Alledaags geweld. De
persistentie van eer en wraak

7,orgterugtebetalenwatmenverschuldigdis,ingoedeofslechtezin,tengunsteof
tenkostevananderen.Eerkenthetethosvandevereffening.Netalseenpositieve
gift moet een 'negatievegift', een beledigingbijvoorbeeld, beantwoordwarden.

Ookalzoudemanvaneerlieverwillenvergeven,hij zietzichgedwongenwraak
te nemen. Gedragen mensen zich niet zoals de erecodes vereisen dan zit er niets anBAS VAN STOKKOM

dersopdezepersonen,vaakbuitenstaanders ofvreemden, tebeledigen. Ookdaaraankanhij zichnietstraffeloosonttrekken.
Het opwekken van afgunst wordt in eerculturen eerder beloond dan veroor-

I.-ntraditioneleeerculturengeldtwraaknemenalseen

deeld.Dewetenschapdatanderenafgunstigzijn,ishetbewijsdatje eenpersoon
vaneerbent.Maardatbetekentdatjezelfookhetdoelwitvanafgynstigemensen
kunt zijn. Deeercompetitie is daarom allesbehalve onschuldig. Vergroten van eergevoel leidt tot strategieen omjetegenstander tevernederen. Ensomsvereist hetbe-

plicht. In een moderne democratische samenleving wordt wraaklust daarentegensterkveroordeeld. Schande,ontering en eerwraak
spelen slechts een marginale rol. Toch voelen moderne burgers zich

houdvaneerdathetbeteris datbeidepartijennietshebbendandatbeidehetwel

nog altijd snel gekrenkt en spelen wraakfantasieen in hun hoofd. De
emoties van eerzijnnog altijd onder ons. Hetverlangen naarwraakis

zichtsverlies hebbengeleden.Doenzijdatnietdanbrengtdatschandevoordefamilieensomsdehelegemeenschap. Daaromwordtschaamteperdefinitieonderdrukt

kennelijk reeel enkanniet zomaarwarden ontkend. Devraag is dus
inhoeverrewedeemotiesvanwraakenvergeldingachteronshebben
gelaten.

hebben.Mannenmoetenhunmannelijkheidtonen,watervaakopneerkomtdat
zeonbuigzaamzijn,anderendeschuldgevenengeweldgebruikenwanneerzijgeenkan zicheen reservoir van potentiele agressie random verborgen schaamtege-

voelens vormen.2

Eeneercultuurkentookveelonderiinggeweld.Hetistoegestaansommigever-

Indezebijdragebespreekikalledaagsevormenvangeweldende

wanten (kinderen, vrouwen) tetuchtigen enstraffen, om demonstratiefte laten zien

omgang daarmee. Spectaculaire vormen van geweld zoals terrorisme,bendeoorlogen ofsektarische slachtingen komen niet aanbad. Ik

wieonderenwiebovenis.Geweldisvanzelfsprekendvoorhetbehoudvandeeerhi-

gain opveranderdeopvattingenoverdatalledaagsegeweld.Daarbij
besteedikeerstaandachtaandeovergangvaneentraditioneleeercul-

venblijkvaneentrotse onbuigzaamheid. Wiezichzwakofhulpeloos toont, wordt

tuur naareendemocratische cultuurwaarin individuele waardigheid
vooropstaat.Ikbetoogdatgeweldindezelaatstecultuurveelminder

gevoelensvaninferieuren,wordtookgeachtzwaktezijn.

vanzelfsprekendis maardatdeemotiesvankrenkingenwraakonderdeoppervlakte eenlevendigerolblijven spelen.Vervolgens wordt
kortstilgestaanbijhedendaagseuitingenvangeweld,deheropleving
van masculieneeer-gerelateerdeattitudes,maarook deverbreiding
vannarcistischevormenvanwoedediegekenmerktwardendooreen

'kortlontje'.Tenslottegaikinopdevraagwelkeemotioneleaspecten
van agressiein moreel opzichtzinvol zijn en hoediegevoelenskunnenwarden gestileerd.
De morele economic van de eer

Eerculturen verschillen sterk van elkaar, maar vertonen ook een

aantal overeenkomsten. Ik ga daarbij af op de bevindingen van de
Amerikaanse antropoloog William lan Miller die studie heeft gemaaktvaneerenvergelding ('oogomoog,tandomtand'). ' Opdeeersteplaatsvalt opdaterineeneercultuur stringentewederkerigevoorschriftengelden.De'moreleeconomicvandeeer'vraagtdepunctuele

erarchieenwordtdoorde'slachtoffers'vaaklijdzaamondergaan.Veelgestraftengeveracht.Wiezijnsuperioriteitsgevoelnietlaatgelden,wierekeninghoudtmetde
Erosie van eer?

In een democraticzijn derangenen standen, dieeenbasisvormdenvoor eer,ver-

gaandgeerodeerd. Democraticvoerteengeheelanderevorm vanrespecttentonele:
waardigheid.In tegenstellingtot eeris waardigheidgerelateerdaandeintrinsieke

waardevanhetindividu,losvanzijnofhaarpositieindesamenleving.Deverklaringenvanderechtenvandemenshebbendanookbetrekkingopindividuen'ongeachtras,kleur ofgodsdienst', endaarkunje leeftijd, sekse, enlichamelijke conditie
aantoevoegen. ledereen deelt inwaardigheid. Naarmate ditideaalsterkerverankerd
raakt, doen sociale posities er minder toe. Terwijl eerontleend wordt aan anderen,

metnameaandeopinievanmannenofhoofdenvandestatusgroepwaartoemen

behoort,duidtwaardigheidophetkunnenbeantwoordenaandezelfgesteldedoeleinden van het goede leven.3

In eendemocratischesamenlevingheeftdebeschermwaardigheidvanpersonenveelmeeraandachtgekregen;denkaandebeschermingvankwetsbaregroepen
alspatienten eninvaliden. Vooraldeaandacht, zorgengenegenheidvoor kinderen
zijn sterk toegenomen. Nogin dejaren vijftig werden kinderen thuis enop school

regelmatig getuchtigd (lijfstraffen). De acceptatie van slaan, ook het uitdelen van

debefaamde'pedagogischetik', lijkt verderafgenomen.Tegelijkhebbenschande
enentering veelterrein prijsgegeven. Emoties alswoede,nijdenarrogantie diein
eeneercultuur werden gecultiveerd, zijn object van schaamte engenegeworden.
Hierdoor isdebehoefte aandirectevergelding insterke mateafgenomen; wraakgevoelens warden gesublimeerd, openlijke degradatieceremonien zijninonbruik geraakt.

Eerisondergrondsgegaanenis eenongebruikelijkmotiefgeworden.Wiedat
motiefvooropstelt,brengtzichzelfvaakinverlegenheid.Tekenendvoordeerosie
vandeeer- althans aannaamenpositiegebonden eer-isdatdeverbale belediging
niet meer als eenwerkelijk onrecht wordt gezien.Toch maken de emoties van eer

nogaltijddeeluitvandemorelegevoelensvanmoderneburgersenverklarende
stilzwijgendeontvankelijkheid voorwraaklust.Wevoelenonsregelmatiggekrenkt
enwehebbendebehoefteonsrespectteherstellen.Wezijnmeervertrouwdmetde
cultuurvaneerdanwewillentoegeven,vooralwanneercompetitie enhetzoeken
vanprestigeinhetgedingzijn.Deinzetisechterlager:wehoevenonslevenerniet

derdeelvandeonderlingeomgang,vanlijfstraffenthuisenopschool,vernederende
praktijken infabriekentotspontanevolksgerichten.
Eenbelangrijk deel van degroei van geweldscriminaliteit na 1970kanwarden

toegeschrevenaanhetinstrumentele gewelddatonderanderetijdenseendiefstalof
inbraakwordtgebruikt. Deverwachting datexpressiefgeweld indedagelijkse omgangtussenmensen,zowelprivealspubliek,verderzouafnemenofstabielzoublijven, is echter niet bewaarheid. Expressiefgeweld - waarvoor onder andere deter-

men'zinloosgeweld'en'kortlontje'wardengebruikt- lijkteencomebacktehebben
gemaakt, vooral onderjongeren. De toename van dat type geweld vanafdejaren
tachtigblijkt onderandereuithetaantalgevallenvanletselbijpolitiemensen door
geweldgebruik vanburgers. Bezienovereenlangeretermijn geldtdatwaarschijnlijk
ookvoor deanderepublieke beroepsgroepen. Het is evident datartsen enleraren

in dejaren zestig enzeventig minder met geweld temaken hadden. Indieperiode
waserevenminbewakingbijdeEersteHulpinziekenhuizennodig,nochwashet
voordesocialedienstnodigvoorsommigeclientenophetpolitiebureau spreekuur
te houden.5

voor op het spel te zetten. Wevervullen meer dan een rol. Wekunnen hier falen en

daarsuccesboeken.Wegenietendeluxeomonzeidentiteitovereenveelvoudvan

rollentespreiden.Falenweineenbepaalderol,alsstudentofalssporter, ofvoldoen
wenietaanbepaaldegroepsnormen,danzijndesanctiesmilder.

Eeris noghetbestebewaardgeblevenbij groependieeenhierarchischekijk
opdesamenleving hebben,zoalsmilitairen enerzijds enmacho'sanderzijds. Inde
eerstgenoemdegroepis eereendirecteuitdrukkingvanstatus,eenbronvansoli-

dariteit ondergroepsgenoten eneenafperkingvandegroep tegenover vreemden
en sociaal minderen. Militairen en aristocraten zien het verval van eervaak als een
procesvanverminderdrespectvoorpersonen.

Stoer gedrag in vrijetijdsarena's

Hoe is dat relatievehogeniveauvan geweldverklaren? Allereerst hebbenvooral
jongens enjonge mannen hun agressieve impulsen in mindere mate leren beheer-

sen.Zij wardenookmindergecomgeerd.Devaderlijkeautoriteitendehierarchi-

schestructuur vanfamilieenbuurtzijninsterkemateafgezwakt.Deonderlinge
'strijd om de straat' waarin de morele economie van de eer tot gelding wordt ge-

bracht, krijgt hierdoor minder tegenwicht.

Eenverwanteredenisdatstoermannelijkgedragdelaatstedecenniaweermeer

maatschappelijkebijvalkrijgt.Vooralindezogenaamdevrijetijdsarena'siseenre-

Inveelsubculturelejongerengroepeneninstraatbendesiseernogaltijdde'officieleideologie'.Demachomanheefteraanzien.Heteersysteemvanbendeskenteen
typischemannelijkecompetitie:eerisafhankelijkvandevoorlopigeuitkomstvan
hetgevechtomstatus.Destatusindegroepisdemaatvanjeeer.Demededingers
zijntegelijkdescheidsrechters:vanhunoordeelhangtjeaanzienaf.Dekortsteweg

vitaliseringvanmannelijkheidwaarneembaar.Demediaendecultuurindustrielopenvooropbijdezeherwaarderingvanmannelijkeideaalbeelden.Inmuziek,films

naareerisdestatus vananderenin tepikken, hetgeen betekent datje voortdurend

Infilms enreclame wordtmannelijkheid nietmeervereenzelvigd methetvervullen van plichten. De patriarchale man heeft plaatsgemaaktvoor een ander
mannelijk ocrbeeld: dc krijger. Dezesuperman moet zich in het sport-, seks- en
uitgaansleven bewijzen,keertzichtegendehoedersvanmaatschappelijke ordeen

waakzaammoetzijnvoorbeledigingenofanderetekenenwaardoorje eerwordt
uitgedaagd.Geenwonderdatiniederesamenkomst vandebendeangst,nervositeit,

dreigingenanticipatievanschaamteenvernederingverborgenliggen.Inwezenbetekenteer:'Don'ttreadonme',waaghetnietmetebedreigen.
Hedendaagsevormenvan expressiefgeweld

Afgaandeopdepolitiecijfers isgeweldscriminaliteit vooralinjarennegentigtoegenomenenschommeltmomenteelnogaltijdophogereniveausdaneenhalveeeuw

terug. Daarbijpastdekanttekening datindenegentiende eeuwdecijfersvoorgeweldaanzienlijkhogerlagendannuhetgevalis.4 Indietijdwasgeweldeenvaston-

en sport wordt lichamelijke exposurenadrukkelijk in de etalage gezet; mannelijke
'ondeugden' als onbuigzaamheid enrauwheidhebben een opmerkelijk eerherstel
verkregen.

tegende'hoge'cultuur, en kiestvoor eenvrijgevochten,hedonistischbestaandat

aanheteconomische domeinlijkttezijnonttrokken. Hetmannelijkeideaalbeeldis
dusverlegd naardevrije tijd:opavontuur gaanenzichbuitenshuis latengelden. De
'echteman'ageertvoortaantegenhetgezinendesuffigehuiselijkesfeer.
Hetligtvoor dehanddatjongens enjonge mannen zichsterker zijngaanidentificerenmet filmsterren,voetballers enpopzangersdieeencoolenonkwetsbaar
imago tentoonspreiden. Met name wanneer ze zich onzeker voelen, is het verlei-

delijk zich te identificeren met onverschrokken rolmodellen. Ze kunnen daardoor

hunangstoverwinnenenkrijgeneengevoelvanmacht.Hetzelfbeeldwordtopgepompt enmoet aanhetideaalvan demacho-helden voldoen. Jongens leren aldus de
competitie aantegaanenagressiefte antwoorden op aanvallen op hun zelfrespect.

Derolvoorbeeldenlerenookdatactielonendis:sport, riskantgedrag,vandalisme
vergrotenhetprestige.
Het korte lontje

Hetvoorgaande suggereert datfysieke enverbale agressie op conto komt van stoere
jonge mannen, en dan vooral in volkse wijken waar beledigen en vechten histori-

scheconstantenzijn.Datzoueenvertekendbeeldgeven.Deverruwingkomt namelijkook-enmisschienwelmeer-opcontovan'gemakzuchtigemiddenklassers'
diezichsnelaangevallenvoelenenovereen'kortlontje'beschikken. Ookveelhoger
opgeleiden schieten bij degeringste aanleiding meteen uit hun slof. Kenmerkend is

hetredenerenwaaruitweinigrespectvooranderenspreekt.Deoorzaakvanagressiewordt vaak buiten zichzelfgelegd. Het gaat in feite om een narcistische woede,

datwilzeggeneenonvermogen omeigentekorten teerkennen endeneigingergernisopanderenaftereageren.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat zelf-gecentreerde mensen snel agressief

wardenwanneerzewardenbekritiseerd, uitgedaagdofbedreigd. Zevoelenzichgekwetst engeraakt, en zegaanzichookinstellen op mogelijke dreigingen. Datgaat
vaaksamenmeteenneurotisch angstgevoel, eenzichvoortdurend bedreigdvoelen.
Nietzozeeromdat men concreet angstvoelt, maaromdat men nietkanomgaan met
afwijkende situaties."

Narcistische woede heeft raakvlakken met een doorgeslagen assertieve levens-

stijl; egocentrischeburgersgaaneerderop hunstrepenstaanenwillenhuneigen
wensen gehonoreerd zien. Als zij niet het respect ontvangen waarop zij recht menen te hebben, schakelen ze gemakkelijk over op een grate mond, een dreigende

houdingofhetgebruikvangeweld.DesocioloogGabrielvandenBrinkspreektin

Morele aspecten van geweld

SusanJacobysteltinhaarstudieWildJusticedatdewestersecultuurteverisgegaan
met detaboeisering vanwraak. 8 Het christelijke gebod'hebje vijanden liefalsje
naasten'achtzij geenreelemenselijkeoptie.Hoesterkerhettaboeopwraak,des
tedringenderdebehoefteomeruitwegenvoortezoeken.Zewijsteropdatwraak
vele positievefuncties vervult, waaraanwe ons niet kunnen onttrekken. Zo biedt
wraak hoop op vergelding, zodat deverstoorde balans tussen dader en slachtoffer

kanwardenhersteld;wraakhoudtjeopdebeenenverschafthetslachtoffereigenwaarde.

Rechtvaardigheid^ordt meestalomschrevenalseenabstractenrationalistisch

ethischideaal.Maarvolgens defilosoofRobert Solomon liggenjuist negatieve en
'gemene'emotiestengrondslagaanonsgevoelvanrechtvaardigheid." Wraakvormt

erzelfsdeconceptuele kernvan.Hetverlangennaarwraakbrengtonsnamelijkin
hetgeweertegen onrecht. Emoties alswoede, verbolgenheid, verontwaardiging en
wraakherkennen,weerstaathetkwaadenbeoogteenrechtvaardigeordeteherstellen. Niettemin erkent Solomon dat wraak dikwijls primitieve vormen aanneemt:

hetisinmenigopzichteenlelijke enzwarteemotiedielevenskanvernietigen. De
Sidlianenzeggen:'Wraakiseengerechtdatbeterkoudkanwardengeserveerd. ' De
dramatiekvanuitstellijktvanessentieelbelangtezijnvoorwraak.
De morele waarde van wraak

Aristotelesattendeerdereedsopeengroepemotiesdieeengerechtvaardigdeclaim
leggenopanderenofdieandermansclaimherkennen:boosheid,verontwaardiging,
schuld,jaloezie en dankbaarheid.Eenanderegroep emoties kent die claim niet:

haat, nijd, angst, hoop,wanhoop, begeerte, verdriet, neerslachtigheid enmedelijden.Dezeemoties'voelen'weslechts;zezijnpa'ssief.
Boosheid,verontwaardiging enwraakzijnemoties dieverantwoordelijkheid en

schuldtoewijzen(netalsdankbaarheidenbewonderingloftoewijzen).Dezeemoties zijn actief; zehouden uitwisseling open: woede kan wardenverzacht door ver-

datverband overeenlageretolerantiedrempel: mensen nemen eerderaanstoot; hun

ontschuldigingenenrestitutie.Indatopzichtheeftboosheideenmorelebetekenis:

incasseringsvermogen lijkt verminderd.7

declaimsmoetendoordeanderherkendwarden.Haat,wrokennijdgevendergelijkesignalennietaf.Jekunthatenzondererredenenvoortehebbenoftegeven.Haat

Dekeerzijdevandielevenshoudingis datdiezelfdeburgerszichsnelleropwerpen als slachtoffer.Zo wardenseksueleintimidatieen discriminatieeerdergesig-

ziet deanderniet als eenvrij, verantwoordelijk persoon. Eris geen aandachtvoor

naleerden erwordtsnellertegengeageerd.Eris eengroterebehoefteallerlei kren-

andermans verontschuldiging ofspijt.

kingenindemediatebespreken.Pestgedragvanjongerenwaslangetijdgeenbron

Wraakhoeftnietobsessiefofexcessiefvanaardtezijnenhoeftnietdegehele
identiteit te domineren. In meer natuurlijke 'alledaagse' vormen van wraakgaat
hetrevanchenemen('eventerugpakken')nietgepaardmetverbitteringofeendiep

van zorg. Het werd kattenkwaadof onbesuisdgedrag genoemd en kinderen die
getreiterd werden, zouden er sterker van warden. Momenteel geldt pesten als onaanvaardbaar gcdrag en moeten scholeii een aiitipestbeleid ontwikkelen. Ziet men

dezeverhoogdegevoeligheidoverhethoofddanisdehuidigezorgomde'verhuftering'vandesamenleving moeilijkte begrijpen.

wantrouwen. Datsoort wraakkan constructief warden aangewend:je kunt jezelf
bewijzen en daarmee aantonen dat je een vernedering niet verdiend hebt. Deze

wraakkanookafnemen,bijvoorbeeld doorinformatieoverdemotievenvandeopponentofdedader.Ookdoorconcessiesofexcuseskanhetwraakgevoelwarden
getemperd en kunnen wraakplannen warden opgegeven. Ermoet daarbij wel een
wendingwardengcmaakt:aandenegatievestimulusmoeteenconstructievedraai
13
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