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Waarom de stoppen doorslaan: massamoord en genocide

Boeken • 7

DE MORGEN • WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014

door de eeuwen heen

Kamer zonder uitzicht
Met Jonas Karlsson heeft Zweden
zijn hedendaagse Kafka. In De kamer
beschrijft hij de strijd van een
ambitieuze ambtenaar tegen zijn
vastgeroeste omgeving.

Strassenkampf, Otto Dix,
1927. Hoe komt het dat
grote groepen mensen op
een gegeven ogenblik hun
eigen buren gaan doden?

MARNIX VERPLANCKE

Socioloog Abram de
Swaan zet ons aan om
een aantal duistere
bladzijden van onze
collectieve geschiedenis
onder ogen te zien
Joden jarenlang collectief bestempeld werden
als profiteurs. Het waren indringers die de
zuiverheid van de Duitse cultuur vertroebelden. Deze toenemende stereotypering ontstond niet in het luchtledige, maar kwam tot
stand binnen een context van economische en
sociale problemen. In het interbellum kampte
Duitsland met grote werkloosheid en maatschappelijke instabiliteit, waar zondebokken
voor gezocht werden.
Compartimentalisatie leidt tot een splitsing
in het denken: het gaat om wij versus zij.
Identificaties zorgen in groepen voor een wijgevoel. Vereenzelviging met eenzelfde ideaal
zorgt voor collectieve binding, stelde Freud.
Desidentificatie daarentegen, is het proces
waarbij we de ander gaan beschouwen als
iemand die op een storende manier verschilt
van onszelf. Typisch voor menselijk functioneren volgens de krijtlijnen van identificatie
en desidentificatie, is dat positieve eigenschappen en gebeurtenissen op het eigen
conto geschreven worden, terwijl de ander
beladen wordt met tonnen negativiteit. Al wat
slecht is komt van de ander, terwijl we al wat
goed is slechts te danken hebben aan onszelf.

Befehl ist Befehl

Destructiedrift
zonder grenzen
Hokjesdenken en een collectief
gevoel van onvrede. Ziedaar de
explosieve mix die op kwade
momenten in de
wereldgeschiedenis massale
moordpartijen en genocides tot
gevolg had. Stijn Vanheule

N

ooit eerder las ik een boek
waarin zoveel doden figureren
als Compartimenten van vernietiging. Het boek is een nonfictiewerk van de befaamde
Nederlandse socioloog, psychoanalyticus en essayist
Abram de Swaan. Wie lectuur zoekt om vlak
voor het slapengaan bij te knikkebollen, raad
ik af om te starten met deze zoektocht naar
motieven voor moorddadig gedrag bij schijnbaar normale personen. Wie daarentegen een
up-to-date feitenverslag wenst te lezen, dat

bovendien ook nog eens goed geschreven is
en accuraat ingaat op wetenschappelijke discussies, zal bij de Swaan zijn gading vinden.
Compartimenten van vernietiging gaat over
massamoord en genocides. De geschiedenis
van de mensheid staat bol van moorddadige
acties waarbij op grote schaal systematisch
hele bevolkingsgroepen werden uitgeroeid.
Denk maar aan de kruisvaarten waarbij
krijgsheren tijdens hun tocht naar het Heilige
Land het niet nalieten om in naam van het
christendom talloze joden en moslims te vermoorden. Andere voorbeelden zijn de doding
van zes miljoen joden door nazi-sympathisanten tijdens de Holocaust, of het terreurbewind
in de Sovjet-Unie dat het leven kostte van naar
schatting twintig miljoen onderdanen.

Georkestreerd
Stuk voor stuk gaat het om mensen die zich
niet voldoende schikten naar de nukken van
de gezagsdragers. Stuk voor stuk ook gaat het
om wrede doch goed georkestreerde acties
met een duizelingwekkend dodental tot
gevolg. Ik heb de teller van het aantal slachtoffers niet bijgehouden. Voor alle massacres die
de Swaan bespreekt ronden we zeker de droevige kaap van meer dan honderd miljoen.
Aan de ene kant leest Compartimenten van
vernietiging als een geschiedkundig verslag,
waarbij voornamelijk 20ste-eeuwse massa-

moorden de revue passeren. Naast de
Holocaust en het terreurbewind in de SovjetUnie onder Stalin zijn dat onder andere de uitroeiing van miljoenen Congolezen door onze
Leopold II en zijn handlangers, de genocide
van Hutu’s op Tutsi’s in Rwanda, de massale
uitroeiingscampagne door de Rode Khmer in
Cambodja (die bijna een derde van de bevolking trof), en de etnische onlusten van twintig
jaar geleden in ex-Joegoslavië.
De auteur beschrijft elk van deze genocides
op een heldere manier. Goede stukken historische context helpen de lezer om te vatten wat
er precies plaatsvond. Heel fijn is dat de
Swaan zich richt tot een breed publiek en
tegelijkertijd ook telkens opnieuw de nuance
opzoekt in de manier waarop hij rapporteert.

Melange van oorzaken
Daarnaast is het boek vooral ook een zoektocht naar de melange van oorzaken en aanleidingen die bepaalde bevolkingsgroepen
ertoe aanzetten ‘gewone’ medemensen de
dood in te jagen. Deze zoektocht vormt de
ware inzet van het boek. De auteur wil doorgronden hoe het mogelijk is dat grote groepen, meestal jonge mannen, binnen een
bepaald tijdsgewricht plots overgaan tot het
doden van de buren met wie ze eerst schijnbaar vreedzaam samenleefden. Op zich is dit
uiteraard een bijzonder complexe en moeilijk
te beantwoorden vraag, waarbij de lezer
gelukkig kan terugvallen op de erudiete kennis van de Swaan.
Terwijl de huidige academische wereld in
toenemende mate te kampen heeft met verbrokkeling, en specialisten vaak slechts nog
kundig lijken te zijn over de vierkante centimeter van hun eigen subdiscipline, biedt dit
boek een integrerend antwoord. De auteur
koppelt inzichten uit de ethologie en de sociologie, verwante vakgebieden als de psychologie en de psychoanalyse.
De kernbegrippen waar de auteur zijn
betoog rond opbouwt zijn ‘compartimentali-

satie’ enerzijds, en ‘identificatie’ en ‘desidentificatie’ anderzijds. Met de term compartimentalisatie verwijst de Swaan naar de tendens tot
hokjesdenken waar de mens zo verlekkerd op
is. Men hoeft geen groot observator te zijn om
vast te stellen dat een partijtje sakkeren op de
ander binnen groepen altijd zorgt voor een
sfeer van collectiviteit en lichte opwinding.
Blijkbaar niets zo plezant, zou men kunnen
denken, dan als man eens lekker af te geven

Voor alle massacres
die in dit boek worden
besproken, ronden we
zeker de droevige kaap
van honderd miljoen
doden

op de vrouwen, als Vlaming de Walen door
het slijk te halen of zich als vrijzinnige prettig
superieur te voelen ten aanzien van naïeve
gelovigen. Hokjesdenken laat de mens toe om
zichzelf moreel superieur te voelen.

De analyse in Compartimenten van vernietiging beperkt zich niet tot deze interpretatie die
sterk de nadruk legt op collectieve dynamieken. Binnen genocidale regimes is niet iedereen daadwerkelijk een moordenaar.
Sommigen zijn vatbaarder om dader te worden dan anderen. Wat verklaart dit onderlinge verschil tussen mensen? De Swaan wijst
vooral twee eigenschappen aan die de stap tot
moorddadigheid kunnen verkleinen.
Enerzijds is dat een gebrek bij sommigen om
zich empathisch in te leven in anderen.
Anderzijds wijst hij op de neiging om kritiekloos autoritaire bevelen te aanvaarden en zelf
geen standpunten in te nemen.
Compartimenten van vernietiging zal de
lezer achterlaten met een zeker pessimisme
over de mens en diens neiging om bij tijd en
wijle – ondanks alle triomfen van de rede –
toch weer de kant van de vernietiging op te
gaan. Abram de Swaan is geen goeroe met een
oplossing, maar een denker die ons aanzet om
een aantal duistere bladzijden van onze collectieve geschiedenis onder ogen te zien.
Bepaalde details in het boek zijn wat ongenuanceerd, zoals de visie van De Swaan op psychische normaliteit, maar globaal verdient dit
werkstuk alle respect.

Sommigen zouden hem ongetwijfeld de
ideale ambtenaar vinden, terwijl anderen het
geen dag bij hem op kantoor zouden uithouden. Björn is zijn naam, de hoofdrolspeler van
Jonas Karlssons De kamer, werkzaam bij de
Instantie, een schimmig overheidsorgaan
waar al net zulke schimmige dossiers worden
behandeld. Hij gaat er aan de slag als laagste
in rang, maar hij is vastbesloten carrière te
maken.
Björn heeft zichzelf het ritme van vijftig
minuten geconcentreerd werken en vijf minuten pauze opgelegd omdat hij daar de beste
resultaten mee behaalt en zo in de kijker van
zijn chef hoopt te lopen. Hij weet perfect met
wie hij nauwe contacten moet aanknopen en
wie hij maar beter kan mijden, en in zijn vrije
tijd luistert hij naar muziek van grootheden
als Mozart en John Cougar Mellencamp, niet
omdat hij die zo graag hoort, maar omdat hij
van het idee houdt zich te midden van de
besten te begeven.
Helemaal anders wordt Björns leven wanneer hij halverwege tussen de toiletten en de
liften een kamer ontdekt die perfect ordelijk
en leeg blijkt: een maagdelijk bureau, een

smetteloze onderlegger en een stoel die op
hem staat te wachten.
Er lijkt echter iets mis te zijn met die kamer,
want wanneer hij een paar metingen verricht,
blijkt die mathematisch niet te kunnen
bestaan. Er is helemaal geen vrije ruimte tussen de toiletten en de liften. En wanneer hij
daarover begint tegen zijn collega’s, hebben
die allemaal dezelfde reactie: welke kamer?
Door het minimalistische, van een gezonde
hoeveelheid droge humor voorziene taalgebruik voel je door Karlssons boek heen zo
de kilte van de kamer, zonder dat hij ooit het
kantoorgebouw beschrijft. Je ziet zo de lege
muren voor je en de glazen cel waar Björns
chef hele dagen in zit. En Björn zelf komt al
even koud en onpersoonlijk over: een gesloten
persoonlijkheid die moeite heeft om empathie
te tonen en vooral aan zijn eigenbelang denkt.

Ontwrichtend
De kamer kan wellicht het best een hedendaagse versie van Het proces van Franz Kafka
genoemd worden: eenzelfde bevreemdende
en ontwrichtende bureaucratische omgeving
en eenzelfde uitzichtloze strijd van de enkeling tegen het grote, historisch gegroeide systeem.
Björn houdt immers vast aan zijn overtuiging dat er ondanks alles toch een verborgen
kamer is op de gang, terwijl hij door de anderen eerst gek en nadien bedreigend wordt
gevonden. Hij is immers niet alleen moordend
ambitieus, wat de pikorde in zijn landschaps-
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Maatschappijen die de voedingsbodem vormden voor massamoorden en genocides cultiveerden onveranderlijk dat hokjesdenken,
maar hadden daarnaast ook af te rekenen met
een collectief gevoel van onvrede. Hoe kan het
dat in nazi-Duitsland zo vlotjes miljoenen
Joden de dood werden ingejaagd? Omdat

Abram de Swaan,
Compartimenten van
vernietiging, Over genocidale
regimes en hun daders,
Bert Bakker, 320 p., 24,95 euro.

Meer dan een hobby
Jonas Karlsson is in zijn thuisland Zweden
vooral bekend door de vele films waarin hij
heeft gespeeld. Daarnaast heeft hij ook zijn
sporen verdiend als toneelschrijver. Proza
leek tot nu toe een soort hobby te zijn, met af
en toe een verhaal of een novelle, maar het
ziet er naar uit dat hij klaar is voor een
carrièreswitch.
De kamer is immers een internationaal
succes, en dat zowel door de precieze stijl van
het boek als door de thematiek ervan. De
bewegingsvrijheid van het andersdenkende
individu is er sinds Kafka’s modernistische
fabels niet op vooruit gegaan. Integendeel
zelfs, lijkt Karlsson te willen zeggen, en het
hoeft dan ook niet te verbazen dat Björns lot
herinneringen oproept aan dat van Josef K.

lllll
Jonas Karlsson,
De kamer, Signatuur,
152 p., 16,95 euro.

Mirakel: Jheronimus Bosch herleeft
Vreemde mutanten bevolken
de beeldromans van Dieter
van der Ougstraete en Marcel
Ruijters – prentenboeken voor
kinderen van boven de 16.
JOOST POLLMANN

De geest van Jheronimus Bosch, wiens 500ste
sterfdag in 2016 grootscheeps wordt herdacht,
waait door de Nederlands-Vlaamse strip.
Helse mirakels en hemelse visioenen vormen
het achterdoek bij een stoet van gedrochtelijke wezens en hysterische nonnen.
Heel bont maakt de Vlaming Dieter van der
Ougstraete (vdo, noemt hij zichzelf) het in
Snow, een woordloos beeldverhaal waarin de
hoofdrollen worden gespeeld door een
sneeuwman met wortelneus, een rode rups
met gele strik en een Superman-achtige
vleermuis.
In een ijsblokje gevangen drijft Sneeuwman over zee naar de kust, waar hij aanspoelt als een Odysseus op het eiland van
Nausikaä, met dit verschil dat er radioactieve
vaten ronddrijven in het water, wat het grote
aantal mutanten verklaart dat Sneeuwman
aantreft: een man met een vissenstaart, een
vrouw met vier billen, een hond met een
gezwel dat krijst. Om er slechts enkele te
noemen, want vdo leeft zich ongegeneerd uit
en bevolkt tientallen bladzijden met samenraapsels van mens en dier.
Oplettende lezers ontdekken daartussen

vertrouwde gezichten. Nijntje bijvoorbeeld,
een ontvelde Smurf, Beavis & Butthead of de
Admiraal uit de Deense klassieker ‘Pol, Pel en
Pingo’, want de tekenaar verloochent zijn
stripafkomst niet. Hoe excentriek vdo ook is,
hij heeft geestverwanten in de popcultuur,
zoals de Amerikanen Jim Woodring (de
hybride monsters) en Kenny Scharf (de keiharde kleuren). Snow is een prentenboek,
maar dan wel voor kinderen van 16 jaar en
ouder.

Extreem vroom
De Nederlander Marcel Ruijters gooit het over
een iets andere boeg, met iets meer verhaal,
maar minstens zoveel buitensporigheid. In
Alle Heiligen voert hij dertien vrouwen op die
hun plekje in de hemel hebben verdiend met
extreem vertoon van vroomheid. Hij begint
met de in de Russisch-orthodoxe traditie
bekende St. Efrasinnia, een kopiiste die dag en
nacht manuscripten volkrast tot ze ontdekt
dat het vellum waarop ze schrijft wordt
gemaakt van gevilde dieren.
Haar hart breekt en ze neemt zich voor het
Woord alleen nog maar op de ruggen van
levende dieren te pennen: uit de wolken komt
de hand van God met een aureool en
Efrasinnia is zalig. Andere heiligverklaringen
gaan onder meer naar Sint Sceptica,
beschermheilige van de kritische geesten, en
naar St. Nonnita, die de pest bestreed met
muziek en zich met een katapult naar de
Schepper liet schieten.

Stijn Vanheule is professor psychoanalyse
en psychodiagnostiek aan de UGent.
Recentste werk: Psychose anders bekeken
(Lannoo, 2013).

Niet iedereen moordt

kantoor danig overhoop zou kunnen halen,
hij gaat in zijn eentje ook nog eens in tegen het
consensusdenken dat o zo knus is, maar ook
ieder initiatief doodt.

l Snow van Dieter van der Ougstraete: helse mirakels en hemelse visioenen. © KOS

Voor Ruijters is deze thematiek niet nieuw,
want eerder al publiceerde hij de boeken Sine
Qua Non (2005) en Inferno (2008), waarin hij
in een gravureachtige stijl de Middeleeuwen
van de 14de eeuw opriep, gekscherend en respectvol tegelijk.
Ruijters maakt de katholieke overlevering
belachelijk, maar betoont ook zijn respect aan
tekenaar Bartolomeo di Fruosino en schrijver
Dante Alighieri. Hij kent kortom zijn bronnen
en het zal geen verbazing wekken dat Ruijters
nu werkt aan een getekende biografie van
Jheronimus Bosch.

lllll
Dieter van der
Ougstraete, Snow,
Bries, 56 p., 19,95 euro.
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Marcel Ruyters,
Alle heiligen, Sherpa,
112 p., 24,95 euro.

