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Gedupeerden van misdrijven noemen wij gewoonlijk slachtoffers. Verwarrend wordt het 
wanneer ook daders van misdrijven zich als slachtoffer gaan opvatten, iets waarmee 
geestelijk verzorgers in justitiële inrichtingen met grote regelmaat te maken hebben. 

Zíj zijn de dupe, zo geven ze je te verstaan: van het gevangenisregime, van de rechter, van de 
samenleving die hen verwerpt, soms zelfs van hun eigen slachtoffer. Ik noem het verwarrend, 
omdat het soms niet helemaal onwaar is. Wie opgroeit in een milieu waar agressie de om
gangsvorm is, leert snel dat je alleen kunt overleven door van je af te bijten. Maar geestelijk 
verzorgers die met zulke gedetineerden werken, zullen in veel gevallen proberen hen uit de 
comfort zone van het slachtoffergedrag te lokken en hun eigen verantwoordelijkheid onder 
ogen te zien. 

Maar slachtofferschap heeft ook een bredere betekenis gekregen. Eind jaren negentig 
constateerde de essayist Ian Buruma een wereldwijde opwaardering van slachtofferschap. 
Hij bedoelde daarmee dat slachtofferschap groepen mensen ook een identiteit kan geven, 
iets wat ideologieën, idealen en godsdiensten steeds minder doen. Slachtofferschap kan zo 
een aantrekkelijke manier worden om jezelf op de kaart te zetten en aandacht, erkenning 
en soms ook financiële compensatie te eisen. Dubieus en gevaarlijk wordt deze ontwikkeling 
wanneer we constateren dat in een postideologische wereld ‘waarheid’ vooral gevoelsma
tig beleefde waarheid aan het worden is. Respect voor anderen is dan vooral respect voor 
andermans beleving van de waarheid. De kritische vraag naar de feiten achter die beleving 
kan dan als uiterst ongewenst worden ervaren; over gevoelens is het namelijk moeilijk 
discussiëren.

Ten slotte staat (potentieel) slachtofferschap ook centraal in de ideologie die vooral in het 
Westen een grote rol speelt, het liberalisme. In een liberale samenleving moet iedereen zelf 
werken aan zijn zelfverwerkelijking. Het enige wat ons bindt in een voluit liberale samenle
ving is een negatieve morele overtuiging: géén slachtoffers maken. Zo’n gemeenschap kan 
dus het best omschreven worden als een gemeenschap van potentiële slachtoffers. Er blijft 
daar één belangrijk raakpunt tussen privé en publiek: wie anderen schade toebrengen en 
dus slachtoffers maken, plaatsen zich buiten de gemeenschap van zelfbeschikkende indivi
duen. Het slachtofferpopulisme past bij een samenleving van potentiële slachtoffers. 

Dat kan niet goed gaan. Het wordt dan ook tijd dat we gaan werken aan een samenleving 
van burgers die zich weer wijden aan de publieke zaak. Die publieke zaak is niets anders dan 
een leven tussen vrije mensen. Dat zijn geen potentiële slachtoffers maar mensen zonder 
vrees en slaafsheid, die gezamenlijk het zelfbestuur vormgeven. De toewijding daaraan is 
geen middel tot iets anders, zoals private rijkdom; zij is zelf het hoogste doel van een ge
meenschap, een doel waarvoor wij in het uiterste geval zelfs bereid zijn ons leven te geven.
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