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Pesten: De spiegel van zwakte 
  
Pesten? Wie heeft het nooit meegemaakt? Als je er lang over moet nadenken heeft het je weinig pijn 
gedaan. Gelukkig maar. Kam me zelf de kreten hanteren van : " hé rooie, wanneer spring je op 
groen?", hé rooie, heb je in de regen gestaan". Vele jaren later gevolgd door vuile rooie, toen nog 
een erenaam in de verkiezingscampagnes. 
 
Uit onderzoek blijkt dat mensen die op de een of andere manier onzekerheid uitstralen het eerste 
slachtoffer zijn van geweld op straat. De zogenaamd sterkste kiest de zwakste. Hoe vaak blijkt de  
sterkste eigenlijk de zwakste te zijn. Dat zie je op scholen en in de stad. Het gemeentebestuur kapt 
zonder vergunning kastanjes. Uit angst het pluche te moeten verlaten steunen de coalitiepartijen het 
college. Een teken van zwakte. Dus pesten ze Hagenaars en Hagenezen. 
 
De werkloosheid bedraagt in Den Haag onder de jeugd 17%. Het College komt met vage plannen. 
Deze groep mensen voelt zich zwak. Ze moeten wat doen. En dus pesten ze ons met papier, zonder 
daden. De macht maakt de coalitiepartijen zo onzeker dat ze ons blijven pesten. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar in de stad. Voor de sport, voor de zorg, voor de wijk.  
 
Het gemeentebestuur pest ons. 350.000 euro tegenover 175 miljoen voor het cultuurforum. Het 
gemeentebestuur pest ons door geen betaalbare huizen te bieden voor de groeiende groep mensen. 
Sociale woningen gaan naar de vrije sector. Bewijzen van de spiegel van onzekerheid onder de 
bestuurders en coalitiepartijen. Niet meer weten waarvoor je er zit. Wat je doel moet zijn. 
 
Ze vergaderen nu over het vergaderen. Nog zonder opgetreden te hebben treedt de D'66 - 
fractievoorzitter al af. We worden gepest. Laten we ons pesten? Dan zijn we zwakker dan de  
pestende zwakkere! Waarom zou je rekening houden met iemand, die jou uit zwakte treitert?  
Wees trots op jezelf en stel vast dat je deugt. 
  
Je hebt je unieke kwaliteiten. Of je nu werkt of niet, die zijn van jou. “Zoek jezelf vrienden, vind jezelf, 
wees en blijf alleen jezelf”, hebben van Kooten en de Bie gezongen.  
Een lied met grote inhoud. Het wapen tegen pesten: ‘Houd geen rekening met wat anderen van jou 
denken.’ Je deugt! Maak je het gevoel eigen van het bekende lied uit de wizard of Oz: “A brand new 
day is born”. En reken af met de pesters. Stuur ze weg.  
 
Zoals in de provincie Groningen: “Dag PvdA, dag VVD”, weg uit het provinciebestuur. Ook in Den 
Haag, keer je af van je pesters. Doorbreek het in je straat, bij je sportvereniging. Jij hebt kleur, jij bent 
uniek. En daarom alleen wil de onzekere je pesten. Stuur ze weg, benut je kwaliteiten en maak een  
brand new day. Zoek jezelf vrienden, vind jezelf en blijf alleen jezelf! 
  
Gerard Verspuij, 28-03-2015 
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