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ZO'GEWOON'ZIIN
MASSAMOORDENAARS NIET

Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun daders, gaat over
ongebreidetd massaaI gewe[d door (representanten van) een gewapende overheid

jegens weertoze, ongewapende burgers. Abram de Swaan brengt schril<barend
duidetijl< de randvoorwaarden in beeld die van burgers moordmachines l<unnen
mal<en. Daarbij bestrijdt hij met overtuiging de opvatting dat daders van massa-

vernietiging'doodgewone mensen'zouden zijn, zoats de laatste vijftig jaar atom in
de menswetenschappen is betoogd.
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f n Compartimenten uan uernieti-
I ging probeert De Swaan een ant-

I woord te vinden op de vraag waar-
om sommige regimes zich te buiten
gaan aan massale vernietiging en waar-
om mensen en masse in hun dienst
martelen en moorden. In Nazi-
Duitsland, in de Sovjet-Unie, in China,
in Cambodja, in Indonesi€ en in de
loop van de geschiedenis op vele plek-
ken in Afrika - met als voorbeeld van
verbijsterende massavernietiging op ba-
sis van opgerakelde mythes van ondui-
delijke oorsprong, het buitensporige ge-
weld van de Hutu's tegen hun
oorspronkelijke volksgenoten de Tutsi's,
dat nu alweer twintig jaar geleden in
Rwanda plaatsvond. De Swaan spreekt
nadrukkelijk van'massamoord','massa-
vernietiging' of 'massa-uitroeiing'.
Slachtingen op basis van alieen klasse
of politieke overtuiging zijnbij het veel

Nicoline M aarschalk M eij er

beperktere begrip'genocide' namelijk
uitgesloten, terwijl dergeiijk niet op et-
niciteit of religie gebaseerd geweld in de
twintigste eeuw tientallen miljoenen
burgers het leven l(ostte.

' P o liti eke entr ep r en eLff s'
noemt De Swaan degenen

die behendig munt slaan uit
latent sluimerende geu oe-
lens uan onbehagen iegens

bepaalde groepen

Compartimenten aan uernietiging gaat over
daders en in het bijzonder over de vraag
hoe het komt dat sommige mensen zich
overgeven aan buitensporig geweld, terwijl
anderen deelname aan massamoorden
kennelijk weten te ontwijken. Aan de
hand van een overweldigende hoeveelheid
studies en publicaties zet De Swaan
de aaneenschakeling van sociale en
psychologische processen uiteen, die tenslotte
uitmonden in de ongelijke confrontatie van
gewapende daders en hun ongewapende
slachtoffers.
Hij gaat daarin veel verder dan de
heersende opvatting dat massamoord
situatiebepaald zou zijn; een mening die
vooral heeft postgevat naar aanleiding
van Hannah Arendts verslag van het
Eichmann-proces in feruzalem (Eichmann
in leruzalem. De banaliteit uan het
kwaad), waarin zij Eichmann beschrijft
als een onbetekenende ambtenaar, een
willoos radertje in een groot en boosaardig
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genocidaal systeem. Een ander voorbeeld
van de'situatiebepaalde' massamoord is het
beroemde gehoorzaamheidsonderzoek van
Stanley Milgram uit 1961, waarin veel meer
proefpersonen dan verwacht (athankelijk van
de situatie bijna de helft tot tweederde) bereid
waren een vermeende andere proefpersoon
gevaarlijke elektrische schokken toe te
brengen. De'toevalligheid' van massamoord
(verkeerde tijd, verkeerde plaats) werd nog
eens bevestigd in de iitel Ordinary Men van
het in 1992 door Christopher Browning
gepubliceerde onderzoek naar het achter het
Oostfront opererende nazi-moordcommando
Bataljon l0l.

De Swaan komt tot een heel andere
conclusie: natuurlijk, stelt hij, functioneren
daders van massaal geweld in een systeem
dat een genocidaal regime voor hen
heeft opgezet, waarin massaal geweld
weloverwogen wordt gefaciliteerd of
zells verordonneerd, maar er is meer
nodig om'doodgewone burgers' tot
gruweldaden aan te zetten. Om genocidairs
te kunnen begrijpen ofverklaren,
vindt De Swaan, moeten niet a11een

de maatschappelijke omstandigheden,
maar ook de institutionele, situationele
en persoonlijke omstandigheden
onder de loep worden genomen. De
wetenschappelijke zelfcensuur, die
zijn oorsprong lijkt te vinden in een

bijna fundamentalisiische neiging het
kwaad te democratiseren, weerhoudt
onderzoekers elan in te zoomen op
degenen die niet gehoorzaamden (bij
Milgrams'elektroshocktest' een derde
tot ruim de helft van de proefpersonen).
Niet alleen Milgram heeft onderzoek
naar de verschillen tussen de weigeraars


