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Een ernstige ziekte
De pest was vroeger een groot probleem. Zo 
stierven er in Roermond in 1598 maar liefst 
1.400 mensen aan deze ziekte. Dat was een 
kwart van de bevolking. Mensen die aan pest 
leden, werden,  geïsoleerd en in een zogenaamd 
Pesthuis, buiten de stadsmuren geplaatst. Ieder 
contact met mensen die geteisterd werden door 
een pestepidemie was verboden; je riskeerde 
zelfs de dood door ophanging.
De pestepidemie is terug van weggeweest. Uit 
onderzoek is gebleken dat het dagelijks leven 
voor een aantal scholieren een hel is omdat zij 
gekweld worden door regelmatig terugkerende 
pesterijen. Net als in de Middeleeuwen leven zij 
vaak noodgedwongen een geïsoleerd bestaan 
met soms uiterst trieste gevolgen. 
De roep om maatregelen is groot. Er is zelfs 
geroepen dat pesten strafbaar moet worden 
gesteld. Mij lijkt dat niet zinvol. De meeste pes-
terijen zijn al strafbaar. Veel pesterijen kunnen 
worden vertaald in een strafbaar feit  zoals bele-
diging, laster, bedreiging, mishandeling, vernie-
ling en stalking. Niet  alle pestgedrag is echter 
strafbaar. Denk daarbij aan het stelselmatig 
buitensluiten en negeren door klasgenoten. 
De wet kan ook wel een dode letter zijn. Het is 
niet altijd gemakkelijk te bewijzen dat er sprake 
is van een strafbaar feit. Pesten gebeurt vaak 
in het geniep en door meerdere personen op 
verschillende momenten. Wat ook nog een 
punt is: slachtoffers van pesten zullen er vaak 
tegen op zien om naar de politie te gaan om 
aangifte te doen. Confrontatie met de dader(s) 
zal misschien nog wel moeilijker worden, nadat 
er aangifte is gedaan. Pesten is dus een zeer 
complex probleem, waarbij de oplossing niet in 
de eerste plaats het strafrecht is. 
RTL 5 geeft met het programma “Project P: 
Stop het pesten”, op een vernieuwende wijze 
aandacht aan het pesten op scholen. Gepeste 
leerlingen zijn met een verborgen camera een 

aantal weken gefilmd, om daarna de pestkop-
pen met hun gedrag te confronteren. Dit zal 
hen mogelijk bewegen de pesterijen te staken.  
Een aantal scholen waar gefilmd is maakten  
bezwaar tegen de heimelijk gemaakte opnames 
en dreigen naar de rechter te stappen indien 
het programma wordt uitgezonden. Men vindt 
dat de privacy van de leerlingen in het gedrang 
komt. Daarnaast stellen de scholen zich – kort 
gezegd – op het standpunt dat pestgedrag door 
de scholen zelf  de kop dient te worden inge-
drukt en dat gepeste kinderen binnen de school 
op allerlei manieren worden bijgestaan. 

De praktijk heeft geleerd dat dit niet altijd effect 
heeft.  Scholen kunnen niet meer dan hun 
best doen om gepeste kinderen op te vangen 
en pestkoppen aan te spreken op hun gedrag. 
Verder gaat het eigenlijk niet.  Rechters die via 
advocaten door wanhopige ouders worden 
aangezocht om pestkoppen te verwijderen van 
de school, krijgen meestal nul op het rekest. 

Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit voor 
ouders die dagelijks worden geconfronteerd 
met een kind dat huilend van school terugkeert 
nadat het weer is getreiterd, allemaal zeer 
onbevredigend is. Een meer confronterende 
optie – zoals het programma van RTL 5 – lijkt 
mij dan ook  niet per definitie een verkeerd ex-
periment. Zeker niet, nu de programmamakers 
aangeven dat op een integere manier met de 
camerabeelden wordt omgegaan en dat pesters 
nimmer herkenbaar in beeld komen. 
Men wil louter laten zien “waarmee een gepest 
kind op school te maken krijgt en het is niet de 
bedoeling iemand aan de schandpaal te nage-
len.” Pestkoppen en hun slachtoffers worden 
daarna met elkaar in contact gebracht, waarbij 
er naar een oplossing kan worden toegewerkt. 

Maar al zou een gefilmde pestkop het gevoel 
krijgen aan de schandpaal te worden genageld,  
wat dan nog? Mogelijk dat dit voor hem (of  
haar) eindelijk  reden is om in te zien dat dit 
gedrag niet deugt.  Voor alle andere pestkoppen 
in Nederland kan  een begin van genezing zijn  
van deze middeleeuwse ziekte. 

Ik kijk in ieder geval uit naar aflevering één! 

Mr. G.G.J. Geerlings  


