: ‘Dat zouden jullie wel willen weten hè? 
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Nieuwsgierige Aagjes! Aan jullie vertel ik niks. Het is namelijk geheim!’ Vaak was er 
dan helemaal geen geheim. ‘Ik wilde ze alleen maar even nieuwsgierig maken’, zei 
Fenna dan met een triomfantelijk lachje.
 Afhankelijk van de positie in de klas bleven sommige geheimen algemeen 
bewaarde geheimen, wat wilde zeggen dat de hele klas op de hoogte was maar dat er 
slechts fluisterend over gesproken werd. Tenminste, dat gold voor de geheimen van 
de Pubers, van de Professoren en van de Journalisten. Voor de gemarginaliseerden 
en Algeheel Gemarginaliseerden lag het anders. Zo stond de Algeheel Gemarginali-
seerde Desie op een ochtend plotseling zeer in de belangstelling toen haar het geheim 
ontfutseld was op wie zij verliefd was. Binnen een paar minuten wist de hele klas op 
wie:

In de pauze checkten klasgenoten bij elkaar of ze ‘het geheim van Desie al wisten’ 
(‘Weet je het geheim van Desie al?’), en bracht een aantal kinderen Jeroen, object 
van haar verliefdheid, op de hoogte, terwijl ook hij dit al lang had gehoord. Ieder-
een kwam naar Desie toe om te controleren of het klopte: ‘Ben jij echt op Jeroen?’ 
of: ‘Jij bent op Jeroen hè?’ Desie’s antwoord wisselde per vraagsteller: ‘Gaat je 
niks aan’, zei ze tegen Hein. Of: ‘Jeetje, moet iedereen dit weten?’, verlegen en 
tegelijk verheugd, tegen een van de Professoren meisjes.

Nu zij een geheim had vond iedereen haar plotseling interessant. Een pauze lang leek 
het alsof ze omarmd werd door de hele klas. Het leek zo, want bij populaire kin-
deren met een dergelijk geheim ging het er anders aan toe. Toen Marie (Journalisten)
bijvoorbeeld verliefd was op Nathan (Pubers), werd dit, hoewel iedereen ervan op de 
hoogte was en het als geheime informatie was doorgefluisterd, niet klassikaal doorge-
roepen en kreeg zij niet meer belangstelling dan anders. De interesse voor Desie’s ge-
heim kwam denk ik voort uit het feit dat het hier een als ‘kinderachtig’ te boek staande 
met een ‘pubergeheim’ betrof: verliefdheid. Maar waar de niet-gemarginaliseerden 
zelf konden bepalen of en met wie ze een dergelijk geheim bespraken, werd dit de 
gemarginaliseerde onmogelijk gemaakt.
 Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het in groep 8 inderdaad zo was dat het 
hebben van een geheim een uitzonderlijke positie creëerde, zoals Simmel stelt, maar 
dat het vooral draaide om het moment van onthulling ervan (vgl. Taussig 1999:267-
270).46 De bezitter van een geheim kon klasgenoten insluiten en uitsluiten door het 
wel of niet te vertellen. Degenen die een geheim te horen hadden gekregen, waren 
zichtbaar in hun nopjes dat ze in vertrouwen waren genomen en ‘erbij hoorden’. Deze 
zichtbare trots was nog groter wanneer kinderen die niet bij de Pubers hoorden des-
ondanks van een van de Pubers een geheim ingefluisterd hadden gekregen. Alle kin-
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deren lieten dan ook duidelijk weten wanneer zij deelgenoot waren gemaakt van een 
Pubergeheim. Vaak genoeg door het geheim door te vertellen.
 Deze zichtbare trots die een populair iemand bewerkstelligde door de onthul-
ling van een geheim, maakte plaats voor iets wat ik niet anders kan omschrijven dan 
sensatiezucht of zelfs sensatiegenot wanneer het een onthulling van een geheim van 
een minder populair iemand betrof. Met lachende gezichten en enigszins schamper 
werd een dergelijk geheim doorverteld. Zo laat het voorbeeld van Desie duidelijk zien 
dat zij onder druk werd gezet haar geheim aan iedereen te vertellen, en dat zij, toen 
iedereen het wist en bij haar om bevestiging kwam vragen, poogde sommige kinderen 
nog ‘af te houden’ (‘Gaat je niks aan’, zei ze tegen Hein), om zo nog enigszins een 
gevoel van controle te hebben. Als Desie haar mond had gehouden, zoals Jaya zich 
kon permitteren wanneer zij duidelijk zichtbaar en hoorbaar voor iedereen stelde dat 
ze een geheim had, als zij haar geheim niet had onthuld en niemand het had kunnen 
raden of uitvinden, waren de gevolgen voor haar waarschijnlijk nog pijnlijker ge-
weest: als Desie de populaire kinderen geweigerd had antwoord te geven, was zij 
beslist uitgescholden voor ‘kinderachtig’. Dit overkwam het koppel Stefanie en
Aisha regelmatig. Deze twee meisjes weigerden vaak genoeg te vertellen waarom zij 
lachten. Zij werden dan ook nog vaker dan Desie kinderachtig genoemd: klasgenoten 
verwezen naar hen als ‘de baby’s’ of ‘de kleuters’. Dit waren scheldwoorden die deze 
meisjes met rode hoofden ondergingen. Waar Desie nog wel eens een geheim opving 
omdat zij gedoogd werd in de buurt van andere groepjes (zonder te mogen partici-
peren), wisten Stefanie en Aisha niets over de rest van de klas. Deze twee meisjes le-
ken hun gemarginaliseerde positie te accepteren: zij deden geen pogingen zoals Desie 
om nog wat te weten te komen over hun klasgenoten. Tegelijkertijd boden zij op hun 
manier en binnen de mogelijkheid die hun positie hun bood tevens stil verzet door hun 
eigen geheimen niet te delen, ook al eisten hun klasgenoten ze op: zij sloten op hun 
beurt de rest van de klas buiten.
 Hetzelfde patroon van uitsluiting van geheimen binnen de klas herhaalde 
zich binnen de verschillende subgroepen: elke subgroep in de klas sloot iemand uit 
van geheimen. Zo ondervond Liesbeth regelmatig dat de Pubermeisjes ophielden met 
praten als zij erbij kwam staan. ‘Heb ik iets gemist?’, vroeg ze dan. ‘Nee hoor’, ver-
zekerden de Pubers haar terwijl zij elkaar veelbetekenend aankeken en op een ander 
onderwerp overgingen. Andrea en Desie waren pas als laatsten op de hoogte van de 
recente ontwikkelingen bij de Kinderachtige Meisjes; Michiel kende de geheimen 
van de Rustige Jongens niet; Marion werd vaak buitengesloten van geheimen bij de 
Professorenmeisjes tenzij Lynn een tijdje de klos was; en Marie (Journalisten) die 
haar vriendin Fenna altijd als eerste deelgenoot maakte, moest zelf vaak merken dat 
dit andersom niet het geval was.
 Als antropoloog was ik evenzeer als de kinderen voortdurend op zoek naar gehei-
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men. De kinderen hadden dit heel goed door. Zo plaagden ze mij regelmatig door 
me geen deelgenoot te maken of een voorwaarde te stellen (‘Ik vertel het je, als je 
snoep geeft’), waar ik nooit op in ging. Soms kwamen ze ook met opgeheven vinger 
dreigend naar me toe: ‘Heb jij doorverteld dat Valerie rookt, Suzanne?’ Soms was er 
een geheim waarvan weliswaar de hele klas op de hoogte was, maar dat degene die 
het betrof zelf nooit als geheim de klas in had geholpen. Het roken van Valerie was 
een roddel die door Valeries boze reactie eigenlijk een geheim bleek te zijn. Toen 
Valerie er achter kwam dat de hele klas op de hoogte was, was ze razend en probeerde 
vervolgens, geholpen door een paar andere Pubers, tevergeefs uit te vogelen wie haar 
geheim had doorverteld. Wanneer in zo’n geval de dader uiteindelijk gevonden was, 
dan kon deze erop rekenen flink uitgescholden te worden. Doorvertellen hoorde niet! 
Iedereen ontkende dan ook hartgrondig iets doorverteld te hebben - want de beschul-
diging ‘onbetrouwbaar’ wilde niemand krijgen vanwege het gevolg: marginalisering.
 Geheimen en geheimen delen waren evenzeer bouwstoffen van sociaal kapi-
taal als roddels en roddelen. Immers, door geheimen te hebben en ze te delen besten-
digden de kinderen hun positie in de klas of subgroep of poogden daar verandering in 
de brengen. Wie onder aan de hiërarchie stond had minder geheimen om te delen en 
kreeg ook vaak de kans niet zelf te bepalen wie hij of zij deelgenoot kon maken. De 
gemarginaliseerden konden daardoor eigenlijk alleen kinderen insluiten en niet uit-
sluiten. Sloten zij toch uit, dan viel verdere marginalisering hun ten deel. Het uit-
sluiten van roddelen en van het delen van geheimen waren naast het maken van nare 
en beledigende opmerkingen de meest gebezigde manieren waarop kinderen hun 
klasgenoten marginaliseerden en de reeds gemarginaliseerden aldoor lieten voelen 
dat ze ‘er niet bij hoorden’.
 De niet gemarginaliseerden hanteerden allerlei criteria op basis waarvan zij 
anderen uitsloten. Met behulp van die criteria legitimeerden de kinderen marginalise-
ring. Deze criteria golden zowel het lichaam als gedrag.

Criteria van insluiting en uitsluiting: somatisch normbeeld

In een essay over insluiting en uitsluiting stelt Jojada Verrips (2001) dat er meer onder-
zoek gedaan zou moeten worden naar processen van insluiting en uitsluiting op basis 
van verschillende zintuiglijke ervaringen. Hij wijst op een nuttig concept van Hoe-
tink: ‘somatisch normbeeld’. Het somatisch normbeeld van een groep verwijst naar:

[h]et geheel van die somatische kenmerken, die door de leden van die groep als 
norm en ideaal worden aanvaard. Als norm, omdat de esthetische waardering der 
somatische kenmerken van een individu naar dit somatisch normbeeld wordt af-
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gemeten; als ideaal, omdat een individu vrijwel nooit de verpersoonlijking van het 
somatisch normbeeld van zijn groep is (Hoetink 1962 in Verrips 2001: 9).

In groep 8 was er zeer duidelijk sprake van een somatisch normbeeld, gebaseerd op 
fysieke en zintuiglijke kenmerken. De gemarginaliseerden voldeden volgens hun 
klasgenoten niet aan het somatisch normbeeld: niet op het gebied van kleding en niet 
op het gebied van het ‘naakte’ lichaam (hun postuur, hun spierkracht, hun geur).

Kleding

Kleding was een dagelijks onderwerp van gesprek in de klas. Hoewel de meisjes hier 
meer over spraken dan de jongens, toonden de laatsten elkaar evengoed trots een 
nieuwe broek of een nieuw paar schoenen als de meisjes. Wie te vaak dezelfde trui-
en of broeken droeg, werd ondervraagd: ‘Heb je maar één trui?’ of geadviseerd: ‘Je 
moet eens nieuwe kleren kopen.’ Als ik een paar dagen achter elkaar dezelfde broek 
of rok droeg, dan vroeg altijd wel één van de meisjes waarom. En toen ik een keer 
een colbertje aan had met een klein gaatje, een heel klein gaatje, vroeg een meisje: 
‘Ben je arm?’, ‘Dit moet je even repareren’, zei een ander en vond een derde dat ik 
het jasje weg moest gooien. Als iemand (jongen of meisje) niet varieerde, dan vonden 
de klasgenoten al snel dat hij of zij ‘sloom’ was, of ‘vies’. De kinderen hielden elkaar 
nauwlettend in de gaten en voorzagen elkaars kleding van commentaar. De Algeheel 
Gemarginaliseerden kregen publiekelijk commentaar, terwijl iemand uit hun eigen of 
hogere subgroep achter zijn of haar rug van negatief commentaar werd voorzien, en 
en public alleen positief commentaar kreeg.
 Kleding was een middel om zich te onderscheiden of aan te geven ergens bij 
te (willen) horen (vgl. Barnes & Eicher 1992: 1). Shauna Pomerantz noemt stijl social 
skin:

As social skin, style is a membrane of permeability that enables us to transfer some-
thing of ourselves into the social world, while simultaneously enabling the social 
world to transfer something of itself into us. (…) As social skin, style acts as a 
conduit between the self and the social world (…) It is one of the key ways that 
meaning is granted to the body, fashioning the corpereal self into a fluid social text 
that we hope says something about who we are and how we want to be seen by and 
treated by others (Pomerantz 2008: 18).

Pomerantz deed haar onderzoek naar kledingstijl onder meisjes op een Canadese mid-
delbare school, waar het repertoire aan verschillende stijlen zeer uitgebreid was. In 
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groep 8 was ‘skater’ de enige kledingstijl die een naam had. De kinderen hadden 
wel oordelen over de kleding(stijlen) van klasgenoten: ‘hip’, ‘mooi’, ‘sexy’, ‘cool’, 
‘sloom’, ‘saai’, ‘lelijk’,‘vies’.
 Op een ochtend hield de leerkracht een gesprek met de hele klas over kle-
ding: ‘Ik wil dat ze zich ervan bewust zijn dat iedereen zijn eigen stijl mag hebben 
en niet daarop afgerekend moet worden’, zei hij tegen mij, ‘Ik heb het gevoel dat dat 
in deze klas wel gebeurt.’ Maar het gesprek lukte niet zoals hij het in zijn hoofd had. 
De kinderen vonden dat iedereen moest aantrekken wat hij of zij zelf wilde en dat je 
iemand niet op kleding mocht veroordelen. De kinderen waren hier heel stellig over 
en ontkenden dat zij klasgenoten met een andere smaak pestten. Ze gaven hiermee 
niet alleen maar keurig het sociaal wenselijk antwoord (‘pesten mag niet’). Immers, in 
hun antwoord ligt de opvatting besloten dat kleding een authentieke uitdrukking van 
‘jezelf’ is en die opvatting koesterden de kinderen wel degelijk. De moeilijkheid was 
dat ‘jezelf zijn’ niet mocht ontaarden in ‘onaangepastheid’. ‘Jezelf zijn’ was zoals ik 
in het vorige hoofdstuk beschreef, aan bepaalde regels gebonden. Ook hier gold dat 
de kinderen dienden te laveren tussen zich aanpassen en zich onderscheiden. Zo werd 
een te zeer aan de subgroep aangepaste stijl evenzeer afgekeurd als een te particuliere:

Desie, die een geheel eigen kledingstijl had, waarom ze altijd werd uitgelachen, 
kwam op een dag met een nieuwe jas op school. ‘Hee!’, riep Mirte, ‘blijf eens 
staan!’ Desie bleef staan. ‘Een hele verbetering’, constateerde Marie tevreden. 
‘Verbetering?’, vroeg Desie. ‘Ja, op je vorige jas, die was zo raar en ouderwets.’ 
‘Draai je eens om!’, commandeerde Fenna. ‘Nee’, zei Desie en ze drukte haar rug 
tegen de muur. Ik werd kwaad op de drie inspecteurs. ‘Doe niet zo achterlijk! Ze is 
geen pop!’, riep ik. ‘We zijn juist aardig tegen haar!’, riep Marie verontwaardigd. 
‘Zo komt het niet op mij over’, mopperde ik. ‘We bedoelen het niet kwaad Desie’, 
excuseerde Fenna zich. ‘Dat weet ik wel’, zei Desie zacht. Mijn boosheid maakte 
de situatie voor Desie alleen maar pijnlijker, omdat ik hiermee zichtbaar maakte 
dat zij zelf geen verweer had. Maar ook: dat haar klasgenoten elk nieuw kleding-
stuk zagen en beoordeelden en dat zij zelf dus heel zichtbaar was.

Onder de Pubers was het juist belangrijk om je te onderscheiden met kleding, om het 
hipste truitje aan te hebben, maar wel een dat anderen in de klas niet hadden. Kinderen 
die niet bij de Pubers hoorden en plotseling verschenen in hetzelfde merk broek of 
schoenen, kregen direct commentaar. Toen Collin (Algeheel Gemarginaliseerde) een 
keer heel trots op school verscheen in precies hetzelfde merk trainingspak als Nathan 
en Romeo, lachten de meisjes en jongens hem uit: ‘Denk je dat je nu ook heel stoer 
bent Collin?’, zeiden ze schamper. Terwijl het juiste merk trainingspak voor een popu-
lair iemand zijn positie kracht bijzette (die leuke jongen met die leuke kleren), kon 
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datzelfde pak voor een Algeheel Gemarginaliseerde niets aan zijn positie veran-
deren.47 De ‘foute’ kleren die Collin de rest van de tijd droeg, weerspiegelden blijk-
baar de ‘echte Collin’. En bepaalde kleding was klaarblijkelijk voorbehouden aan een 
bepaalde positie – dat trainingspak hoorde bij de populaire jongens.
 Kleding is een ‘sociale huid’, waarmee de kinderen lieten zien wie ze waren 
of wilden zijn en hoe ze gezien wilden worden. Bij het beoordelen van elkaars kleren 
of het presenteren van hun eigen (nieuwe) outfit hanteerden de kinderen dan ook ver-
schillende eisen. Ten eerste beoordeelden zij elkaar op de mate van puberachtigheid, 
die sommigen volgens hen overschreden. Bij het verschijnen in te korte rokjes en te 
dunne panties, ontstonden afkeurende gesprekken in de klas: ‘Ze denkt dat ze veertien 
is’ of: ‘Ze denkt dat ze heel sexy is!’ Ze onderzochten in hoeverre hun klasgenoten 
‘puberachtig’ waren en hun eigen kleding kochten (en niet hun ouders lieten kiezen). 
Ze probeerden uit te vinden of iemand ‘al groot’ was en kleedgeld kreeg en zo ja
hoeveel. En als ze zakgeld kregen, of ze daar dan ook schoenen en jassen van moesten 
kopen of niet. De kinderen die geen kleedgeld kregen, liepen hiermee niet te koop. En 
dat een moeder de schuld kreeg van een ‘foute’ broek kwam wel voor, maar duidde 
op kinderachtigheid.
 Ten tweede putten de kinderen ook uit de eis tot bescheidenheid. De meeste 
meisjes waren bang voor het oordeel van hun klasgenoten uit hetzelfde groepje. Zij 
presenteerden hun nieuwe kleren dan ook zeer voorzichtig, met allerlei kanttekenin-
gen als: ‘Het zit wel heel strak hè?’, ‘Ze hadden geen blauwe meer’, ‘Eigenlijk wilde 
ik een met knoopjes...’ . Een te zichtbare trots op nieuwe kleren betekende dat het 
meisje tevens zeer tevreden met zichzelf was, zichzelf dus heel goed vond en dat 
werd onmiddellijk afgestraft met een opmerking: ‘Je bent wel heel blij met jezelf 
hè Lynn?’, kraste Fenna bijvoorbeeld toen Lynn uitgebreid vertelde hoe goed haar 
nieuwe schoenen waren. Ook de jongens toonden bescheidenheid bij nieuwe kleren. 
Ze veranderden bijvoorbeeld snel van onderwerp als hun nieuwe kledingstuk werd 
opgemerkt en veinsden desinteresse, terwijl Nathan bijvoorbeeld zijn nieuwe schoe-
nen uitdeed om op zijn sokken te voetballen. ‘Net nieuw’, zei hij achteloos toen ik 
hem vroeg waarom hij zijn schoenen niet aanhield. Hij wilde ze mooi houden.
 Ten derde hanteerden de kinderen gedachten over ‘eigenheid’ en hanteerden 
daarbij de authenticiteitsopdracht. Kleding was een manier om te laten zien wie je 
was. Wie in dezelfde kleren als iemand anders op school kwam werd van na-aperij 
beschuldigd, waarin het verwijt school dat diegene ‘niet zichzelf’ was of niet zijn of 
haar eigen smaak volgde, en iets anders wilde zijn dan hij of zij was. Volgens som-
mige meisjes konden anderen alles krijgen wat ze wilden hebben, en waren die dus 
heel erg verwend. Hier klonk niet alleen jaloezie in door maar ook het idee dat het 
geen kunst was om er goed uit te zien als je alles kon krijgen wat je wilde hebben; dat 
je er dan geen moeite voor hoefde te doen, dat je dan minder jezelf was: ‘Als je alles 
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krijgt wat je hartje begeert kun je net zo goed iemand anders de winkel leeg laten ko-
pen, dan hoef je zelf helemaal niet meer na te denken’, zei Eva.
 Het somatisch normbeeld van de klas werd voorgeleefd door de Pubers: wat 
zij droegen, kon niet door iemand van een andere subgroep gedragen worden en al 
helemaal niet door een gemarginaliseerde. Behalve Valerie kregen de Pubers nooit 
negatief commentaar op hun kleding. De Professorenmeisjes, afgezien van Marion, 
waren volgens de Pubers en Journalisten ‘saai’ gekleed, terwijl zij zelf niet een enorme 
belangstelling voor kleding aan de dag legden. De Kinderachtige Meisjes waren vol-
gens de andere kinderen eveneens ‘saai’ gekleed, behalve Ellen, die door de Pubers 
als ‘al puber’ gezien werd. De Kinderachtige Jongens gingen volgens hun klasgenoten 
‘vies’ en ‘lelijk’ gekleed, terwijl deze jongens de Rustige Jongens en de Pubers wel 
leuk en ‘cool’ gekleed vonden. Niet iedereen in de klas vond kleding belangrijk, maar 
iedereen leek het eens over de ‘leukheid’ van de Pubers en de ‘stomheid’ van de ge-
marginaliseerden.
 Waar de gemarginaliseerden tot onzichtbaarheid veroordeeld waren in rod-
delen en geheimen, waren zij extreem zichtbaar waar het hun fysieke verschijning 
betrof. Hun klasgenoten zorgden voor die zichtbaarheid. Deze zichtbaarheid was van 
een heel andere orde dan die van de Pubers in de klas. Waar de Pubers konden rekenen 
op bijval, positieve waardering, of in ieder geval een bron van identificatie vormden, 
daar was de zichtbaarheid van de gemarginaliseerden vooral een bron voor perma-
nente negatieve identificatie: ‘zo wil niemand zijn’. Hun kleding vormde een aanlei-
ding om te zeggen dat de dragers ervan ‘sloom’, ‘saai’, ‘vies’ en ‘lelijk’ waren. Zodra 
zij iets nieuws aan hadden kregen zij commentaar van hun klasgenoten, maar zelfs als 
dit volgens hun eigen zeggen aardig bedoeld was (zoals in het voorbeeld met Desie 
hierboven) klonk erin door dat zij niet voldeden aan wat echt mooi, leuk en juist was. 
Wat zij ook droegen, het was bij voorbaat fout. De aanleiding voor afwijzing betrof 
niet alleen hun kleding, maar tevens hun fysieke postuur of onderdelen daarvan.

Dik, dun en puber

Voor kinderen vormen het lichaam en de (on)mogelijkheden ervan een belangrijke 
bron voor onderlinge classificatie.48 In groep 8 was het lichaam dan ook een voort-
durend gespreksonderwerp: de lengte, de vorm, de kracht en lenigheid, de talenten 
voor sporten en kunstjes, de schoonheid of knapheid, de lelijkheid en de gebreken 
(vgl. James 1993: 106-134).49 Hier wil ik laten zien dat ook het somatisch normbeeld 
ten aanzien van het ‘naakte’ lichaam werd ingegeven door eisen uit het puberteitsver-
toog en door de authenticiteitsopdracht.
 De populaire Pubermeisjes zetten de toon: niet alleen wekten hun lichamen die al 
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tekenen van de puberteit vertoonden (borsten, taille, ongesteldheid) bewondering bij 
hun klasgenoten, ook hun niet-kinderlijke manier van bewegen was een bron van 
fascinatie. De Pubermeisjes hingen niet aan een klimrek, ze speelden geen tikkertje 
behalve ‘voor de grap’, ze huppelden en hinkelden niet, kortom ze speelden niet meer 
zoals kinderen dat doen. Dit betekende niet dat hun klasgenoten eveneens ophielden 
met ‘kinderspel’. Behalve Marion hielden de Professorenmeisjes juist enorm van ver-
stoppertje en tikkertje en renden de meeste Kinderachtige Meisjes elke pauze naar het 
klimrek om hun kunsten te vertonen. De lichamen van de Pubermeisjes waren echter 
wel dagelijks onderwerp van gesprek. Er werd altijd wel door iemand een opmer-
king gemaakt als: ‘Wat zijn zij al groot hè?’ of ‘Ik ben blij dat ik nog geen puber ben, 
zo saai! Moet je de hele tijd stilstaan!’ Voortdurend deelden de kinderen zichzelf en 
elkaar in met het commentaar ‘al puber’ of ‘nog geen puber’. In het woordje ‘nog’ 
ligt verborgen dat de kinderen zich wel degelijk spiegelden aan de Pubers van de klas.
 Met name de Pubermeisjes bespraken permanent hoe zijzelf en hun klasge-
noten eruitzagen. Zij maten elkaars taille, vergeleken ze, verzuchtten dat ze een 
wespentaille wilden, vertelden dat ze aan de lijn waren en legden ranglijsten aan van 
de mooiste meisjes van de klas. Amber was degene die steevast de Break Out!50 de 
klas in bracht, waarin elke keer een bloot iemand stond met een tekst erbij over zich-
zelf. Amber las die altijd voor aan de andere Pubers en ze bogen zich, zowel de jon-
gens als de meisjes, over de blote jonge man of vrouw - intussen commentaar leverend 
op elk lichaamsdeel (‘Moet je die benen zien! Zo lelijk!’ of: ‘Ik wou dat ik er zo uit-
zag’).
 Voor de jongens was het knap of mooi zijn van hun lichamen niet zo’n open-
lijk gespreksonderwerp als voor de meisjes. Aangezien de jongens in de klas nog 
geen zichtbare lichamelijke kenmerken van de puberteit vertoonden, maar wel ge-
dragskenmerken en puberale interesses volgens hun klasgenoten, speelde de licha-
melijke ‘puberachtigheid’ geen rol in hun beoordelingen van elkaar onderling (wel in 
hun beoordelingen van de meisjes). De jongens hechtten er vooral belang aan of hun 
lichamen goed waren in sport. Michiel was bijvoorbeeld niet goed in sport, wat hem 
aldoor ingewreven werd: ‘Dat mietje willen we niet in ons team. Hij kan nog geen 
bal vangen!’ Bij gymles was de juf vanwege dit soort nare opmerkingen opgehouden 
met de kinderen zelf teams te laten kiezen. Ondanks de alertheid van de juf en haar 
boosheid over dergelijke opmerkingen klonk er elke keer protest als zij Desie, Collin, 
Erwin, Andrea, Michiel, Stefanie of Aisha (Algeheel Gemarginaliseerden) aan een 
team toewees. ‘Niet die vetzak!’, ‘Niet die houten Klaas!’, ‘Niet die oorwurm!’ Alleen 
wie het geluk had heel goed in iets in te zijn, kon er zo af en toe ‘helemaal bij horen’. 
Stefanie was bijvoorbeeld heel goed in atletiek en als er een team gevormd werd dat 
daarop betrekking had, werd Stefanie met goedkeuren ontvangen ‘Gelukkig zit jij bij 
ons Steef!’ Wie ergens echt in uitblonk en zich op die manier onderscheidde, kon re-
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kenen op waardering. Die waardering was behalve opportunistisch ook oprecht, want 
er werd door de kinderen ook naar verwezen als ze niet op dat moment gebruik van 
iemands talent maakten. Echter, insluiting duurde slechts een moment. De rest van de 
tijd werden de kinderen die kinderachtig heetten te zijn en geen puberlichaam heetten 
te hebben telkens opnieuw gemarginaliseerd.
 De Pubers zetten dus de toon voor wat mooi en goed was. Uitsluiting van 
alles wat daar niet op leek vond door iedereen in de klas plaats. Met alle gemargi-
naliseerden was wel iets mis volgens hun klasgenoten. Desie en Collin waren te dik. 
Andrea was veel te dun. Stefanie had lelijke visogen, Aisha, Michiel en Erwin waren 
gewoon lelijk en Michiel bewoog zich houterig, wat voor de kinderen ‘sloom’ heette. 
Daarbij waren Collin en Erwin te groot en daarom lelijk. Michiel had bovendien een 
hoge stem die de kinderen in de klas vaak nadeden, hoewel zij zelf ook hoge stemmen 
hadden. Op een dag trof ik Collin huilend aan in de gang. ‘Ik kan er niet meer tegen’, 
snikte hij, ‘die rotwijven [Monique, Ellen, sk] zeggen de hele dag door dat ik een dik 
varken ben. De hele dag door. Bij elke zin die ze zeggen. Ik haat ze. En voetballen 
mag ik ook al niet, omdat ik te dik ben. Ik zit op voetbal! Ik wil gewoon van school.’ 
In de klas verweerde hij zich, schold terug en wist een houding van onverschillig-
heid aan te nemen, maar er was eigenlijk geen verweer mogelijk tegen de dagelijkse 
stroom aan beledigingen, die vaak ook nog onder het mom van ‘aardig doen’ gebracht 
werden:

Aan het begin van een pauze zag ik Desie dralend bij haar jas staan. ‘Geen zin 
om naar buiten te gaan?’, vroeg ik. Ze haalde haar schouders op. Ik liep met haar 
mee. Zo langzaam mogelijk treuzelde ze de trappen af naar buiten. Daar stonden 
Fenna, Marie en Marion op haar te wachten. ‘Ben je daar eindelijk!’, was hun niet 
onvriendelijk bedoelde begroeting. ‘Ze geven me een gymnastiekcursus omdat ik 
moet afvallen…’, verduidelijkte Desie, ‘Ik vind het eigenlijk niet zo leuk’, voegde 
ze er zachtjes aan toe. Even later stond Desie met het zweet op haar voorhoofd de 
heftige sprongen en armbewegingen van de meisjes na te doen.
 ‘Kijk!’, riep Andrea die dag tijdens de lunch wijzend op haar broodtrommel-
tje. ‘Wat moeten we zien?’, vroeg Amber afwijzend. ‘Een boterham met kaas!’, zei 
Andrea trots. ‘Nou en?’, zei Valerie, ‘wat is daar nou bijzonder aan!’ ‘Ik moet toch 
aankomen van jullie?’, antwoordde Andrea. ‘Ja’, zei Amber, ‘dat is waar. Maar dat 
lukt niet met één boterham met kaas. Dan moet je er gelijk vier eten’, en ze liep de 
klas uit. ‘Vier?’, mompelde Andrea verschrikt. ‘Neem die van mij maar’, zei Desie, 
‘Ik moet toch afvallen’.

Colllin verweerde zich openlijk tegen de beledigingen. Desie verzette zich fluis-
terend, maar nam evenals Andrea de normen van hun klasgenoten over. De gemar-
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ginaliseerden namen in ieder geval gedeeltelijk de eisen over (vgl. Goffman 1963: 
14). Waar de gemarginaliseerden zich nog zo onopvallend mogelijk konden gedragen 
(zie verderop in dit hoofdstuk), daar waren hun geklede lichamen en hun postuur per-
manent zichtbaar (vgl. Young 1990: 141).51 Zij waren niet zichtbaar omdat zij zich-
zelf op de voorgrond stelden, maar omdat hun klasgenoten voortdurend op hen letten. 
Hun positie zelf werd een stigma, want of ze nou de juiste kleren aantrokken, het ver-
langde gedrag vertoonden, een goede roddel inbrachten of niet, het maakte voor hun 
positie geen verschil: ‘Perceptually, stigma becomes the master status, the attribute 
that colors the perception of the entire person. All other aspects of the person are ig-
nored except those that fit the stereotype associated with the stigma’ (Coleman 1986: 
224). Wie gemarginaliseerd was, werd in alle opzichten in die positie neergezet. En 
hoewel hun klasgenoten hun telkens voorhielden hoe ze zouden moeten zijn, werden 
hun pogingen om aan die normen te voldoen nooit beloond. Sterker nog, elke poging 
leek een bekrachtiging van hun positie als gemarginaliseerde.
 Dat deze kinderen in wezen niet gemarginaliseerd werden omdat zij objectief 
te dik of te dun waren, bewezen de twee Pubermeisjes Bodil en Esther. Zij waren even 
dik of bijna even dik als Desie. Toen ik een keer vroeg hoe het nou kwam dat zij niet 
met hun dik-zijn gepest werden, kreeg ik de volgende antwoorden:

Nathan (Pubers): ‘Bodil en Esther zijn heel erg zichzelf’.
Nuray (Kinderachtige Meisjes): ‘Ik zie ze niet als dik, ik zie ze als Bodil en Esther’
Marion (Professoren): ‘Ze gaan er gewoon heel goed mee om vind ik. Ze gaan niet 
zielig in een hoekje zitten van [met zielig stemmetje]: “O! Ik ben zo dik!” En ze 
trekken leuke kleren aan.’
Jeroen (Rustige Jongens): ‘Ik weet het niet... Ik denk dat ze overtuigd zijn van 
zichzelf. Dat ze vinden dat ze er mogen zijn.’
Bodil: ‘Ik voel me gewoon Bodil. En iedereen die stom doet is zelf zielig. Ik kom 
voor mezelf op!’

Deze kinderen legitimeerden de populaire status van de meisjes door te verwijzen 
naar de twee kernopdrachten: ‘wees jezelf’ en ‘zet jezelf neer’! Geïmpliceerd in al 
deze antwoorden is dat de gemarginaliseerden niet zichzelf waren en het hun eigen 
schuld was dat ze niet het lef hadden om marginalisering te ontstijgen. Zij riepen het 
over zichzelf af om gepest te worden. Waarom de kinderen dit zo zagen, vertel ik 
later. Eerst laat ik zien dat het somatisch normbeeld ook bestond uit geur, en dat onder 
andere geur de angst voor sociale besmetting zichtbaar maakte.
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Stank en sociale besmetting

‘Het onder gevestigde groepen wijdverspreide gevoel dat contact met leden van een 
groep buitenstaanders besmettingsgevaar oplevert, verwijst naar zowel besmetting 
met anomie als naar besmetting met vuil’, schrijven Elias en Scotson in hun studie 
over gevestigden en buitenstaanders (Elias & Scotson 1976: 20). Ook de kinderen 
stelden dat de gemarginaliseerden ‘stonken’ en ‘vies waren’ en concretiseerden zo hun 
angst voor sociale besmetting, zoals ik hier duidelijk zal maken.
 De kinderen vonden geur erg belangrijk: zo hadden de meeste meisjes met 
gymnastiek altijd een deodorant bij zich en wisselden zij hun kennis over verschil-
lende merken en geuren uit. Een aantal van de Pubermeisjes (en jongens) had ook 
parfums, die zij wel aan elkaar lieten ruiken maar die zij niet makkelijk bij iedereen 
opspoten.‘Het is mijn geurtje’, hoorde ik Jaya een keer zeggen tegen een klasgenote 
(uit haar eigen subgroep) die haar polsen voorhield. Ze borg het flesje snel in haar tas 
op. Een aantal van de Puberjongens had zelf ook een ‘geurtje’ en vroeg regelmatig of 
ze even het flesje van de meisjes mochten zien of ruiken. Op een keer rook Nathan met 
dichte ogen aan de nek van Bodil: ‘Moet je eens ruiken!,’ raadde hij me aan. ‘Ze ruikt 
zo lekker!’, voegde hij er genietend aan toe. ‘Hoe ruikt ze dan?’, vroeg ik. ‘Ze ruikt 
naar babytje’, zei hij (en hiermee bedoelde hij niet te verwijzen naar ‘kinderachtig’ 
maar naar ‘puur’). Zo sloten de Pubers elkaar in, en de rest buiten. De Professoren-
meisjes vonden de parfums van de Pubers maar belachelijk: ‘Zo groot zijn ze nou toch 
ook weer niet?’, stelde Mirte. Sommige Kinderachtige Meisjes hadden wel interesse 
en vroegen in de kleedkamer wel eens of ze ook mochten ruiken aan het flesje van 
Esther, die dit soort vragen niet, zoals Jaya en Bodil, beantwoordde met een snauw.
 De kinderen waren bang om te stinken. Aan mij vroegen zowel jongens als 
meisjes regelmatig, heel zachtjes, als ze me alleen troffen: ‘Stink ik?’, en dan hiel-
den ze een arm omhoog of legden hun hoofd scheef zodat ik in hun nek kon ruiken. 
De kinderen konden bijna hysterisch reageren op een zweetplek van zichzelf of een 
klasgenoot: ‘Gadverdamme!’ gilde Marie een keer, ‘Jak! Kots! Ik ga over m’n nek, 
moet je die zweetplekken van Erwin zien!!’ De andere kinderen huiverden mee. Zweet 
diende bestreden te worden. Wie geen deodorant had leende een deostick van een 
vriendin (die de stick nooit zou uitlenen aan een niet-vriendin) en wie niet douchte na 
het gymen legde omstandig uit dat ze die middag thuis onder de douche zou gaan. Een 
beschuldiging van vies-zijn was snel gemaakt, met alle sociale gevolgen vandien. Wie 
ook maar de geringste vlek op zijn kleding had, werd voor vies uitgemaakt en ook wie 
een ‘verkeerde’ geur aanbracht, werd voor vies versleten. Zo gaven de klasgenoten 
als verklaring voor de impopulariteit van Andrea dat ze heel vies rook. Andrea had 
vaak kokosolie in haar haren en daardoor zou niemand naast haar willen zitten. Haar 
klasgenoten vonden de geur vreselijk, zeiden ze. Maar als de populaire Jaya kokosolie 
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had gebruikt, hadden haar klasgenoten haar nooit vies gevonden. De hiërarchie in 
geur (vgl. Howes 1991; Largey & Watson 2006: 32,33) en de sociale hiërarchie waren 
dus nauw met elkaar verbonden:

Odors are the means by which the boundary between self and other is demarcated, 
as well as the supposed basis of prejudical extensions of such demarcation; in other 
words, olfacation is the means to corporealize dislike and a prominent excuse for 
expressions of racism, sexism, classism and xenophobia (Drobnick 2006: 14).

Inderdaad maakten de kinderen middels geur sociale hiërarchie lichamelijk tastbaar: 
de populaire kinderen roken lekker, de gemarginaliseerden ‘stonken’. Het toeschrij-
ven van ‘stank’ was een manier waarop de kinderen hun angst voor sociale besmetting 
concretiseerden.
 Al eerder is beschreven dat contact met gemarginaliseerden vermeden wordt 
door ‘gevestigden’, om Elias’ term te gebruiken, uit angst sociaal besmet te raken 
(Elias & Scotson 1976: 19-20, 166). In de ideeën van de kinderen over populariteit 
kwam hun geloof in overdraagbaarheid van die positie in de klas naar voren. Zo ging 
Jaya in groep 7 expres veel met de populaire Amber en Nathan om, opdat zij zelf 
populair zou worden (wat haar dus lukte). Impopulariteit was in de voorstelling van de 
kinderen eveneens overdraagbaar, maar dan in negatieve zin en dus ‘besmettelijk’52: 
Mats wilde dat zijn minder populaire vrienden niet te veel opvielen, uit angst zelf ook 
impopulair te worden (‘Doe eens wat stiller!’, siste hij dan, ‘straks zien ze ons!’ Daar-
bij keek hij in de richting van de Puberjongens). De angst sociaal te vallen was groot:

Een schrijnend voorbeeld hiervan was de vriendschap tussen de Puber Amber en 
de Kinderachtige Stefanie: Amber zorgde ervoor niet al te veel in de buurt van 
Stefanie te komen. ‘Ze is wel een vriendin’, vertelde Amber, ‘maar ik ga met een 
ander groepje om dan zij. Daar hoort zij gewoon niet bij. Zij is gewoon te kinder-
achtig.’ Toen Stefanie in de groep 6 een moeilijke periode doormaakte en vaak 
gepest werd door een paar jongens, nam Amber het zelden openlijk voor Stefanie 
op. Niet omdat ze dat niet wilde, maar omdat, zoals ze zelf zei, ze bang was dat 
anderen haar dan ook gingen pesten. En Stefanie begreep dit: ‘Amber is bang om 
ook gepest te worden als ze mij helpt’.

De kinderen speelden met deze angst, die ze bij elkaar veronderstelden. Meisjes
plaagden of pestten elkaar met verliefdheden op jongens die niet zo populair waren. 
Esther introduceerde bijvoorbeeld de lijstjes met vragen als ‘Wie vind je geil?’, met 
drie keuzemogelijkheden, waarbij ze soms voor de grap drie niet populaire jongens 
onder elkaar zette. Een pesterige opmerking als: ‘Je bent gewoon verliefd op Erwin, 

109



Hoofdstuk 3

ik zie het wel! Iedereen ziet het!’, wekte steevast wanhoop bij de gepeste in haar 
pogingen de bewering te ontkrachten. Jongens bliezen bij elkaar ‘de stank’ weg van 
een impopulair meisje, of zeiden, als ze gemeen wilden zijn: ‘Je stinkt net als [naam 
van gemarginaliseerde].’ Half gemeend uitten de kinderen dreigementen als: ‘Als je 
me geen snoepje geeft, moet je lekker naast die en die [impopulair iemand] zitten’. 
Op allerlei manieren concretiseerden de kinderen het thema van sociale besmetting: 
in stank, in slijm, in vies-zijn, naar beneden dus, sociale daling, maar ook omhoog, in 
mooi of aantrekkelijk-zijn, of in zichtbaarheid, sociale stijging.

Creswell merkt op dat:

(…) images of the body often serve as a microcosm for the anxieties and dreads of 
the social microcosm. Bodily secretions are particular instances of the more general 
‘dirt’ metaphor that Mary Douglas has specified as meaning nothing more (nor less) 
than ‘mattter out-of-place’ (Creswell 1997: 340).

Een voorbeeld van een concretisering van de angst voor sociale besmetting was 
het veel gehoorde scheldwoord ‘slijmbal’. Wie te opzichtig probeerde in de gratie 
te komen bij een klasgenoot, een subgroep of een leerkracht, werd een slijmbal of
slijmerd genoemd. Een slijmbal is iemand die aardig doet om iets gedaan te krijgen, 
om in de gunst te komen. Het was een beschuldiging die het schaamrood op de kaken 
deed verschijnen. Toen Lynn bijvoorbeeld haar vinger opstak, omdat ze jongere kin-
deren wel wilde helpen lezen, kreeg zij meteen ‘slijmerd’ naar haar hoofd geslingerd 
van Romeo. Ze zou het alleen maar doen om aardig gevonden te worden door de 
leerkracht. ‘Het lijkt me gewoon leuk om te doen’, was haar verdediging, die met 
een ‘Ja ja’ ontvangen werd, waarop Lynn met een rood hoofd heel hard aan het werk 
ging. De beschuldiging luidde dat iemand zich wilde onderscheiden op oneigenlijke 
gronden. Degene die uitschold plaatste zichzelf daarmee aan de goede kant van de 
grens: ik slijm niet, ik ben eerlijk. Uiteindelijk betekende dat: ik-ben-mezelf. Met het 
voldoen aan die eis, plaatste de uitschelder zich hoger in de hiërarchie. Omgang met 
een ‘slijmbal’ was besmettelijk:

Toen ik een keer op het schoolplein stond, kwamen een gearmde Fenna en Jaya 
langs gewandeld: ‘Er zit slijm op je jas, Suzanne’, riep Jaya vol afkeer. ‘Mirte is 
zeker langs geweest!’, riep Fenna. Ik bedwong mijn eerst reactie: de mouwen van 
mijn jas af te gaan vegen. Ook vond ik hun opmerking onaangenaam, alsof ik zelf 
verstoten werd doordat ik de dag tevoren met Mirte de pauze had doorgebracht. 
Een paar dagen later deden Fenna en Jaya mij de fantasie uit de doeken dat als 
Mirte op bezoek kwam er een laag slijm over de meubels lag en dat je je door het 
slijm een weg moest banen naar de keuken. Fantasie, schrijf ik, maar eigenlijk 
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klonk hun verhaal niet als fantasie, maar alsof ze zelf werkelijk kokhalzend door 
dat slijm gewaad hadden.

Het in de gunst willen komen laat in het verhaal van de meisjes letterlijk een slijm-
spoor na. Zo concretiseerden zij in hun voorstelling Mirte’s gedrag, dat zij afkeurden. 
Afgezien van de afgunst die men zou kunnen lezen in de opmerking van Jaya en Fen-
na tegen mij (ze heeft een pauze doorgebracht met iemand anders dan met ons), is het 
scheldwoord slijmbal een concretisering van gedrag dat niet zichtbaar mocht worden: 
het pogen een betere positie te verwerven. Dat iedereen op zijn of haar eigen manier 
strategieën ontwikkelde om bij iemand in de gunst te komen, was een publiek geheim. 
Iemand die voor ‘slijmbal’ werd uitgemaakt, werd op de sociale onhandigheid van 
de strategie gewezen: in de verbeelding van de kinderen liet die poging letterlijk een 
spoor van slijm na.
 Elders heb ik beschreven hoe de nadruk op uiterlijke kenmerken, als ook het 
fysieke bestendigen van bijvoorbeeld vriendschappelijke relaties en het fysiek ervaren 
van scheldwoorden, een onderdeel vormen van wat ik ‘tastbaar denken’ genoemd 
heb (Kuik 1996; 1999). Tastbaar denken is het op een lichamelijke manier concreet 
maken of voorstellen van abstracte begrippen of ideeën. Zo is de voorstelling van 
de ‘slijmbal’ een concretisering van het taboe op zichtbaar sociaal willen stijgen. En 
zo maakt het idee van overdraagbaarheid of besmettelijkheid, zoals in het scheld-
woord ‘slijmbal’, de angst voor sociale daling tastbaar. De kinderen concretiseerden 
in hun ogen sociaal onacceptabel gedrag door naar fysiek besmettelijke ‘afwijkingen’ 
te verwijzen. Zo beschikten de niet-gemarginaliseerden in hun eigen ogen over het 
juiste fysieke kapitaal en ontbrak het de gemarginaliseerden daaraan: de juiste kle-
ding, het juiste lichaam, de juiste manieren van bewegen en sporten, de juiste geur. De 
niet-gemarginaliseerden bepaalden wat het somatisch normbeeld was (vgl. Creswell 
1997: 341), waarbij de Pubers het meeste fysieke en zintuigelijke kapitaal tot hun 
beschikking hadden en de gemarginaliseerden daarvan uitgesloten werden. Door te 
marginaliseren op basis van dit normbeeld, reïficeerden en legitimeerden de populaire 
kinderen hun eigen positie in de middelste en bovenste regionen van de hiërarchie in 
de klas. De kinderen stelden ook eisen aan gedrag, op basis waarvan zij elkaar insloten 
of uitsloten.

Criteria van insluiting en uitsluiting: gedrag

Door hun positie aan de top van de hiërarchie, waren de Pubers in staat om grenzen te 
trekken tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag. Nogmaals, niet alle kinderen waren 
het eens over die grenzen, maar iedereen in de klas moest zich er wel toe verhouden. 
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Eenmaal gemarginaliseerd werd het desbetreffende kind haast volledig uitgesloten 
van ‘normaal’ gedrag: alles wat de gemarginaliseerde deed, hoe ‘normaal’ ook, kreeg 
het stempel ‘kinderachtig’ en vormde een bevestiging voor de hiërarchie in de klas. 
De kinderen prezen ‘lef hebben’, ‘brutaal zijn’ (authentiek en puberachtig zijn) en 
zelfbeheersing.

Zelfbeheersing en lef

De kinderen eisten zelfbeheersing van zichzelf en elkaar op het gebied van agressie en 
verdriet.53 De eis tot zelfbeheersing van affecten is, zoals Elias (1982) heeft beschre-
ven, tot een middenklasse ideaal uitgegroeid, en dient zich aan de kinderen aan als 
norm. De kinderen zagen verlies van zelfbeheersing als ‘kinderachtig’ en impliceerden 
daarmee dat de kunst van zelfbeheersing bij ‘puberachtigheid’ hoorde. Echter, gedrag 
van puberachtigen werd sowieso positief beoordeeld en dat van de Algeheel Gemar-
ginaliseerden als negatief. Zo beantwoordden klasgenoten de tranen van populaire 
kinderen met empathie, terwijl tranen van de Algeheel Gemarginaliseerden ergernis 
opwekten of zelfs gelach. Een huilende Stefanie (Algeheel Gemarginaliseerde) kreeg 
van een lachende of geïrriteerde klasgenoot: ‘Huilebalk!’ of: ‘Zit je weer te grienen?’ 
te horen terwijl een om dezelfde oorzaak (bal tegen het hoofd) huilende Marie troost-
ende armen en woorden vond bij haar klasgenoten. Jongens huilden beduidend mind-
er vaak dan meisjes en konden alleen rekenen op empathie wanneer het (extreme) 
fysieke pijn betrof. Maar ook hier gold dat Algeheel Gemarginaliseerde jongens in 
eenzelfde pijnsituatie voor ‘mietje’ werden uitgemaakt.
 Ook op het gebied van agressie verlangden de kinderen zelfbeheersing. Zij 
waren onder de indruk van boosheid, mits deze niet doorsloeg in al te hard gescheld, 
geschreeuw of gemep. Zo bewonderden klasgenoten Marion (Professoren), om-
dat zij ‘goed van zich af kon bijten’, maar lachten ze ook vaak omdat ze heel hard
schreeuwde als ze boos werd en flink tekeer ging (verbaal). En zo had Collin (Alge-
heel Gemarginaliseerde) een paar keer als een dolle om zich heen staan slaan, zodat 
hij vanaf de eerste keer al als ‘het beest’ of ‘de rammer’ te boek stond, terwijl de 
regelmatige vechtende Nathan en Romeo konden rekenen op bewondering en bijval 
van hun klasgenoten. Daarbij werd de boosheid van een populair iemand ook gezien 
als ‘stoer’ of ‘lef’, terwijl de woede van een Algeheel Gemarginaliseerde als ‘laf’ 
bestempeld werd. Collin was laf als hij vocht, vonden zijn klasgenoten, omdat hij veel 
sterker zou zijn dan zijn tegenstander, terwijl Nathan en Romeo eveneens vochten met 
kleinere kinderen uit lagere klassen, maar sympathie oogstten (zij hadden niet ‘met 
zich laten sollen’).
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 Eveneens de meer naar binnen gekeerde variant van boosheid, ‘beledigd zijn’, 
vormde een bron van vermaak en hoon. ‘Ben je nu beledigd?’, vroeg iemand dan trei-
terig aan de beledigde in kwestie. Hierop volgde steevast een ontkenning, terwijl de 
beledigde tegelijkertijd heel duidelijk leek te willen maken beledigd te zijn. Het was 
maar weinigen gegeven om geen enkel spoor van beledigd zijn te laten blijken. Dit 
lukte, zoals ik in het portret van Jaya liet zien, de Pubers het best. Ook de populaire 
Eva vertoonde nooit een teken van beledigd zijn. Ze waren in staat directe conflicten 
te vermijden, een aura van onkwetsbaarheid aannemend, en voor al hun gedrag er-
kenning te vinden terwijl hetzelfde gedrag van (Algeheel) gemarginaliseerden mis- en 
ontkend werd. Zo konden de Pubers hun positie behouden.
 De Algeheel Gemarginaliseerden waren volgens klasgenoten niet in staat zich 
te beheersen en daarom was het volgens hen mede hun eigen schuld dat ze gemar-
ginaliseerd waren: ‘Moet-ie maar niet als een gek gaan meppen’, of : ‘Moet ze maar 
niet om alles gaan janken’, zeiden klasgenoten. De emoties van de Algeheel Gemar-
ginaliseerden waren volgens klasgenoten ‘hun eigen keus’. Ze konden immers ook 
níet slaan en níet huilen, zo was hun redenering. Dezelfde emoties van de populaire 
kinderen zoals van Marion werden gelegitimeerd met behulp van de authenticiteitsop-
dracht: de emoties ontlokten uitspraken als: ‘Dat [boos worden, sk] hoort bij haar’ of 
‘Ja, dat is Marion!’ en ‘Let er maar niet te veel op. Zo is ze nu eenmaal’. In emoties 
toonden de kinderen ‘zichzelf’. En jezelf moest je tonen, maar niet te onbeheerst. 
Boosheid belichaamt dus zowel authenticiteit - het is een echte emotie waarmee je 
jezelf laat zien - als maakbaarheid - je zet jezelf er sociaal stevig mee neer, stelt een 
grens, bevecht een positie. Opvallend genoeg waren de Pubers nooit boos, zeiden ze 
toen ik ernaar vroeg:

‘Ja zeg, ik ga me niet laten kennen hoor’, zei Jaya. ‘Als ik boos ben laat ik het niet 
zien hier op school’, zei Bodil. ‘Ik kan wel boos worden op mijn ouders’, vertelde 
Amber, ‘maar in de klas laat ik boosheid niet zien’. ‘Ik los het op met een grapje’, 
zei Romeo en gaf me een knipoog. En Nathan beweerde over zichzelf dat hij dan 
wel veel schreeuwde, maar dat dat vooral tijdens voetballen en spelletjes was, dat 
dat geen echte boosheid was. ‘Waarom is boos-zijn jezelf laten kennen?’, vroeg ik 
hun. ‘Dan weet iedereen meteen hoe je bent’, zei Jaya onmiddellijk. ‘En dan word 
je gepest’, voegde Esther toe.

Inderdaad zag ik, afgezien van Valerie, de Pubers niet openlijk boos worden. Blijkbaar 
was boosheid een emotie die de Pubers in de klas niet meer nodig hadden om hun 
positie te consolideren, maar was het voor de kinderen die in de hiërarchie net iets 
onder de Pubers stonden wèl een belangrijk wapen dat ingezet kon worden om ‘van 
je te laten horen’ en om de eigen positie in de klas mee te bevechten of te verstevigen.
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 Het interessante is dus dat boosheid tegelijkertijd een kracht en een zwakte 
kan zijn en dat deze tegenstelling het dilemma van de kinderen toont: de wens jezelf 
te zijn en jezelf te tonen ging gepaard met de angst afgewezen te worden. In de para-
doxale opvattingen over boosheid (als lef en als zwakte) zijn zowel de ideeën over 
authenticiteit als die over maakbaarheid terug te vinden. Enerzijds is boosheid een 
‘echte’ emotie die het ‘zelf’ toont, anderzijds is boosheid eveneens een manier om een 
positie te verwerven, te bevechten of te consolideren.
 Zoals ook in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, beoordeelden de kinderen 
elkaar voortdurend op de mate van ‘echt zijn’ en ‘jezelf zijn’. Ook de kinderen uit het 
onderzoek van Linda Duits beoordeelden elkaar hierop en maakten gebruik van wat 
Duits ‘the repertoire of choice’ (Duits 2008: 208-210) noemt, wat voortkomt uit de 
liberale maakbaarheidsopdracht. Je eigen keuze maken klonk als ‘iets heiligs’, schrijft 
Duits (Ibid.: 209). Zij relateert het belang dat de kinderen hechtten aan het maken van 
eigen keuze onder andere aan de van volwassenen afhankelijke status van kinderen. 
Op die gebieden waar ze wel wat ruimte hebben (kleding bijvoorbeeld), wordt het 
maken van een eigen keuze heel belangrijk (Ibid.). Hoewel die verklaring plausibel is, 
daar het verwerven van een sociale positie en zelf kiezen verweven zijn met de wens 
‘groot’ en ‘puberachtig’ te zijn, gaat er volgens mij aan vooraf dat maakbaarheid zich 
als zodanig ook al als iets belangrijks, dus in de vorm van een dominant thema, aan de 
kinderen aandient.
 Een van de maatstaven voor de echtheid van iemand was ‘lef hebben’. Lef 
kende volgens de kinderen verschillende vormen en werd zeer gewaardeerd. Lef was 
de moed hebben ‘jezelf te zijn’ of jezelf te onderscheiden. De relatie tussen ‘lef heb-
ben’ en ‘jezelf zijn’ verraadt de ervaren spanning tussen conformeren en onderschei-
den. Wie zichzelf wilde laten zien had moed nodig, omdat dit betekende dat iemand 
zich op sommige punten juist niet aanpaste. Dit wil niet zeggen dat je jezelf op allerlei 
manieren mocht onderscheiden. Ook het tonen van ‘jezelf’ was aan regels gebonden. 
Het was de kunst om die regels naar eigen hand te zetten.
 De populaire kinderen hadden volgens hun klasgenoten allemaal lef. Ze durf-
den dingen te zeggen die hun klasgenoten niet durfden: zo liepen Jaya en Bodil ge-
woon op andere kinderen af (met name jongens) en gingen met ze in gesprek, iets wat 
anderen hen niet nadeden. En toen Nathan een keer als vrouw verkleed een toneelstuk 
deed, was iedereen onder de indruk van zijn lef. ‘Dat zou ik noooooit durven!’, riep 
Fenna. ‘Hij loopt voor paal!’, grijnsde Hein vol bewondering. En dat ze schoolwerk 
afdeden als ‘volkomen onbelangrijk’ was iets wat bewondering wekte en door veel 
kinderen gezien werd als ‘lef hebben’ en horend bij het puber-zijn. Voor de jongens 
bestond lef hebben ook uit brutaal zijn tegen volwassenen. Meestal achter hun rug om 
overigens, door het trekken van gekke bekken of het fluisteren van commentaar. Dit 
soort lef ontlokte bewonderend gegiechel aan de klas. ‘Hij durft echt veel!’, werd er
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dan gezegd. Brutaal zijn hoorde bij puberachtigheid, volgens de kinderen. ‘Hij is al 
puber, dan word je vanzelf brutaler’, zei Mats over Nathan.
 Wie echter te ver ging in brutaliteit, trok te veel aandacht naar zich toe en 
overtrad het gebod op bescheidenheid. De kinderen ergerden zich enorm aan klasge-
noten die te vaak en te uitgebreid brutaal deden (zoals Nathan die te lang brutaal was 
tegen de meester) en daarmee te veel negatieve aandacht van volwassenen trokken. 
Maar zoals gezegd had dit voor populaire kinderen geen vergaande consequenties.
 Lef hebben was ook ‘voor jezelf opkomen’. Lynn, Mirte en Eva sloten Ma-
rion vaak buiten, maar hadden ook bewondering voor haar. ‘Ze is dan wel snel boos’, 
zei Eva, ‘maar ze laat niet over zich heen lopen, ze komt wel op voor zichzelf’. Het 
verlies van zelfbeheersing vormde op zich een bron van minachting en vermaak voor 
omstanders, maar de kinderen die niet Algeheel Gemarginaliseerd waren oogstten wel 
bewondering voor het feit dat ze in staat waren ‘van zich af te bijten’ zoals Fenna het 
uitdrukte.
 Ten slotte was lef hebben ook dat je voor je eigen mening uit durfde te komen. 
Wie ‘meewaaide’, om Nathans term te gebruiken, kon rekenen op afkeuring: ‘Je durft 
gewoon niet te zeggen wat je echt vindt!’, riep dan altijd wel iemand. Al deze punten 
met betrekking tot ‘lef hebben’ willen echter niet zeggen dat iedereen het er altijd 
over eens was of iemand lef toonde of niet. Zo vonden de Journalisten en een paar 
Pubermeisjes Mirte een slijmbal, maar kreeg zij van Nathan en Romeo juist waarder-
ing omdat ze ‘helemaal zichzelf’ was. En als iemand zich wel duidelijk uitsprak dan 
betekende dit helemaal niet dat hierop automatisch waardering volgde. Zo was er ook 
vaak sprake van jaloezie als iemand iets moedigs had ondernomen, zoals het voor-
beeld van Mirte laat zien:

Op een ochtend vertelde Mirte in de kring dat ze met meester Tom gepraat had. Ze 
had hem gezegd dat ze zonder plezier naar school ging, dat ze aldoor bang was dat 
hij boos werd op de klas en dat ze zich niet kon concentreren door zijn woedeaan-
vallen. Tom had verteld dat hij ziek was en dat het hem speet. Juf Els luisterde met 
bewondering: ‘Wat dapper van je’, zei ze tegen Mirte. Maar haar klasgenoten kre-
gen ogen als schoteltjes. ‘Hoe haalt ze het in haar hoofd!’, zei Amber tegen Esther 
en Romeo. ‘Dat zeg je toch niet tegen iemand die ziek is!’, zei Jeroen. Achter haar 
rug om veroordeelden ze Mirte, terwijl zij iets had gedaan wat al haar klasgenoten 
niet hadden gedurfd.

Ik denk dat sommige kinderen jaloers waren op haar lef en dat ze haar gedrag daarom 
afwezen. Ze gaven Mirte echter geen directe kritiek. Mirtes positie in de klas was re-
delijk sterk omdat ze de vriendin was van de populaire Eva. Als Mirte een Puber was 
geweest, had ze bewondering geoogst. Als ze een Algeheel Gemarginaliseerde was 
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geweest, was ze openlijk weggehoond door haar klasgenoten. De kinderen leken ‘lef 
hebben’ voor te behouden aan de Pubers.
 De Pubers waren dus in staat om de normen op te voeren, de toon te zetten en 
hun positie voortdurend gehandhaafd en bekrachtigd te zien. Dat zij hiertoe in staat 
waren, kwam voort uit het feit dat zij zich op alom tegenwoordige normen beriepen, 
die zich ook aan andere klasgenoten als ‘normaal’ aandienden. Op zich bestond er dus 
consensus over de normen maar verschilden de kinderen in de uitvoeringen ervan. Dat 
‘lef hebben’ goed was, daar was iedereen het over eens. Welk gedrag nog onder ‘lef 
hebben’ viel en welk net niet, daarover waren de meningen verdeeld. Afhankelijk van 
de positie die de kinderen in de hiërarchie innamen werden de verschillen in opvatting 
hetzij openlijk, dan wel meer achter iemands rug om geventileerd, kenbaar gemaakt 
en besproken: terwijl de Pubers publiekelijk hun opvattingen kenbaar maakten over 
iedereen in de klas, gaven bijvoorbeeld de Professoren onder elkaar commentaar op 
het lef van de Pubers.
 De Algeheel Gemarginaliseerden konden geen goed doen. Zij waren in de 
ogen van hun klasgenoten ‘zwak’ en ‘slap’. Ze kwamen niet voor zichzelf op. Kin-
deren die niet voor zichzelf op durfden te komen ontmoetten ergernis. ‘Doe er dan ook 
wat aan!’, zei Marie een keer over Collin die huilde omdat hij gepest werd. ‘Laffe’ 
kinderen namen volgens klasgenoten zelf niet het heft in handen, waren niet overtuigd 
van zichzelf en wekten daarmee ergernis.
 ‘Ik kom er altijd eerlijk voor uit als ik iets geflikt heb’, vertelde Hein, ‘Wie dat 
niet doet is een mietje.’ Kinderen die smoesjes bedachten om onder straf uit te komen, 
die de schuld op anderen schoven of logen, kregen te horen dat ze zwak of laf waren. 
De Algeheel Gemarginaliseerden waren bij voorbaat al slap. Nuray (Kinderachtige 
Meisjes) zei een keer over Stefanie (Algeheel Gemarginaliseerde): ‘Je ziet gewoon 
dat ze zit te liegen. Ze weet wel waar die doosjes [van Fenna] zijn, maar ze is te slap 
om het toe te geven.’ Maar ook al had Stefanie wel gezegd waar Fenna’s doosjes 
waren, dan nog had ze te horen gekregen kinderachtig of slap te zijn.
 Lef van gemarginaliseerden werd dan ook niet (h)erkend door hun klasge-
noten:

Op een druilerige dag waarbij de helft van de kinderen buiten pauze hield en de an-
dere helft binnen, hing Michiel samen met Monique een gummetje aan een touwtje 
uit het raam om de kinderen in de klas onder hen af te leiden. Plotseling stormde 
het hoofd van de school binnen: ‘Dacht ik het niet!’ schreeuwde hij, ‘Jij natuurlijk 
weer!’ Hij rende op Michiel af en greep het touwtje uit de handen van Michiel 
en Monique. ‘Ik niet alleen’, verweerde Michiel zich rustig. ‘En nog brutaal en 
klikken ook! Waar ben je mee bezig? Kun je niet nadenken! Na school kom je 

116



Marginalisering: de angst sociaal te vallen

strafwerk maken bij mij op de kamer!’ De klasgenoten gniffelden. Monique zei: 
‘Sorry Michiel’ en haastte zich de klas uit.

De onrechtvaardigheid van het schoolhoofd en het (als laf te classificeren) zwijgen 
van Monique waren geen onderwerp van gesprek. De klasgenoten classificeerden 
Michiels verzet niet als ‘lef’. ‘Als je zoiets kinderachtigs doet moet je niet gek op-
kijken dat je straf krijgt’, zei Liesbeth en daarmee was de kous af. Als de populaire 
Jaya en Romeo betrapt waren en straf hadden gekregen, was de verontwaardiging 
groot geweest. Zij zouden niet kinderachtig genoemd zijn en hun verzet tegen het 
hoofd zou als ‘lef’ zijn geclassificeerd. De Algeheel Gemarginaliseerden werd zo de 
kans ‘lef te hebben’ en moed te tonen ontnomen.
 De kinderen die gevangen zaten in hun gemarginaliseerde positie maakten 
hun klasgenoten attent op de breekbaarheid van de posities binnen het sociale web en 
riepen angst op: ‘Dit kan mij ook overkomen’, een vrees die hun klasgenoten omzetten 
of uitten in irritatie. De irritatie maakte het mogelijk om geen verantwoordelijkheid te 
voelen voor de sociaal zwakkeren, hen niet te hoeven verdedigen en de schuld bij de 
gemarginaliseerde zelf te leggen.

Worstelingen: tussen maakbaarheid en authenticiteit

Hoe de gemarginaliseerden zich ook in bochten wrongen, op welk terrein zij zich ook 
begaven, zij zaten gevangen in hun marginale positie. Zelfs al poogden zij de juiste 
taal te spreken, de juiste kleren aan te trekken en het juiste gedrag te vertonen, dan nog 
verwezen hun klasgenoten hen naar de schaduw en kregen zij de mededeling ‘dit ben 
je niet, hier hoor je niet en zo kan je nooit zijn’ permanent en op allerlei manieren (op-
merkingen, gepest, uitsluiting van roddel en geheimen) voor de voeten geworpen. Zo 
raakten en bleven niet-marginale posities in de klas voor hen onbereikbaar. En waar 
zij dachten of poogden zichzelf te zijn of zichzelf te tonen, ontmoetten zij schamper-
heid en afwijzing. Hun restte niets anders dan te verdwijnen naar hun eigen niches, 
waar zij zo onzichtbaar en onhoorbaar mogelijk hun eigen werelden creëerden. Aisha 
bijvoorbeeld hulde zich letterlijk in een volkomen stilzwijgen. Als iemand haar iets 
vroeg schudde of knikte zij, of haalde haar schouders op. Alleen met Stefanie praatte 
zij, maar zoals gezegd: fluisterend in de klas.54

 De Algeheel Gemarginaliseerden onthielden zich van commentaar op 
klasgenoten, maakten zich klein in klassengesprekken, zochten kleine hoekjes op het 
schoolplein en trachtten zich zo onzichtbaar mogelijk te maken, terwijl hun klasge-
noten hun geen onzichtbaarheid toestonden. Sommige kinderen gingen zich gedragen 
naar het stigma dat zij opgeplakt hadden gekregen (vgl. Coleman 1986: 224).
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Toen Collin een keer een woede-uitbarsting had gehad waarbij hij Ellen fysiek te 
lijf was gegaan, nadat zij en Monique hem dagenlang hadden getreiterd, kreeg ik 
de volgende dag een opgewonden verslag van bijna iedereen in de klas. Sindsdien 
kreeg Collin dagelijks wel een opmerking als ‘Wanneer ga je er weer op losram-
men Collin?’ Hier was geen verweer tegen mogelijk. Dus Collin maakte gebruik 
van de indruk die hij had gemaakt door vaak te doen alsof hij iemand wilde gaan 
slaan, daarbij enge keelgeluiden producerend. Of hij zei dingen als: ‘Wacht maar 
af, ik ruk je kop er straks wel af’. Zo nam hij de positie in die zijn klasgenoten hem 
dagelijks voorhielden: ‘de rammer’ of ‘het beest’. Zo refereerden zij soms ook aan 
hem: ‘Moet jij naast het beest zitten?’, ‘Mooi niet dat ik die rammer erbij wil’.

Hij bevestigde hun beeld, in een poging om zo nog enigszins regie over zijn eigen 
positie te verkrijgen (vgl. Elias & Scotson 1976: 20,21).
 Het zwijgen van Aisha, de oerkreten van Collin, het gegiechel van Stefanie en 
Aisha – daarheen en daartoe waren zij gedreven en daar balanceerden zij in de marges 
van de klas. ‘Ze laten je wankelen op het randje’, zei Michiel over populaire kinderen, 
‘zodat je bijna, maar net niet valt’. In één zinnetje zegt Michiel hier dat gemargi-
naliseerd worden betekent dat je naar de uiterste marges geduwd wordt, maar dat die 
marges gecreëerd worden in relatie tot en door degenen die marginaliseren. Oftewel, 
dat de uitsluiters met het marginaliseren voortdurend hun eigen geslaagde positie in 
de hiërarchie bestendigden; dat ze daarvoor de gemarginaliseerden nodig hadden. Zo 
dienden de gemarginaliseerden als negatieve identificatiebron.
 Het was opvallend dat klasgenoten zo eenstemmig waren over de Algeheel 
Gemarginaliseerden. Immers, je zou verwachten dat de overeenstemming duidt op 
een grote mate van onderlinge verbondenheid (Elias & Scotson 1976: 10,11), terwijl 
daar, zoals ik in hoofdstuk 1 liet zien, juist geen sprake van was. Als het niet de onder-
linge verbondenheid was die de mate van uitsluiting bewerkstelligde, wat was het dan 
wel?
 De psycholoog Bob van de Meer merkt op dat de dynamiek van een klas altijd 
zal bestaan uit pestkoppen en zondebokken omdat er altijd kinderen zullen zijn die 
niet aan de normen van de pestkoppen voldoen (1988:16). Om een tweetal redenen 
vind ik deze verklaring voor marginalisering niet afdoende. Ten eerste denk ik niet dat 
er altijd gepest hoeft te worden in een klas. Wel ontstaat er in elke klas een hiërarchie 
die gepaard gaat met in- en uitsluiting en die verschillende vormen kan aannemen. 
Ten tweede wordt het waarom van marginalisering op deze manier verklaard vanuit 
hoe marginalisering plaatsvindt: immers, kinderen zelf legitimeren marginalisering 
op basis van de beweerde fysieke en sociale gebreken van de gemarginaliseerden en 
Van de Meer neemt deze legitimering tegelijk als verklaring over het waarom. Hier-
mee verdwijnt de vraag naar de achtergrond waarom groepsnormen op deze manier 
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geconstitueerd en bestendigd dienen te worden. Het antwoord op die vraag moet
mijns inziens gezocht worden in het door de kinderen beleefde spanningsveld tussen 
maakbaarheid en authenticiteit: in het geworstel om deze twee opdrachten te combi-
neren.

Wat verborgen moest blijven

In het voorafgaande liet ik zien dat de kinderen hun status in de klas bestendigden 
èn legitimeerden door de gemarginaliseerden voortdurend te confronteren met hun 
zogenaamde gebrek aan lef om zichzelf te zijn, waarbij de eersten aldoor opnieuw de 
normen ten aanzien van gedrag en het lichaam opriepen. Zij legitimeerden en naturali-
seerden hun positie door te verwijzen naar maakbaarheid en authenticiteit, en vooral 
door te verwijzen naar en te wijzen op het falen van de gemarginaliseerden in deze.
 De maakbaarheidsopdracht schrijft voor dat je zelf verantwoordelijk bent om 
als geslaagd subject, een door de sociale wereld (samenleving) herkenbaar en erkend 
subject, door het leven te gaan. Dat wil zeggen dat de kinderen zichzelf een zo goed 
mogelijke plek op de sociale ladder moesten bezorgen; dat ze moesten laten zien dat 
ze wat te betekenen en te zeggen hadden; dat ze zich moesten onderscheiden, zij het 
op bescheiden wijze, van de rest. Klasgenoten verweten de gemarginaliseerden een 
gebrek aan lef (kracht, moed, macht) om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen: 
zij hadden hun positie aan zichzelf te danken. De consequentie van de eis zelf ver-
antwoordelijkheid te dragen, is dat de kinderen zichzelf op de sociale kaart moesten 
zetten door regie toe te passen. Ik spreek van regie omdat die term erop duidt dat het 
werk kostte om jezelf te presenteren, een positie te verwerven en deze te behouden. 
De niet-gemarginaliseerde kinderen hadden toegang tot de juiste bouwstoffen om so-
ciaal, fysieke en zintuiglijke kapitaal te verwerven, om de normen op een juiste ma-
nier te combineren en op te voeren. Hiermee beschikten ze tevens over de mogelijk-
heid anderen te laten zien waar ze stonden in de hiërarchie. Zo wisten zij zich ‘op de 
juiste manier’ te onderscheiden. De Algeheel Gemarginaliseerden kregen geen toe-
gang tot die verschillende bouwstoffen van kapitaal en waren mede daardoor ook van 
regie uitgesloten. Het verwijt dat de Algeheel Gemarginaliseerden niets deden aan het 
lot dat hun beschoren was, klonk dagelijks. ‘Doe er dan ook wat aan!’, was het vol 
ergernis uitgesproken verwijt. Tegelijkertijd was het, zoals ik liet zien, zaak dat de 
kinderen verborgen hielden dat ze hun positie wel degelijk regisseerden: ze ontkenden 
dat zij hun positie trachtten te beïnvloeden. Een kleine anekdote over Fenna maakt 
duidelijk dat en hoe de kinderen hun regie verborgen:

‘Fenna is zo onzeker!’, zei Lynn (Professoren) een keer, ‘ze vraagt elke dag of er nog 
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roddels over haar zijn’. Uit Fenna’s (Journalisten) gedrag was die onzekerheid niet af 
te lezen. Ze lachte om plagende opmerkingen over haar, verborg haar schaamte vrij 
goed (niet volledig, want haar wangen kleurden snel en zij wendde haar blik gauw 
af),55 ratelde die weg, of sloeg verbaal hard terug. In haar hele optreden straalde 
zij uit dat ze niet bang was, dat je beter geen ruzie met haar kon hebben en dat 
je je best moest doen om in haar gratie te komen en blijven. Haar onzekerheid 
verscheen wel aan de oppervlakte als ze Lynn vroeg of er nog roddels over haar 
waren. Soms durfde ze haar onzekerheid aan Marie (Journalisten) of aan mij te 
laten zien: ‘Kijk eens naar mijn truitje’, siste ze een keer tegen me op de gang. 
‘Mooi’, zei ik, ‘nieuw?’ Ze knikte geërgerd: ‘Zie je er niks aan?’, fluisterde ze in-
tussen hallo zeggend tegen passerende klasgenoten. ‘Nee’, fluisterde ik, ‘het staat 
je hartstikke mooi hoor, past precies.’ ‘Dat bedoel ik!’, snerpte ze ongeduldig, ‘is 
het niet te strak?’ ‘Nee, het is mooi’, zei ik. Ze lachte, rechtte haar schouders en 
stapte met een air van zelfvertrouwen de klas in. ‘Mooi truitje Fen’, zei Marie. ‘Ja 
hè’, zei Fenna achteloos maar met een tevreden glimlach.

Fenna regisseerde zichzelf zo onverschillig en onkwetsbaar mogelijk. Dat hier 
duidelijk sprake was van regie, blijkt uit het verbergen van haar schaamte en onzeker-
heid voor haar klasgenoten. Regisseren maakt je iemand, al moet die regie verborgen 
blijven.
 De authenticiteitsopdracht eiste dat de kinderen ‘zichzelf’ waren en zich op 
basis daarvan van de rest zouden onderscheiden. De kinderen dienden voor zichzelf 
op te komen. Bij degenen die hierin slaagden, gebeurde dit volgens de kinderen ‘spon-
taan’, als iets ‘wat bij hen hoorde’, als iets ‘natuurlijks’, kortom, als iets wat juist geen 
regie vereiste. Hiermee kwamen de kinderen in een lastige worsteling terecht: ‘wie 
niet regisseert, is niets waard’ (de klasgenoten verweten de gemarginaliseerden niet 
te regisseren) terwijl tegelijkertijd gold dat ‘wie niet regisseert zichzelf en echt is’. 
Andersom gold eveneens de volgende tegenstelling: ‘wie regisseert is iemand (heeft 
lef)’ en ‘wie regisseert is nep en onecht (getuige het scheldwoord slijmbal of het ver-
wijt ‘nep’). Hierin verborgen ligt de opdracht je sociale kwetsbaarheid te verbergen. 
Iedereen regisseerde, maar degenen die in staat waren de regie en hun kwetsbaarheid 
te verbergen stonden boven aan de hiërarchie.
 Zo was er dus sprake van een worsteling met ‘jezelf zijn’ en ‘jezelf tonen’ 
op het gebied van het creëren of bewaken van een eigen positie: er diende minstens 
evenveel verborgen te blijven als getoond te worden.
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De angst sociaal te vallen

Door te marginaliseren maakten de kinderen de keerzijde van ‘jezelf onderscheiden’ 
aldoor zichtbaar: de gemarginaliseerden waren als ‘anders’ geclassificeerd en in dat 
opzicht onderscheidden zij zich, op een negatieve manier. Dag in dag uit kregen zij 
ingewreven dat wie niet regisseert, wie geen lef toont, er niet bij hoort en niets waard 
is. Met het vasthouden aan en bestendigen van de maakbaarheidsopdracht hielden de 
kinderen weg wat ze eigenlijk vreesden: namelijk dat wie niet regisseert zichzelf is en 
dat wie zichzelf is marginalisering ten deel valt. Ik roep hier de woorden van Bodil, 
Jaya en Esther in herinnering die op mijn vraag waarom je met boosheid jezelf laat 
kennen, antwoordden: ‘Dan weet iedereen hoe je bent’ en ‘dan word je gepest’. Hier 
verwoordden de kinderen de angst voor het jezelf-zijn: als iedereen weet of als je laat 
zien hoe je echt bent, dan is sociale isolatie het gevolg.
 Hierin ligt naar mijn idee de opvatting besloten dat de gemarginaliseerden in 
wezen echt ‘zichzelf zijn’ en dat als zij, hun klasgenoten, werkelijk ‘zichzelf’ zouden 
zijn, zij eveneens afgewezen en gemarginaliseerd zouden worden. De angst is dat 
wie ‘echt zichzelf’ is zich onderscheidt, ‘anders is’ en daarmee niet bij de groep kan 
horen.56

 Het is mijns inziens mede deze angst die ervoor zorgde dat de gemargi-
naliseerden dag in dag uit met behulp van de opgeroepen normen naar de marges 
verwezen werden. In een artikel over de raadselen van stigmatisering maakt Lerita 
Coleman een belangrijke opmerking: ‘An (…) important issue to investigate is how 
stigmatization may be linked to the fear of being different’ (Coleman 1986: 227). 
De vraag die Coleman aan het begin van haar artikel stelt, namelijk waarom mensen 
stigmatiseren terwijl zij weten dat zijzelf elk moment gestigmatiseerd kunnen worden 
(Ibid.: 213), beantwoordt ze door te wijzen op hun angst om anders te zijn. Of ei-
genlijk is het preciezer om te stellen dat zij in wezen vrezen niet te verschillen van 
de gestigmatiseerden zelf. Door een groep kinderen te marginaliseren, hun te ver-
wijten zichzelf niet sociaal te kunnen redden, maakten klasgenoten hen tot een ‘so-
ciale waarschuwing’ (vgl. Cresswell 1997: 338): pas op, als je niet je verantwoorde-
lijkheid neemt, als je niets doet, als je niet regisseert lig je eruit. Deze waarschuwing 
hielden klasgenoten zichtbaar (‘ze laten je op het randje wankelen, tot je bijna, maar 
net niet valt’) om daarmee hun eigen angst voor marginalisering weg te houden.57

 De voortdurend geuite irritatie over de slapheid van de gemarginaliseerden, 
de ontkenning van het uitsluiten, betekenden méér dan de mededeling ‘Wij wassen 
onze handen in onschuld, wij verstoten niet, zij hebben het aan zichzelf te danken’ 
(vgl. Elias & Scotson 1976: 27). Eerder nog dan als een zichzelf vrijpleiten, fun-
geerden irritatie en ontkenning als waarschuwing voor henzelf om in de sociale 
slangenkuil overeind te kunnen blijven door hun eigen kwetsbaarheid verborgen te 
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houden.De klasgenoten lieten de gemarginaliseerden ‘wankelen op het randje’ opdat 
zij permanent ingewreven kregen: als je niet regisseert, als je niet jezelf maakt, dan 
‘ben je niets’. En zo vertaalden en ontkenden klasgenoten hun eigen angst dat zij in 
wezen niet verschilden van de gemarginaliseerden en een sociale val hun elk moment 
en deel kon vallen; dat ze er alleen voor stonden, zonder sociaal vangnet. Hiermee 
gaven zij eveneens uitdrukking aan de zwakke onderlinge verbondenheid in de klas. 
Het marginaliseren van klasgenoten was een symptoom van de nare sfeer in de klas 
en bracht die tegelijkertijd telkens aan de oppervlakte. In de ogen van de uitsluiters 
waren de gemarginaliseerden ‘zwak’ maar maakten tegelijk zichtbaar dat iedereen 
kwetsbaar was- zich alleen voelde en bang was ‘erbuiten’ te vallen. Door de gemar-
ginaliseerden voortdurend ‘op hun plek’ te zetten, waarschuwden zij elkaar om vooral 
niet kwetsbaar te zijn, niet kwetsbaar te lijken en jezelf sterk te tonen.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de vraag willen beantwoorden waarom er marginalisering 
plaatsvond in groep 8. Marginalisering gebeurde door middel van een paar mecha-
nismen: door het voortdurend maken van nare en kwetsende opmerkingen tegen en 
over de gemarginaliseerden kinderen en door hen uit te sluiten van roddelen en van 
het delen van geheimen. Op deze manieren vonden de gemarginaliseerden de toe-
gangswegen naar een niet-gemarginaliseerde positie in de klas gesloten.
 De criteria op basis waarvan kinderen gemarginaliseerd werden, constitu-
eerden zowel een somatisch normbeeld als een gedragsmatig normbeeld. Deze 
normen of eisen zijn terug te voeren op een vertoog over de puberteit (en daarmee 
samenhangende vertogen met betrekking tot gender en seksualiteit, zoals in volgende 
hoofdstukken duidelijk wordt), authenticiteit en maakbaarheid. Op basis van deze 
normen legitimeerden klasgenoten marginalisering. Zo vonden de lichamen van de 
gemarginaliseerden de wegen naar insluiting gesloten, omdat zij te horen kregen te 
dik, te dun, te onsportief en fout gekleed te zijn. Was iemand eenmaal gemargina-
liseerd, dan bracht zelfs de juiste kleding, het juiste fysieke kapitaal, geen enkele 
opening. De gemarginaliseerden kregen dagelijks ingewreven dat ze noch aan het 
somatisch normbeeld noch aan het gedragsmatige normbeeld voldeden. Hun klasge-
noten hielden hen gevangen in de marges, waar zij probeerden onzichtbaar te worden 
en waar zij hun eigen taal ontwikkelden of vervielen tot stilzwijgen.
 In dit hoofdstuk lijkt het misschien alsof ik de gemarginaliseerden puur en 
alleen als slachtoffers van hun klasgenoten zie. Echter, hegemonie kan bestaan omdat 
gemarginaliseerden zich in dezelfde ‘vertoogruimte’ bevinden als degenen die hen 
marginaliseren (vgl. Veenis 2012). Denk aan Michiel die, toen ik vroeg of hij ernaar 
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verlangde net als de populair Nathan te zijn, zei: ‘Ik bèn net zo’n jongen als hij’. In 
dit antwoord ligt zowel de gedachte besloten aan de normen te voldoen als de onuit-
gesproken gedachte dat ‘anderen het onmogelijk maken dit te laten zien’. Denk ook 
aan Desie en Andrea, die elk op eigen wijze trachtten te voldoen aan de normen en 
daarmee hetzelfde verlangen koesterden als hun klasgenoten: ‘erbij te horen’. Denk 
aan Collin die boos was omdat de jongens niet in wilden zien dat hij in wezen het-
zelfde was als zij: een goede voetballer en daarmee even stoer als zij. En tot slot roep 
ik Stefanie en Aisha in herinnering, die samen hun eigen niche creëerden waarin ze op 
hun manier ‘puberdingen’ bespraken. In de ogen van de gemarginaliseerden was het 
niet zozeer zo dat zijzelf niet aan de normen voldeden. Hun interpretaties ervan waren 
anders en hun klasgenoten erkenden die niet.
 Er was sprake van een spagaat: enerzijds lag in de maakbaarheidsopdracht 
besloten dat het ‘zelf’ maakbaar is, waaruit de eis voortvloeide om ‘lef te tonen’: er 
moest dus regie uitgeoefend worden om jezelf te tonen. Anderzijds bestond de au-
thenticiteitsbelofte er nu juist in dat je zònder regie jezelf was en dan ‘iemand was’. 
Wie regisseerde was dus zowel ‘nep of een slijmbal’ als ‘lef hebbend’, terwijl niet 
regisseren zowel ‘zwak zijn’ betekende als ‘jezelf zijn’ of ‘echt zijn’.
 Het ‘jezelf zijn’ was voor de kinderen aan allerlei normen gebonden. Dit 
leverde hun een worsteling op tussen de wens zichzelf te conformeren aan de groep 
enerzijds, er onderdeel van uit te maken, en de wens zich er van te onderscheiden 
anderzijds. Dit laveren kostte moeite en vereiste regie van het zelf om onzekerheid en 
kwetsbaarheid te verbergen en het lef te vinden om ‘zichzelf te zijn’, jezelf te tonen 
en zichtbaar te zijn. De gemarginaliseerden regisseerden niet, was het verwijt dat zij 
voortdurend te horen kregen. In wezen hielden de klasgenoten hiermee de angst weg 
dat ‘jezelf zijn’ betekende dat je, net als de gemarginaliseerden, nergens bij hoorde, 
dat je dan zo ‘anders’ was dat verstoting je ten deel zou vallen. Het was mijns inziens 
deze angst die maakte dat de klasgenoten de gemarginaliseerden als permanente waar-
schuwing aanwezen door hun te verwijten geen controle te hebben: ‘Als je niets doet, 
als je geen controle hebt over je gedrag, je lichaam, je taal dan ben je kinderachtig, 
dan ben je sociaal niets waard’, en word je gemarginaliseerd. Zo bedekten de kinderen 
dat de klas een sociale slangenkuil was waarin je elk moment kon vallen. Hierin ligt 
tevens de angst besloten in wezen niet van de gemarginaliseerden te verschillen en in 
wezen net zo anders te zijn als zij. Om deze angst te maskeren riepen de kinderen op 
alle mogelijke momenten de normen (eisen) ten aanzien van gedrag en het lichaam op, 
zodat zij ernaar konden verwijzen.
 Na een paar hoofdstukken waarin ik heb laten zien dat de sociale dynamiek 
voor de kinderen een permanent laveren vereiste tussen alle verschillende eisen, met 
alle daarbij behorende worstelingen en angsten, oogt het in eerste instantie wellicht 
eigenaardig om daarna met een overdenking over het thema harmonie te komen. Toch 
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doe ik dat. Ten eerste wil ik dit thema aanstippen omdat het zich eveneens aandiende 
en ik de vraag ‘waarom was er sprake van harmonie’ evenzeer van belang vind als de 
vraag waarom de sfeer in de klas vooral niet harmonisch leek. Ten tweede acht ik het 
thema harmonie van belang omdat mijn verklaring van de harmonische momenten 
tussen de kinderen een belangrijk aspect naar voren haalt: hoezeer de kinderen zich 
niet alleen in biologisch maar ook in sociaal opzicht in een liminele fase bevonden, 
tussen kind en puber in. Ingegeven door deze liminaliteit werden gender en seksua-
liteit voor hen belangrijke terreinen waarop zij zichzelf een sociale positie verwierven 
of trachtten te verwerven. Die terreinen met de daarbij behorende sociale worstelin-
gen behandel ik in de hoofdstukken na het Intermezzo over harmonie.

124


