
RubRiek

M ensen zijn etterbakken. Ze pesten. Scheppen op. Misbruiken hun macht. 
Spelen spelletjes. Ze intimideren zwakke anderen, al of niet seksueel. Ze 
roddelen. Proberen anderen in te palmen of ze te imponeren. Lees maar in 

dit nummer.

Hoewel ik het graag zou willen geloven, zijn niet alleen ándere mensen slecht. Ook u 
en ik zijn het. Zo heb ik wel eens voorgedrongen, toen in de winterkou de treinen 
eens niet reden en we met veel te veel mensen een schaarse bus in moesten. En op de 
lagere school heb ik Gerdien (niet haar echte naam) gepest, omdat ze zwarte lak-
schoentjes met hakken droeg, ordinair vond ik dat – hoewel ik eigenlijk gewoon 
jaloers was. Ik heb vast nog veel slechtere dingen gedaan, maar die ga ik natuurlijk 
niet verklappen – een kwestie van keeping up appearances, ook al zo slecht. Kortom, 
sommige (ik zeg mooi niet welke) van de zeven hoofdzonden – hoogmoed, hebzucht, 
lust, afgunst, gulzigheid, toorn en luiheid – zijn mij niet vreemd. 

Als u en ik en iedereen allemaal (een beetje) slecht zijn, dan zijn we daarnaast ook 
nog eens hypocriet. Want mensen zijn behalve slecht ook moraalridders, vooral als 
het andermans gedrag betreft. Arnon Grunberg zei daarover in een interview met de 
Volkskrant: ‘Natuurlijk zijn mensen egoïstisch, anders zouden ze er niet meer zijn. In 
plaats van dat te veroordelen kun je ook nagaan of mensen niet nog meer zijn dan 
egoïstisch en hoe dat egoïsme in goede banen te leiden. Ik denk dat we met bepaalde 
minder aangename kanten van de mens moeten leren leven in plaats van die 
voortdurend af te keuren. (...) Die negatieve kanten [hebben, AN] soms ook 
positieve effecten voor de maatschappij.’ Daarmee geeft Grunberg de essentie weer 
van waar we in dit themanummer naar op zoek zijn: niet alleen naar de slechte kant 
van slechtheid, maar ook naar de goede of op zijn minst de begrijpelijke kant. Als 
slechtheid louter slecht zou zijn, dan zouden we allang een truc hebben gevonden om 
slechtheid af te leren of anderszins uit te bannen. Zeg nou zelf: natuurlijk spelen 
mensen spelletjes met elkaar, want als mensen elkaar altijd in elke omstandigheid de 
ongezouten waarheid zouden zeggen, dan zouden sluimerende tegenstellingen snel 
escaleren. 

En wat te denken van roddelen. Zoals Bianca Beersma schrijft in dit nummer: 
roddelen kan een veilige manier zijn om contraproductief gedrag van een collega aan 
de kaak te stellen, zonder direct zelf risico’s te lopen. Jan van Hooff beschrijft in zijn 
artikel de voordelen van pesten: daarmee doen kinderen – en jonge dieren! – ervaring 
op met sociale omgang en de grenzen daarvan, waardoor ze sociale aanpassingsvaar-
digheden leren. Niet dat ik slechtheid wil goedpraten – maar simpele afkeuring is mij 
te makkelijk. Door te accepteren dat mensen goed én slecht zijn, lukt het des te beter 
om gedrag in goede banen te leiden – en is dat niet juist de schone taak van media-
tors?
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