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INTERMEZZO:

Momenten van harmonie

In het vorige hoofdstuk schetste ik het beeld van de klas als slangenkuil, waarin de 
gemarginaliseerden overgeleverd waren aan de populaire kinderen, die geen gelegen-
heid voorbij lieten gaan om hen sociale trappen uit te delen. Ik schetste hoe de kin-
deren alles (het ‘naakte’ lichaam, het aangeklede lichaam, de manieren van praten, 
de gespreksonderwerpen, grapjes en gedrag) aangrepen om elkaar mee in te delen, 
te beoordelen, teveroordelen en weg te zetten als sociaal mislukte dan wel geslaagde 
subjecten. Dit beeld klopt voor een belangrijk deel. Echter, het verdient aanvulling 
met een ander beeld. Een dat er diametraal tegenover staat en dat ik hier wil verklaren.
 Afgezien van de talloze momenten waarop de kinderen hun positie verwier-
ven of bestendigden door klasgenoten te marginaliseren, waren er eveneens vele mo-
menten waarop dit helemaal niet gebeurde. In dergelijke momenten verdwenen alle 
eisen waarmee de kinderen elkaar indeelden en uitsloten naar de achtergrond en heer-
ste er harmonie tussen de klasgenoten. In mijn dagboek tekende ik deze momenten op 
met kwalificaties als ‘rustig’, ‘saai’ of ‘een gewone knutselles’. Maar al deze ‘rustige’ 
en ‘gewone’ momenten herlezend viel me het contrast met alle hierboven beschreven 
vaak heftige situaties en interacties des te meer op – en werd het des te opmerkelijker 
dat ik kabbelende gesprekjes beschreef tussen Collin en Hein, de gemarginaliseerde 
en de pestkop. En in mijn herinnering kwamen deze momenten me plotseling voor als 
een andere dimensie waarin de kinderen zich hadden bevonden. Hieronder geef ik wat 
voorbeelden:

Michiel, Hein, Eva en Fenna waren door de juf tijdens handenarbeid samen in een 
groepje gezet. Ze moesten een fantasiedier maken en daarbij verschillende mate-
rialen gebruiken. ‘We maken een drakenvogel!’, riep Michiel enthousiast. ‘Goed 
idee!’ zei Hein. ‘Ik maak vuur’, deelde Eva mee. ‘Hoe dan?’, vroegen Fenna en 
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Hein tegelijk. ‘Hier van dit crêpepapier.’ ‘Ik teken hem wel’ zei Hein. ‘Hij moet 
groter, anders is er niet genoeg vleugel’, vond Michiel. ‘Oké, maar er moeten ook 
stekels op zijn rug’. ‘Ik ga een vleugel maken van houtjes, hier plak ik die zo en 
dan vul ik het hiermee’, zei Fenna en ze hield alle materialen ter beoordeling in de 
lucht. ‘Prima’, vonden de anderen. ‘Misschien moet er ook wat vuur uit zijn reet’, 
verzon Hein. Iedereen lachte. ‘Ja, daardoor kan hij de lucht inkomen’, grinnikte 
Michiel. ‘Eens een viezerik, altijd een viezerik, hè Hein?’, merkte Eva plagend op. 
Hein lachte. ‘Mooi getekend’, complimenteerde Fenna Hein. ‘Kijk’, liet Michiel 
zien, en hij hield de andere vleugel omhoog. ‘Tof!’, riepen de anderen. ‘Wat ben je 
daar toch goed in Michiel’, zei Fenna. En zo werkten zij al keuvelend samen aan 
hun opdracht. Er viel geen onvertogen woord. Michiel was volledig opgenomen, 
voelde zich duidelijk vrij om te zeggen wat hij wilde en werd niet gepest. Ze gie-
chelden samen, vulden elkaar aan, complimenteerden elkaar en plaagden elkaar. 
De rest van de wereld leek niet te bestaan.

Romeo, Nathan, Jaya en Stefanie waren papier aan het marmeren. ‘Ik doe er geel 
bij nu’, zei Stefanie en ze goot geel in het water. ‘Ja, mooi Stef’, riep Nathan. ‘Doe 
dat papiertje er in nu’, commandeerde Romeo. Nathan deed het meteen. ‘Blauw 
erbij’, commandeerde Romeo. Jaya goot blauw leeg. ‘Niet zoveel!’ riep Stefanie 
geschrokken. ‘O, sorry’, zei Jaya beteuterd, ‘Is het nu verpest?’ ‘Dat papiertje 
moet je er sneller weer uittrekken’, commandeerde Romeo. Zelf deed hij niets, 
maar de anderen merkten het niet op leek het, of het maakte hun niet uit. ‘Zal ik er 
ook wat rood bij doen?’ vroeg Jaya en ze keek vragend naar Stefanie. ‘Oranje lijkt 
me mooier’, vond die. ‘Ik kan hier niets van’, deelde Jaya mee. ‘In andere dingen 
ben je beter’, bevestigde Stefanie. ‘Je hoeft niet alles te kunnen.’ ‘Nee’, zei Jaya, 
weer monter, ‘dat is waar’. ‘Nathan je staat te dromen’, bromde ze olijk. ‘O ja’, 
zei hij en trok het volgende papier uit het water. ‘Die is mooi!’, riepen de anderen. 
‘Nog zo één, voor ons allemaal zo één’, commandeerde Romeo. ‘Worden jullie 
niet iebel van zijn gecommandeer?’, vroeg ik met een knikje naar Romeo. ‘Wel-
nee’, zei Jaya en Stefanie schudde haar hoofd. ‘Hij doet wel bazig maar hij is niet 
de baas hoor’, zei Nathan. ‘Precies’, knikte Romeo tevreden. En al kwebbelend 
werd Stefanie helemaal opgenomen, gewaardeerd en gerespecteerd. Al de pesterij-
en, alle opmerkingen die zij dagelijks moest verduren, leken nooit gemaakt, niet te 
bestaan en tot een ander universum te behoren.

‘Hoe doe je dat?’, vroeg Collin bewonderend aan Hein die een trucje met zijn jojo 
uithaalde. ‘Zo’, zei Hein en hij liet het nog een paar keer zien. ‘Mag ik ‘s?’, vroeg 
Collin. ‘Tuurlijk’, zei Hein en gaf hem zijn jojo. ‘Daar moet je wel erg handig 
voor zijn’, verzuchtte Collin terwijl zijn vingers verstrikt raakten in het touwtje. 
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‘’t Is een handigheidje’, gaf Hein trots toe, ‘maar je moet er wel effe voor oefenen. 
Ik kon het ook niet meteen. Jou gaat het vast en zeker ook lukken. Je bent niet de 
domste toch?’ ‘Nee’, grijnsde Collin, ‘dat is waar, maar jij bent beter in dit soort 
dingen dan ik.’ Collin grijnzend en ernstig met een vrolijke aardige Hein, die geen 
dag voorbij liet gaan zonder Collin flink te pesten. Dit leken een andere Hein en 
een andere Collin.

Desie en Andrea hingen samen aan het klimrek op het schoolplein. Desie probeerde 
de kunstjes van Andrea uit, wat schromelijk mislukte. Erwin stond naar ze te kij-
ken en lachte een beetje. Nathan rende eerst langs en kwam terug. ‘Wow’, riep hij 
uit, ‘Wat knap! Dat kan ik niet hoor!’ Hij nam de lege rekstok en deed een poging. 
Erwin sloeg dubbel van het lachen. ‘Moet je ook eens proberen joh!’, riep Nathan 
terwijl hij over de pijnlijke plek op zijn arm wreef, ontstaan door de val. Erwin 
slofte naar het rek. ‘En nu?’, vroeg hij sullig. Andrea deed het nog een keer voor. 
Met behulp van Desie, Andrea en Nathan hees hij zich op de stang. ‘Dit is dood-
eng!’, riep hij verbaasd uit. De andere drie lachten. ‘Zijn die tegels wel echt zacht 
als ik val?’, vroeg hij benauwd. ‘Zachter dan je doodskist’, meldde Desie vrien-
delijk. Nathan hikte van het lachen om dit grapje en Erwin lachte als een boer die 
kiespijn heeft. Met enorme houterigheid stortte Erwin zich naar beneden. ‘Toch 
maar voor Jan Klaassen spelen in plaats van kunstjes doen’, stelde Desie voor. Ze 
grinnikten allemaal. En zo speelden ze een tijdje samen, deze kinderen die over het 
algemeen niets aardigs met elkaar deelden, deze meisjes die dagelijks door deze 
jongens werden gepest.

Ik zou nog veel meer van dergelijke voorbeelden kunnen geven, waarin de kin-
deren vredig, tevreden en geconcentreerd samen waren. Het opvallende was dat ze 
elkaar volkomen accepteerden, dat ze grapjes maakten over elkaars dommigheden 
of onkunde zonder een ondertoon van venijn, elkaar complimenteerden voor hun in-
breng en elkaars talenten waardeerden. De onderlinge verschillen waar zij elkaar in 
andere situaties zwaar op afrekenden vormden hier geen inzet van insluiting of uitslui-
ting. Deze momenten tonen mijns inziens hoezeer al die andere momenten waarop 
de kinderen wèl hun positie ten opzichte van elkaar bepaalden als meisje, jongen of 
puber, ‘werk’ kostten, denkwerk, maakwerk, en hoezeer dat werk tot stand kwam 
in een gevecht met elkaar. Naarmate het schooljaar zijn einde naderde, kwamen er 
meer momenten van harmonie. De laatste twee maanden van het schooljaar werkten 
de kinderen allemaal in duo’s of kleine groepjes aan hun eigen scènes in het grote 
eindtoneelstuk en zagen elkaar groeien in hun rollen daarin. Zij waardeerden elkaars 
bijdragen en deden elkaar suggesties aan de hand:
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Collin en Osem hadden een sketch uitgedacht over twee soldaten. Collin was de 
slimme soldaat en Osem de domme die uiteindelijk toch de slimste bleek. Het 
was een ingewikkeld verhaal en niet aldoor even duidelijk, maar Nathan zei: ‘Ik 
vind het wel cool van jullie bedacht’ en Bodil vond ‘dat ze iets duidelijker moe-
sten praten, maar dat het goed in elkaar zat’. De twee jongens ontvingen de op-
merkingen en suggesties rustig, met serieuze uitdrukkingen op hun gezicht en met 
een trotse glimlach.

De kinderen gingen op in hun werk, hun spel en in elkaar zonder dat zij elkaar ruw 
onderwierpen aan allerlei eisen, zonder elkaar op een plek te zetten. Hoe meer van 
dergelijke momenten er waren, hoe minder de kinderen elkaar pestten of stoorden. 
De laatste paar weken van hun lagere schooltijd verliepen daardoor met veel minder 
pijnlijke situaties dan voorheen.
 Gefocust als ik als onderzoeker was op de manieren waarop en op basis 
waarvan de kinderen de onderlinge rangorde bepaalden concentreerde ik me op mo-
menten van differentiëring, uitsluiting en botsingen tussen de kinderen. Evenwel 
schreef ik in mijn veldwerkaantekeningen dat een harmonieuze knutselles ‘gewoon’ 
was. Deze ‘gewone’ momenten waren even werkelijk als alle processen van margi-
nalisering die ik hierboven en in de voorgaande hoofdstukken beschreef. Ze verdienen 
dus evenzeer een aandachtige beschouwing.
 Uit de literatuur over groepsdynamiek is bekend dat als een groep samen naar 
een positief doel toe werkt, de onderlinge verhoudingen beter worden (Forsyth 1999: 
151). Iets dergelijks spreekt ook wel uit de bovenstaande voorbeelden: in elke situatie 
waren de kinderen geconcentreerd samen met iets bezig. Ze maakten iets, ze leerden 
elkaar iets, ze werkten samen naar iets toe. Op die momenten stonden de talenten van 
elk kind centraal (de jojo-trucjes, de klimrekkunstjes, de creativiteit bij knutselen) en 
doordat ze elkaar het verschillend zijn helemaal gunden, leken de verschillen er hele-
maal niet toe te doen. Maar dit verklaart mijns inziens nog niet voldoende waarom 
de sfeer in groep 8 in de laatste weken zo aanzienlijk veel harmonieuzer werd. Zo 
werd Michiel in die laatste weken niet meer telkens voor ‘mietje’ uitgemaakt, mocht 
Collin plotseling mee voetballen en keek Stefanie mij met ogen vol verbazing aan 
toen Bodil, die haar gewoonlijk negeerde of uitlachte, op een ochtend vriendelijk en 
enthousiast ‘Hai Stefanie!’, zei. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.
 In de laatste weken van het schooljaar wisselden momenten van harmonie 
zich steeds vaker af met momenten waarop de kinderen plotseling allerlei ‘kinder-
spelletjes’ deden, die ze juist hadden afgezworen. Zo deden opeens de Pubers mee 
met verstoppertje en tikkertje en huppelden de meisjes arm in arm over het school-
plein, gierend van het lachen. ‘Dit deden we vroeger altijd!’ hikte Amber een keer 
tegen mij en huppelde verder met Nuray. Een paar keer zag ik een van de jongens op 
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een rondslingerend fietsje van de kleuters over het plein sjezen, met in zijn kielzog 
een sliert kinderen die dat ook wilden, uitgelaten lachend.58 ‘Het is alsof ze van de 
Hasselbramen hebben gegeten’, zei ik tijdens een van deze fietsvertoningen tegen juf
Ineke.59 ‘Dit doen achtste groepers wel vaker’, zei ze lachend, ‘nog even vieren dat ze 
kind zijn voordat ze naar de middelbare school gaan.’ Dit voorbeeld maakt niet alleen 
duidelijk dat de kinderen zich in een proces van transitie bevonden, van net-geen-
kind-meer op de basisschool toewerkten naar puber-zijn op de middelbare school, 
maar ook dat hun bewust-zijn hiervan in die laatste schoolweken groeide. Deze tran-
sitie was natuurlijk reeds ingezet en was een proces waarin de kinderen, zoals ik al liet 
zien, zich richtten op en identificeerden met wat komen ging: ‘het puber-zijn’. In die 
laatste weken bracht hun bewust-zijn iets anders teweeg.
 In deze periode was een aantal zaken anders dan ervoor: ten eerste oefenden 
zij hard voor het eindtoneelstuk, waarmee zij hun basisschooltijd zouden afsluiten en 
ten tweede kwam Valerie niet meer naar school na een dramatische periode waarin alle 
Pubers met haar overhoop waren geraakt. Wat ik observeerde en meemaakte wordt 
het dichtst benaderd door het communitas begrip van Victor Turner. Dat begrip helpt 
helder te maken wat harmonieuze momenten en de liminele periode van de kinderen 
met elkaar te maken hebben.
 In The Ritual Process (1982 [1969]) beschrijft Turner communitas als een 
sociale vorm van samenzijn waarin sprake is van een intens gevoel van gelijk-zijn.60 

Communitas is altijd een tijdelijke fase in een periode van transitie, stelt Turner (Ibid.: 
153),61 waarin de voorheen gangbare sociale structuur wegvalt. Daarom spreekt Turn-
er in relatie tot communitas van een anti-structuur: ‘For me’, schrijft Turner, ‘com-
munitas emerges where social structure is not’ (ibid. : 126). Er is dus sprake van een 
dialectiek tussen sociale structuur en ‘structuurloze’ communitas, waarbij Turner so-
ciale structuur zag als conflicterend en differentiërend en communitas als harmonieus 
en als beleving van ‘humankindness’, van onderlinge verbondenheid (Ibid.: 116, 126, 
129).62

 Een van de punten die Turner heel helder maakt en die voor mij hier van nut 
is, is dat communitas daar kan ontstaan waar een groep een gedeelde transformatie 
doormaakt. De kinderen bevonden zich in een proces waarin zij toegroeiden naar een 
overgang. Een overgang die zij allemaal zouden maken. Daarin was iedereen gelijk: 
zowel de Pubers als de Gemarginaliseerden als de Kinderachtige Jongens en Meisjes 
als de Professoren als de Journalisten; ze zouden allemaal de basisschool verlaten en 
na de zomer als pubers de middelbare school betreden. Zij waren hier allemaal hui-
verig voor: ‘Wat zijn ze groot!’, riepen de kinderen toen we een keer laat in het voor-
jaar langs een middelbare school liepen. ‘Straks sta ik daar tussen’, griezelden ze. 
Hierop was één uitzondering. Dat was Valerie. ‘Ik kan niet wachten!’, riep zij als 
enige enthousiast.
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 In hoofdstuk 2 liet ik zien dat Valerie door haar klasgenoten als ‘volwassen’ 
werd getypeerd, waar zij zelf ‘nog kinderen waren’ of ‘bijna pubers’. Aan het ver-
vroegde vertrek van Valerie van de school ging een periode vooraf waarin de Puber-
jongens en een paar jongens uit de parallelklas dagelijks achter Valerie aan joegen en 
seksuele opmerkingen, insinuaties en beledigingen aan haar adres maakten. In deze 
periode had Valerie steeds vaker ruzie met de andere Pubermeisjes. Deze ruzies vol-
trokken zich middels briefjes in de klas, gefluister op de gangen en wc’s en dagelijkse 
telefoongesprekken buiten schooltijd (wat ik opmaakte uit warrig vertelde verhalen 
van de kinderen hierover). Zelfs de altijd op de hoogte zijnde Journalisten waren het 
spoor op een gegeven moment bijster: ‘Ik snap niet meer wie nou ruzie heeft met wie 
en waarom en wat iedereen nou wel of niet gezegd heeft’, zei Marie op een dag geër-
gerd. ‘Ik ook niet’, zei Fenna, ‘maar ze zoeken het maar uit.’ ‘Net goed dat iedereen 
haar laat stikken’, zei Mirte op een keer toen we Valerie helemaal alleen op het plein 
zagen staan terwijl de andere Pubermeisjes een eindje verderop duidelijk veel plezier 
hadden met elkaar, ‘dat is echt haar eigen schuld’. Zo dachten eigenlijk alle klasge-
noten erover. Intussen zag Valerie er steeds ongelukkiger uit: ‘Ik kan hier met nie-
mand praten’, zei ze tegen mij, ‘het zijn allemaal babies. Ze zijn gewoon jaloers dat 
ik groter ben dan zij. Maar daar kan ik toch niks aan doen?’ Uiteindelijk bleef Valerie 
weg van school. Vrijwel meteen daarna stopte alle onrust onder de Pubers. Dat was 
ook de tijd waarin de sfeer in de klas als geheel gemoedelijker en harmonieuzer werd: 
‘Ik wou dat het altijd zo was geweest als nu’, zei Nuray in die tijd tegen mij.
 Na Valeries verstoting leek er een soort communitas ontstaan te zijn in de 
klas, een gevoel van onderlinge verbondenheid die meer momenten van harmonie 
mogelijk maakte, zodanig dat deze de overhand kregen. Zo verdween in die laatste 
weken in toenemende mate het belang van hiërarchische posities in de klas naar de 
achtergrond: op een enkele uitzondering na werd er niet meer gepest, speelden jon-
gens en meisjes samen, verstoorden jongens nauwelijks nog het spel van meisjes en 
waren de kinderen gewoonweg aardig tegen elkaar, wie het ook betrof. Met Valeries 
verdwijning was de klas van dat ene element, ‘volwassenheid’, dat ze als bedreigend 
ervoer, verlost. De Pubers waren niet bewust uit geweest op Valeries verstoting, maar 
hadden denk ik wel de dreiging die van haar ‘volwassenheid’ uitging willen elimi-
neren. Haar verdwijning maakte het voor haar klasgenoten mogelijk om te voelen dat 
zij ‘allemaal in hetzelfde schuitje zaten’, dat zij hun ‘liminaliteit’ deelden: zij waren 
zich ervan bewust dat zij allemaal tegelijk, met het afscheid van de basisschool, als 
pubers de middelbare school zouden betreden.
 Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de harmonie wel wat ‘voorwerk’ ver-
eiste; dat communitas niet zomaar ontstond. Het is ten eerste de vraag of de harmonie 
wel zo had kunnen ontstaan als de Pubers het naderend afscheid evenzeer hadden 
omarmd als Valerie. Oftewel als zij zich even sterk als voorheen waren blijven iden-
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tificeren met ‘puber-zijn’. Ten tweede is het de vraag of de harmonie ook was ontstaan 
zonder dat de Pubers Valerie hadden weggepest, weggepest, want eigenlijk is ‘ver-
dwijning’ een eufemisme. Met haar verjoegen ze niet zozeer de ‘volwassenheid’ die 
ze aan Valerie toeschreven, maar vooral de angst voor wat hun zelf te wachten stond 
als pubers op de middelbare school. Immers, de kinderen hadden Valerie als ‘nep’, 
‘schijnheilig’ en ‘oversekst’ (zie hoofdstuk 5) bestempeld. Zij noemden Valerie dan 
wel volwassen om het verschil aan te geven met puber Jaya en de ‘kinderachtigen’, 
maar in wezen was Valerie een puber. De spanning of angst voor wat hun als aanko-
mende pubers werkelijk te wachten stond hadden ze met Valeries verdrijving geëlimi-
neerd – waarmee ze de weg vrijmaakten om zich met de rest van hun klasgenoten (de 
‘kinderachtigen’ in hun ogen) alsnog een tijdje helemaal kind te kunnen voelen. Deze 
harmonieuze fase duidt er mijns inziens op hoezeer de kinderen zich tussen ‘servet en 
tafellaken’, tussen kind en puber in voelden staan, en dat ze zich dus in een liminele 
fase bevonden.
 Het was dus zo dat de kinderen in die laatste weken niet meer voortdurend 
hun onderlinge verschillen bevestigden of bevestigd wilden zien. In plaats van zich-
zelf ten opzichte van elkaar in te delen, vierden zij hun overeenkomst en namen zij 
gezamenlijk de positie in van kind om nog één keer dat te zijn waar ze afscheid van 
namen. Hier wordt duidelijk hoe de sociale structuur (maatschappelijke positie) en 
communitas samenhangen, zoals Turner stelt:

To put it briefly, at certain life crises, such as adolescence, the attainment of el-
derhood, and death, varying in significance from culture to culture, the passage 
from one structural status to another may be accompanied by a strong sentiment 
of ‘humankindness’, a sense of the generic social bond between all members of 
society—(ibid. : 116).

In dit verband stelt Carol Trosset dat ‘as communitas is an experience of shared iden-
tity, it results from ideological appeals made to that identity, and consists of a shared 
response to these appeals’ (1988: 168). De kinderen deden een paar weken lang al die 
spelletjes die bij het kind-zijn hoorden, volgens henzelf maar ook volgens opvattingen 
in de samenleving als geheel, en die zij nadien niet meer zouden kunnen doen. Zo 
creëerden zij als het ware hun eigen transitie van kind naar puber.63

 De liminele fase van de kinderen maakte dat zij zich oriënteerden op de pu-
berteit, zoals ik in het tweede hoofdstuk liet zien. Dit deden zij als jongens en meisjes. 
Over welke worstelingen zij op het gebied van gender tegenkwamen gaat het vol-
gende hoofdstuk.
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