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Spijt! 

 

‘Moet je nou zien.’ Niels wijst naar het raam. Jochems kleren worden zorgvuldig in een boom 

gehangen. Een paar jongens moeten lachen, maar de meeste kleden zich snel aan, alsof ze er niks 

mee te maken willen hebben. Als Jochem onder de douche uitkomt en de lege haak ziet, krijgt hij 

iets door. Met een rood hoofd kijkt hij onder de bank en in de kast. Paniekerig loopt hij door de 

kleedkamer heen en weer, maar hij vraagt niks. Waarom zou hij ook? Hij weet inmiddels ook wel 

dat iedereen hem negeert. ‘Zoek je iets?’ Remco wijst naar de boom. ‘Na de klassenfoto krijg je ze 

terug.’ ‘Ja,’ zegt Justin. ‘Je denkt toch zeker niet dat we met zo’n vetkwab op de foto willen, hè?’ 

Jochem is een wat dikkere jongen, die flink gepest wordt op school. David zit bij hem in de klas. 

David doet niet mee aan de pesterijen, maar hij durft er ook niets van te zeggen.  

Eigenlijk vindt David dat hij voor Jochem op moet komen. De pesterijen gaan soms veel te ver. Op 

de ochtend na het klassenfeest komt de conrector in de klas vertellen, dat de ouders van Jochem 

hebben gebeld. De pestkoppen denken dat Jochem heeft geklaagd en zijn vader en moeder naar 

school heeft laten bellen.  ‘Wat kinderachtig’ zegt Sanne voordat meneer de Zwart verder kan 

praten. ‘We wilden alleen maar even weten hoeveel slokjes likeur hij op kon.’ Meneer Zwart vertelt 

dat Jochem helemaal niemand heeft laten bellen, maar dat hij na het klassenfeest niet is 

thuisgekomen. Iedereen schrikt, wat is er met Jochem gebeurd en waar is hij? 

Het boek beschrijft een ernstige vorm van pesten. Het is een aangrijpend verhaal. Alle kanten 

worden belicht: de gepeste, de pestkoppen en de kinderen, waaronder David, die eigenlijk vinden 

dat het pesten moet stoppen. Het boek is geschreven vanuit David. De personages die belangrijk 

zijn voor de verhaallijn zijn Jochem, David en Vera. Het boek is een realistische weergave van 

pesten. Dit komt op elke school en vereniging voor. Veel kinderen krijgen er mee te maken. Het 

boek is een aanrader voor een ieder, of je nu dader, slachtoffer of toeschouwer bent. 

Carry Slee is een populaire Nederlandse kinderboekenschrijfster. Haar boeken zijn gebaseerd op 

tieners, die problemen hebben met hun omgeving en zich zo steeds dieper in de nesten werken. Ze 

heeft voor haar boeken veel prijzen gekregen. Dit boek kreeg een prijs van de Kinder- en Jonge 

Jury. In 2010 werd Carry Slee benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar 

bijdrage aan de literatuur.1 Carry Slee is één van de succesvolste schrijvers van kinder- en 

jeugdboeken in Nederland. Inmiddels zijn ruim 4 miljoen boeken over de toonbank gegaan. Ze is 

de meest gelezen auteur onder scholieren. Haar werk viel veelvuldig in de prijzen en zes van haar 

boeken zijn verfilmd.2 

 

 

                                                           
1
 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Carry_Slee) 
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 (http://www.nu.nl/boek/2346338/carry-slee-koninklijk-onderscheiden.html) 


