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Waaromde stoppen doorslaan:massamoord en genocide

ooit eerder las ik een boek
waarin zoveel doden figureren
alsCompartimenten van ver-
nietiging. Het boek is eennon-
fictiewerk vande befaamde
Nederlandse socioloog, psy-
choanalyticus en essayist

Abramde Swaan.Wie lectuur zoekt omvlak
voor het slapengaanbij te knikkebollen, raad
ik af om te startenmet deze zoektocht naar
motieven voormoorddadig gedrag bij schijn-
baar normale personen.Wie daarentegen een
up-to-date feitenverslagwenst te lezen, dat

bovendien ooknog eens goed geschreven is
en accuraat ingaat opwetenschappelijke dis-
cussies, zal bij de Swaan zijn gading vinden.
Compartimenten van vernietiging gaat over

massamoord en genocides. De geschiedenis
van demensheid staat bol vanmoorddadige
actieswaarbij op grote schaal systematisch
hele bevolkingsgroepenwerdenuitgeroeid.
Denkmaar aande kruisvaartenwaarbij

krijgsheren tijdens hun tocht naar hetHeilige
Landhet niet nalieten om innaamvanhet
christendom talloze joden enmoslims te ver-
moorden.Andere voorbeelden zijn de doding
van zesmiljoen jodendoor nazi-sympathisan-
ten tijdens deHolocaust, of het terreurbewind
in de Sovjet-Unie dat het leven kostte vannaar
schatting twintigmiljoen onderdanen.

Georkestreerd
Stuk voor stuk gaat het ommensendie zich
niet voldoende schiktennaar de nukken van
de gezagsdragers. Stuk voor stuk ook gaat het
omwrede doch goed georkestreerde acties
met een duizelingwekkenddodental tot
gevolg. Ik heb de teller vanhet aantal slachtof-
fers niet bijgehouden. Voor allemassacresdie
de Swaanbespreekt rondenwe zeker de droe-
vige kaap vanmeer danhonderdmiljoen.
Aande ene kant leestCompartimenten van

vernietiging als een geschiedkundig verslag,
waarbij voornamelijk 20ste-eeuwsemassa-

moordende revue passeren. Naast de
Holocaust enhet terreurbewind in de Sovjet-
Unie onder Stalin zijn dat onder andere de uit-
roeiing vanmiljoenenCongolezen door onze
Leopold II en zijn handlangers, de genocide
vanHutu’s opTutsi’s inRwanda, demassale
uitroeiingscampagne door deRodeKhmer in
Cambodja (die bijna een derde vande bevol-
king trof), en de etnische onlusten van twintig
jaar geleden in ex-Joegoslavië.
De auteur beschrijft elk vandeze genocides

op eenhelderemanier. Goede stukkenhistori-
sche context helpen de lezer om te vattenwat
er precies plaatsvond.Heel fijn is dat de
Swaan zich richt tot een breed publiek en
tegelijkertijd ook telkens opnieuwdenuance
opzoekt in demanierwaarophij rapporteert.

Melange van oorzaken
Daarnaast is het boek vooral ook een zoek-
tocht naar demelange van oorzaken en aan-
leidingendie bepaalde bevolkingsgroepen
ertoe aanzetten ‘gewone’medemensende
dood in te jagen. Deze zoektocht vormt de
ware inzet vanhet boek. De auteurwil door-
grondenhoehetmogelijk is dat grote groe-
pen,meestal jongemannen, binnen een
bepaald tijdsgewricht plots overgaan tot het
doden vande burenmetwie ze eerst schijn-
baar vreedzaamsamenleefden. Op zich is dit
uiteraard eenbijzonder complexe enmoeilijk
te beantwoorden vraag,waarbij de lezer
gelukkig kan terugvallen opde erudiete ken-
nis van de Swaan.
Terwijl de huidige academischewereld in

toenemendemate te kampenheeftmet ver-
brokkeling, en specialisten vaak slechts nog
kundig lijken te zijn over de vierkante centi-
meter vanhun eigen subdiscipline, biedt dit
boek een integrerend antwoord. De auteur
koppelt inzichtenuit de ethologie en de socio-
logie, verwante vakgebieden als de psycholo-
gie en de psychoanalyse.
De kernbegrippenwaar de auteur zijn

betoog rond opbouwt zijn ‘compartimentali-

satie’ enerzijds, en ‘identificatie’ en ‘desidenti-
ficatie’ anderzijds.Met de termcompartimen-
talisatie verwijst de Swaannaar de tendens tot
hokjesdenkenwaar demens zo verlekkerd op
is.Menhoeft geen groot observator te zijn om
vast te stellen dat een partijtje sakkeren opde
ander binnen groepen altijd zorgt voor een
sfeer van collectiviteit en lichte opwinding.
Blijkbaar niets zo plezant, zoumenkunnen
denken, dan alsman eens lekker af te geven

opde vrouwen, als Vlaming deWalen door
het slijk te halen of zich als vrijzinnige prettig
superieur te voelen ten aanzien vannaïeve
gelovigen.Hokjesdenken laat demens toe om
zichzelfmoreel superieur te voelen.

Niet iedereen moordt
Maatschappijen die de voedingsbodemvorm-
den voormassamoorden en genocides culti-
veerden onveranderlijk dat hokjesdenken,
maar haddendaarnaast ook af te rekenenmet
een collectief gevoel van onvrede.Hoe kanhet
dat in nazi-Duitsland zo vlotjesmiljoenen
Jodende doodwerden ingejaagd?Omdat

Hokjesdenken en een collectief
gevoel van onvrede. Ziedaar de
explosievemix die op kwade
momenten in de
wereldgeschiedenismassale
moordpartijen en genocides tot
gevolg had. Stijn Vanheule

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

Destructiedrift
zondergrenzen

N

Voor allemassacres
die in dit boekworden
besproken, rondenwe
zeker de droevige kaap
vanhonderdmiljoen
doden
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Joden jarenlang collectief bestempeldwerden
als profiteurs.Hetwaren indringers die de
zuiverheid vandeDuitse cultuur vertroebel-
den. Deze toenemende stereotypering ont-
stondniet in het luchtledige,maar kwam tot
standbinnen een context van economische en
sociale problemen. In het interbellumkampte
Duitslandmet grotewerkloosheid enmaat-
schappelijke instabiliteit, waar zondebokken
voor gezochtwerden.

Compartimentalisatie leidt tot een splitsing
in het denken: het gaat omwij versus zij.
Identificaties zorgen in groepen voor eenwij-
gevoel. Vereenzelvigingmet eenzelfde ideaal
zorgt voor collectieve binding, stelde Freud.
Desidentificatie daarentegen, is het proces
waarbijwe de ander gaanbeschouwen als
iemanddie op een storendemanier verschilt
van onszelf. Typisch voormenselijk functio-
neren volgens de krijtlijnen van identificatie
en desidentificatie, is dat positieve eigen-
schappen en gebeurtenissen ophet eigen
conto geschrevenworden, terwijl de ander
beladenwordtmet tonnennegativiteit. Alwat
slecht is komt vande ander, terwijlwe alwat
goed is slechts te dankenhebben aan onszelf.

Befehl ist Befehl
Deanalyse inCompartimenten van vernieti-
gingbeperkt zich niet tot deze interpretatie die
sterk de nadruk legt op collectieve dynamie-
ken. Binnen genocidale regimes is niet ieder-
een daadwerkelijk eenmoordenaar.
Sommigen zijn vatbaarder omdader tewor-
den dan anderen.Wat verklaart dit onder-
linge verschil tussenmensen?De Swaanwijst
vooral twee eigenschappen aandie de stap tot
moorddadigheid kunnen verkleinen.
Enerzijds is dat een gebrek bij sommigen om
zich empathisch in te leven in anderen.
Anderzijdswijst hij op de neiging omkritiek-
loos autoritaire bevelen te aanvaarden en zelf
geen standpunten in te nemen.

Compartimenten van vernietiging zal de
lezer achterlatenmet een zeker pessimisme
over demens endiens neiging ombij tijd en
wijle – ondanks alle triomfen vande rede –
tochweer de kant vande vernietiging op te
gaan.Abramde Swaan is geen goeroemet een
oplossing,maar een denker die ons aanzet om
een aantal duistere bladzijden van onze col-
lectieve geschiedenis onder ogen te zien.
Bepaalde details in het boek zijnwat ongenu-
anceerd, zoals de visie vanDe Swaanoppsy-
chische normaliteit,maar globaal verdient dit
werkstuk alle respect.

Stijn Vanheule is professor psychoanalyse
en psychodiagnostiek aan de UGent.
Recentste werk: Psychose anders bekeken
(Lannoo, 2013).
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Abram de Swaan,
Compartimenten van
vernietiging, Over genocidale
regimes en hun daders,
Bert Bakker, 320 p., 24,95 euro.

SocioloogAbramde
Swaan zet ons aan om
een aantal duistere
bladzijden van onze
collectieve geschiedenis
onder ogen te zien

Kamerzonderuitzicht
Met JonasKarlssonheeft Zweden
zijnhedendaagseKafka. InDe kamer
beschrijft hij de strijd vaneen
ambitieuze ambtenaar tegen zijn
vastgeroeste omgeving.

MARNIX VERPLANCKE

Sommigen zoudenhemongetwijfeld de
ideale ambtenaar vinden, terwijl anderenhet
geen dag bij hemopkantoor zoudenuithou-
den. Björn is zijn naam, de hoofdrolspeler van
JonasKarlssonsDe kamer, werkzaambij de
Instantie, een schimmig overheidsorgaan
waar al net zulke schimmige dossiersworden
behandeld.Hij gaat er aande slag als laagste
in rang,maar hij is vastbesloten carrière te
maken.

Björnheeft zichzelf het ritme van vijftig
minuten geconcentreerdwerken en vijfminu-
ten pauze opgelegd omdat hij daar de beste
resultatenmee behaalt en zo in de kijker van
zijn chef hoopt te lopen.Hijweet perfectmet
wie hij nauwe contactenmoet aanknopen en
wie hijmaar beter kanmijden, en in zijn vrije
tijd luistert hij naarmuziek van grootheden
alsMozart en JohnCougarMellencamp, niet
omdat hij die zo graag hoort,maar omdat hij
vanhet idee houdt zich temidden vande
besten te begeven.

Helemaal anderswordt Björns levenwan-
neer hij halverwege tussen de toiletten ende
liften een kamer ontdekt die perfect ordelijk
en leeg blijkt: eenmaagdelijk bureau, een

smetteloze onderlegger en een stoel die op
hemstaat tewachten.

Er lijkt echter ietsmis te zijnmet die kamer,
wantwanneer hij een paarmetingen verricht,
blijkt diemathematischniet te kunnen
bestaan. Er is helemaal geen vrije ruimte tus-
sen de toiletten ende liften. Enwanneer hij
daarover begint tegen zijn collega’s, hebben
die allemaal dezelfde reactie:welke kamer?
Door hetminimalistische, van een gezonde
hoeveelheid droge humor voorziene taal-
gebruik voel je doorKarlssons boekheen zo
de kilte van de kamer, zonder dat hij ooit het
kantoorgebouwbeschrijft. Je ziet zo de lege
muren voor je en de glazen celwaar Björns
chef hele dagen in zit. EnBjörn zelf komt al
even koud en onpersoonlijk over: een gesloten
persoonlijkheid diemoeite heeft omempathie
te tonen en vooral aan zijn eigenbelang denkt.

Ontwrichtend
De kamer kanwellicht het best eenheden-
daagse versie vanHet proces vanFranzKafka
genoemdworden: eenzelfde bevreemdende
en ontwrichtende bureaucratische omgeving
en eenzelfde uitzichtloze strijd vande enke-
ling tegenhet grote, historisch gegroeide sys-
teem.

Björnhoudt immers vast aan zijn overtui-
ging dat er ondanks alles toch een verborgen
kamer is op de gang, terwijl hij door de ande-
ren eerst gek ennadien bedreigendwordt
gevonden.Hij is immers niet alleenmoordend
ambitieus,wat de pikorde in zijn landschaps-

kantoor danig overhoop zou kunnenhalen,
hij gaat in zijn eentje ooknog eens in tegenhet
consensusdenkendat o zo knus is,maar ook
ieder initiatief doodt.

Meer dan een hobby
JonasKarlsson is in zijn thuislandZweden
vooral bekenddoor de vele filmswaarin 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 eennovelle,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 vanhet andersdenkende
individu is er sindsKafka’smodernistische
fabels niet op vooruit gegaan. Integendeel
zelfs, lijkt Karlsson tewillen zeggen, enhet
hoeft dan ookniet te verbazendat Björns lot
herinneringen oproept aandat van Josef K.
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Jonas Karlsson,
De kamer, Signatuur,
152 p., 16,95 euro.

Mirakel: JheronimusBoschherleeft
Vreemdemutantenbevolken
debeeldromansvanDieter
vanderOugstraete enMarcel
Ruijters –prentenboekenvoor
kinderenvanbovende 16.

JOOST POLLMANN

Degeest van JheronimusBosch,wiens 500ste
sterfdag in 2016 grootscheepswordt herdacht,
waait door deNederlands-Vlaamse strip.
Helsemirakels enhemelse visioenen vormen
het achterdoek bij een stoet van gedrochte-
lijkewezens enhysterische nonnen.
Heel bontmaakt de VlamingDieter van der
Ougstraete (vdo, noemt hij zichzelf) het in
Snow, eenwoordloos beeldverhaal waarin de
hoofdrollenworden gespeeld door een
sneeuwmanmetwortelneus, een rode rups
met gele strik en een Superman-achtige
vleermuis.

In een ijsblokje gevangen drijft Sneeuw-
man over zee naar de kust, waar hij aan-
spoelt als eenOdysseus op het eiland van
Nausikaä,met dit verschil dat er radioactieve
vaten ronddrijven in het water, wat het grote
aantalmutanten verklaart dat Sneeuwman
aantreft: eenmanmet een vissenstaart, een
vrouwmet vier billen, een hondmet een
gezwel dat krijst. Om er slechts enkele te
noemen, want vdo leeft zich ongegeneerd uit
en bevolkt tientallen bladzijdenmet samen-
raapsels vanmens en dier.

Oplettende lezers ontdekkendaartussen

vertrouwde gezichten. Nijntje bijvoorbeeld,
een ontvelde Smurf, Beavis&Butthead of de
Admiraal uit deDeense klassieker ‘Pol, Pel en
Pingo’, want de tekenaar verloochent zijn
stripafkomst niet. Hoe excentriek vdo ook is,
hij heeft geestverwanten in de popcultuur,
zoals deAmerikanen JimWoodring (de
hybridemonsters) enKenny Scharf (de kei-
harde kleuren). Snow is een prentenboek,
maar danwel voor kinderen van 16 jaar en
ouder.

Extreem vroom
DeNederlanderMarcel Ruijters gooit het over
een iets andere boeg,met ietsmeer verhaal,
maarminstens zoveel buitensporigheid. In
AlleHeiligen voert hij dertien vrouwenopdie
hunplekje in de hemel hebben verdiendmet
extreemvertoon van vroomheid.Hij begint
met de in deRussisch-orthodoxe traditie
bekende St. Efrasinnia, een kopiiste die dag en
nachtmanuscripten volkrast tot ze ontdekt
dat het vellumwaarop ze schrijftwordt
gemaakt van gevilde dieren.

Haar hart breekt en ze neemt zich voor het
Woord alleennogmaar opde ruggen van
levende dieren te pennen: uit dewolken komt
dehand vanGodmet een aureool en
Efrasinnia is zalig. Andere heiligverklaringen
gaan ondermeer naar Sint Sceptica,
beschermheilige vande kritische geesten, en
naar St. Nonnita, die de pest bestreedmet
muziek en zichmet een katapult naar de
Schepper liet schieten.

VoorRuijters is deze thematiek niet nieuw,
want eerder al publiceerde hij de boeken Sine
QuaNon (2005) en Inferno (2008),waarin hij
in een gravureachtige stijl deMiddeleeuwen
vande 14de eeuwopriep, gekscherend en res-
pectvol tegelijk.

Ruijtersmaakt de katholieke overlevering
belachelijk,maar betoont ook zijn respect aan
tekenaar Bartolomeodi Fruosino en schrijver
DanteAlighieri. Hij kent kortomzijn bronnen
enhet zal geen verbazingwekkendatRuijters
nuwerkt aan een getekende biografie van
JheronimusBosch.
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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.

door de eeuwenheen

l Snow vanDieter van derOugstraete: helsemirakels en hemelse visioenen. © KOS


