Appendix: Medea in perspectief – de omstandigheden van kindermoord

(deze bijdrage is een appendix bij het volgende artikel:
‘In het hoofd van Medea. Gedachtenlezen bij een moordende moeder’, door Ineke Sluiter,
Bob Corthals, Max van Duijn, Michiel Verheij)

Bob Corthals

‘Onmenselijk’ is een woord dat tegenwoordig al gauw valt als de moord van Medea op haar
kinderen ter sprake komt: geen normaal mens zou zoiets doen. Maar in feite is het doden van
kinderen door de eigen ouders minder ongebruikelijk dan wij wellicht willen toegeven. Op
populatieniveau vallen daarover generalisaties te maken. Die corresponderen echter niet
zonder meer met wat een individu (ook een fictief personage als Medea) waarneemt als
motivatie, en hoe dan ook kunnen dergelijke generalisaties niet de doorslag geven bij een
ethische afweging – de ethiek laat zich niet leiden door statistieken. Toch kan het zinvol zijn
kennis te nemen van het onderzoek op dit gebied.
Medea’s beslissing om haar kinderen te doden wordt ingegeven, zo zegt zij zelf, door het
verlangen om wraak te nemen op Jason. Wanneer moeders in onze huidige maatschappij hun
kinderen van het leven beroven, voeren zij verschillende motieven aan: de een handelde uit
liefde voor de kinderen (‘Ik wilde hen naar een betere wereld brengen’), een ander uit angst
voor iets ongrijpbaars (‘De duivel had bezit van hen genomen’). Voor weer een ander gaf, net
als bij Medea, de behoefte om de partner te laten boeten de doorslag (‘Hij zal het voelen’).
Deze (onwerkelijke) redenen lijken ons nauwelijks houvast te bieden bij het nadenken over
wat voor afgrijselijks hier is misgegaan.
Vanuit een ander perspectief is de gemene deler gemakkelijker te ontwaren. Onderzoek
van het onderzoekskoppel Martin Daly en Margo Wilson (1984) wijst uit dat kindermoord
zich vrijwel altijd voordoet wanneer één van de volgende omstandigheden aanwezig is:
1) onzekerheid over het ouderschap;
2) een gebrek bij het kind;
3) een gebrek aan middelen om het kind groot te brengen.
Richten we ons specifiek op moeders, dan is vooral de derde situatie interessant. Bij
‘middelen’ moet je niet alleen denken aan dingen als geld en huisvesting; de steun van de
partner is hier óók een middel. Valt die steun weg, dan verhoogt dat het risico op
kindermoord. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het bij kindermoordende moeders

bijna altijd gaat om alleenstaande (ongetrouwde), jonge vrouwen, vaak ook nog eens sociaal
geïsoleerd. In dit beeld is ook Medea te plaatsen: bij aanvang van het stuk heeft Jason haar al
in de steek gelaten, en Creon doet daar nog eens een behoorlijke schep bovenop door haar de
polis uit te zetten (praktisch een doodvonnis in het antieke Griekenland). De enorme
psychologische impact die het ontstaan van dergelijke situaties teweegbrengt, kan zich in
voorkomend geval vertalen naar een breed scala van bewuste motieven die voor een moeder
dusdanig pregnant kunnen aanvoelen dat zij haar aanzetten tot een gruweldaad. Hoe
uiteenlopend die motieven – liefde, angst, of woede – dus ook mogen zijn, zij kunnen stuk
voor stuk worden begrepen als rationalisaties van onbewuste reacties op veranderende
situaties. ‘Kan’ en ‘kunnen’ – het belang hiervan kan niet worden overschat. Kindermoord is
(gelukkig!) een extreem uitzonderlijk verschijnsel. Tegelijkertijd biedt dit perspectief ons wel
handvatten om constructief tot een begrijpen van een dergelijke extremiteit te komen.
Keren we terug naar het theater, dan maakt deze kennis de situatie, al is het onbewust,
herkenbaar en dit helpt ons te doorzien hoe onze beleving (angst, schrik, vervreemding) van
wat ons wordt voorgeschoteld gestuurd wordt Het geeft ons ook de mogelijkheid Medea te
vergelijken met andere kindermoordende moeders: zowel de overeenkomsten als de
verschillen zijn hoogst illustratief.
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