
Zijn we allemaal
in staat tot geweld
jegens de Ander?
De hoofdvraag
van theaterstuk
De welwillenden is
confronterend.
Het antwoord ook.
KIM VAN DE PERRE

‘nee!’ roepen, zegtCassiers.
Verongelijkt of kwaad reageren.
Omdathet veel gemakkelijker is om
mensenalspakwegSS-officieren,
HansVanThemscheofKimDe
Gelder alsmonstersweg te zetten,
dienietsmetonsgemeenhebben.
“Maardewaarheid is datdemeeste
mensen inhetDerdeRijk gewone
burgerswaren,mensenzoalsuen
ik”, zegtCassiers. “Dat isnethet
gevaarlijke: dathet zodichtbij komt.”

Donkere kant
Weonderschatten onze eigen
impulsen, de donkere kant van onze
menselijke aard, zegt criminoloog,
jurist en socioloog StephanParmen-
tier van deKULeuven.Had jemen-
sen inRwanda vóór 1994 gevraagd
of ze in staatwaren omhunbuur te
vermoorden, danhadden ze ook vol-
mondig ‘nee’ geantwoord. “Toch
hebben ruwgeschat 500.000
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Offers in
Afghanistan
Het zenuwslopende
verhaal achter
de fameuze docu-
mentaire van
Pieter-Jan De Pue.
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‘ik moest er even uit’
Ongeremde sirene en verlegen meisje tegelijk: SX-
frontvrouw Stefanie Callebaut over de nieuwe
plaat, en waarom het zolang heeft geduurd.

In een Londense studio doet NoémieWolfs het ver-
haal van haar nieuwe cd en van De Split: ‘“Ik voelde
me soms eenmegapopster. Ik wilde weten hoe het is
om temoeten ploeteren voor je toekomst.”
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THeATeR
De welwillenDen
Coproductie Toneelhuis/
Toneelgroep Amsterdam,
10-19/3, Bourla, Antwerpen, daarna
op tournee, toneelhuis.be

Theaterversie van De welwillenDen

Mensenbroeders, laatmeuvertellen
hoehet allemaal is gebeurd.U
zult ziendathet uookaangaat.”
Uit ‘Dewelwillenden’

ToenJonathanLittell in 2006zijn
romanDewelwillendenpubliceerde,
werdhij geprezenénverguisd, om-
dathij het relaas vande jodenvernie-
tiging inWOII vertelt vanuit het
standpunt vandedader, SS-officier
MaxAue.Maarvooral: omdatAue
onsvoorhoudtdatwe inbepaalde
omstandighedenallemaalmisdaden,
zelfs eenmassamoord, kunnen
begaan.
Toch ishetnet die controversiële

thesedie regisseurGuyCassiers trig-
gerdeomhetboeknu tot een theater-
stuk tebewerken.OokCassiers
dwingt ons tothet stellenvaneen
unheimlichevraagaanonszelf:
schuilt er eendader in elk vanons?
Demeestemensenzullenmeteen
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dwingt het publiek bij zichzelf te rade te gaan

‘gewone’ Rwandezendeelgenomen
aandemoord ophunburen, fami-
lieleden soms. Enniet door alleen
passief aan de zijlijn toe te kijken.”

Parmentier doet al jaren onder-
zoeknaar genocides en demotieven
erachter. “Als jeme vraagt of ieder-
een in staat is ommensenrechten op
een grovemanier te schenden, zoals
iemand folteren of iemanddoen ver-
dwijnen, dan zeg ik volmondig: ja.”

Twee factoren spelen een grote
rol: het individu ende situatie.
Welke genenheb jemeegekregen?
Inwelkmilieu ben je opgegroeid? In
welkmaatschappelijk, politiek, eco-
nomisch klimaat kom je terecht?

Studies leren alvast datwie op
jonge leeftijd al geconfronteerd
wordtmet gewelddadig gedrag, een
hoger risico loopt omdat te imite-
ren. “Je kiest er toch zelf voor om in
de fout te gaan?”, hoort advocate
ChristineMusschemensen vaak

zeggen.Maar na al die jaren als
strafpleiter is ze daar nietmeer zo
zeker van. “Ook vanuit deweten-
schap gaanwereldwijd steedsmeer
stemmenopdie zeggendat de vrije
wil eigenlijk niet bestaat. Dat onze
bewuste beslissingen ookhet gevolg
zijn van onbewuste processenwaar
we geenultieme controle over heb-
ben.Dat sluit aan bij het gevoel dat

ik krijg als ikmet daders praat. De
these ‘al danniet in de fout gaan, is
een bewuste keuze’, komt steeds
meer onder druk te staan.”

Veelmensen zullen het niet graag
horen.Want als je zegt dat vrijewil
niet bestaat geef jemensen toch
bijna een vrijgeleide ommisdaden
te begaan? ‘Ik kon er niet aan doen,
meneer de rechter, ik heb geen vrije
wil.’ Klopt niet, zegtMussche. “Het
gaat eromhet beslissingsproces
beter te begrijpen. Endat is iets heel
anders dan goedpraten, goedkeuren
of een vrijgeleide geven.Nu zijnwe
te gefocust op enkel straffen, verwij-
ten enuitspuwen.Het voordeel van
gedrag enbepaalde onbewuste fac-
toren proberen te begrijpen is dat je
meer preventief kuntwerken, detec-
teren en in sommige gevallenmis-
schien zelfs voorkomen.”

Hedendaagse dilemma’s
Begrijpen en voorkomen:meteen
ook twee redenenwaaromCassiers
Dewelwillenden opvoert. Vanuit de
historische context vanWO IIwil hij
hedendaagse dilemma’s en gedrags-
patronenbekijken en aankaarten.
“Het is bijvoorbeeld gevaarlijk in
eenmaatschappij te leven die niet
meer voor dialoog vatbaar is, die
bepaalde ethische codes overboord
gooit. Dan ga je ook als individu
makkelijker over de schreef, dan
komthet ‘monster’ in demens snel
boven.”

Want het is geen toeval dat hij dit
theaterstuk vandaag brengt. “Kijk
naar dementaliteitsverandering die
nuEuropa in zijn greephoudt.Hoe
we illegale bootvluchtelingen bena-
deren enbehandelen.”

Cassiers nochParmentier zegt
datwe op eennieuwe genocide
afstevenen.Wel zien beide heren
verontrustende parallellenmet het
verledenwaarvoorwewaakzaam
moeten zijn. “Bij elke genocide in de
geschiedenis kwamenbepaalde
zaken terug”, zegt Parmentier. “De
AmerikaanGregory Stantonheeft
dat in een stappenmodel gegoten.”

Hetbegintmet jezelf af te zetten
tegeneenanderegroep, omwille van
etnische, religieuzeof geografische
verschillen.Taalgebruik speelt daar-
bij eengrote, gevaarlijke rol.Wij
tegendeAnder.Ooknuwordt er
gesprokenover een invasie van

vluchtelingen, alsofhet omeen
ziekte gaatdieonzedemocratie
bedreigt,merktCassiers op.

“Hoepolitici dingenverwoorden,
versterkt depubliekeopinie. Inplaats
vandedingen te rationaliseren, krijg
jenuhet ideedatdie vluchtelingen
hierniet thuishoren.De stelling ‘Eu-
ropazit vol’, die jenuvaakhoort, viel
ookvlakvoorWOII tebeluisteren.
Niemandwildede Jodenopnemen.
Dat sterkteHitler in zijnovertuiging
omzijnplannendoor te voeren.”

Ook stappenalspolariseringen
ontmenselijking zienbeideheren
terugkomen.De Jodenwerdenmet
een sprinkhanenplaagvergeleken, in
RwandawerdendeTutsi’s doorde
Hutu’s ‘kakkerlakken’ genoemd. In
hethedenwordenookbootvluchte-
lingen langniet altijd als gelijken
gezien.Eengroep laat zichdanook
makkelijkerontmenselijkendaneen
individu.Het zoveelstebeeld vaneen
aangespoeldevluchteling raakt ons
nietmeer indiematedathet zou
moeten.Devluchtigheidwaarmeede
vluchtelingencrisis besprokenwordt,
ook indemedia, zorgt ermeevoor
datweniet dienoodzakelijke empa-
thie voelen, zegtCassier.

“Endankrijg je eenpotentieel ge-
vaarlijke cocktail.Waaromlees ik zo
weinigoverde800aanslagenop
asielcentradie al gepleegdzijn?”

Met zijn theaterstukwilCassiers
het themavanuit eenanderperspec-
tief belichten, tijd totnadenkenver-
schaffen.Enelke toeschouwerop
zijn verantwoordelijkheidwijzen.

Watbetekent één individu?Ook
hethoofdpersonage inDewelwillen-
den schermtmethet feit dathij
slechts één radertje is inhet geheel.

“Maar zokun jedeverantwoorde-
lijkheid eenvoudigafhouden.Het is
temakkelijk omhetkwadebuiten
ons teplaatsen.Een tweedeblik
levert vaakeenander inzicht op: dat
wemindergeciviliseerdzijndanwe
onsvoordoen. Ik zegniet datwealle-
maal eenbeul inAuschwitz zouden
kunnenzijn.Weldatwevaakveel
slechteremensenzijndanwezelf
denkenofwillen toegeven.”

Een longread over het thema,
samengesteld door de productie
van Dewelwillenden, vindt u op
testofcivilisation.eu

‘Kijk naar de manier
waarop we
momenteel
bootvluchtelingen
behandelen’
REGISSEUR

GUY CASSIERS
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