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Voorwoord  

Ik heb deze thesis geschreven in het kader van het debat omtrent de menselijke natuur. 

Men kan hierbij argumenten aanreiken om te staven dat de menselijke natuur in se 

gewelddadig is maar men kan ook het omgekeerde motiveren. Ik focus in deze thesis op 

de theorie van Marshall om de het laatste stelling te ondersteunen. Mijn interesse voor dit 

onderwerp werd gewekt door een aantal hoorcolleges. Doorheen mijn studies is mijn 

mening omtrent dit debat enkele keren gewijzigd. Daarom leek het me interessant me te 

verdiepen in de problemen die soldaten ervaren als ze verwacht worden de vijand te 

doden. Dit onderwerp kan ons immers veel leren over de menselijke natuur.  

Marshall stelt dat de mens het moeilijk heeft om te doden en bewijst dit aan de hand van 

de firing rates in oorlogsgebied. Hij onderscheidt een aantal relevante factoren die het 

gemak waarmee een soldaat doodt kunnen beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om 

deze factoren te bespreken en een andere factor toe te voegen, namelijk de individuele 

noodzaak aan een morele rechtvaardiging. Het is moeilijk om alle bronnen te omvatten 

die verwijzen naar Marshall maar ik hoop dat ik voldoende argumenten heb om mijn 

thesis te onderbouwen.  

Verder wens ik nog mijn promotor, Dr. Jan Verplaetse, te bedanken voor het aanreiken 

van interessante boeken en artikels. Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van de 

bibliotheek van de Koninklijke Militaire School die ijverig op zoek gingen naar artikels 

die me verder konden helpen. 
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1  Inleiding 

Grossman
1
 is waarschijnlijk de grootste verdediger van Marshall. Grossman, een 

belangrijke militaire auteur, pleit voor een grondige wetenschap die de handeling doden 

onderzoekt. Men kan zelf stellen dat de bevindingen van Marshall de rode draad zijn 

doorheen de gehele theorie van Grossman.  

Grossman vergelijkt de wetenschap waarvan hij pionier is met de seksuologie. Er was 

geen kennis over seks, net zoals er nu geen kennis is over doden. De evolutie van een 

wetenschap over seks heeft volgens Grossman de stappen doorlopen die een wetenschap 

over doden ook moet zetten. Net zoals seks vroeger taboe was, ligt het huidige taboe nu 

op doden. Hier wijkt Grossman af van Marshall. Marshall is immers van oordeel dit 

onderwerp niet zozeer een taboe is, maar een methodologisch moeilijk te bestuderen 

onderwerp. Marshall neemt dan ook een prominente plaats in als wetenschapper in het 

onderzoek naar doden. Grossman doopt deze discipline “killology” en omschrijft die als 

volgt: 

“Killology, (n): The scholarly study of the destructive act, just as sexology is the 

scholarly study of the procreative act. In particular, killology focuses on the reactions of 

healthy people in killing circumstances (such as police and military in combat) and the 

factors that enable and restrain killing in these situations.”
2
 

Hand in hand met het taboe gaat de onwetendheid. Vroeger was er onwetendheid over 

seks, heden is die blinde vlek doden. Net zoals seks weten we dat doden een deel is van 

het leven. We hebben het echter uit onze dagdagelijkse leefwereld verdreven. Seksualiteit 

heeft zich weten te ontdoen van dat isolement, maar de “killology” nog niet. De patronen 

van de toenmalige verdrukking van seksualiteit zijn identiek aan die van het doden. 

                                                 
1
 Lt.Col. Dave Grossman onderwees psychologie op West Point en is nu professor in militaire 

wetenschappen op de staatsuniversiteit van Arkansas. 

2
 http://www.killology.com , geraadpleegd op 04/05/2007. 
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Beiden waren eerst openbaar en de wereld was gewoon om ermee om te gaan. Het 

civilisatieproces zorgde ervoor dat de seksualiteit dan geweerd werd uit de publieke 

ruimte en naar de private sfeer verschoof. Dezelfde verschuiving vond plaats met 

betrekking tot de dood. Mortuaria, bejaardenhuizen en ziekenhuizen isoleren ouderen en 

doden van de openbare sfeer. De dood werd iets mysterieus en verborgen. 

Op hetzelfde moment dat onze samenleving de dood isoleert, groeit er een obsessie voor 

geweld.  

Deze thesis zal dan ook een onderzoek instellen naar de daad van het doden. Dit gebeurt 

op basis van de bevindingen van Marshall. Hij verdedigde de overtuiging dat de mens 

niet was gemaakt om te doden. Hij interviewde soldaten direct na hun ervaring op het 

front. Daardoor kwam hij tot verrassende conclusies. De voornaamste daarvan is dat de 

menselijke natuur op zich vredelievend is. Deze ontdekking gebeurde doordat Marshall 

onderzocht in hoeverre soldaten hun vijand proberen te doden
3
. Eerst wordt er uitgelegd 

wie Marshall precies is, welke argumenten in zijn voordeel pleiten en welke kritiek 

gegeven wordt op zijn methodologie (Hoofdstuk 2). Kort uitgelegd concludeerde hij dat 

soldaten over het algemeen zullen vermijden hun vijand te doden. Deze conclusie trok hij 

doordat hij de firing rates van soldaten onderzocht en merkte dat die buitengewoon laag 

waren (Hoofdstuk 3). Volgens Marshall kent een mens een interne weerstand om te 

doden, daarom sta ik stil bij de interne weerstand en hoe die zich manifesteert (Hoofdstuk 

4).  

De ontdekking van Marshall kan geplaatst worden in de hele discussie over de aard van 

de menselijke natuur. Er zijn auteurs die willen verdedigen dat de mens moeilijk kan 

doden, en anderzijds zijn er auteurs die verdedigen dat de mens gemakkelijk doodt. Deze 

discussie is in diverse disciplines gevoerd (Hoofdstuk 5).  

Alhoewel Marshall vertrekt van een positief mensbeeld, zocht hij toch naar factoren die 

de weerstand kunnen veranderen. Iedere oorlog berust immers hoofdzakelijk op de 

                                                 
3
 Marshall onderzocht dit tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. 
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grondtroepen. De vraag die Marshall zich dus stelt is welke factoren relevant zijn om een 

soldaat gemakkelijker te kunnen laten doden. Diegene die hij, samen met Grossman, 

onderscheidt zijn de fysieke en emotionele afstand (Hoofdstuk 6), de aanwezigheid van 

de autoriteit (Hoofdstuk 7), de groepsdruk (Hoofdstuk 8) en de conditionering die 

aangeleerd wordt tijdens de training (Hoofdstuk 9).  

Het valt niet te ontkennen dat in alle oorlogen wreedheden gebeuren. Dit gebruik is 

tegenstrijdig met het bestaan van de interne weerstand, maar het kan enigszins gekaderd 

worden in het verhaal van deze thesis (Hoofdstuk 10). 

Het leger houdt heden ten dage rekening met de factoren die Marshall onderscheidde en 

dit heeft positieve resultaten. Meer dan ooit zijn de soldaten goede doders. Ze leren echter 

automatisch te doden, zonder dat ze zelf een zelfstandige rationele beslissing kunnen 

maken. Ze worden dan na de oorlog geconfronteerd met hun individuele 

verantwoordelijkheid voor het doden van de ander. Velen kunnen die 

verantwoordelijkheid niet dragen, wat resulteert in grote aantallen van psychiatrische 

stoornissen (Hoofdstuk 11). De vraag stelt zich of een morele rechtvaardiging die 

soldaten zou helpen om te gaan met het doden van de vijand (Hoofdstuk 12).  

Factoren relevant voor de morele rechtvaardiging, vooral de steun die soldaten krijgen 

van hun natie, worden geïllustreerd aan de hand van de Vietnamoorlog (Hoofdstuk 13). 

Vervolgens wordt er een onderzoek besproken dat handelt over de daders van de 

Holocaust. Hier wordt ook de “psychopaat” besproken, die volgens Marshall twee 

procent van de bevolking uitmaakt. Dit hoofdstuk (Hoofdstuk 14) is relevant omdat het 

onderzoek concludeert dat praktisch iedereen kan doden. We zien hier ook welke rol een 

succesvolle morele rechtvaardiging kan spelen. 

Ik sluit af met te kijken of men onder andere dit laatste kan rijmen met de theorie van 

Marshall. We stellen ons ook de vraag of we kunnen aannemen dat Marshall zijn 

bevindingen correct waren (Hoofdstuk 15). 
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De boeken van Marshall
4
, Grossman

5
, Holmes

6
 en Bourke

7
 vormen de grondslag van 

deze thesis. De andere bronnen worden per sectie expliciet vermeld. 

                                                 
4
 Marshall, S.L.A., Men against Fire, The Problem of Battle Command, University of Oklahoma Press, 

2000. 

5
 Grossman, D., On killing, The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Back Bay 

Books, 1996. 

Grossman, D., Aggression and Violence, Oxford Companion to American Military History, Oxford Press, 

2000.  

Grossman, D., & Siddle, B.K., Psychological Effects of Combat,, Encyclopedia of Violence, Peace and 

Conflict, Academic Press, 2000.  

Grossman, D., DeGaetano, G., Stop Teaching our Children to Kill, A Call to Action against Tv, Movie & 

Video Game Violence, Crown Publishers, 1999.  

6
 Holmes, R., Acts of War, The Behavior of Men in Battle, The free press, 1989. 

7
 Bourke, J., An Intimate History of Killing, Face to Face Killing in the 20th Century Warfare, Basic 

Books, 1999. 

http://www.killology.com/article_psychological.htm
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2  S.L.A.Marshall: Men against fire 

2.1 Inleiding 

Het eerste punt overloopt kort het leven van Marshall. 

Vervolgens ga ik in op de drie voornaamste argumenten die gebruikt worden om de 

bevindingen van Marshall te onderbouwen. 

Uiteindelijk verwijs ik naar de kritiek op Marshall. Die focust vooral op het gebrek aan 

daadwerkelijke bewijzen van zijn beruchte gesprekken met soldaten. Op dit onderwerp 

zal ik nog uitgebreid ingaan in hoofdstuk 15. 

2.2 S.L.A.Marshall
8
 

Samuel Lyman Atwood Marshall werd geboren in 1900 te Catskill, New York als zoon 

van Caleb en Alice Beeman. Hij verhuisde op jonge leeftijd naar Boulder, Colorado. Als 

kind hield hij zich vooral bezig met sport. Zijn twee broers, Wilbur en Teddy, stierven op 

jonge leeftijd en dit brak zijn moeder. Het gezin verhuisde dan, als Marshall twaalf is, 

naar Niles, California. Hij had als kind een filmrol bij de Essanay Motion Picture 

Company waar hij zelfs meer verdiende dan zijn vader. Uiteindelijk, na het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog, settelde het gezin zich in El Paso. Het is daar dat hij sympathie 

ontwikkelde voor het leger. Tevens was hij getuige van enkele moordpartijen. Hij 

besliste, aangemoedigd door de posters, het middelbaar niet af te werken en bij het leger 

te gaan. Op die manier zou hij nog deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog. Hij werd als 

                                                 
8
 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de autobiografie van Marshall. 

Marshall, S.L.A., Bringing Up the Rear, A Memoir, Presidio Press, 1979.  



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

12 

jongste officier van het Amerikaans leger naar Frankrijk gezonden en bleef daar tot na de 

oorlog (1919). 

Hij studeerde in Frankrijk aan diverse militaire scholen, onder andere in de “Infantry 

Specialist School” te Châtillon-sur-Seine. Tijdens zijn studies ontplofte een granaat in 

zijn gezicht. Hij moest een tijd revalideren en was even blind, wat hem nog enkele malen 

zou overkomen tijdens zijn leven. Na de oorlog verbleven de troepen nog enige tijd in 

Frankrijk voor verdere training. Volgens Marshall was het een grote fout dat de troepen 

niet naar huis gezonden werden direct na de oorlog. 

Na de oorlog trouwde hij met Ruth Elstner. Het was daarna een ongelukkige periode voor 

Marshall: hij was 22, had geen degelijke job en slaagde er bijgevolg niet in om zijn 

vrouw en kind te onderhouden. Uiteindelijk blufte hij zich binnen in een job bij de El 

Paso Herald. Hij was voornamelijk een sportjournalist, maar nam zich voor niet te veel te 

specialiseren. Het was immers belangrijk om over alles te kunnen schrijven. Toch spitste 

hij zich voornamelijk toe op de revoluties in Zuid-Amerika en begon hij zichzelf te 

trainen met het oog op militaire verslaggeving. Marshall beklemtoont dat zijn carrière als 

journalist voornamelijk lukte door een paar toevalstreffers: hij was gewoon op de juiste 

plaats. Het is in die periode dat hij zijn naam, die hij voor zijn militaire dienst liet 

afkorten tot Sam Marshall, terug volluit gebruikte. Dit resulteerde in zijn bijnaam SLAM. 

Hij kreeg in 1927 een nieuwe job bij Detroit News waar zijn baas duidelijk wat in hem 

zag. Op persoonlijk vlak ging het hem minder voor de wind: zijn huwelijk liep op de 

klippen. Enige tijd later trouwde hij met Ives Westervelt. Ze waren drie jaar zeer gelukkig 

tot bij zijn vrouw multiple sclerose werd gediagnosticeerd. Marshall leed duidelijk onder 

de aftakeling van zijn vrouw, maar tot haar dood twintig jaar later bleven ze getrouwd.  

Ook over militaire thema‟s begon hij te publiceren. Twee personen steunden zijn eerste 

militaire werken die hij schreef voor Infantry Journal: J.F.C.Fuller en Sir Basil Liddell 

Hart. Beiden namen zijn werk serieus en gaven suggesties vanuit hun eigen ervaring als 

auteur van militaire werken. Verder schreef hij in de jaren 30 echter niets nuttigs meer op 

militaire vlak. 
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Marshall was verantwoordelijk voor de verslaggeving van de Tweede Wereldoorlog. Hij 

viel op doordat hij erin slaagde correcte voorspellingen te doen over wat de volgende 

acties gingen zijn en wat de uitkomst van die acties zou zijn. Zo voorspelde hij onder 

andere dat de Frankrijk zou capituleren. Terwijl hij dat deed, werkte hij ‟s avonds aan 

zijn eerste boek: “Blitzkrieg”. Enkele uitgevers toonden interesse voor dit boek, maar 

Marshall wou het vooral zo vlug mogelijk gepubliceerd zien. Zijn tweede boek, “Armies 

on Wheels”, betrof ook een beschrijving van een verloop van de oorlog in de eerste jaren. 

In het midden van de Tweede Wereldoorlog ging Marshall voor het leger werken. Hij had 

daar diverse opdrachten: zo schreef hij instructies voor de Amerikaanse troepen die 

Europa gingen binnenvallen. Hij verstrekte informatie over het terrein en over de 

gebruiken van de inwoners. Op het einde van de oorlog ging hij ook voor het leger naar 

Pearl Harbor. Op Japans grondgebied, te Makin Island, diende hij een missie uit te voeren 

die als doelstelling had meer Japanners gevangen te nemen. Tijdens deze missie viel hij 

ten prooi aan de “combat fatigue”. Uiteindelijk schreef hij over de oorlog te Makin Island 

een boek, genaamd “Battle At Best”. Daarna vulde hij zijn dagen met het afnemen van 

massa-interviews van de soldaten die gevochten hebben te Makin Island. Na de slag bij 

Kwajalein, waar hij het boek “ Island Victory” over schreef, werd hem gevraagd naar 

Normandië te gaan. 

De voornaamste doelstelling die Marshall had toen hij in Normandië arriveerde, kort na 

de landing, was om informatie te verzamelen die van nut kon zijn voor de 

geschiedkundigen van het Amerikaanse leger. Zelf stelde hij zich tot doel te focussen op 

datgene wat effectief gebeurt tijdens de oorlogsvorm, en zich niet te laten afleiden door 

datgene dat zou moeten gebeuren. Tijdens zijn verblijf in Europa tijdens het einde van de 

Tweede Wereldoorlog maakte vooral de bevrijding van Parijs een diepe indruk op 

Marshall. Hij schreef ook nog het boek “Bastogne, The First Eight Days” over het 

Ardennenoffensief. Vlak na de oorlog wou Marshall Duitse generaals interviewen. Hij 

wou dat omdat het, op militaire vlak, nuttig zou zijn om te weten waarom bepaalde 

beslissingen gemaakt werden. Na een lange queeste lukte het hem uiteindelijk om de 
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medewerking te krijgen van 250 vijandige officieren. Hij was van oordeel dat je deze kon 

onderverdelen in drie klassen: 

“[…] the enlightened professionals who bent to their work with a will because it 

interested them, the Apple-polishers who sought to curry favor with Cole [een collega 

van Marshall] and me, and the unreformed diehards still embittered over the loss of the 

war.”
9
 

Tussen 1946 en 1950, het jaar waarin de oorlog in Korea van start ging, werd Marshall 

nog vele malen opgeroepen door het leger. Hij genoot volgens hem van een comfortabele 

positie als nét geen soldaat zijnde, en nét geen burger zijnde. In 1947 publiceerde hij zijn 

bekendste werk: “Men against Fire”. 

Toen hij hoorde van de aanvang van de oorlog in Korea was hij daar erg tegen gekant. Er 

waren volgens hem andere manieren om met de crisis om te gaan. De eerste weken bracht 

hij verslag uit vanop Amerikaanse bodem, maar was ongelukkig dat hij niet ter plekke 

was. Uiteindelijk werd hem toch gevraagd om naar Korea te gaan met het oog op 

historisch onderzoek. Hij ging een eerste maal naar Korea van 1950-1951. Over de 

oorlog in Korea schreef hij ook een boek, genaamd “The River and the Gauntlet, The 

Critique of Tactics and Weapons in Korea”. 

De oorlog in Korea was een interessant studiegebied voor onderzoek naar “combat 

fatigue” en “combat stress”. In Korea werd men namelijk geconfronteerd met soldaten 

die doodmoe waren zonder dat ze beduidende fysieke inspanningen hadden moeten 

leveren. Volgens Marshall komt dat omdat het lichaam op dezelfde manier op angst 

reageert als op uitputting. Zijn bevindingen schreef hij neer in “The Soldiers Load”. 

Hij ging een tweede maal naar Korea na de dood van zijn tweede vrouw, in 1953. Dat 

was echter in een functie als journalist. Nadat hij enige tijd aan een writer‟s block leed, 
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lukte het hem om een boek te schrijven over de oorlog in Korea: “Pork Chop Hill”. Hij 

hertrouwde een derde maal. 

Marshall schreef in 1950 ook een specifiek boek over leiderschap, namelijk “The armed 

Forces Officer”. Het betrof een officiële publicatie van het departement van defensie en 

was anoniem. In 1966 herwerkte Marshall dit boek en gaf het uit onder zijn naam. Hij 

deed dit omdat er ervaring werd opgedaan in Vietnam, er beperkingen waren van 

departement van defensie en ook omdat hij niet wou dat de auteur van het werk nog 

langer anoniem bleef. 

Hij was op pensioen als militaire commentator maar maakte nog een aantal studiereizen: 

Israel (1956), Beirut (1958), Congo (1961) enVietnam (1962). Daarna bezocht hij nog 

Nicaragua en nog enkele malen Vietnam.  

Drie jaar voor zijn dood ging hij terug naar El Paso, waar hij opgroeide. Hij stierf in 

1977. Uit zijn laatste huwelijk kwamen drie kinderen voort. Zijn vrouw stierf elf jaar na 

zijn dood. 

Marshall is zonder twijfel een van de invloedrijkste militaire auteurs uit de twintigste 

eeuw. Zoals we zullen zien aan de thematiek van het boek “Men against fire” was 

Marshall een expert op het gebied van Amerikaanse grondtroepen. Hij spreekt uit 

persoonlijke ervaring als hij stelt dat gevuur hem niet afschrikt. Door zijn bedrijvigheid 

als journalist leerde hij zijn gedachten te synthetiseren en neer te schrijven. Daarvan zal 

hij gebruik maken tijdens de Tweede Wereldoorlog om zijn befaamde notities te 

ontwikkelen. Door de combinaties tussen beide carrières, slaagde hij erin aan 

verschillende projecten op hetzelfde moment te werken. Tussen de Tweede Wereldoorlog 

en de oorlog in Korea verdeelde Marshall zijn tijd tussen werk voor de “Detroit News”, 

werk voor het leger en eigen geschriften. Hij trok naar Korea tijdens de oorlog om 

onderzoek te doen voor het leger en voor materiaal voor eigen manuscripten.  

Marshall maakt in zijn memoires een tevreden indruk: hij is ervan overtuigd dat hij in een 

boeiende tijd geleefd heeft. Tijdens de ontplooiing van beide carrières slaagde hij er ook 
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in de juiste mensen te ontmoeten en te overtuigen. Wat ook opvalt is dat het leger enorm 

belangrijk was voor hem. Zeker als dit leger verwikkeld was in een oorlog kon hij niet 

aan de zijlijn toekijken. Dit schemerde ook door in zijn persoonlijk leven: toen zijn 

kleinzoon John eervol ontslagen werd uit het leger, vanwege zijn protest tegen de oorlog 

in Vietnam, werd hij verstoten door Marshall. 

Uiteindelijk schreef Marshall meer dan dertig boeken. Zijn bekendste, namelijk “Men 

against Fire”, werd voor het eerst gepubliceerd in 1947. Met dit boek maakte hij faam als 

militaire analist. Op vroegere datum verschenen er al stukjes van dit boek als artikels 

onder andere in “Infantry Journal”. Het boek, dat op een leesbare manier geformuleerd is 

en veel respect toont voor soldaten, is één van de belangrijkste werken qua militaire 

analyse. Een ware rode draad door het boek is de nadruk die Marshall legt op teamwerk 

en de realiteit van de oorlog. 

In dit boek wou Marshall voornamelijk een beeld scheppen van de oorlogservaring van 

soldaten. Hetgeen hierover al geschreven werd, was volgens Marshall niet diepgaand 

genoeg. Men slaagde er immers niet in de ervaring van het slagveld goed weer te geven. 

De meeste handboeken over leiderschap en oorlogen werden ook geschreven door 

officieren die geen ervaring hadden of waarvan de ervaring oud was.  

Sinds de Eerste Wereldoorlog was er geen eensgezindheid over de voorbereidingen die 

manschappen moeten ondergaan voor ze naar de oorlog gestuurd worden. Volgens 

Marshall zijn de trainingsmethodes voor soldaten nog van de 18
de

 eeuw, maar de 

oorlogswapens van de 20
ste

 eeuw. 

2.3 De argumentatie 

2.3.1 Inleiding 

Marshall ontdekte dat vele soldaten niet participeerden in het gevecht. Niet tegenstaande 

dat hun aanwezigheid wel belangrijk was voor de andere soldaten en ze zich onledig 
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hielden met het volbrengen van andere taken, vormden ze geen actieve vechters. Dit 

houdt in dat deze soldaten niet vuurden. Deze soldaten waren gewapend en bevonden 

zich op het slagveld, maar slaagden er niet in om te vuren. Op basis van onderzoek dat 

Marshall claimt gevoerd te hebben, zegt hij dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 75% 

non-firers waren, en tijdens de oorlog in Korea “slechts” 45%. Marshall ziet diverse 

oorzaken hiervoor: de meerderheid wil de schuld niet dragen van gedood te hebben en 

men heeft een angst van agressie. 

De duidelijkste verdediging is afkomstig van Grossman. Het fenomeen kan gestaafd 

worden door drie argumenten. Ten eerste werden er wapens gevonden op het slagveld die 

vaak nog geladen waren. Ten tweede verschoot men veel meer munitie dan er 

slachtoffers waren (doordat men bijvoorbeeld over de hoofden van de vijand schiet). Als 

laatste punt zijn er de interviews die Marshall afnam van soldaten vlak na een gevecht 

waarin ze gewoon toegaven dat ze niet vuurden. Alleen het derde punt is eigenlijk de 

verdienste van Marshall, op basis waarvan hij de lage firing rate ontdekte. 

Marshall geeft aan dit alles een morele interpretatie doordat hij de oorzaak niet in 

situationele omstandigheden ziet (zoals bijvoorbeeld de schutter die gewoon van schrik 

verstijft) maar hij de oorzaak legt in de natuur van de mens. Deze natuur is een 

combinatie van agressiereducerende mechanismen die de mens bezit én zijn opvoeding.  

2.3.2 Wapens op het slagveld zijn vaak nog geladen 

In de Amerikaanse burgeroorlog moesten soldaten zich behelpen met musketten die 

manueel geladen moesten worden. Het los kruid was verpakt in geolied papier zodat het 

beschermd was tegen water. Wapens konden alleen falen als men echt flagrante fouten 

maakte of er zeldzame en gemakkelijk te repareren mankementen optraden. Wat wel kon 

gebeuren is dat men per ongeluk zijn wapen dubbel laadde, maar zelfs dan is het wapen 

nog bruikbaar. Bij het vuren duwt het ene bolletje kruid immers het andere uit de loop. 

De toenmalige soldaat was én het best getraind én het best uitgerust tot dan toe. Het 

aantal doden per soldaat was echter vreselijk laag. De meeste soldaten hielden zich ook 
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met andere taken, bijvoorbeeld boodschappen overbrengen, bezig zodat ze niet zouden 

moeten vuren. Dit is een eenvoudige manier om te ontsnappen aan de 

verantwoordelijkheid om te moeten vuren. Men had dus de mogelijkheid om andere 

taken te doen, over de hoofden te schieten, laden, diegenen die wel schoten aanmoedigen 

of simpelweg zich laten vallen. Het feit dat deze soldaten goed getraind waren weerlegt 

tot op zeker niveau de alternatieve verklaring van de verhoging van de firing rates, 

namelijk een betere training. Grossman concludeert: 

“Yet despite the obvious options of firing over the enemy‟s head (posturing), or simply 

dropping out of the advance (a type of flight), and the widely accepted option of loading 

and supporting those who were willing to fire (a limited kind of fighting), evidence exists 

that during black-powder battles thousands of soldiers elected to passively submit to both 

the enemy and their leaders through fake or mock firing. The best indicator of this 

tendency towards mock firing can be found in the salvage of multiply-loaded weapons 

after Civil War battles.”
10

 

Bijna negentig procent van de wapens die men op het slagveld vond na de oorlog waren 

geladen. Vermits men 95 procent van zijn tijd nodig had om zijn wapen te laden en 

slechts vijf procent om te vuren, zou normaliter 95 procent van de gevonden wapens leeg 

moeten zijn. Dit was dus duidelijk niet het geval vermits wapens ook afgevuurd werden 

doordat iemand die zijn geweer verloren had een wapen opnam van de grond. Hieruit 

kunnen we dus ook concluderen dat de gemiddelde soldaat niet probeerde om de vijand te 

doden, vermits hij dus niet vuurde. Men vermeed zelf om in de richting te vuren van de 

vijand. 
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Holmes is er niet mee akkoord dat een musket een efficiënt wapen is. “The muzzle-

loading musket of the Napoleonic era was a notoriously inaccurate weapon.”
11

  Hij geeft 

wel toe dat de statistieken voor andere wapens niet beter zijn. 

De enige manier waarop medesoldaten niet zouden opmerken dat de persoon in kwestie 

niet vuurde was door het wapen te laden, aan te leggen, doen alsof me vuurde en opnieuw 

te vullen. Dit verklaart de wapens waar meerdere malen munitie is ingebracht zonder dat 

men het wapen vuurde. Sommigen kunnen het meerdere malen geladen zijn van de 

wapens afdoen als een vergissing. Volgens Grossman klopt dit niet, vermits men maar 

ontdekt of een wapen werkt als men effectief vuurt. In zo een geval duwt de eerste lading 

de anderen naar buiten. De gevallen waar het wapen toch daadwerkelijk niet vuurt zijn 

zeldzaam. Hier zijn dus dezelfde patronen aan het werk die ook voorkwamen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

Deze patronen worden wel onderbroken als er sprake is van artillerie. Dan gaat het 

dodencijfers per kogel omhoog. Men kan dit verklaren doordat er een grote afstand is 

tussen schutter en doelwit en omdat er dichtbij supervisie is. Later volgt meer uitleg over 

beide factoren. 

Cijfers bevestigen de eerder genoemde patronen. De conclusie luidt dan ook: 

“There is ample indication of the existence of the resistance to killing and that it appears 

to have existence at least since the black-powder era. This lack of enthusiasm for killing 

the enemy causes many soldiers to posture, submit, or flee, rather than fight; it represents 

a powerful psychological force on the battlefield; and it is a force that is discernible 

throughout the history of man. The application and understanding of this force can lend 

new insight to military history, the nature of war and the nature of man.” 
12

 

                                                 
11

 Holmes, R., Acts of War, The Behavior of Men in Battle, The free press, 1989, pg. 168. 
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Marshall onderzocht persoonlijk de firing rates tijdens de Tweede wereldoorlog en de 

oorlog in Korea. De cijfers stegen: de firing rate van maximum 25 procent tijdens de 

Tweede Wereldoorlog steeg naar meer dan 50 procent tijdens de oorlog in Korea. Daaruit 

kunnen we concluderen dat de factoren die ervoor zorgen dat soldaten meer vuren, in 

Korea meer aanwezig waren. 

Verder ontdekte Marshall ook dat het moeilijk was voor soldaten om toe te geven dat ze 

niet schoten. Wel is Marshall er van overtuigd dat de soldaten niet logen over dit gegeven 

en dus oprecht waren in de interviews die hij afnam. 

2.3.3 De wanverhouding tussen munitie en slachtoffer 

Men ging er vanuit dat het aantal speren, of het aantal geweren, zou corresponderen met 

de verwondingen van de vijand. Veldmaarschalk Maurice de Saxe probeerde de 

efficiëntie
13

 van het gevuur te berekenen. Hij kwam tot de conclusie dat dit 66 procent 

was, ten tijde van het gevuur met musketten. Volgens Marshall is dit foutief: hij claimde 

zelf dat deze efficiëntie nooit te behalen zou zijn met de wapens uit zijn tijd.  

Er was een duidelijke discrepantie tussen de munitie die gebruikt werd en het aantal 

slachtoffers. Grosman rekent dit uit voor musketten, een wapen dat hij als snel en 

accuraat beschrijft: 

“A soldier could generally fire four or five round a minute. In training, or while hunting 

with a rifled musket, the hit rate would have been at least as good as that achieved by the 

Prussians with smoothbore muskets when they got 25 percent hits at 225 yards, 40 

percent hits at 150 yards, and 60 percent hits at 75 yards while firing at a 100-foot by 6-

foot target. Thus, at 75 yards, a 200-man regiment should be able to hit as many as 120 
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enemy soldiers in the first volley. If four shots were fired each minute, a regiment could 

potentially kill or wound 480 enemy soldiers in the first minute”
14

 

Een ander voorbeeld dat hier ook relevant is een Britse studie uit 1986. Daar simuleerde 

men, aan de hand van lasers, welke soldaten de mogelijkheid hadden om te schieten en of 

ze konden raken. Het onderzoek met de lasers bevestigden dat veel soldaten die konden 

vuren, zonder gevaar voor eigen leven, dit niet deden. Deze studie steunde Marshall‟s 

bevindingen dan ook. 

2.3.4 De interviews  

Het was de overtuiging van Marshall dat soldaten, in interviews, de waarheid zouden 

zeggen over hun al dan niet participeren in het gevuur. Het is tijdens deze interviews dat 

hij aan de hand van getuigenissen kon concluderen dat slechts 15 procent minimaal één 

maal vuurde tijdens het gevecht. Zelfs als men ervan uitgaat dat dezelfde cijfers opgaan 

voor diegene die sneuvelden of verwond werden in het gevecht, komt men maximum aan 

een participatiecijfer van 25 procent. Marshall stelt dat er getuigenissen zijn van soldaten 

die duidelijk een target konden identificeren maar toch niet vuurden. 

Met deze interviews staat of valt de theorie van Marshall. Het is dan ook op dit punt dat 

hij veel kritiek kreeg. Als ik de methodologie bespreek van Marshall, ga ik nog uitgebreid 

in op de interviews. 

2.3.5 Agressiereducerende mechanismen 

Marshall verklaarde de lage firing rates als een gevolg van de waarden die een soldaat 

meekrijgt in zijn opvoeding. De training leert dan ook dingen aan die tegenstrijdig zijn 

met de waarden geleerd door de maatschappij. Deze paradox creëert schuldgevoelens en 

geeft dus aanleiding tot de vorming van psychiatrische aandoeningen. 
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Miller
15

 ziet in de lage firing rates een vorm van “weak legs”. De soldaten die niet vuren 

zijn immers banger om te doden dan om gedood te worden. Hij vult dit aan met een 

theorie van een collega van hem. Die was er immers van overtuigd dat, als soldaten niet 

vuren, ze dit doen omdat ze ergens geloven dat deze “vriendelijkheid” wederkerig zal 

zijn. 

Op deze mechanismen en hun evolutionaire rol zal ik verder in hoofdstuk 5 nog 

uitgebreid ingaan. Hier is het nog interessant om te verwijzen naar Grossman, die op zijn 

beurt verwijst naar Freud om dit mechanisme te verklaren. 

Volgens Freud bestaat er levensdrang, genaamd Eros, en een doodsdrang, genaamd 

Thanatos. Intern in een persoon is er ook een constante tweestrijd tussen enerzijds het 

superego, het bewustzijn, en het id, het destructieve en het dierlijke. Deze tweestrijd 

wordt bemiddeld door het zelf, het ego. 

Diezelfde krachten vinden we terug bij een soldaat op het slagveld. Grossman maakt de 

vergelijking als volgt: 

“In battle we see the id, the ego, the superego, Thanatos, and Eros in turmoil within each 

soldier. The id wields the Thanatos like a club and screams to the ego to kill. The 

superego appears to have been neutralized, for authority and society say that now it is 

good to do what has always been bad. Yet something stops the soldier from killing. 

What? Could it be that Eros, the life force, is much stronger than ever before 

understood?”
16

 

Het begrijpen van de kracht, inherent aan de mens, om niet te willen doden is misschien 

een onmogelijke opgave. Er bestaat echter geen twijfel dat deze kracht bestaat en een 

combinatie is van instinct, rede, omgeving, erfelijkheid, cultuur en sociale factoren. 
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Dit wordt ook verbonden met het bestaan van agressiereducerende mechanismen. Dit zijn 

mechanismen waarover dieren, én mensen, beschikken zodat ze minder geneigd zullen 

zijn soortgenoten te doden. Dit is immers nefast voor de evolutie van die soort.  

2.4 Zijn methodologie en de controverse
17

 

In 1943 werd de basis gelegd van Marshall‟s methologie te Makin Island. Die 

analysetechniek hield in dat hij massaal soldaten ondervroeg direct na hun confrontatie 

met het front. Zonder twijfel kan men stellen dat de ontwikkeling van de methodologie 

van Marshall nauw verbonden is met zijn carrière. Marshall had echter veel voorgangers. 

Zowel Herodotus, Thucydides en du Picq ondervroegen soldaten. Het was echter de 

intentie van Marshall om deze techniek, die doorheen de geschiedenis al was toegepast, 

te perfectioneren. Marshall wou immers informatie te weten komen die soldaten beter 

zou kunnen voorbereiden op toekomstige oorlogen. Zijn methodologie hield onder andere 

in dat hij soldaten aanmoedigde om zich de gebeurtenissen op het front zo accuraat 

mogelijk te herinneren. Ook werd aan de soldaten gevraagd om fouten in de 

herinneringen van andere soldaten eventueel te verbeteren, los van rang. Marshall was er 

immers van overtuigd dat iedere soldaat een stukje van de puzzel wist.  

Er heerst een verdeeldheid onder veteranen over de correctheid van de firing rate. Er 

waren getuigenissen van soldaten die niet konden vuren, maar evenwel van soldaten die 

zonder problemen vuurden. 

In de jaren ‟80 onderzocht Dr. Spiller (United States Army Command en General Staff 

College) de correspondentie van Marshall en diens notities van de Tweede Wereldoorlog. 

Spiller vond in die brieven en notities geen specifieke vragen naar de bereidheid van de 

soldaten om te vuren. Hij interviewde ook John Westover, die Marshall vaak vergezelde 

bij zijn interviews. Westover herinnerde zich echter niet dat er over de bereidheid van 
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soldaten om te vuren gesproken werd tijdens de sessies. Tevens zegt hij ook dat het aantal 

interviews overdreven is. Later zal Westover exact hetzelfde vertellen in een interview 

met de kleinzoon van Marshall. 

Volgens Spiller was Marshall‟s theorie een resultaat van de manier waarop hij als 

journalist leerde werken in de jaren ‟20. Hij zegt dat de ideeën van Marshall aansloegen 

bij het leger omdat zij sympathie voor hem koesterden. Geschiedkundigen op hun beurt 

aanvaarden de theorie omdat het een gemakkelijk antwoord was voor iets moeilijk 

bestudeerbaars, namelijk de psychologie van de oorlogsvoering. De kritiek van Spiller 

wordt in artikels aangehaald als de kritiek die de controverse uiteindelijk beslechtte, in 

het nadeel van Marshall. 

Een andere kritiek op de bevindingen van Marshall werd ook in de jaren ‟80 

gepubliceerd. Het was het werk van Harold Leinbaugh, die een veteraan was van de 

Tweede Wereldoorlog en die meeschreef aan “The Men of Company K”. Hij had 

persoonlijke ervaringen die de lage firing rate onderschrijven, stelt hij. Leinbaugh 

ontdekte ook dat Marshall loog over bepaalde elementen van zijn persoonlijk en militair 

leven. Zo claimde Marshall een “battlefield commission”
18

 ontvangen te hebben, wat 

aldus Leinbaugh niet het geval was.  

Dr. Major F.D.G. Williams onderzocht de invloed van Marshall op het Amerikaanse 

leger. Ook hij kwam tot de conclusie dat er zich vele discrepanties bevinden in het werk 

van Marshall.  

Een andere kritiek kwam uit een iets of wat onverwachte hoek. Marshalls kleinzoon, die 

zwaar gekant was tegen de oorlog in Vietnam, citeerde Huge Cole, een collega van 

Marshall. Die stelde dat Marshall de firing rates als concept had uitgevonden. Enige tijd 

daarna bevestigde Cole die commentaar en poneerde dat Marshall geen idee had hoeveel 

procent van de soldaten vuurden. Marshall wou een punt maken, aldus Cole en zorgde 

ervoor dat dit punt gemaakt kon worden.  
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Toch wou diezelfde John Marshall de reputatie van zijn grootvader ook verdedigen. Dat 

deed hij naar aanleiding van een artikel dat verscheen in American Heritage. Daar 

beweert Frederic Smoler dat Marshall geen statistische gegevens had om zijn hypothese 

te onderbouwen. Smoler denkt dat Marshall zich louter baseerde op anekdotes en die 

generaliseerde. John Marshall bestudeerde het materiaal dat voor handen was, onder 

andere in de “S.L.A.Marshall Military History Collection” in El Paso. Hij geeft toe dat 

zijn grootvader graag dingen overdreef, maar zegt wel dat de collectie vele rapporten 

omvat van zijn grootvader en collega‟s. Dat materiaal zou de these van “the ratio of fire” 

bevestigen. John Marshall neemt ook een interview af met Westover, die assistent was 

van Marshall tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin die stelt dat Marshall veel minder 

interviews had afgenomen dan hij beweerde. Westerover geeft hier dezelfde uitleg als 

diegene die hij aan Spiller gaf.  

Glenn
19

 toont aan dat doorheen de geschiedenis de lage firing rate altijd al een probleem 

was. Niettegenstaande dat Glenn zich niet uitspreekt over het juist zijn van Marshall‟s 

bevindingen over de firing rate, zegt hij wel dat dit onderwerp aandacht verdient van 

iedere natie die nog oorlog dient te voeren. Hij verwijst ook naar studies, na de Tweede 

Wereldoorlog, die het bestaan van non-fires bij Amerikaanse troepen bevestigen. Op die 

manier worden Marshall‟s gegevens bevestigd. 

Marshalls bevindingen waren de oorzaak van een controversieel debat. Enerzijds werd 

hem verweten dat zijn interviews niet konden leiden tot wetenschappelijke, statistische 

gegevens. Anderzijds werd hem verweten dat, niettegenstaande hij claimde vele notities 

gemaakt te hebben als neerslag van deze interviews, er na zijn dood amper werden van 

teruggevonden.  

Het is bijzonder interessant om hier even te verwijzen naar het artikel van Whiteclay 

Chambers II
20

 die, aan de hand van een interview met Brennan, de bevindingen van 
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Marshall uit de brand probeerde te slepen. Brennan vergezelde Marshall bij een aantal 

interviews die deze laatste afnam van soldaten tijdens de Koreaanse oorlog. 

Een belangrijk punt hier is dat Brennan zegt dat men Marshall eerder dient te 

beschouwen als een journalist dan als een wetenschappelijke historicus. Niet 

tegenstaande dat Marshall‟s bevindingen over de firing rates het meest bekend zijn, was 

hij zelf trots op zijn methodologie. Het betrof losse, persoonlijke gesprekken met de 

soldaten zo vlug mogelijk na hun confrontatie met het slagveld. De tijdstippen varieerden 

echter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog slaagde hij erin sommige soldaten de dag zelf te 

ondervragen. Soms echter, zoals bij de landing op Normandië, lukte dat maar na enkele 

weken. Hij stelde ook weinig de letterlijke vraag of de soldaten schoten, maar het kwam 

occasioneel ter sprake. Eerder dan wetenschappelijke correct te zijn, wou Marshall de 

ervaring van de soldaten proberen te vatten. Marshall stelde ook ruime open vragen, en 

geen duidelijke ja of neen vragen. Marshall nam korte, sporadische notities en ijverde 

ervoor dat zijn interviewtechnieken meer gebruikt zouden worden als een vorm van 

rapporteren van het leger. Brennan heeft er echter ook geen idee van wat er met die 

notitieboekjes is gebeurd. Marshall wou echt de oorlogservaring van de soldaten vatten. 

Brennan getuigt ook dat soldaten efficiënt vuurden als ze gevraagd werden om te vuren in 

Korea. 

Volgens Chambers bevestigt de getuigenis van Brennan het nut van deze interviews. 

Tevens bevestigt hij dat Marshall correct te werk ging en notities nam. De rest van de 

controverse ontwijkt hij door te stellen dat Marshall‟s werk meer focuste op de ervaring 

van de soldaat dan op strikt wetenschappelijk cijfermateriaal zoals firing rates. Marshall 

vroeg immers niet expliciet achter de ervaringen van de soldaten op dat gebied. Hij moet 

zich dus wel bewust geweest zijn van de onzekere wetenschappelijke bewijslast van zijn 

cijfermateriaal. Er wordt afgesloten door te verwijzen naar het nut van de bevindingen 

van Marshall voor de verbetering van de militaire training. Het kan dan ook zijn dat 

Marshall de statistieken dramatiseerde met de intentie om dit probleem onder ogen te 

brengen. 
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Marshall probeerde op een descriptieve wijze de ervaringen van de soldaten vast te 

leggen. Deze technieken hadden ongetwijfeld een heilzaam effect voor de soldaten in 

kwestie. Het was immers een soort van debriefing. Sommige critici zien daar de 

verdienste van Marshall. Hij ontwikkelde immers een soort van debriefing voor de gehele 

groep. Ongetwijfeld was het niet de beste basis om een plausibele wetenschappelijke 

theorie te onderbouwen, maar het was toch een unieke manier voor Marshall om een 

algemeen beeld te krijgen van de gedachtegang van de soldaten, en meer bepaald hoe ze 

omgingen met het doden van de vijand. 

Holmes verwijst ook naar een interessante kritiek van Ashworth op Marshall: 

“Tony Ashworth suspected that Marshall‟s logic was flawed, because he attributed non-

firing to a psychological motive –reluctance to kill- and firing to a sociological cause – 

small-group cohesion. This inconsistency is not necessarily serious, and a mixture of 

motives probably applies in both cases.”
21

 

Persoonlijk vind ik de kritiek ook wat leeg. Het gebeurt vaak dat er een link wordt gelegd 

tussen een psychologisch element en een sociologisch element. Indien men bijvoorbeeld 

het omgekeerde beweert van Marshall, namelijk dat de mens van nature uit gewelddadig 

is en de samenleving deze agressie reduceert, heeft men die verbinding ook. Een 

psychologische predispositie, namelijk de agressieve menselijke natuur, wordt dan 

immers ook tegengewerkt door een sociologische oorzaak, namelijk de eisen van de 

beschaving. 

Over de controverse heeft Bourke nog het volgende te zeggen: 

“Despite the fact that Marshall did not interview as many men as he said he did, and not 

one of the men he interviewed remembered being asked whether or not he fired his 

weapon, his „statistics‟ shocked the military establishment. Believing Marshall‟s 

conclusions, they were forced to re-examine their training regimes. After all, these 
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soldiers were not, technically speaking, „cowards‟ (they were there to be killed and 

„passive combat personnel‟ were not more liable to quit ground sooner that their more 

aggressive comrades), they simply lack the offensive spirit.”
22

 

2.5 Conclusie 

Marshall gaf ongetwijfeld zaken uit zijn persoonlijk leven verkeerd weer. Tevens gaf hij 

waarschijnlijk ook de firing rates verkeerd weer. Russell Glenn, de schrijver van het 

voorwoord van “Men against fire”, stelt dan ook terecht te vraag of, indien het bewijs 

voor de firing rates foutief is, het boek nog dient gelezen te worden. Men kan immers ook 

aannemen dat de andere observaties van Marshall foutief zijn. Glenn is er echter van 

overtuigd dat Marshall nog andere boeiende en ware zaken bespreekt. Hij geeft als 

voorbeelden de bezoeken van Marshall aan het front vlak na de actie, het leek dat 

Marshall de soldaten begreep en dat hij er ook in slaagde het slagveld goed te 

beschrijven. Hij slaagde er dus in een diepgaande analyse aan te bieden van de factoren 

die de oorlogsvoering van de soldaten en de collectieve prestaties konden beïnvloeden. 

Tevens geeft Marshall, aldus Glenn, aan militaire leiders handige tips die kunnen 

toegepast worden in toekomstige oorlogen. 

De drie argumenten bevestigen de ontdekkingen van Marshall. Het is dus zeker de moeite 

om dit fenomeen dieper te analyseren. 
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3  Firing rate 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik eerst dieper in op het concept van firing rates vermits deze een 

prominente plaats hebben in de theorie van Marshall. De firing rates zijn de ontdekking 

van Marshall die het meest beroering veroorzaakte, maar niet diegene waar hij het meest 

trots op was. Marshall zelf vond de manier, door middel van persoonlijke interviews, 

waarop hij deze gegevens te weten kwam het meest revolutionaire . 

De firing rates die Marshall bespreekt vinden natuurlijk in het verleden plaats. Daarom is 

het even interessant om te kijken naar de huidige firing rates. 

In het laatste punt wordt er aandacht besteed aan de zogenaamde twee procent agressieve 

psychopaten. Marshall stelde dat zij geen enkel probleem hebben om te doden.  

3.2 Marshall en de firing rate 

De ontdekkingen van Marshall wat betreft de firing rate aan het front zijn het meest 

controversieel. Met firing rate wordt het percentage van de soldaten die actief meedoen 

aan de oorlog bedoeld en dus ook vuren met de intentie om te doden. Vermits dit cijfer 

laag is, is dit fenomeen één van belangrijkste argumenten om te staven dat de mens van 

nature uit niet capabel is om te doden. Deze lage firing rates laten immers vermoeden dat 

de mens een inherente weerstand heeft om te doden. Marshall bevestigt ook expliciet het 

bestaan van een weerstand om te doden. 

Marshall probeerde de algemene principes van oorlog te onderzoeken. Hij onderzocht 

vooral de firing rates tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. Hij kwam 

tot de conclusie dat tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts enkelen effectief vuurden en 

dan nog daadwerkelijk aanlegden op de vijand.  
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Wat firing rates betreft zijn de statistieken altijd dubieus. Zo is gevuur soms niet bedoeld 

om te doden, maar bijvoorbeeld om schrik aan te jagen of de communicatie van de vijand 

te verbreken. Deze statistieken kunnen dus wel gebruikt worden om een idee te 

ondersteunen maar niet om daadwerkelijke psychologische processen te onderbouwen. 

Op die manier wordt ook veel kritiek op de wetenschappelijkheid van de ontdekking van 

Marshall irrelevant.  

Marshall formuleerde de bekende stelling dat 

“not more than one quarter of his men will ever strike a real blow unless they are 

compelled by almost overpowering circumstance or unless all junior leaders constantly 

“ride herd” on troops with the specific mission of increasing their fire.”
23

 

Doorheen de geschiedenis probeerde men dit probleem, de lage firing rates, op te lossen. 

Men deed dit door de oorzaak op materieel niveau te plaatsen door de stijgende firing 

rates te verklaren door bijvoorbeeld de verbetering van de wapens. Het is echter meer dan 

dat. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de training beter verloopt en 

men daarom minder verstijft op het slagveld. Deze factoren worden echter in rekening 

genomen door Marshall en Grossman. Volgens Marshall is het fenomeen van de firing 

rates nog nooit behoorlijk onderzocht omdat men niet over voldoende kansen beschikte 

om adequaat gegevens te verzamelen. 

Het is moeilijk om de individuele ervaring van soldaten accuraat ter boek te stellen, aldus 

Holmes
24

. 
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“The issue of the soldier‟s ability accurately to recall the events of the battlefield is more 

fully explored later: nevertheless, it is worth recognising, at this early stage, that recall is 

likely to be patchy and selective.”
25

 

De manier waarop Marshall het aanpakte is volgens Holmes dan ook beter: 

“Moreover, oral evidence can be collected relatively soon after the event. It is vulnerable 

to the vagaries of subjectivity and recall, but it is still far fresher, and no less accurate, 

than much written evidence.”
26

 

Marshall was van oordeel dat diegenen die schrijven over vuren op het slagveld ofwel 

geen directe ervaring hebben ofwel in de tijd te lang verwijderd zijn van hun eigen 

ervaring. Hij interviewde soldaten dan direct na het slagveld om zijn data zo dicht 

mogelijk bij de ervaring te kunnen situeren. Over deze ervaringen, op de manier dat 

Marshall ze wil onderzoeken, zijn immers weinig gegevens bekend: 

“[…] company officers and non-coms rarely write of their combat experiences. Even 

when they do so they are unlikely to search into the reason and nature of them, usually 

because their experiences are narrow and personal. Also, they have no way of gauging 

what things are typical and characteristic.”
27

 

Volgens de gegevens die hij zo verzamelde concludeerde hij dus dat geenszins meer dan 

25% van de soldaten actief probeerde de vijand te doden. 

“The proportions varied little from situation to situation. In an average experienced 

infantry company in an average stern day‟s action, the number engaging with any and all 

weapons was approximately 15 per cent of total strength. In the most aggressive infantry 
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companies, under the most intense local pressure, the figure rarely rose above 25 per 

cent of total strength from the opening to the close of action.”
28

 

Dit betekent dus dat slechts 15 van de 100 man enige vorm van activiteit met wapens aan 

de dag leggen tijdens een aanval. Belangrijk is ook dat men, om als actief gerekend te 

worden, niet constant moet vuren. Training moet focussen op het opkrikken van dit cijfer. 

De aanwezigheid van de soldaten die niet vuren is toch belangrijk op het slagveld. Hun 

aanwezigheid steunt de actieve soldaten en schrikt de vijand af. Soldaten kunnen moeilijk 

van elkaar zeggen of ze vuren of niet, dus de passieve soldaten krijgen niet af te rekenen 

met kritiek. Om de firing rates te kunnen verhogen dient men het als een psychologische 

kwestie te bekijken. Daaruit volgt dat er enige paradoxale tendensen zijn. Zo is het niet 

slecht om een soldaat die niet vuurt zwaardere wapens zoals artillerie te laten hanteren. 

Men deelt dan immers de verantwoordelijkheid en men wordt ook in mindere mate 

geconfronteerd met het resultaat van zijn vuren. Zoals we later zullen zien, zijn dit 

allemaal factoren die van belang zijn. De soldaten die het meest problemen hebben om te 

doden functioneren het best bij de zwaardere wapens, vermits er een grotere fysieke 

afstand tegenover de vijand is. 

Tevens worden weinig manschappen effectief met het slagveld geconfronteerd. De 

meeste hebben administratieve taken of zijn ergens anders gelegerd. Diegenen die dus 

vechten zijn, verhoudingsgewijs, maar een klein percentage van het aantal soldaten.  

Bovendien is het natuurlijk zo dat vele van die “vechtende” soldaten onder vuur dekking 

zoeken zodat actief vechten verder uitgesloten is. Marshall onderzocht dit ook en 

concludeerde dat manschappen de kluts kwijt waren wanneer ze dekking zochten, maar 

hij nam dan ook andere factoren in rekening: 
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“A number of factors prevail upon soldiers to advance under such circumstances […]: 

inspiring leadership, thorough training and tight group cohesion all play their part.”
29

 

Lage firing rates zouden dus ook een andere oorzaak kunnen hebben. Zo kan het de angst 

zijn die soldaten verhindert om te vuren en niet de wil om niet te vuren. Marshall claimde 

echter dat hij mondelinge bevestiging had van soldaten dat zij niet vuurden, en dat als een 

bewuste keuze. 

Bourke
30

 verwijst ook naar Marshall. 80 procent van de soldaten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog kon schieten, was binnen het bereik van de vijand en diende ook te vrezen 

voor eigen leven. Het waren ook acties die cruciaal waren voor de oorlogsvoering. De 

criteria voor een firer waren ook niet zo moeilijk: “To be counted as a „firer‟, a man 

would only have had to fire his weapon or lob a grenade „roughly in the direction of the 

enemy‟ once or twice.”
31

 

De hoeveelheid non-firers is ook niet afhankelijk van omgevingsfactoren.  

“The terrain, tactical situation, experience of the troops, nature of the enemy, and 

accuracy of the enemy fire seemed to have no effect on the proportion of firers to non-

firers and there was little to differentiate well-trained and campaign-seasoned troops 

from the rest.”
32

 

Het meest verrassende was deze conclusie: 
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“More surprisingly, Marshall found that there were some men who identified targets yet 

did not shoot, and there were other men who were under direct attack yet dit not attempt 

to use their weapons to retaliate or in self-protection.”
33

 

3.3 Heden 

Zelfs na de bevindingen van Marshall blijft de firing rate een pijnlijk onderwerp voor de 

huidige militairen. Zijn bevindingen worden dan ook genegeerd door sommige 

academische disciplines zoals de psychologie en psychiatrie. Het leger van de Verenigde 

Staten heeft met de bevindingen van Marshall wel rekening gehouden om de huidige 

militaire training te verbeteren. Het gevolg daarvan is dat de firing rate gestegen is van 15 

procent naar 90 procent. Grossman wijdt deze vooruitgang aan de training en de 

conditionering. 

“By 1946, the US Army had accepted Marshall‟s conclusions, and the Human Resources 

Research Office of the US Army subsequently pioneered a revolution in combat training, 

which eventually replaced firing at targets with deeply ingrained conditioning, using 

realistic, man-shaped pop-up targets that fall when hit.”
34

 

Het is gemakkelijk om te zeggen dat, indien het leger rekening houdt met de bevindingen 

van Marshall, het een bevestiging is van zijn theorie. Op zijn minst moet men echter wel 

toegeven dat men, indien men de theorie van Marshall gebruikt, men vele zaken kan 

verklaren en voorspellen.   

Het nut van de training van het huidige leger is hier niet te onderschatten. Tijdens de 

burgeroorlog in de Verenigde Staten bestond de training voornamelijk uit een repetitieve 

dril. Dril staat in elke soort training doorheen de geschiedenis centraal. In de huidige 

                                                 
33

 Bourke, J., An Intimate History of Killing, Face to Face Killing in the 20th Century Warfare, Basic 

Books, 1999, pg. 64. 

34
 Grossman, D., Aggression and Violence, Oxford Companion to American Military History, Oxford 

Press, 2000.  



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

35 

training wordt ook terug gegrepen naar dril, juist omdat we nu capabel zijn om te zien 

welk belangrijk nut dit heeft om de conditionering accuraat te voltrekken. Training is 

altijd terug te brengen naar conditionering. Zoals ook later besproken wordt, is het 

automatisch reageren van soldaten van groot belang. Het heeft echter ook nadelen. In 

ieder geval leert de dril soldaten iets waar ze naar kunnen teruggrijpen in de chaos van 

het slagveld. 

3.4 De twee procent “agressieve psychopaten” 

Algemeen geldt dat de superieure tactieken en training het doden gemakkelijker maken. 

Marshall stelde vast dat twee procent van de bevolking de persoonlijkheid van een 

“agressieve psychopaat” bezit. Dit houdt niet is dat twee procent een 

psychopathologische doder is, wel dat twee procent van de mannelijke bevolking kan 

doden zonder spijt indien ze een goede reden hebben. Dat Marshall concludeerde dat 15 

tot 20 procent vuurde tijdens Wereldoorlog II, is niet in tegenspraak met die 2 procent. 

Men vuurde immers onder extreme omstandigheden. Hetgeen die personen onderscheidt 

van de rest is empathie. De combinatie van agressie en gebrek aan empathie leidt tot 

antisociale persoonlijkheden. Deze personen kunnen perfect functioneren in een 

maatschappij zonder op te vallen. Ze zullen zich alleen onderscheiden van de rest in 

tijden van oorlog. 

 

Dit betreft zeker een zwak punt van de theorie van Marshall. Het is immers gemakkelijk 

om datgene dat afwijkt van de theorie te classificeren onder een bepaalde term en er 

verder niet dieper op in te gaan. In hoofdstuk 14 zullen we nog uitgebreid ingaan op het 

concept van de “agressieve psychopaat”. 

3.5 Conclusie 

Er zijn dus plausibele redenen om aan te nemen dat soldaten intentioneel verkeerd vuren 

of helemaal niet vuren. Dit proces verminderde wel door de jaren heen. Waarschijnlijk is 

dit het werk van een betere training. In ieder geval kan men stellen dat mensen van nature 
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uit zoiets bezitten als een interne weerstand om te doden. De lage firing rates is een goed 

argument om die stelling te onderbouwen. Daarom gaat het volgende hoofdstuk ook 

dieper in op die interne weerstand om te doden, om dit daarna te kunnen plaatsen in een 

ruimer kader. 
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4  De interne weerstand om te 
doden 

4.1 Inleiding 

Marshall concludeerde het volgende op basis van zijn onderzoeken omtrent de lage firing 

rate: 

“It is therefore reasonable to believe that the average and normally healthy individual –

the man who can endure the mental and physical stresses of combat – still has such an 

inner and usually unrealized resistance toward killing a fellow man that he will not of his 

own volition take life if it is possible to turn away from that responsibility.”
35

 

De link tussen de lage firing rates en het bestaan van een weerstand om te doden is dus 

duidelijk. Dit hoofdstuk bespreekt die weerstand meer uitgebreid. In het volgende 

hoofdstuk wil ik deze weerstand immers even kort kaderen in het debat over de 

menselijke natuur. De twee polen die we daar terugvinden zijn immers die van een, van 

nature uit, agressieve mens die gemakkelijk doodt en anderzijds die van een, van nature 

uit, vredelievende mens die agressie vermijdt indien mogelijk.  

Punt twee behandelt het bestaan van deze weerstand om te doden. In punt drie wordt de 

link gelegd met het vorige hoofdstuk door de non-firers te beschrijven. Dit zijn soldaten 

die niet schieten of intentioneel verkeerd schieten.  

In punt vier wordt besproken wat er gebeurt als de soldaat toch doodt. Om de weerstand 

te bestuderen moet er immers niet alleen aandacht geschonken worden aan diegenen die 

niet vuren, maar ook aan diegenen die wel vuren en hoe ze onder dit gebeuren lijden. Hij 

heeft dan eigenlijk die interne weerstand doorbroken. Relevant daarvoor zijn dan ook de 
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stadia die Grossman beschrijft over de daad van het doden zelf. Punt vijf is daaraan 

gewijd.  

4.2 Het bestaan van een weerstand om te doden
36

 

Eerst en vooral moet men het bestaan van de menselijke weerstand om te doden 

begrijpen. Marshall was een pionier op dit vlak. Voor de onderzoeken van Marshall werd 

er altijd vanuit gegaan dat een soldaad doodde in de oorlog, omdat het simpelweg moest 

om natie, vrienden en eigen leven te verdedigen. Marshall onderzocht tijdens de Tweede 

Wereldoorlog als historicus de militaire operaties. Zijn onderzoek maakte echter komaf 

met deze gedachte. Slechts 15 tot 20 procent van de soldaten nam deel aan de 

oorlogsvoering met behulp van wapens. De vraag die Grossman zich dan stelt is waarom 

de meerderheid van de soldaten in de Tweede Wereldoorlog niet actief participeerde bij 

de gevechten. Deze vraag beantwoordt Grossman zelf door te verwijzen naar de 

innerlijke weerstand van de mens om een ander mens te doden. Dit interne mechanisme 

is zelfs zo intens dat, zonder accurate training en conditionering, de gemiddelde soldaat 

niet zou doden zelfs al is zijn eigen leven en dat van zijn vrienden in gevaar. 

Het meest voor de hand liggend motief om te doden is zelfverdediging. Iemand gaat het 

meest waarschijnlijk diegene doden wiens dood het grootste nut voor de doder zelf heeft 

en het grootste verlies voor de vijand. Dit kunnen bijvoorbeeld de officieren zijn of 

diegenen die het gevaarlijkste wapen hanteren. Het is moeilijk om iemand te doden die 

geen winst voor de doder of verlies voor de vijand opbrengt. Hier treedt dan de 

natuurlijke weerstand het meest in werking. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen en 

kinderen. 

Een interessant gegeven bij het onderzoek naar de menselijke weerstand  is het verschil 

tussen man en vrouw op vlak van agressie. Campbell onderzocht dit. Ze vond 

sociologisch en antropologisch bewijs dat de vrouw historisch gezien geen functie in de 
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maatschappij kreeg als strijder. Er is echter geen argument dat verwijst naar de 

psychologie van de vrouw dat de vrouw minder geschikt zou zijn om te doden.  

Het bestaan van een weerstand die zich manifesteert in het feit dat soldaten bijvoorbeeld 

boven de hoofden schieten, kan weerlegd worden door sommige feitengegevens. Zo 

waren soldaten er soms van overtuigd dat ze veel meer vijanden gedood hadden dan wat 

het geval was. 

“Some noisy and spectacular actions caused few casualties. On the night of 25-6 August 

three companies of 3
 
rd Battalion, The Coldstream Guards and 2 nd Battalion, The 

Grenadier Guards, supported by a single howitzer of 60 th Battery Royal Field Artillery, 

were attacked in the little French town of Landrecies by a German battalion. The battle 

went on for perhaps two hours, and the British believed that they had killed or wounded 

800-900 Germans. The Germans in fact reported their own loss at 127 men.” 
37

 

Alle tegenstrijdige gegevens ten spijt, halen Marshall en Grossman voldoende 

argumenten aan om de hypothese van de menselijke weerstand verder uit te werken. 

Zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, zijn er nog altijd voor en tegenstanders 

van de these die Marshall wenste te onderbouwen. 

4.3 Non-firers 

Grossman heeft het ook over het intentioneel gemiste schot. Het verschil met 

ongehoorzaamheid is klein. Ook hier dient de training dit te verhelpen. Wat ook gebeurde 

is dat men, in plaats van boven de hoofden te schieten, totaal niet schoot. Marshall 

ontdekte ook dat in een oorlogssituatie waar men tegenover de vijand stond, maar 

weinigen van de aanwezige soldaten vuurden. De anderen hielden zich bezig met andere 

taken. Volgens Marshall waren diegenen die vuurden zich bewust van het feit dat de 

meesten rond hen niét vuurden. 
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Om doden tijdens oorlogsvoering te begrijpen, moet men de onderliggende mechanismen 

en emoties kunnen vatten. Wat is die zogenaamde “buck fever”? Waar komt het 

schuldgevoel vandaan dat blijkt uit het grote taboegehalte van “non-firers”? Grossman 

schets dit als volgt: 

“(1) an intense, traumatic, guilt-laden situation will inevitably result in a web of 

forgetfulness, deception, and lies; (2) such situations that continue for thousands of years 

become institutions based on a tangled web of individual and cultural forgetfullness, 

deception and lies tightly woven over thousands of years; and (3) for the most part there 

have been two such institutions about which the mage ego has always justified selective 

memory, self-deception and lying. These two institutions are sex and combat. After all, 

“All is fair in love and war.”
38

 

4.4 Als men toch doodt… 

“The resistance to the close-range killing of one‟s own species is so great that it is often 

sufficient to overcome the cumulative influences of the instinct for self-protection, the 

coercive forces of leadership, the expectancy of peers, and the obligation to preserve the 

lives of comrades.”
39

 

Wat de soldaten meestal motiveert om toch te doden tijdens de oorlog is niet ideologie of 

geloof maar simpelweg de verantwoordelijkheid die men voelt ten overstaan van de 

groep. Men wil zorgen voor zijn medesoldaten, de leiders respecteren, is bezorgd over 

eigen reputatie ten overstaande van die medesoldaten en leiders en men voelt de drang 

om bij te dragen tot de reputatie van de groep. Het is vooral de angst om zijn 

medesoldaten teleur te stellen die de meeste soldaten over de streep trekt om tóch te 

doden. 
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De verantwoordelijkheid van de leider stelt dan ook een opmerkelijke paradox. Hij voelt 

immers een verantwoordelijkheid en een soort van affectie die wederzijds is. Toch dient 

de leider ook capabel te zijn om orders te geven die velen van die mannen de dood zullen 

injagen. 

Belangrijk is ook het geven van medailles, parades en zo meer. Ze bevestigen ten 

overstaande van de manschappen hun kwaliteiten, en simpelweg het feit dat zij er goed in 

geslaagd zijn hun opdracht te vervullen. Het bevestigt ook dat wat ze deden niet fout was. 

We zullen later nog zien dat de soldaten het besef moeten hebben van dat wat ze doen, 

juist is. 

Hetgeen van groot belang is voor het veroorzaken van psychiatrische stoornissen is de 

balans die opgemaakt wordt tussen de verplichting om te doden en de gevolgen van 

schuld. Die verantwoordelijkheid is bij momenten zo groot dat men eigen schuld probeert 

te minimaliseren of zelfs, in extremis, te ontkennen. De taal van soldaten in oorlogstijd is 

zelf geladen door deze minimalisatie van verantwoordelijkheid. Men probeert de 

tegenstander, die men dient te doden, te ontmenselijken door hem bijvoorbeeld bijnamen 

te geven. We zullen zien dat het creëren van een emotionele afstand van extreem belang 

is om soldaten bereid te vinden om te doden: 

„Killing is what war is all about, and killing in combat, by its very nature, causes deep 

wounds of pain and guilt. The language of war helps us to deny what war is really about, 

and in doing so it makes war more palatable.”
40

 

Holmes wijst er ook op dat soldaten, die effectief kunnen doden, soms veel affectie geven 

aan dieren. Holmes verklaart dit door te wijzen op de drang van de mens om geliefd te 

worden en lief te hebben. 
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Deze gebruiken tonen aan dat de mens moet helen als hij terug komt van de oorlog. 

Indien dit helingsproces niet kan voltrokken worden, zal dit leiden tot psychiatrische 

aandoeningen. De nood aan heling toont aan dat er iets intern doorbroken is, namelijk de 

menselijke weerstand. 

4.5 De stages van het doden 

Bekend zijn de fasen, onderzocht door Kübler-Ross, die iemand dient te ondergaan om 

zijn eigen dood te accepteren. Grossman claimt dat hij gelijkende fasen ontdekt heeft 

voor iemand die dient te doden. Beiden hebben als overeenkomst dat je niet noodzakelijk 

alle fasen dient te doorlopen. Het betreft: de bezorgdheid dat men niet in staat zal zijn om 

te vuren, de daadwerkelijke moord, de opwinding en het zelfvoldaan zijn, spijt en afkeer, 

en vervolgens de aanvaarding en de rationalisatie. 

Als eerste maakt de persoon in kwestie zich dus zorgen over het feit dat hij zal falen om 

te doden. Te veel bezorgdheid voor plankenkoorts kan leiden tot een obsessie omtrent 

doden. Iedere soldaat is bang om als lafaard gezien te worden. 

Vervolgens is er het daadwerkelijk doden. Door de conditionering en de training is dit 

een reflex van de soldaat om in een bepaalde situatie automatisch te doden. Hij staat er 

dus niet echt bij stil op het moment zelf. Op zich is dit ook een feit dat voor problemen 

kan zorgen. De soldaat maakt immers niet de rationele keuze om te doden. 

Dan komt de staat van opwinding. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat soldaten verslaafd 

worden aan die roes. Hier kunnen we dus terug verwijzen naar die zogenaamde twee 

procent agressieve psychopaten. Het is dan ook geen categorie, maar een gradatie. 

Sommigen fixeren op deze fase maar dan zijn ze ofwel zeldzaam, ofwel willen ze er niet 

over praten. Dat laatste zou kunnen doordat er een groot stigma heerst op het plezier van 

doden. Het is moeilijk voor soldaten om toe te geven dat ze plezier hebben aan het doden, 

al hebben ze dit gevoel maar voor een fractie van een seconde. 
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Als vierde stadium is er het stadium van de spijt. Normaal gezien proberen soldaten deze 

emoties te verdringen, maar de emoties zijn quasi altijd aanwezig. Dit gevoel van spijt 

kan men verklaren doordat er op dat moment de noodzaak gevoeld wordt aan een 

verklaring waarom men gedood heeft. Men wordt geconfronteerd met de individuele 

verantwoordelijkheid. 

Het extatische gevoel kan verklaard worden doordat de soldaat zijn orders volgt, de 

vijand hem bedreigt, en dus uiteindelijk zijn interne weerstand overwint. Een groot deel 

van de schuld die de doder daarna voelt is omdat hij direct na de dood dit gevoel van 

bevrediging ervaren heeft. 

“It is vital that future soldiers understand that this is a normal and very common 

response to the abnormal circumstances of combat, and they need to understand that 

their feelings of satisfaction at killing are a natural and fairly common aspect of 

combat.”
41

 

Indien men zich identificeert met het slachtoffer, zelfs al vormt die een directe dreiging, 

zal het gevoel van euforie kleiner zijn. Daarentegen zal het gevoel groter worden 

naarmate men meerdere vijanden doodt. 

Uiteindelijk komt men in het stadium van aanvaarding en rationalisatie. De spijt zal nooit 

helemaal verdwijnen, maar normaal gezien kan de soldaat wel aanvaarden wat hij gedaan 

heeft, en het zelf als correct beschouwen. De doder kan zich soms bewust zijn van zijn 

nood aan rationalisatie, of kan dit bijvoorbeeld verwerken in dromen waar hij zich 

tegenover zijn slachtoffer verantwoordt. 

Volgens Grossman eindigt de dader dus met het stadium van rationalisatie. Om daartoe te 

kunnen komen heeft de persoon in kwestie nood aan argumenten die zijn daad 

verantwoorden. Die verantwoording kan op vele niveaus plaatsvinden. Dit kan gebeuren 
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op microniveau, door te redeneren dat de vijand hém anders had vermoord, of op 

macroniveau, door te stellen dat de natie die de vijand vertegenwoordigde een bedreiging 

was van eigen land. Een doeltreffende verantwoording zal deze niveaus echter 

combineren, zoals Kilner doet door zelfverdediging op ruimer niveau te plaatsen.
42

 Indien 

de verantwoording die wordt aangereikt aan de soldaten doeltreffend is, zal de 

rationalisatie op persoonlijk vlak van het doden gemakkelijker worden.  

4.6 Conclusie 

Er is sprake van een interne weerstand die het moeilijk maakt om te doden. Allerhande 

redenen kunnen de mens echter over de schreef trekken om toch te doden. Men merkt dat 

men echter een psychologische prijs moet betalen en de dood van de ander dient te 

rechtvaardigen voor zichzelf. De gehele psychologie van oorlogsvoering is erop gemaakt 

om soldaten te laten omgaan met die weerstand, maar deze is op cruciale punten 

ontoereikend. Allerhande factoren maken het gemakkelijker om een soldaat te laten 

doden. Net het feit dat die factoren werken is een bevestiging van de interne weerstand. 

Moest er geen sprake zijn van een interne weerstand zou er immers geen variatie zijn 

naargelang aan bepaalde factoren voldaan wordt.  

Die factoren komen later nog gedetailleerd aan bod, maar eerst verwijs ik even naar het 

debat omtrent de menselijke natuur. Dit is noodzakelijk om het mensbeeld van Marshall 

te kunnen vatten en dit te kaderen met tegenstrijdige opinies. Het betreft enerzijds de 

overtuiging dat de mens vlot zal doden en anderzijds de overtuiging dat de mens moeilijk 

zal doden. 
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5  Het dualistisch mensbeeld 

5.1 Inleiding 

Het mensbeeld wordt doorgaans als tweeslachtig voorgesteld. Enerzijds gelooft men dat 

de mens van nature uit graag doodt. Het enige dat hem tegenhoudt om dit ook effectief te 

doen is de beschaving. Er zijn verschillende argumenten die dit ondersteunen. Zo heb je 

veel voorbeelden uit de literatuur die de mens beschrijven als een wezen dat van nature 

uit gewelddadig is. Als de beschaving wegvalt zal hij ook effectief gewelddadig zijn. 

Men kan hier uiteraard Golding‟s roman “Lord of the Flies‟ citeren waar kinderen 

aanspoelen op een verlaten eiland en zich snel laten gaan tot uiterst gewelddadig 

gedrag.
43

Ook filosofen, zoals Hobbes, die geloven in een sociaal contract, gaan er vanuit 

dat het wezen van de mens a priori gewelddadig is en dat de beschaving het 

gewelddadige gedrag van de mens aan banden dient te leggen. Je hebt dan ook nog 

historici en psychologen, die geloven dat een mens maar weinig nodig heeft om te doden. 

Een ondersteuning van deze theorie is bijvoorbeeld het experiment van Milgram, maar 

hierover later meer. Als laatste zijn er dan ook evolutionaire verklaringen die stellen dat 

agressiviteit aangemoedigd wordt door de evolutie. Punt 2 gaat op dit laatste gegeven 

verder in. 

Anderzijds gelooft men, zoals Marshall en Grossman, een beetje in navolging van 

Rousseau‟s “bon sauvage”, dat de mens niet gemaakt is om te doden. Primair gezien is de 

mens een sociaal wezen. Hij kan wel doden als bepaalde factoren vervuld zijn maar zal 

dat het liefst vermijden. Indien het enigszins mogelijk is, zou de mens het liefst zijn 

problemen oplossen op een vredelievende manier. Zo wordt er verwezen naar de 

samenleving, gebaseerd op de reciproque ruilhandel. Van nature uit is de mens niet echt 

capabel om te doden en er zal veel nodig zijn om hem dan ook effectief te laten doden. 

Deze thesis focust meer op dit gedeelte van de tweedeling. Op het alternatief voor een 
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agressieve samenleving, namelijk een samenleving gebaseerd op reciprociteit wordt 

verder ingegaan in punt 3. 

Punt 4 keert dan weer terug naar het eerste deel van deze tweedeling, namelijk de mens 

als agressief wezen. Voorbeelden uit de literatuur, namelijk Saramago en Martel, komen 

aan bod en worden geplaatst tegenover het alternatief van de reciproque samenleving. 

5.2 De evolutionaire verklaring 

5.2.1 Inleiding 

De mechanismen die agressie proberen te reduceren zijn het onderwerp van het tweede 

punt. Iedereen is het erover eens dat deze reductiemechanismen van agressie binnen 

eenzelfde soort voorkomen bij dieren. Het debat handelt echter over het al dan niet 

bestaan van deze mechanismen om agressie binnen eenzelfde soort in te perken bij 

mensen. Dit is relevant voor deze thesis omdat men de interne weerstand om een 

medemens te doden kan beschouwen als een mechanisme dat ons dient te verhinderen 

elkaar uit te moorden.  

Vervolgens kijk ik naar de evolutionaire verklaring van agressie omdat men hier vooral 

focust op de voordelen van agressie, evolutionair gezien, en ik die probeer te weerleggen. 

Als men de interne weerstand om te doden immers wil verdedigen, moet men kunnen 

aantonen dat een samenleving voordelen haalt uit een niet-agressieve interactie. Dit leidt 

tot punt 3 dat het alternatief van een reciproque samenleving bespreekt. 
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5.2.2 Agressiereducerende mechanismen
44

 

De zogenaamde “fight or flight” dichotomie betreft de keuzes die ieder dier kan maken in 

een situatie waar het geconfronteerd wordt met gevaar dat niet afkomstig is van eigen 

soort. Indien het gevaar van eigen soort betreft, heeft met ook de optie om “zich te 

stellen” of om zich over te geven. Deze patronen vindt men ook terug bij oorlogsvoering. 

Het eerste beslissingspunt bij een conflict tussen eigen soort betreft de keuze tussen 

vluchten of zich stellen, waarbij dat men zich probeert te bewijzen, indruk te maken, en 

intimideren. Deze milde vorm van geweld is altijd onschuldig. Indien dit proces faalt kan 

men kiezen tussen vechten, weglopen of zich overgeven. Zelfs al draait het uit op een 

gevecht, dit wordt bijna nooit beëindigd door de dood van één van de opponenten. 

Overgave is ook een veel voorkomende keuze, die men duidelijk maakt door zich 

kwetsbaar op te stellen. 

Deze niet gewelddadige vormen van confrontatie zijn noodzakelijk voor de evolutie. 

Onnodig doden van vitale jongere dieren wordt zo vermeden. Dit is echter wel net wat er 

gebeurt bij de menselijke oorlogsvoering. Er is dus een duidelijk verschil tussen “zich 

stellen” en effectief geweld. Men voegt dus de keuze tussen overgave en “zich stellen” 

toe aan de keuze tussen vechten of vluchten. Zo kan men meer acties op het slagveld 

verklaren. Een voorbeeld daarvan zijn de impressionante oorlogsuitrustingen van antieke 

soldaten. Een ander voorbeeld is het gebruik van buskruit vermits het een hels geluid 

maakt en dus geschikt is om “zich te tonen”. Zo kan men ook het gebruik verklaren van 

in de lucht te schieten, simpelweg om te intimideren. Doorheen de geschiedenis vindt 

men nog vele andere voorbeelden waar men wapens meer gebruikt om indruk te maken 

dan om effectief te doden. De training en de conditionering proberen ook hierop in te 

werken door soldaten te leren doden in plaats van zich “te stellen”.  
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Lorenz gelooft dat de dieren die fysiek capabel zijn om soortgenoten gemakkelijk te 

doden, corrigerende mechanismen moeten hebben om te vermijden dat dit ook effectief 

gebeurt. Deze mechanismen hebben een fysiologische basis maar ze kunnen ook falen. 

Hoewel dit bij veel dieren voorkomt, vindt men deze mechanismen niet terug bij de 

mens. Hij heeft ze zelfs nooit bezeten. Lorenz verklaart dit door te wijzen op de 

fysiologische onmogelijkheid van de mens om gemakkelijk te doden. Het probleem lag 

hem echter in het gegeven dat de mens technologie ontwikkelde die hem wel in staat 

stelde om gemakkelijk te doden. Er zijn echter een aantal bemerkingen te plaatsen bij 

Lorenz. Zo is het niet zo dat de primitieve mens ongevaarlijk was voor zijn medemens. 

De meeste biologen zijn het erover eens dat de mens fysiek niet het sterkste zoogdier is, 

maar met gebruik van hulpmiddelen was de mens meer dan capabel om te kunnen doden. 

Ook Holmes verwijst naar Lorenz. 

“Man has developed and employed weapons without having the benefit of this instinctive 

safeguard. Moreover, the improvement of weapons has actually helped to reduce such 

inhibitions as do exist”
45

 

Met dit laatste wordt de technologische vooruitgang bedoeld waardoor de fysieke afstand 

op het slagveld groter wordt en de weerstand verkleint. 

Vogel weerlegde het bestaan van zo‟n agressiereducerend mechanisme ook evolutionair. 

Zo‟n mechanisme zou voor onze voorouders immers een nadeel zijn geweest. Het 

mechanisme zorgt er namelijk voor dat zijn vijanden, vermits ze niet gedood worden, 

terug kunnen aanvallen. Men krijgt ook een bepaalde slechte reputatie. Diegene die het 

mechanisme bezitten zijn dus, evolutionair gezien, de zwakkeren.  

Wat Vermassen te zeggen heeft in zijn boek “Moordenaars en hun motieven” is ook 

relevant hiervoor. Vermassen is ervan overtuigd dat iedere mens een potentieel 

moordenaar is. Hij staat dus eerder aan de andere kant van het spectrum dan Marshall. 
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Hij gelooft namelijk dat iedereen kan moorden als de emotionele voorwaarden voldaan 

zijn. Hij ontkent niet dat daders vaak aangedaan zijn van hun eigen actie, maar een mens 

kan relatief gemakkelijk een ander mens doden, zelfs iemand die hij graag ziet zoals bij 

partnerdoding. Vermassen stelt dus dat de enige voorwaarde is dat er genoeg negatieve 

omstandigheden voorhanden dienen te zijn. Dit gegeven ontkent enigszins het bestaan 

van een interne weerstand, beiden zijn echter wel combineerbaar. Vermassen stelt 

immers dat een dader het emotioneel begeeft als hij doodt. De dader moet zich dus lang 

verzet hebben tegen deze negatieve omstandigheden. Dit kan wijzen op het bestaan van 

een interne weerstand. Het enige wat we dan niet kunnen ontkennen is dat iedere mens 

een breekpunt heeft, maar dat is dus niet tegenstrijdig met het concept van een interne 

weerstand om te doden.  

Vermassen probeert geweld ook evolutionair te kaderen. Hij verwijst ook naar het 

imponeergedrag dat haast nooit dodelijk afloopt. Hij meent imponeergedrag ook terug te 

vinden in de menselijke samenleving. Het voorbeeld hiervan is een militaire parade op 

een nationale feestdag. De natie in kwestie probeert haar toekomstige vijanden immers te 

intimideren. Zowel bij mens als dier is het de bedoeling dat dit gedrag agressie vermijdt 

door een rechtstreekse confrontatie uit de weg te gaan.  

Er zijn dieren die dieren van eigen soort doden, maar het zijn wel die dieren die genetisch 

het meest verwant zijn aan de mens, zoals bijvoorbeeld de chimpansee. De chimpansee 

heeft 98,4 procent van zijn genetisch materiaal gemeenschappelijk met de mens. Goodall 

was de eerste die observeerde dat chimpansees agressie vertonen. Ze trekken immers 

soms massaal ten oorlog met heuse massamoorden ten gevolg. Andere mensapen 

vertonen ook tekens van agressie. Zo zullen orang-oetangs vaak vrouwtjes verkrachten, 

een fenomeen dat veel gelijkenissen vertoont met menselijke verkrachters. Gorilla‟s 

maken zich dan weer schuldig aan kindermoord. Dit fenomeen is niet zo menselijk 

vermits het mannetje op die manier duidelijk wil maken dat het vrouwtje beter kinderen 

zou krijgen van hem vermits hij ze beter kan beschermen. Het doden van andermans 

kinderen, zoals bijvoorbeeld vaak het geval zou zijn bij stiefouders, is dan weer een 

fenomeen dat typisch menselijk is. Het imponeeraspect is wel verdwenen. Agressie komt 
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dus bij veel mensapen voor maar de chimpansees onderscheiden zich doordat er echt 

sprake is van georganiseerd groepsgeweld. Dat is dan ook interessant in het licht van 

deze thesis vermits het te vergelijken valt met de menselijke oorlogsvoering. Het betreft 

immers vaak agressie ten gevolge van territoriale perikelen. 

Voor de volledigheid dient nog vermeld te worden dat er ook niet agressieve mensapen 

zijn, zoals de bonobo‟s. Deze zachtaardigheid zou voorkomen uit het feit dat de 

vrouwtjes daar de baas zijn en er geen mannelijke seksuele competitie is. Zoals we zullen 

zien is dit vaak de oorzaak van mannelijke agressie. 

Huxley, een leermeerster van Lorenz, ontdekte dat gedragingen hun oorspronkelijke 

functie door de tijd verliezen. Ze hebben nog maar een louter symbolische functie: deze 

gedragingen zijn geritualiseerd, waardoor sommige elementen overdreven worden. Deze 

vormen hebben ook als doel agressie af te remmen. Ze geven aanleiding tot een teken van 

onderwerping. 

Interessant is ook dat Vermassen een voorbeeld geeft van hoe deze ritualisering voorkomt 

bij de mens met als opzet om de agressie tussen groepsleden te beperken. Zo maken 

echtparen van de Toraja‟s
46

 gebruik van hanen om hun echtelijke ruzies te beëindigen. 

Ofwel wint de haan van de vrouw en heeft de vrouw gelijk in de discussie, ofwel wint de 

haan van de man en heeft de man gelijk in de discussie. Zo probeert men de fysieke 

agressie tussen koppels in te perken. 
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5.2.3 Het evolutionaire voordeel van agressie
47

 

Nelissen weerlegt in het boek “De bril van Darwin” de biologische predispositie wat 

betreft doden. De evolutionaire verklaring voor agressie en oorlog is namelijk niet 

helemaal compatibel met het bestaan van weerstand. Eerst en vooral dient onderzocht te 

worden wat evolutionair gezien het voordeel is van agressie. Er zijn twee vormen van 

agressie. De eerste soort, de interspecifieke agressie, vindt plaats tussen verschillende 

soorten. Hier bestaan geen mechanismen om dit soort van agressie af te remmen. Een 

voorbeeld hiervan is een dier dat een potentiële prooi aanvalt. Vanzelfsprekend is dit met 

de intentie om te doden. Verder heb je dan nog de intraspecifieke agressie. Deze vindt 

plaats binnen dezelfde soort. Dit soort van geweld is complex en volgt bepaalde rituelen. 

Het is hier dat er weinig sprake is van doden. Duidelijk is echter dat, vermits agressie 

voorkomt, het een voordeel moet inhouden voor diegene die er zich aan beschuldigen. 

“De gedragsbiologie plaatst agressie in een ruimer kader. Zij beschouwt agressie als een 

evolutionaire aanpassing. Agressie is ontstaan bij veel soorten, en steeds als aanpassing. 

Dat wil zeggen dat agressie een functie kreeg. Agressie liet een individu immers toe goed 

te functioneren binnen zijn gemeenschap. Zij bestaat uit aangeboren mechanismen die 

worden bijgeschaafd door leerprocessen, bijvoorbeeld onder de vorm van persoonlijke 

ervaring. Agressie is dus voor een groot stuk erfelijk, en kon daardoor door de 

natuurlijke selectie worden gekneed, aangepast aan de omgeving, en voor een stuk 

aangeleerd, waardoor soortgenoten variatie konden aanbrengen in dit thema.”
48

 

Het onderscheid dat Nelissen hier maakt is het meest relevant omtrent het onderwerp van 

deze thesis. Voor de volledigheid verwijs ik graag even naar Crevits die een ander 

onderscheid maakt, namelijk dat tussen agressie en geweld. Crevits beschouwt agressief 
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gedrag als gedrag dat een duidelijke biologische functie heeft. Belangrijk is de 

communicatie die plaatsvindt. Crevits refereert hier naar de eerder onschadelijke vormen, 

zoals de seksuele competitie tussen dieren, maar evengoed naar het dier dat een prooi 

overwint. Gewelddadig gedrag is agressief gedrag waar de spelregels en communicatie 

afwezig zijn. Crevits maakt met andere woorden het onderscheid niet tussen geweld 

intern in een soort, en tussen soorten onderling.
49

 

Er valt niet over te twijfelen dat het voordelen heeft om agressief te zijn, aldus Nelissen. 

Als men overvallen wordt en men verdedigt zich niet, zal men én zijn hulpbronnen 

verliezen én een slechte reputatie krijgen. Vanzelfsprekend prefereert de natuurlijke 

selectie die personen die hun bezittingen dus verdedigen. Diegene die agressief zijn 

krijgen een betere reputatie en dus een verhoogde status. De verhoogde status zorgt dan 

op zijn beurt voor betere voortplantingskansen. 

Dat agressie samenhangt met voortplanting kan men ook afleiden uit het feit dat mannen 

het agressiefst zijn rond hun vijfentwintig. Jonge mannen rond die leeftijd hebben de 

drang om zich voort te planten.  

Nelissen weerlegt het feit dat dieren niet doden. Het is waar dat dieren meer 

agressieremmers gebruiken. Men gebruikt dit om een gevecht te beëindigen vanaf het 

moment dat de winnaar bekend is, zonder dat de verliezer gedood wordt. Bij veel 

diersoorten doodt men echter wel. Weer geldt de stelregel dat men zal doden als dit diens 

voortplantingskansen vergroot. De genetische basis is hier echter ook van belang: men 

zal moeilijk genetische verwanten doden. Dieren moorden ook op grote schaal. Zo 

trekken chimpansees soms ten strijde tegen vijandige mannetjes met de intentie om te 

doden. Georganiseerde oorlogsvoering komt dus bij dieren voor. 

Verder is de georganiseerde oorlogsvoering aanwezig bij de mens sinds diens ontstaan. 
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“Universaliteit binnen onze soort, plus gelijkenissen over de soortgrens heen, het zijn 

twee sterke aanwijzingen om van een evolutionair ontstaan en een ontwikkeld 

gedragsmechanisme te spreken.”
50

 

Oorlog onderscheidt zich van agressie omdat het georganiseerd is. Er is sprake van 

verbondenheid en hiërarchie. Dit gaat gepaard met loyaliteit ten overstaan van de groep. 

Een ander verschil is de afwezigheid van agressieremmers. 

“Deze inactivatie van de agressieremmers gebeurt door de vijand te ontmenselijken, door 

hem af te schilderen als een dermate erge vijand dat hij geen mededogen verdient, dat 

alleen zijn uitroeiing voor de eigen veiligheid kan zorgen.”
51

 

Dat oorlog in groep gevoerd wordt, neemt ook de agressieremmers weg. In groep zijn 

mensen tot veel meer bereid dan alleen. Het gebruik van wapens werkt dit proces ook in 

de hand. Het ontmenselijkt de vijand, hij wordt een voorwerp. 

Oorlogsvoering verwacht veel capaciteiten van de groep. Het komt dus alleen voor bij ver 

ontwikkelde soorten. Weer geldt de stelregel dat men oorlog zal voeren als het genetisch 

gezien het risico waard is om gedood te worden. Zo kan men ook de vele verkrachtingen 

tijdens oorlog verklaren. Men vergroot zijn genetisch nalatenschap en dus mogen de 

risico‟s groter zijn. 

Deze verkrachtingen zijn een essentieel deel van oorlogsvoering. Dit gaat terug op de 

situatie in het “moederland” waar men leefde in groepen van 150 mensen. Het 

moederland is een term waarvan Nelissen gebruik maakt om te verwijzen naar “the 

environment of evolutionary adaptedness”. Men gebruikt dit om te refereren naar de 

vroegere omgeving naar welke onze voorouders zich, door middel van de natuurlijke 

selectie, aanpasten. Toen leefde men in relatief kleine groepen en was er dus vaak sprake 

van inteelt. Men diende dus, onder andere door middel van oorlogsvoering, vrouwen van 
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andere groepen te verkrachten. Met een iets of wat opmerkelijk argument bewijst 

Nelissen dat het ook effectief zo moest zijn: 

“We weten zeker dat inteelt niet kenmerkend was voor de leefgemeenschappen van onze 

voorouders. Hoe weten we dat zeker? Omdat wij er zijn natuurlijk, wij die normaal zijn 

en gezond! Door ons bestaan weten we dat onze voorouders systemen hebben gevonden 

om deze genetische degeneratie te omzeilen.”
52

 

Sommige evolutiebiologen zijn van oordeel dat agressie onze kansen op voortbestaan 

vergroten, anderen geloven dat nét vreedzaam samenleven onze kansen vergroot. Wat ter 

discussie staat is de aanwezigheid in de menselijke natuur van een soort van mechanisme 

dat agressie afremt. Deze thesis focust voornamelijk op de vorm van weerstand die 

mensen voelen om te doden. Diegenen die geloven in deze weerstand, zoals Marshall en 

Grossman, weten wel dat mensen kunnen doden. De mensen moeten daarvoor echter een 

prijs betalen, vermits zij dit mechanisme doorbroken hebben. 

Crook beschrijft enkele evolutionaire psychologen die van oordeel zijn dat agressie 

evolutionair niet bevoordeeld is. Nasmyth beweert dat deze weerstand bestaan heeft, 

maar doorheen de geschiedenis verloren is gegaan. Dit verlies is te wijten aan de 

groeiende menselijke intelligentie. 

Vermassen grijpt ook terug naar het onderscheid tussen mens en dier wat geweld betreft. 

Hij wijst erop dat menselijk datgene is dat vredelievend is, en beestig datgene dat 

gewelddadig is. Op zich is dat in tegenstrijd met de realiteit. Vermassen laat wel 

uitschijnen dat de intuïtie van de mens is, om bijvoorbeeld tijdens een genocide, wel te 

doden. Marshall echter gelooft dat de intuïtie van de mens is om niet te doden. 
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5.3 Het alternatief: reciprociteit
53

 
54

 

Reciprociteit is een interessant gegeven om de nood aan een alternatief voor 

oorlogsvoering, met de intentie om meer hulpmiddelen tot zijn beschikking te krijgen, te 

onderstrepen. Reciprociteit houdt in dat als het ene wezen het andere helpt, het impliciet 

een actie waaruit het profijt heeft, terug verwacht. Voorwaarde is wel dat de kans reëel is 

dat het andere wezen terug zal ontmoet worden. Een voorbeeld hiervan is dat de ene 

vleermuis die bloed gevonden heeft een deel afstaat aan een vleermuis die nog geen 

maaltijd genoten heeft. Hij verwacht echter dat indien de rollen omgedraaid zouden zijn, 

de andere vleermuis identiek zou handelen. 

Deze vorm van altruïsme vergroot de overlevingskansen van iedereen in de groep. Hier 

moet men wel rekening houden met het feit dat iedere groep maar een beperkt aantal 

zogenaamde “free-riders” kan verdragen. Dit zijn wezens die wel profiteren van dit soort 

altruïsme maar geen rekening houden met de reciprociteit. Zij doen dus niets terug voor 

de “donors”. Men moet wel een zekere reputatie behouden, maar men zal slechts geweld 

gebruiken als een bepaalde vreedzame relatie verbroken wordt. 

De ruilhandel, gebaseerd op reciprociteit, zal free-riders systematisch uitschakelen. Bij 

zo‟n soort van handel rekent men immers op de goede wil van de tegenpartij. Men dient 
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natuurlijk wel te eisen dat die zich aan zijn kant van de deal houdt. Algemeen kan men 

wel stellen dat de primitieve samenlevingen deze primaire economische vorm meer 

prefereerden dan oorlogsvoering. 

Indien we als mens bevredigd zijn in onze basisbehoeften en we dus voldoende voedsel, 

comfort, ontplooiingsmogelijkheden en dergelijke hebben, kunnen we energie steken in 

het morele domein. Indien onze basisbehoeften niet vervuld zijn moeten we ons te streng 

focussen op de meer noodzakelijke dingen om ons eigen (genetisch) voortbestaan te 

proberen verzekeren. Als de mens echter enigszins de mogelijkheid heeft zal hij proberen 

in interactie te treden met zijn medemens en door die interactie wordt hij geconfronteerd 

met de problemen en de emoties van de ander. En wederom, als het in zijn mogelijkheden 

ligt zal hij proberen rekening te houden met die ander. 

Algemeen kan men ook stellen dat de mens de noodzaak voelt om in de maatschappij te 

integreren. We kunnen politiek ook zien als de interactie tussen de aparte leden van de 

samenleving en de “heerser” in alle vormen. Hoe manifesteert reciprociteit zich en hoe 

wordt het georganiseerd door een samenleving? Men kan het liberale, democratische 

mensbeeld, dat de mens bekwaam én verantwoordelijk is, en het Hobbesiaanse 

mensbeeld, dat de mens een overheersing nodig heeft en een sociaal contract om de 

maatschappij in goede banen te leiden, tegenover elkaar plaatsen. In het Hobbesiaanse 

mensbeeld staat de één tegenover de ander met een duidelijk verschil in hiërarchie. 

Essentieel voor de democratie is de gedachte van gelijkheid tussen zijn elementen en dat 

het leidende bestuur en zijn genomen beslissingen de bevolking zo rechtstreeks mogelijk 

vertegenwoordigen. Ook een socialistische inslag kan men van belang beschouwen 

vanwege de nadruk die gelegd wordt op solidariteit en dus reciprociteit. 

Chuter deelt dit oordeel: 
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“The World is, generally speaking, not some Hobbesian nightmare of all against all but a 

place where different groups can coexist for long periods of time without any overt 

conflict between them”
55

 

Vermassen verwijst ook naar de beschaving die agressie probeert in te dijken. Hij stelt 

echter ook de vraag waarom de beschaving daarin faalt. 

“De woorden „Ge zult niet doden‟ werden meer dan 2000 jaar geleden in steen gegrift. 

Ze vormen een morele toetssteen voor het menselijke geweten. Toch blijven moord en 

doodslag een onontkoombaar menselijk fenomeen. Dieren hebben geen verstand, zij zijn 

evenmin gebonden aan wetten of moraal en toch lukt het hun wel in bijna alle 

omstandigheden het leven van hun soortgenoten te respecteren. Dat stemt toch tot 

nadenken. Als de meeste hogere diersoorten in staat zijn zulke ingenieuze systemen te 

ontwikkelen tot behoud van eigen soort, waarom laat de mens het dan op dit cruciale 

punt afweten? Wat drijft sommigen van ons ertoe de grens tussen leven en dood te 

overschrijden? Wat is het typisch menselijke aan dit als „beestig‟ omschreven gedrag van 

onze zogenaamde „monsterachtige‟ medemens.” 
56

 

5.4 De gewelddadige mens 

In de literatuur laat men soms uitschijnen dat de mens van nature graag, gemakkelijk en 

vlug doodt. Hetgeen hem verhindert zijn de samenlevingsregels. Vooraleerst kan men 

stellen dat voor er plaats is voor reciprociteit, er een stabiele sfeer moet zijn. Reciprociteit 

is een gedrag voor een samenleving in vrede, en niet in oorlog of iets dergelijks. Voor 

reciprociteit is een zekere “reserve” vereist. Hier speelt ook een tijdsdimensie mee. 

Meestal is er namelijk een tijdsinterval tussen de daad van A en de “bedankende” daad 

van B. In labiele situaties is de kans dat men iemand terug ontmoet én dat die capabel zal 

zijn om een wederkerige daad te stellen echter klein. Men is dus zodanig gericht op 
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overleven dat men niet kan investeren in reciprociteit. Het altruïsme voor verwanten 

komt volgens mij wel voor, maar men heeft in onstabiele situaties te weinig tijd om te 

investeren in de abstracte “andere”. We kunnen dit illustreren aan de hand van twee 

voorbeelden uit de literatuur.  

Nobelprijswinnaar José Saramago
57

 vertelt in zijn “De Stad der Blinden” over een soort 

virus dat geleidelijk de inwoners van Lissabon treft. Eerst probeert men de besmette 

personen in quarantaine te brengen in een verlaten schoolgebouw maar hun aantal wordt 

oncontroleerbaar. Toch merkt men dat de mensen intern in die school een eigen 

hiërarchie creëren die niet gebaseerd is op principes zoals reciprociteit maar op de wet 

van de sterkste. Diefstallen, moorden en verkrachtingen zijn hun deel en de stad is in een 

gigantisch slagveld veranderd. 

Zulke extreme situaties lijken ook niet de ideale omgevingen om zich te richten tot het 

helpen van de ander (want reciprociteit is het helpen van de andere op voorwaarde van 

een zekere baat door beide partijen) of om te investeren in andere dan zichzelf of nauwe 

verwanten. Immers, als ons leven bedreigd wordt kan egoïstisch zijn onze levenskansen 

vergroten. Hier zijn genoeg voorbeelden van. Yann Martel
58

 schrijft in zijn boek “Het 

leven van Pi” hoe onder een groep schipbreukelingen, een gewonde en een vrouw 

vermoord worden door een matroos zodat er meer eten zou zijn. Alhoewel deze bronnen 

niet wetenschappelijk zijn, staan zij wel symbool voor het geloof in de geweldadige 

natuur van de mens. 

In deze twee voorbeelden is de vertrouwde maatschappelijke organisatie van de 

maatschappij en de normale sociale interactie van de mensen tegenover elkaar 

vertroebeld doordat de situatie waarin men zich bevindt labiel is. De vredelievendheid 

van de mensen is het resultaat van de beschavingen. Die beschaving is echter een fragiel 

laagje op de in wezen wrede menselijke natuur. Volgens dit perspectief is er niet veel 

nodig om dit laagje te vernietigen. 
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In een doorsnee maatschappij is de organisatie gebouwd op onzichtbare banden en 

verhoudingen tussen mensen. Terwijl er in een stabiele samenleving volgens mij meer 

plaats is voor reciprociteit, overheerst in de labiele samenleving de wet van de sterkste. 

Ook het omgekeerde kan men terugvinden: reciprociteit is een noodzakelijke voorwaarde 

voor een stabiele maatschappij. Dit idee vindt men onder andere bij Gouldner.
59

 Ook 

Levi-Strauss noemde reciprociteit de essentie van het sociale leven. 

Men kan deze gedachte ook terugvinden in het werk “Solidariteit en de Gift: sociale 

banden en sociale uitsluiting” van Aafke Komter
60

. Reciprociteit is een giftrelatie: de ene 

doet iets voor de ander. Komter benadrukt de link die Mauss ook legde tussen gift en 

solidariteit (en dus ook reciprociteit). Tevens wordt er gewezen op de continuïteit tussen 

de archaïsche en de moderne gift. Giften maken nog altijd een groot deel uit van ons 

huidig systeem.
61

 Volgens de auteur berusten zowel de “primitievere” als de hedendaagse 

samenleving nog altijd voor een groot stuk op het reciprociteitsprincipe als coherente 

kracht van de samenleving. Komter onderzocht ook aan de hand van enkele empirische 

gegevens over de reciprociteit: 

“Nederlands onderzoek laat een sterk verband zien tussen geven en ontvangen. Hiermee 

is het principe van reciprociteit ook voor de Westerse samenleving aangetoond”
62
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Essentieel voor de gift is de dankbaarheid zodat de cyclus van de giftrelatie kan 

voortgezet worden en leiden tot reciprociteit. Deze gedachte wordt in het werk verbonden 

met wat Simmel “het morele geheugen van de mensheid” noemt. Het is immers een 

noodzakelijke voorwaarde om een samenleving “samen te houden”. Wat redelijk 

vernieuwend is, is dat Komter ook de negatieve aspecten van het principe van 

reciprociteit beklemtoont, onder andere het Mattheus-effect
63

. 

“Zo blijkt bij geschenksuitwisselingen dat diegene die veel geven (materieel en 

immaterieel) ook veel terugkrijgen, maar zij die zelf weinig geven – vaak omdat sociale 

en materiële condities hen dat niet toestaan – tevens de geringste ontvangers zijn. 

Degene die het meest baat hebben bij informeel geven, krijgen het minst” 
64

 

De twee voorbeelden uit de literatuur, Martel en Saramago, die ik heb aangehaald 

verwoorden de intuitie dat er weinig nodig is om mensen te doden. Eens de gevestigde 

orde van de samenleving wankel wordt, en relaties gebaseerd op reciprociteit weinig 

geloofwaardigheid nog hebben, zullen de morele regels van de samenleving ook 

vervallen. Een ander voorbeeld dat ook vaak terugkomt in de literatuur is de zogenaamde 

“mythe van de krijger”. Het betreft een individu dat vlot doodt om tal van uiteenlopende 

redenen (de staat, wraak, verdediging van familie en vrienden, …).en als heldhaftig wordt 

gepercipieerd. Men kan het respect voor de krijger in de maatschappij echter ook 

verklaren omdat het diegene zijn die hun weerstand overwonnen hebben. Bourke gelooft 

echter niet dat deze mythe conform is met de realiteit.  

5.5 Conclusie 

Het hele debat valt terug te brengen naar een centrale vraag: wat overwint er, cultuur of 

de overerving van instincten? Indien we beslissen dat cultuur het meest belangrijk is, 
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kunnen we de gehele discussie of we biologische mechanismen hebben om agressie te 

vermijden afdoen als irrelevant. Sowieso denk ik dat we met zekerheid kunnen stellen dat 

cultuur gebouwd is rond het intomen van menselijke agressie. Het debat valt ook terug te 

brengen naar de tweestrijd tussen intellect en instinct. We kunnen ook stellen dat, vermits 

de evolutie ons intelligentie gegeven heeft, het intellect wint van het instinct.  

Het kan ook dat een mechanisme dat ooit adaptief was, doorheen de geschiedenis 

verdween. Evolutionair gezien valt het bestaan van oorlog moeilijk te verklaren. De 

meest viriele, jonge mannen sterven er immers. Diegenen die niet naar de oorlog trekken 

hebben dus ook meer kansen om zich voort te planten. Tevens zorgt de oorlog voor 

condities die de situatie om kinderen op te voeden voor niemand verbeteren. Zo zal er 

bijvoorbeeld slechtere voeding voor baby‟s voorhanden zijn. Oorlog kan men 

evolutionair wel verklaren als een inperking van het voortplanten met andere rassen. Het 

bevoordeelt dan immers de raszuiverheid van een volk. Dit kan men dan weer 

weerleggen door te wijzen op het voorkomen van vele verkrachtingen tijdens de oorlog.  

Ik heb dit hele debat proberen schetsen om het bestaan van een interne weerstand beter te 

kunnen kaderen. Het blijft boeiend om te onderzoeken wat de ware aard van de 

menselijke natuur is. Alhoewel Marshall probeerde om die natuur te veranderen, is het 

mensbeeld van Marshall in essentie een positief mensbeeld. Marshall zocht immers naar 

factoren die men kon beïnvloeden om de soldaten beter te kunnen laten vuren. Daaruit 

kan men concluderen dat Marshall van oordeel was dat soldaten dit niet automatisch 

deden en dus doden vermeden. De interne weerstand betreft een mechanisme, inherent 

aan de menselijke natuur, dat ervoor zorgt dat we minder geneigd zijn om agressief te 

zijn vermits het ons verhindert om vlot te doden.  

In dit hoofdstuk heb ik dus voornamelijk verschillende beelden geschetst op een spectrum 

met als ene uiterste de mens die gemakkelijk doodt en als andere uiterste de mens die 

moeilijk doodt. In deze thesis wordt er voornamelijk verder ingegaan op de theorie dat de 

mens moeilijk doodt, waar vooral Marshall en Grossman op focussen. Ze onderbouwen 

de hypothese dat de mens moeilijk doodt door te verwijzen naar de lage firing rate in 

oorlogen die doet vermoeden dat de mens een interne weerstand heeft om te doden.  
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6  Het belang van een emotionele 
en fysieke afstand

65
 

6.1 Inleiding 

Keren we nu terug naar de toestand van de soldaat in een gevechtssituatie. Verschillende 

factoren zorgen ervoor dat de soldaat in kwestie met meer gemak zal kunnen doden, wat 

we in de volgende figuur
66

 terugvinden. 
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De factoren concentreren zich rond drie items: autoriteit, groepsdruk en de afstand tussen 

het slachtoffer en de dader. Tevens zien we dat ook training relevant is. Dit zorgt er 

immers voor dat de persoon in kwestie geconditioneerd is. Deze factor is, in tegenstelling 

tot de drie andere, een interne factor en niet extern. Zoals reeds vroeger aangehaald moet 

ook het slachtoffer aantrekkelijk zijn voor de dader. 

Autoriteit komt aan bod in hoofdstuk zeven, groepsdruk in hoofdstuk acht en de training 

in hoofdstuk negen. De afstand tussen het slachtoffer en de dader –zowel op emotioneel 

en fysiek vlak- wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.  

Beide afstanden, de emotionele en de fysieke, zijn van belang voor de zwaarte van de 

opgave om iemand te kunnen doden. De emotionele afstand betreft het beeld dat men 

heeft van zijn slachtoffer. In hoeverre percipieert men die als humaan en in hoeverre is de 

ander strafbaar? Het ontmenselijken van het slachtoffer maakt het doden gemakkelijker. 

De fysieke afstand betreft de daadwerkelijke fysieke afstand tussen de doder en het 

slachtoffer. Het is van belang omdat het moeilijker is om te kunnen doden als men 

bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen herkent. 

6.2 De emotionele afstand 

6.2.1 Inleiding 

De emotionele afstand heeft een invloed op het gemak waarmee men kan doden. Het is 

dan ook gevaarlijk dat soldaten, die tegen elkaar moeten vechten, elkaar leren kennen en 

elkaar als individu gaan beschouwen
67

. Dit verkleint de kans dat ze bereid zullen zijn om 

elkaar te doden. Om effectief te kunnen doden moet het mogelijk zijn voor de doder om 

de menselijkheid van de andere te ontkennen. Hoe groter de emotionele afstand, hoe 

gemakkelijker het is om te doden. De interne weerstand is dan immers klein. 

Logischerwijs volgt daaruit dat hoe kleiner de emotionele afstand is, hoe moeilijker het is 

om te doden. De interne weerstand is dan groot. Emotionele afstand omvat: culturele 

afstand, morele afstand, sociale afstand en mechanische afstand.  
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Holmes stelt ook vast dat doden gemakkelijker is als iemand eruit ziet als een soldaat. 

Het creëert een emotionele afstand. In een training wordt de soldaat ook geleerd de vijand 

te ontmenselijken.  

Een ander soort afstand maar ook van belang, is de afstand die men zich aanmeet als de 

maatschappij geconfronteerd wordt met het doden, een soort van artificiële morele 

afstand van doden. We willen ons zo extreem mogelijk distantiëren van het geweld dat 

een mens capabel is om te plegen en dat we niet als menselijk beschouwen. Dit kan ook 

verklaard worden vanuit de theorie van weerstand. De mensheid voelt immers afschuw 

tegenover diegenen die de weerstand overwonnen hebben. Marshall stelde dat een 

belangrijke oorzaak van de lage firing rates de angst van soldaten voor agressie was. 

Deze angst kan zich dus zowel op individueel als op maatschappelijk niveau 

manifesteren. 

6.2.2 De culturele afstand 

Culturele afstand dient om de soldaten psychologisch in staat te stellen om te doden. Het 

omvat klassieke conditionering en desensibilisatie voor geweld, maar ook een integratie 

van culturele afstand. Op zo‟n manier ontkent men de menselijkheid van de anderen en 

men beschouwt ze als inferieur. Men focust hier bijvoorbeeld op raciale verschillen. 

6.2.3 De morele afstand 

Morele afstand houdt in dat men gelooft in zijn eigen zaak. De twee aspecten zijn: het 

vaststellen van de schuld van de andere, gevolgd door de noodzaak om te straffen, en het 

geloof in de goedheid van de eigen overtuiging. Als men doden rationaliseert, houdt dit 

altijd een element van straffen in. Dit soort van afstand hebben we nodig om het doden in 

de oorlog een morele rechtvaardigheid te geven. 

6.2.4 De sociale afstand 

Sociale afstand gaat terug op het militaire klassensysteem. Diegenen die de effectieve 

orders gaven om te doden, stonden in niveau hoger dan zij die gedood gingen worden. 
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Het kan ook de rationalisatie betreffen van een soldaat die iemand doodt waarvan hij 

overtuigd is dat die zich in een sociale klasse bevindt die inferieur is. 

6.2.5 De mechanische afstand 

Mechanische afstand wordt gecreëerd doordat men bepaalde voorwerpen gebruikt die het 

mogelijk maken om het mens-zijn van de andere te ontkennen. Zo kan men 

gemakkelijker doden door met een nachtkijker te kijken dan met het blote oog. Een vlek 

ontmenselijkt het slachtoffer een beetje zodat het gemakkelijker is dan iemand te doden 

die men percipieert als een persoon. Dit is feitelijk meer een soort van fysieke afstand 

vermits men op een kunstmatige manier de soldaat overtuigt van de afstand van de 

vijand.  

6.2.6 De emotionele afstand: getuigenissen 

Walzer grijpt terug naar getuigenissen, en vermeldt in dat opzicht Marshall. Vele 

verhalen volgen, aldus Walzer, eenzelfde stramien. Het betreft een soldaat die een 

vijandige soldaat alleen waarneemt en een weerzin voelt om te vuren. Volgens Walzer 

komt die weerzin niet van de remmingen, veroorzaakt door de opvoeding van de soldaat, 

die Marshall meent waar te nemen. De getuigenissen zijn immers afkomstig van soldaten 

die normaal wel vuurden, en in gezelschap waren van manschappen die ook weldegelijk 

vuurden. Walzer verwoordt ook heel kort kritiek op Marshall:  

“Bovendien geven ze [de soldaten die de getuigenissen schreven] zelf redenen waarom ze 

niet doodden, of voor hun aarzeling om te doden. En daartoe waren de soldaten die 

Marshall gesproken heeft zelden in de gelegenheid.”
68

 

De vijf getuigen beslissen elk om niet te vuren. Telkens betreft het een man alleen. 

Wilfred Owen vuurde niet omdat de soldaat er in zijn paniek grappig uitzag. Robert 

Graves op zijn beurt wou niet vuren op een naakte man in bad (maar dit gebeurde wel 

door een ondergeschikte van Graves). Ook George Orwell schoot niet omdat de broek 

                                                 
68

 Walzer, M., Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, Een ethische beschouwing met historische 

illustraties, Atlas, 2006, pg. 212. 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

66 

van de soldaat, die aan het lopen was om een boodschap weg te brengen, afzakte. Raleigh 

Trevelyan had het dan weer moeilijk om te vuren op een eenzame soldaat die duidelijk, 

net als hij, gewoon van de zon aan het genieten was. Tenslotte vertelt Emelio Lussu hoe 

hij niet wou vuren op een soldaat die alleen stond te roken. 

Wat terugkeert in deze verhalen is dat het besluit om niet te vuren genomen wordt als 

men de vijandige soldaat in een menselijke situatie ziet. Hij is immers geen militair meer, 

hij wordt gepercipieerd als mens. Dit is zonder twijfel een vorm van emotionele afstand. 

Walzer beschrijft het mooi: 

“Een vijand moet anders gedefinieerd worden en al zijn de stereotiepen aan de hand 

waarvan hij gezien wordt grotesk, er zit een zekere waarheid in. Hij vervreemt zich van 

mij als hij mij probeert te doden, en ook van onze gemeenschappelijke menselijkheid. Die 

vervreemding is echter tijdelijk en het menselijke ligt altijd op de loer. Het wordt in deze 

vijf verhalen om zo te zeggen hersteld door prozaïsche handelingen die de stereotiepen 

ontmantelen.”
69

 

Interessant is ook dat Lussu de tijd had om over de situatie na te denken. Op rationeel 

vlak kwam hij tot de conclusie dat hij de oorlog gerechtvaardigd vond, maar toch schoot 

hij niet.  

6.3 De fysieke afstand 

6.3.1 Inleiding
70

 

Het uitgangspunt is dat, hoe groter de afstand, hoe gemakkelijker het is om geweld te 

plegen. Daaruit volgt dat, hoe kleiner de afstand is, hoe groter de weerstand om te doden 

is.  
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6.3.2 Het belang van de fysieke afstand 

Men kan dit verduidelijken door de twee uitersten van het spectrum tegenover elkaar te 

plaatsen. Een voorbeeld van het ene uiterste zijn de bombardementen op Dresden en 

Hamburg. De soldaten in kwestie waren zich bewust van wat ze deden maar door de 

afstand konden ze de menselijkheid van de slachtoffers ontkennen.  

Aan de andere kant van het spectrum vinden we bijvoorbeeld de vernietiging van de stad 

Babylon door de Assyriërs. De inwoners van de stad, ook vrouwen en kinderen, werden 

één voor één neergestoken. Er was dus geen sprake van een afstand, maar van “close 

combat”. 

Bij het laatste voorbeeld ervaren we een emotionele afkeer. Hetzelfde geldt voor de 

concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de dader als een onmens te 

beschouwen, proberen we onszelf ervan te overtuigen dat dit niet voorkomt in onze 

samenleving. Voor het voorbeeld van de bombardementen hebben we dan meer begrip. 

Voor de slachtoffers is er ook een verschil. Zoals we later zullen zien is het immers 

bijzonder traumatiserend om geconfronteerd te worden met de agressie van de ander: 

“The survivors of Auschwitz were personally traumatized by criminals and suffered 

lifelong psychological damage from their experiences, whereas the survivors of Hamburg 

were incidental victims of an act of war and were able to put it behind them.”
71

 

Het grootste verschil is dus de afstand. Het is van belang voor de verwerking van de 

overlevende slachtoffers én voor de verwerking van de daders. 

Vermassen treedt deze theorie bij. Hij stelt dat de geschiedenis van de bewapening 

immers een geschiedenis is van menselijke inventiviteit. Hij merkt ook de steeds grotere 

fysieke afstand op tussen schutter en slachtoffer. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid 
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tussen schutter en slachtoffer miniem is en het dus voor de schutter gemakkelijk wordt 

om het menszijn van zijn slachtoffer te ontkennen. Deze afstand zorgt ervoor dat onze 

morele weerstand miniem is. Er is geen visuele confrontatie meer met het resultaat van 

eigen actie. Men kan het objectief gezien weten dat men iemand doodde, maar de visuele 

confrontatie is een wereld van verschil. Door de afstand worden onze biologische 

remreflexen, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op empathie, buiten spel gezet. 

Vermassen geeft in die optiek het voorbeeld van soldaten die boodschapjes op raketten 

schrijven alvorens ze af te vuren. Als men dat doet weet men niet waar men mee bezig is, 

aldus Vermassen. Het is net die afstand met de gevolgen van de acties die ervoor zorgt 

dat soldaten relatief gemakkelijk kunnen doden. Soldaten kunnen zich de gevolgen 

immers niet voorstellen. De afstand, en dus de anonimiteit van het slachtoffer en het niet 

kunnen vatten van de gevolgen van zijn daad, is een van de redenen waarom onze 

biologische remreflexen falen.
72

   

Men kan het voorbeeld van de tekst op de bommen echter op andere manieren verklaren. 

Niet alleen de extreme afstand is er één van, maar ook bijvoorbeeld de grote morele 

afstand die gecreëerd wordt. Men dehumaniseert de vijand bijvoorbeeld volledig. Een 

andere mogelijke verklaring zou zijn dat de soldaat opgaat in zijn training, door middel 

van de conditionering die hij heeft gehad. Zoals reeds gezien bij de stadia die iemand 

doorloopt, zal hij pas achteraf rationalisaties zoeken. De vraag is dus wat beter wordt: de 

wapens of de training van de soldaten. 

In ieder geval is er bij alle diersoorten sprake van biologische remreflexen. Het 

verdwijnen van deze remreflexen is de reden dat de mens zo gewelddadig is. Omdat we 

over zo destructieve wapens beschikken komen er geen onderwerpingsmechanismen 

meer aan te pas. 
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Bourke bevestigt ook dat doden een essentieel onderdeel is van de oorlogsvoering. Zij 

beschouwt de militaire geschiedenis ook als een geschiedenis van wapens die meer 

afstand creëren.  

Bourke bevestigt ook dat er weinig doden vallen als gevolg van een steekwonde met een 

bajonet. Wapens willen het doden anoniem maken maar slagen daar zelden in. Volgens 

Bourke speelt de rol van de verbeelding hier een grote rol. Men kan zich immers 

inbeelden wat de impact was van een bepaald wapen, dus de rol van 

verantwoordelijkheid verdwijnt niet.  

Wapens met een grotere fysieke afstand zorgen er voor dat soldaten beter kunnen vuren. 

Ze zorgen echter wel voor een grotere isolatie op het slagveld, wat dan weer averechts 

werkt.  

“Very quickly, it became clear that the industrialized battlefield as devised by physicists 

and engineers heightened rather that diminished the importance of „human factors‟. This 

problem caused by the use of long-distance weapons was a central explanation put 

forward by Marshall for men‟s passivity in battle. Time and time again, men, after their 

first taste of combat, confessed to him that they „saw no one‟ and were „unnerved‟ by the 

feeling that they were „fighting phantoms‟.”
73

 

Mijn inziens betreft dit hier een moeilijk punt in Marshall‟s, én Grossman‟s theorie. Men 

beschouwt het creëren van afstand immers als een manier om de interne weerstand te 

overwinnen, doordat met bijvoorbeeld minder geconfronteerd wordt met de vijand als 

zijnde een persoon. Het essentieel moeilijk punt is echter de vraag of deze wapens, die 

meer afstand creëren, niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de betere firing rate, in 

tegenstelling tot de betere conditionering tijdens de training. Niettegenstaande het feit dat 

Marshall in zijn onderzoek wel rekening hield met soorten wapens, zien we ook dat 

bijvoorbeeld het gebruik van nachtkijkers een effect hebben op het creëren van afstand. 
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Grossman maakt het onderscheid tussen verschillende soorten fysieke afstanden. Deze 

komen hierna aan bod. 

6.3.3 Doden met de grootst mogelijke afstand 

De “maximum range” wordt gedefinieerd als de afstand nodig opdat de doder zijn 

slachtoffer niet zou kunnen waarnemen zonder gebruik te maken van mechanische 

hulpmiddelen. Grossman gaat ervan uit dat een soldaat onder deze omstandigheden niet 

zal weigeren te vuren en ook geen psychiatrische aandoening zal ontwikkelen ten gevolge 

van het trauma. 

“Long range” is de afstand waar de doder misschien wel zijn slachtoffer ziet maar het 

onmogelijk is om te doden zonder wapens. Hier wordt het al wat moeilijker om te doden 

maar dezelfde factoren als bij maximum range zijn aanwezig zoals druk van de groep, 

mechanische afstand en fysische afstand. Men slaagt er dus in om zijn slachtoffers te 

depersonaliseren. Moeilijker is het voor sluipschutters om één tegen één te schieten. 

6.3.4 Doden met een middelmatige afstand 

“Midrange” is de afstand waar de soldaat de vijand kan zien en kan neerschieten maar 

geen details kan zien zoals wonden en gezichtsuitdrukking. De soldaat kan op die afstand 

ook nog ontkennen dat hij het was die het slachtoffer het dodelijk schot toebracht. 

De voordelen van midrange gaan verloren als de soldaat dan toch geconfronteerd wordt 

met het stoffelijke overschot van de dode. Dan wordt de kans op trauma ook significant 

groter. 

Bij handgranaten ziet de doder zijn slachtoffers niet. Deze manier zou relatief 

gemakkelijk moeten zijn maar de doder hoort wel nog het schreeuwen en wordt soms 

geconfronteerd met de lichamen van de slachtoffers. Op deze manier gaan dan weer de 

voordelen van doden met een handgranaat verloren. 
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6.3.5 Doden van dichtbij 

Wat dit soort van afstand kenmerkt is het feit dat de dader weet dat hij verantwoordelijk 

is voor de dood van het slachtoffer. Hij kan dus, met andere woorden, niet in het 

ongewisse zijn wie het slachtoffer effectief doodde. De meerderheid van de trauma‟s, 

veroorzaakt door het doden met een vuurwapen, komen dan ook voor in deze categorie. 

We kunnen een onderscheid maken tussen de situatie waarin de dader gekozen heeft om 

te doden en de situatie waarin hij gekozen heeft om niet te doden. 

Als men kiest om effectief te doden, hoort men op deze afstand wel het schreeuwen en de 

dader moet de doodstrijd van zijn slachtoffer meemaken. 

Als de persoon in kwestie kiest om niet te doden, is dat te wijten aan het feit dat in dit 

soort van doden, de weerstand heel groot is. Het moeilijkste is dat men niet schiet op een 

silhouet maar op een persoon, en het ook zo percipieert. 

6.3.6 Doden zonder vuurwapens 

Voor wapens die geen vuurwapens zijn, is ook de afstand van belang. Het is 

gemakkelijker om te doden met een lang wapen, waardoor men dus een minieme fysieke 

afstand behoudt, dan men een kort wapen, waar men praktisch tegen het lichaam van het 

slachtoffer staat. Tevens is het ook gemakkelijker om te “hakken” met een mes dan om te 

steken. Volgens Grossman komt dit doordat steken een vorm van penetratie omvat en er 

dus een seksuele connotatie is. 

Dat kan men bijvoorbeeld zien bij bajonetten. Men zal proberen te vermijden om te 

steken. Soldaten zullen liever ieder ander gedeelte van het wapen gebruiken om de vijand 

te verwonden dan hem te doorsteken. Als men er dan toch voor kiest om het wapen te 

gebruiken, maakt men door de korte afstand veel kans op een psychologisch trauma. 

Tevens voelt de vijand angst om doorstoken te worden. Gevechten met bajonetten zijn 

dus extreem uitzonderlijk in de militaire geschiedenis. Het wapen heeft dus twee nadelen: 

de korte afstand en de afkeer van steken. 
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Holmes stelt ook vast dat soldaten een afkeer voelen van dit wapen. Ze gebruiken ze 

meer als slagwapens dan als een middel om iemand te steken. Hoe zeldzaam het ook is 

dat slachtoffers vallen door middel van een bajonet, het gebeurt wel nog. 

“But for all this, there are times, even in very recent wars, when men have fought hand to 

hand: men were killed with the bayonet in both Vietnam and the Falklands. The feeling of 

killing a man in close combat is a very personal one indeed.”
74

 

Holmes beklemtoont het irrationele van de angst om neergestoken te worden: 

“Fears of the effects of enemy weapons have a similar tendency towards illogicality: 

soldiers do not necessarily most fear those weapons which do the most damage.”
75

 

Een dan weer relatief gemakkelijke manier om te doden is als iemand wegloopt en dus 

zijn rug draait. Op die manier is het gemakkelijker te doden en dat is ook de oorzaak van 

de grote angst die mensen voelen als ze weglopen. 

Twee factoren verklaren dit fenomeen. Het eerste is het jachtinstinct. De meeste dieren 

bezitten dit instinct. Het houdt in dat men instinctief iets volgt dat beweegt. De tweede 

factor is de afstand. Als we geen gezicht zien, maar alleen de rug, vermindert onze 

perceptie van het slachtoffer als zijnde een persoon. 

Omdat juist deze manier van doden zo gemakkelijk is, wordt het ook afgedaan als laf. In 

hetzelfde licht kan je ook verklaren waarom men iemand blinddoekt die geëxecuteerd 

gaat worden. Dit dient om de mentale gezondheid van de executeurs te beschermen. Men 

creëert op deze manier immers een afstand, namelijk door de geëxecuteerde geen gezicht 

te geven. 
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Op het slagveld wordt er dus ook beduidend meer gedood eens de vijand zich omdraait 

en wegloopt. 

In overeenstemming met de theorie dat fysieke afstand cruciaal is, kunnen we zeggen dat 

doden met een mes beduidend moeilijker is dan met een bajonet. Bij een bajonet is het 

mes immers bevestigd op het einde van een geweer en zo is er een grotere fysieke 

afstand. Volgens Grossman is de meest effectieve manier om in stilte een vijand te doden 

een mes in de nier steken. Instinctief snijden soldaten echter de keel van de vijand over. 

Dit is minder effectief omdat de stervende nog lawaai kan maken en zich ook beter kan 

verweren door bijvoorbeeld te bijten. Dit gaat ook terug op de afkeer van steken, en een 

voorkeur voor snijden of hakken. In het algemeen wordt er in oorlogstijd echter weinig 

gedood met messen. 

6.3.7 Doden met de hand 

Op deze manier is de weerstand om te doden het grootst. De meest effectieve manier om 

iemand met de hand te doden is om met een duim door het oog te duwen en zo de 

hersenen binnen te dringen. Men dient dan de duim te bewegen naar de zijkant van de 

hersenpan en vervolgens het oog uit te trekken. Op die manier wordt het Amerikaanse 

leger ook getraind, met behulp van sinaasappelen en realistische geluiden. Zo probeert 

men de natuurlijke weerstand om te doden te verkleinen. Grossman kon echter geen 

getuigenis vinden van iemand deze simpele techniek gebruikt heeft. Dit komt omdat de 

weerstand hier verschrikkelijk krachtig is. 

6.3.8 Doden op “seksuele afstand” 

Grossman is ervan overtuigd dat de procreatieve act en de destructieve act verweven zijn 

met elkaar. De interne weerstand tegen het doden van iemand op deze afstand is echter 

heel intens. 
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6.4 Conclusie 

De fysieke en de emotionele afstand geven een idee van hoe het gemakkelijker kan zijn 

om de weerstand te overwinnen. Als de fysieke en de emotionele afstand het grootst is, 

zal de weerstand het kleinst zijn en het doden gemakkelijker.  

In de volgende hoofdstukken komen de andere factoren die ervoor zorgen dat een soldaat 

beter zal kunnen doden, aan bod. Hoofdstuk 7 bespreekt de rol van de autoriteitsfiguur.  
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7  Autoriteit  

7.1 Inleiding 

De aanwezigheid en de legitimiteit van de autoriteitsfiguur is dus een andere cruciale 

factor die de weerstand beïnvloedt. 

In punt twee ligt de klemtoon naast op de aanwezigheid van de leider als beslissende 

factor, ook op de kwaliteiten die een goede leider dient te bezitten. Marshall stelde 

immers ook expliciet bepaalde eisen aan de leiders. 

Punt drie gaat dieper in op de aanwezigheid van een leider, namelijk de druk van een 

autoriteit. Om dit in een breder kader te plaatsen verwijs ik naar het beroemde experiment 

van Milgram. 

7.2 De kwaliteiten van een goede leider 

Volgens Grossman moet een goede leider de capaciteit hebben om zijn soldaten moed te 

geven. Hij moet zijn moed kunnen delen met de mannen waarvoor hij verantwoordelijk 

is. 

Belangrijk is de persoonlijke inbreng van de soldaten. Ze moeten kunnen omgaan met 

veranderingen en zélf beslissingen kunnen nemen. De rol van een bevelhebber blijft 

evenwel doorslaggevend. Hij moet een gemeende interesse hebben voor het welzijn van 

zijn mannen en beslissingen in die optiek nemen. Het slagveld kan men immers maar ten 

volle inschatten eens men effectief ter plaatse is. Simpelweg de weerscondities zijn een 

belangrijke variabele. 

“60 per cent of the art of command is the ability to anticipate; 40 per cent of the art of 

command is the ability to improvise, to reject the preconceived idea that has been tested 
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and proved wrong in the crucible of operations, and to rule by action instead of acting by 

rules.”
76

 

Communicatie is ook van uiterst belang in de oorlogsvoering. Een commandant moet op 

de hoogte zijn van de aanwezigheid en de acties van de soldaten rondom hem. Dit 

versterkt het gevoel van kracht dat de groep heeft. Indien er een gebrek is aan 

communicatie, en dus uitwisselen van informatie, kan dit ervoor zorgen dat er vlug 

paniek losbreekt. Een oorlog kan staan of vallen aan de hand van de informatie die men 

heeft. Dat belang is duidelijk als men ziet hoeveel moeite men doet om gegevens over de 

vijand te weten te komen aan de hand van bijvoorbeeld spionage of verkenningstroepen.  

“From the earliest of time, military leaders have always sought information of the enemy, 

his strengths, his weaknesses, his intentions, his dispositions.” 
77

  

Daarom is het ook belangrijk dat deze informatie zo veel mogelijk verspreid wordt op het 

slagveld. Iedere gekende factor helpt immers om de chaos waarmee men geconfronteerd 

wordt op het slagveld te reduceren. De plicht van de soldaten is om hun informatie te 

bundelen. 

 “The total strength of the command is the total of what all ranks know at the given 

moment about the strength of the command and of the position.”
78

 

Holmes wijst ook naar dit gegeven van een goede leider: 

“Marshall regretted the fact that leaders were all too often silent in the moments after the 

enemy had opened fire, at the very time when any „clear, commanding voice‟ would help 
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soldiers overcome their initial shock. However, the other sounds of battle make verbal 

communication difficult, and sometimes shouting is counter-productive.”
79

 

Vele acties faalden omdat de soldaten niet begrepen dat spreken een vitaal onderdeel is 

van de oorlogsvoering. 

“With the growth of experience troops learn to apply the lessons of contact and 

communicating, and out of these things comes the tactical cohesion which enables a 

group of individuals to make the most of their united strength and stand steady in the face 

of the sudden emergency.”
80

 

Het belang van communicatie kan dus niet voldoende onderstreept worden. Holmes heeft 

wel gelijk dat het geluid van het slagveld dit bemoeilijkt, maar soldaten moeten zich 

verbonden voelen met elkaar en over zo veel mogelijk informatie beschikken. 

Goede communicatie is ook cruciaal om angst te vermijden. 

“ […] some perfectly legitimate act, like badly-explained orders for a minor withdrawal, 

was misunderstood. An initial over – reaction was followed by a blind, instinctive flight 

from something which made men „suddenly and desperately fearful‟.”
81

 

Indien er goede communicatie is, en er dus sprake is van een goede uitwisseling van 

informatie, zal dit de kans op collectieve paniek verkleinen. Collectieve paniek is 

namelijk hetgeen dat men moet proberen vermijden. Men kan ook omgaan met de stress 

aan de hand van allerlei mechanismen. Het belangrijkste mechanisme is de ontkenning. 

Het is wel een heel fragiel mechanisme. Sommigen zullen de realiteit proberen te 

                                                 
79

 Holmes, R., Acts of war, The behavior of men in battle, The free press, 1989, pg. 165. 

80
 Marshall, S.L.A., Men against Fire, The Problem of Battle Command, University of Oklahoma Press, 

2000, pg. 124. 

81
 Holmes, R., Acts of War, The Behavior of Men in Battle, The free press, 1989, pg. 225. 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

78 

ontkennen door zich bezig te houden met praktische taken. Ook Marshall citeert deze 

werkijver als een mechanisme om stress te vermijden. 

Marshall focust op de noodzaak aan een goede leider. Ook vindt hij de aanwezigheid van 

geliefde medesoldaten van belang. Een leider dient zijn soldaten ook als mens te 

behandelen, niet als kinderen. Zijn soldaten dienen hem ten volle te vertrouwen. Hij zegt 

over soldaten het volgende: 

“Most of their training is directed toward conditioning them for unusual privation and 

exertion. But no power on earth can reconcile them to what common sense says is 

unnecessary hardship which might have been avoided by greater intelligence in their 

superiors.”
82

 

Verder concretiseert hij zijn stelling nog door de exacte positieve eigenschappen op te 

noemen die een leider dient te bezitten. 

“Diligence in the care of men. 

Administration of all organizational affairs such as punishments and promotions 

according to a standard of resolute justice. 

Military bearing 

A basic understanding of the simple fact that soldiers wish to think of themselves as 

soldiers and that all military information is nourishing to their spirits and their lives. 

Courage, creative intelligence, and physical fitness. 

Innate respect for the dignity of the position and the work of other men.”
83

 

Veel van het falen in de oorlog is terug te brengen naar het slechte leiderschap. Een groep 

soldaten staat of valt door het leiderschap. 
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“The great advantage of the gain in moral force through all forms of physical training is 

that it is an unconscious gain. Will power, determination, mental poise, and muscle 

control all march hand-in-hand with the general health and well-being of the man.”
84

 

Manschappen voelen de noodzaak om te merken dat hun leiders met hen strijden en 

meetrekken. Dit idee vindt men bij Holmes, Marshall en Grossman terug. Een echte 

leider moet capabel zijn om de soldaten te overtuigen hem te volgen. 

“All that he said and did bespoke a keen interest in men. He made it the foremost part of 

his job to see his own men as they were, both in their strength and in their weakness, 

seeking to cultivate the one while at the same time remaining clear-eyed to the need for 

safeguarding against the other. He did not expect too much of them but he demanded the 

maximum that he thought it was possible for them to give. Then of himself he asked 

more.”
85

 

In ieder geval draagt de nutteloze opoffering van de leider niets bij tot het moraal van de 

soldaten. Een leider moet zich van de balans tussen verantwoordelijkheid en 

zelfopoffering bewust zijn.  

Marshall neemt ook een tweeledige positie in als het gaat over in hoeverre de leider 

risico‟s kan nemen. Enerzijds moet de soldaat de leider zien in de verschillende 

omstandigheden van de oorlog, anderzijds moet men zijn leven niet opofferen om het 

moraal bij de soldaten op te krikken, wat vaak niet lukt. Het is moeilijk voor een leider 

om het midden te vinden tussen deze twee punten. 

Een soldaat vuurt gemakkelijker als het hem opgedragen wordt. De twee relevante 

factoren, de nabijheid van de leider en de legitimiteit van de leider, kunnen verklaard 

worden aan de hand van het experiment van Milgram. 
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7.3 Milgram: een onderzoek naar de rol van een 
autoriteitspersoon

86
 

Milgram‟s experiment naar agressie en gehoorzaamheid is wereldberoemd. Het betreft 

een experiment van de universiteit van Yale. Twee mannen dienden samen in de 

wachtkamer te wachten en vervolgens werd schijnbaar wilkeurig beslist wie leerling 

speelde en wie leraar. In werkelijkheid was het opgezet spel: de leerling was een 

medeplichtige van de proefleider. De leerling moest woordparen leren en indien hij daar 

niet in slaagde diende de leraar de leerling een elektrische shock te geven door op een 

knop te duwen. De grootte van de shock steeg naargelang het aantal fouten. De leerling 

protesteerde bij elke shock. Bij het hoogste voltagegehalte stond geschreven dat het niet 

ongevaarlijk was. Men diende die ook toe te dienen als het slachtoffer al flauwgevallen 

was. De belangrijkste factor in dit experiment waren de aanwezigheid van een 

autoriteitsfiguur. Die verzekerde de proefpersoon dat de shocks geen permanente schade 

teweeg brachten en moedigde de proefpersoon kort maar krachtig aan als die twijfelde 

om door te gaan. Vermits het een universitair experiment was twijfelde men niet aan de 

legitimiteit van het experiment. De onderzoekers concludeerden dat de meerderheid van 

de proefpersonen bereid waren de leerling zware shocks toe te dienen. 

De resultaten van het experiment van Milgram worden vaak gebruikt om de omgekeerde 

mening van Grossman en Marshall te verdedigen. Men concludeerde immers dat mensen 

slechts weinig nodig hebben om te kunnen doden of verwonden. Indien men alle factoren 

in rekening neemt die het bestaan van een weerstand minimaliseren zal men ontdekken 

dat veel van deze voorwaarden vervuld zijn in het experiment van Milgram. Men kreeg 

orders van een gezagsfiguur, men deelde verantwoordelijkheid met de proefleider, men 

bevond zich in een aparte ruimte, er was een mechanische afstand en men twijfelde niet 

aan de legitimiteit van de bevelen. Het bestaan van een weerstand wordt ook bevestigd 

vermits de proefpersonen geagiteerd en gestresseerd waren. 
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Men mag de rol van gezag ook niet onderschatten op het slagveld. Hetgeen soldaten over 

de schreef trekt om toch te schieten is niet dat ze zelf beschoten worden maar dat ze 

geboden worden om te schieten. 

De sterkte van de autoriteit is van verschillende factoren afhankelijk. De eerste is 

nabijheid van de autoriteitsfiguur. Marshall bevestigt dit. Hij stelde vast dat soldaten wel 

schieten als een autoriteitsfiguur hen waarneemt en aanmoedigt. Als die persoon dan 

weggaat, is de firing rate opnieuw 15 tot 20 procent. De tweede factor is het respect van 

de soldaat voor de leider. De derde factor is de intensiteit van het bevel van de leider. In 

de oorlog houdt dit in dat men duidelijk de verwachting stelt dat de soldaat dient te vuren. 

De laatste factor is de legitimiteit van de order. Vanzelfsprekend zullen legale orders 

vlugger opgevolgd worden dan illegale orders. 

We zullen hier nog verder op ingaan in hoofdstuk 14. Het experiment van Milgram 

verduidelijkt immers een aantal factoren die er ook aanwezig waren bij de uitvoering van 

de Holocaust. 

7.4 Conclusie 

De druk van de autoriteit valt dus zeker niet te onderschatten. Iedere besproken auteur 

onderscheidt dit als een belangrijke factor. Indien mogelijk nog belangrijker is de 

groepsdruk. Die bespreken we in het volgende hoofdstuk. 
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8  Groepsdruk 

8.1 Inleiding 

Een andere belangrijke factor is de groepsdruk. Alle auteurs zijn het erover eens dat het 

niet de angst is voor eigen leven, maar de wens om hun vrienden te helpen die de 

soldaten toestaat om toch te doden.  

In het eerste punt worden de elementen die van belang zijn om de groepsdruk te 

analyseren, besproken. In het tweede punt wordt er dieper ingegaan op de 

tegenstrijdigheid van dit concept met de evolutionaire psychologie. 

8.2 Het belang van de groepsdruk
87

 

De grootste motivatie om toch te doden in tijden van oorlog is de groepsdruk en de wens 

om de groep te verdedigen. Marshall stelt dan ook dat als een nieuwe soldaat plots in een 

hechte groep komt, hij van weinig belang zal zijn. Dit geldt niet als het twee of meer 

soldaten zijn. 

“The difference in these two situations is the degree to which the soldiers have bonded or 

developed a sense of accountability to the small number of men they will be fighting with 

– which is distinctly different from the more generalized cohesion of the army as a whole. 

If the individual is bonded with his comrades, and if he is with “his” group, then the 

probability that the individual will participate in killing is significantly increased. But if 
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those factors are absent, the probability that the individual will be an active participant 

in combat is quite low.”
88

 

Groepen geven de leden ook een soort van anonimiteit. Ook dat bevordert het 

vechtgedrag. Als men vecht als groep is het immers mogelijk om de 

verantwoordelijkheid te delen. De verantwoordelijkheid kan men soms afschuiven op de 

leider, omdat die de orders gaf, maar de verantwoordelijkheid als groep is ook 

gemakkelijker te dragen dan de individuele verantwoordelijkheid. Men doet dus, met 

andere woorden, dingen als groep die men nooit zou doen als individu. Dit geldt zowel in 

positieve zin, namelijk beter vechten, als in negatieve zin, zoals het begaan van 

wreedheden. 

De vriendschap tegenover zijn medesoldaten en de anonimiteit zijn van belang om te 

kunnen doden tijdens de oorlog. 

“But, if a soldier feels he is letting his friends down if he doesn‟t kill, and if he can get 

others to share in the killing process (thus diffusing his personal responsibility by giving 

each individual a slice of guilt), then killing can be easier. In general, the more members 

in the group, the more psychologically bonded the group, and the more the powerful the 

enabling can be.”
89

 

Dit proces vindt men ook terug bij wapens. Een voorbeeld hiervan is, na de uitvinding 

van buskruit, dat het kanon dat bediend werd door een groep het meest efficiënt was wat 

het aantal slachtoffers betreft. Marshall stelt dan ook dat soldaten die niet vuren het meest 

nuttig zijn als ze met een kleine groep een groot wapen dienen te besturen. 

Holmes verwijst ook naar het specifieke groepsgevoel. Het individu verdwijnt en maakt 

plaats voor een groepsidentiteit. Het groepsgevoel en de verantwoordelijkheid ten 
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overstaande van zijn collega soldaten, de “band of brothers”, is van cruciaal belang om de 

soldaat dan toch te laten vuren. Men voelt immers een verantwoordelijkheid tegenover de 

ander. Holmes beschrijft dit gevoel mooi: 

“[…] when I looked at my hundred or so soldiers as they tramped forward towards the 

neatly-ranked pine trees of the covert, I was gripped by a feeling of corporate unity so 

profound that I could easily wept.”
90

 

Voor Holmes is het ook een uitgemaakte zaak dat soldaten hun leven zouden opofferen 

voor hun medesoldaten. Hij bevestigt dus Marshall op dit punt. Zowel de primaire groep 

als de meer uitgebreide, secundaire groep zijn van belang.  

Holmes stelt echter ook dat groepsgeest niet altijd leidt tot een grotere bereidheid om te 

vechten. Het komt dan ook soms voor dat bepaalde groepen weigeren om te vechten. De 

lijn tussen oprechte bezorgdheid over de groep en muiterij is dan ook dun.  

“Their norms rate the survival of the group and its members as all-important, and 

individuals who encourage the group to fight will meet with suspicion, hostility and even 

outright violence.”
91

 

De meeste soldaten zijn bang voor hun eerste slagveld. 

“Apprehension before battle is by no means a unique phenomenon. Most of us experience 

at least some of the physical symptoms of apprehension before we embark upon any 

testing activity, and usually discover that they disappear once the trial is under way.”
92

 

Deze gevoelens ontstaan op het slagveld doordat de soldaat zich in een inwendige 

tweestrijd bevindt. Zijn instinct zegt hem om te vluchten maar hij wil zijn leiders en 
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vrienden niet teleurstellen. Het kan gebeuren dat de drang om zijn status te bewaren 

groter is dan zijn angst voor de dood. 

Ook Freud spreekt zich hierover uit: 

“Freud distinguished between what he termed „objective anxiety‟, or fear stemming from 

a genuine and identifiable threat, and „neurotic anxiety‟, a free-floating, objectless 

anxiety, based upon a conflict between instinct and conscience. There is a learned 

dispute amongst psychologists as to whether or not anxiety serves to signal danger to an 

individual and, in doing so, to provoke a response: Freud argued that it did. What is 

clear, however, is that apprehension – while not necessarily synonymous with neurotic 

anxiety – does involve a struggle between the demands of the instinct and the dictates of 

conscience.”
93

 

Algemeen geldt dat de grote schrik van soldaten in actie is dat ze hun medesoldaten 

zullen teleurstellen en laf zijn. Voor veteranen is de grootste schrik echter dat ze zwaar 

gewond zullen geraken. Als veteranen elkaar ontmoeten is het echter de vriendschap in 

de groep die ze zich het best herinneren.  

Deze verbondenheid met de groep kan nog een ander negatief effect hebben. Zo verwees 

Marshall naar een soort van sneeuwbaleffect. Als een kleine groep vlucht van het 

slagveld zal een grotere groep volgen. Dat gebeurt niet omdat de andere vluchten maar 

omdat de soldaten in kwestie niet weten waarom de kleine groep vlucht. Dat gebrek aan 

kennis zorgt dus voor paniek.  
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In het artikel “The human element and air combat”
94

 bevestigt Wells dat de rol van de 

mens cruciaal is in de oorlog. Hij vergelijkt dan ook in hoeverre factoren zoals cohesie en 

leiderschap ook van toepassing zijn voor oorlogsvliegtuigen.  

Hij verwijst dan ook naar Marshall:  

“Gen S. L. A. Marshall's classic work Men Against Fire identified it as the difference 

between defeat and victory when in contact with the enemy. Soldiers who maintain group 

integrity and feel the common bonds of support consistently perform better when 

engaged. Marshall's research pinpointed cohesion as the pivotal factor in ground combat 

participation.”
95

 

Bij luchtaanvallen is de cohesie ook van belang. Zo is men vaak verloren als de formatie 

gebroken wordt. De rol van de leider is hier ook van belang. Succesvolle oorlogsleiders 

hebben dan ook bepaalde karaktertrekken gemeenschappelijk. 

8.3 De tegenstrijdigheid met de evolutionaire 
psychologie 

Voor de volledigheid wil ik graag nog zeggen dat deze uitleg tegenstrijdig is met de 

evolutionaire psychologie. Daar wordt voornamelijk een stelregel gehanteerd, namelijk 

de regel van Hamilton, aan de hand van welke men opoffering probeert te verklaren. We 

kunnen deze regel als volgt omschrijven: 

“The conditions under which an altruistic act will spread by kin selection are as follows. 

Imagine an interaction between an altruïst (or donor) and a recipiënt in which the costs 

and benefits of the interaction can be assessed in terms of survival chances of the donor 
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and the recipient. If the donor suffers cost C (through, for example, giving an alarm call) 

and the recipient gains a benefit B as a result of the altruistic act, then the gene causing 

the donor to act will increase in frequency if B/C > 1/r, or alternatively, if rB – C > 0 

where r is the coefficient of relatedness of the donor to the recipient.”
96

 

Deze regel legt dus uit dat een individu zich zal opofferen als er meer genetische 

verwanten kunnen overleven als hij sterft. Cruciaal is de bescherming van de 

overlevingskansen van het genetisch materiaal van het individu. Volgens de evolutionaire 

psychologie is dit de enige manier waarom een persoon zijn leven zou riskeren. 

Vanzelfsprekend zijn soldaten in oorlogsgebied niet genetisch verwant en zouden ze 

bijgevolg geen risico lopen om elkaars leven, en dus “vreemd” genetisch materiaal te 

beschermen.  

We zagen dat de aanwezigheid van collega‟s op het slagveld de firing rate verhoogt. Men 

zal, volgens de regel van Hamilton, geen risico nemen met eigen leven om die collega‟s 

te beschermen. Dit is dus een tegenstrijdigheid tussen Marshall en de evolutionaire 

psychologie. Men kan opperen dat het vuren van de soldaat in kwestie het risico voor 

hem persoonlijk niet zal vergroten. De vijand zal echter geneigd zijn om te schieten naar 

daar waar gevuur vandaan komt. Het risico voor de soldaat die vuurt vergroot dus wel.  

De evolutionaire psychologie slaagt erin vele plausibele theorieën te geven omtrent de 

menselijke aard. Zo heeft vriendschap een evolutionaire basis. In die optiek wordt er vaak 

terug gegrepen naar het principe van reciprociteit. De evolutionaire psychologie kan, 

mijn inziens, echter niet verklaren waarom iemand zijn eigen leven zou riskeren, zonder 

dat daarbij eigen genetisch materiaal beschermd wordt.  

Een andere tegenwerping zou kunnen zijn dat veel van onze instincten restanten zijn uit 

het moederland. Vermits men daar in groepen leefde van 150 man is het veilig om te 

stellen dat deze 150 man genetisch verwant waren met elkaar. Het lijkt me dan ook niet 
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zo onrealistisch om te stellen dat de condities van oorlog bij de soldaat in kwestie zijn 

instinct van verwantschap initiëren.  

8.4 Conclusie 

De groepsdruk maakt het gemakkelijker voor de soldaat om te doden. Dit neemt echter 

niet weg dat hij nog steeds een interne weerstand dient te overwinnen.  

Het volgend hoofdstuk bespreekt de training. Het is namelijk ook een factor die invloed 

heeft op de mogelijkheid van de soldaat om te kunnen doden, namelijk in hoeverre zijn 

training efficiënt was en in hoeverre de conditionering is geslaagd. Een goede training, 

gebaseerd op dril en conditionering, laat soldaten toe terug te grijpen naar een vertrouwde 

routine als men zich in de chaos van het slagveld bevindt. 
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9  Training 

9.1 Inleiding 

Training is cruciaal om een soldaat toch te laten vuren. De training dient dan ook om de 

interne weerstand te overwinnen. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de inhoud van de 

training en de doelstellingen die de training dient te vervullen. Punt 2 staat stil bij de 

principes van conditionering die aangeleerd worden tijdens de training. 

Het derde punt gaat dieper in op de doelstellingen van de training. Een adequate training 

dient rekening te houden met de menselijke natuur. Een probleem is ook dat er schijnbaar 

onverzoenbare eisen gesteld worden aan de soldaten. Tevens dient de training voor te 

bereiden op de onzekerheid van het slagveld. Ik bespreek hier de voornaamste 

eigenschappen van de training en ga dan dieper in op het beeld dat mensen van het 

slagveld hebben, een beeld dat vaak onrealistisch is. De voorstelling die films of boeken 

geven is verre van correct. Ook soldaten hebben vaak een foutief beeld van hoe de oorlog 

effectief zal aanvoelen. Om zo accuraat mogelijk te kunnen oorlogsvoeren dient men zo 

een realistisch mogelijk beeld te hebben van de realiteit van het slagveld. De training is 

het enige waar soldaten immers kunnen naar teruggrijpen in de chaos van het slagveld. 

Vervolgens probeer ik het nut van een goede training te beklemtonen. Uiteindelijk komt 

alles immers, aldus Marshall, neer op de grondtroepen. Het is dan ook van belang dat zij 

capabel zijn, vermits het net die troepen zijn die beslissend zijn voor een oorlog. Een 

oorlog zal nooit uitgevochten worden zonder grondtroepen. Er dient ook voldoende 

aandacht besteedt te worden aan informatie-uitwisseling. Ik sluit dit punt af met de 

uithouding te bespreken. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de training. Er zijn 

immers bepaalde grenzen die men niet kan overschrijden tijdens de oorlogsvoering. 

Enerzijds moet de training de manschappen capabel maken om te leren omgaan met de 

uitputting waarmee ze geconfronteerd zullen worden. Anderzijds dient men rekening te 

houden met bepaalde grenzen, bijvoorbeeld hoelang een soldaat constante oorlog kan 

volhouden. 
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9.2 De conditionering
97

 

9.2.1 Klassieke conditionering 

De klassieke conditionering is gebaseerd op de experimenten van Pavlov. Pavlov stelt dat 

een gebeurtenis die zonder voorafgaand leerproces aanleiding geeft tot een bepaalde 

respons, een ongeconditioneerde stimulus is. Die respons die op die stimulus volgt is dan 

een ongeconditioneerde respons. Als men een bepaalde gegeven wil conditioneren neemt 

men een stimulus die nog geen voorafgaande connectie heeft met de respons. Men 

verbindt deze geconditioneerde stimulus echter met een bepaalde reactie. Dit betreft dan 

de geconditioneerde respons. 

Door middel van klassieke conditionering leren mensen geweld, bijvoorbeeld in een film 

in de bioscoop, associëren met plezier, vrienden, soft drinks en snoep. Het zien van 

geweld gaat dus gepaard met een positieve connotatie. Men kan de weerstand om te 

doden afbouwen door mensen overmatig te confronteren met geweld. Dit is 

desensibilisatie en is een vorm van klassieke conditionering. Desensibilisatie is ook van 

groot belang in de training van soldaten. 

9.2.2 Operante conditionering 

Het grote verschil tussen operante en klassieke conditionering is dat de operante 

conditionering focust op een gedrag. De klassieke conditionering leert ons twee zaken 

met elkaar te associëren terwijl operante conditionering ons gedrag probeert te vormen. 

Het leert ons onze gedragingen te richten naar de gevolgen van dit gedrag. Het bekendste 

voorbeeld hiervan is de Skinnerbox. De opzet daarvan was dat een rat op een hendel moet 

duwen om een beloning te ontvangen. 

Operante conditionering leert soldaten, bijvoorbeeld in videospelen, accuraat te schieten. 

Men schiet als automatische reflex zonder erbij stil te staan dat het een persoon betreft. 

Het schieten is immers quasi een reflex op een bepaalde target en men krijgt directe 
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feedback. Soldaten leren ook meer en meer schieten naar zo realistisch mogelijke targets, 

bijvoorbeeld een silhouet. Ze hebben maar een fractie van een seconde om te vuren. Als 

het hen lukt, wordt hun gedrag dan ook beloond. Het grote verschil met videospelen is 

dat de soldaat onder autoriteit opereert en dan ook een sanctie krijgt als hij vuurt op een 

fout target. Voor videospelen geldt deze “veiligheidsmaatregel” niet. Videospelen 

worden ook meer en meer realistischer door het gebruik van allerhande technische 

snufjes. Meestal geldt dat hoe realistischer videospelen zijn, hoe bloederiger. Vele 

trainingsprogramma‟s zijn videospelen en vica versa. Op die manier kunnen we ons 

vragen stellen bij de confrontatie tussen jongeren en geweld, een stokpaardje van 

Grossman.  

Het is een gegeven dat soldaten schieten naar de vijand zonder dat ze het goed en wel 

beseffen. Dit is een gevolg van de conditionering. Achteraf dienen ze echter om te gaan 

met de persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit is een kloof die het leger dient op te 

vullen. Meer hierover later. 

9.2.3 Sociaal leren 

Sociaal leren houdt simpelweg in dat jongeren zich identificeren met helden uit films, die 

vaak gewelddadig zijn en geen duidelijk probleem lijken te hebben om te doden. Vaak is 

het zo dat als jongeren geweld plegen, er een eis van een autoriteit is. Dit zien we ook aan 

het werk bij soldaten. Deze vorm van leren focust vooral op observatie en imitatie van het 

rolmodel. Enkele factoren zijn van belang als iemand een rolmodel uitkiest: 

 De observator ziet het gedrag van het rolmodel beloond of bestraft worden. Hij 

gedraagt zich vervolgens volgens die standaarden. 

 Het rolmodel heeft een belangrijke karaktertrek in overeenstemming met een 

karaktertrek van de observator. 

 Het rolmodel heeft potentieel de kracht om te belonen. 

 De observator benijdt de status van het rolmodel. 
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In het leger betekent dit concreet dat de drilsergeant een rolmodel is voor de soldaten. Die 

geeft bepaalde waarden door zoals dat fysieke agressie mannelijk is en dat geweld een 

oplossing is voor bepaalde problemen. Belangrijk is ook dat hij gehoorzaamheid leert. 

Holmes is er ook van over overtuigd dat de drilsergeant een belangrijke plaats heeft voor 

de soldaat als rolmodel: 

“The importance of the instructor is underlined by the disproportional impact of basic 

training upon soldiers. It is, after all, their first experience of army life, and its events and 

personalities are likely to be remembered for the remainder of a man‟s military service, 

and often for long after it. An American study of basis training, published in 1976, 

concluded that 91 per cent of trainees had a positive view of their drillsergeant, and no 

less than a quarter of them took him as their role model and strove to be like him.”
98

 

9.3 De doelstellingen van de training
99

 

9.3.1 Training en de menselijke natuur: het overwinnen van de 
menselijke weerstand 

Marshall stelt dat de soldaat een innerlijke weerstand heeft tegen doden. De training moet 

soldaten leren die innerlijke weerstand te overwinnen. 

Een soldaat dient een adequate training, op basis van conditionering, te ondergaan 

alvorens hij capabel is om te functioneren op het slagveld. De soldaat dient in die training 

ook onderricht te worden in de realiteit van het slagveld. Vaak hebben de soldaten 

immers een vertekend beeld van hoe het is om effectief te vechten aan het front. 

“It is possible that the infantry soldier can be trained to anticipate fully the true 

conditions of the battlefield; it is possible that units can be schooled to take full and 
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prompt action against the disunifying effect of these conditions. Fear is ever present, but 

it is uncontrolled fear that is the enemy of successful operation, and the control of fear 

depends upon the extent to which all dangers and distractions may be correctly 

anticipated and therefore understood.”
100

 

Vele onnodige slachtoffers op het slagveld vallen door een gebrek aan training. Volgens 

Marshall kan iedere soldaat volledig getraind worden en dus voorbereid worden voor zijn 

ervaring op het slagveld. De focus van de training dient dan ook op het volgende te 

liggen: 

“The heart of the matter is to relate the man to his fellow soldier as he will find him on 

the field of combat, to condition him to human nature as he will learn to depend on it 

when the ground offers him no comfort and weapons fail. Only when the human, rather 

than the material, aspects of operation are put uppermost can tactical bodies be 

conditioned to make the most of their potential unity.”
101

 

De aard van de menselijke natuur wordt niet in rekening genomen in de training. Dit 

zorgt er ook voor dat de soldaat, zwakker dan nodig, zich op het slagveld bevindt. Men 

dient dus de kloof te dichten tussen de effectieve training en de gewenste training. 

Wapens falen immers zelden en het meeste falen is te wijten aan een gebrek van controle 

van de soldaat over de eigen menselijke natuur. De eigenlijke menselijke natuur betreft 

dan de interne weerstand om te doden. 

Enerzijds is training een vorm van conditionering, gebaseerd op de automatische respons. 

Het is een soort van reflex. Hier is dus geen ruimte voor nadenken. Anderzijds wil men 

de soldaten leren om zelfstandig te denken om beslissingen te kunnen nemen. Het 

probleem is hier echter de individuele verantwoordelijkheid. Beide uitersten zijn moeilijk 

te combineren. Het zijn immers twee uitersten van een spectrum met aan de ene kant de 
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soldaat die op automatische piloot opereert en aan de andere kant de denkende, 

zelfstandige soldaat. 

Het is interessant om in het kader van deze tweedeling te verwijzen naar Daddis. Hij stelt 

dat soldaten met een grote verbeelding het vlugst te lijden hebben onder angst. De 

stelling die hij poneert is dat vele officieren tijdens de Eerste Wereldoorlog van oordeel 

waren dat de soldaten met de laagste intelligentie het minst angst hadden en dus betere 

vechters waren. Tevens stelt hij dat soldaten met juist een hogere intelligentie meer 

zelfvertrouwen hadden en dus beter waren in het omgaan met de chaos van het slagveld 

om beslissingen te nemen. Hier vinden we dus ook de tweedeling terug die overeenkomt 

met diegene die Marshall maakt. Waar het de doelstelling van Marshall is deze twee door 

middel van training te verenigen brengt Daddis het dus terug naar een verschil in 

intelligentie. Marshall is dus enigszins optimistischer dan Daddis op dit vlak. 

Marshall stelt dat training vooral oog moet hebben voor het onderwijzen van de realiteit 

van het slagveld én voor de kennis van de menselijke natuur. Die kennis is wat de soldaat 

capabel zal maken om effectief te kunnen vechten. Uiteindelijk is het dan ook een 

combinatie van de twee uitersten. Hier wordt dan vermeden dat mensen zullen verstijven 

op het slagveld en niet kunnen vuren. 

Zoals reeds aangehaald zijn vriendschap en groepsband ook heel belangrijk op het 

slagveld. Dit is ook iets dat de soldaat zal tegenhouden om te “bevriezen” op het 

slagveld. Als een nieuwe soldaat zich uitgesloten voelt door een groep zal hij duidelijk 

minder presteren. Men moet immers het gevoel hebben dat men ook voor zijn vrienden 

vecht. 

“It is that way with any fighting man. He is sustained by his fellows primarily and by his 

weapons secondarily. Having to make a choice in the face of the enemy, he would rather 
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be unarmed and with his comrades around him than altogether alone, though possessing 

the most perfect of quick-firing weapons.”
102

 

Mensen proberen doorheen de geschiedenis obstakels te overwinnen. De geschiedenis 

van de oorlogsvoering kan men zien als een geschiedenis waarbij het de soldaat 

gemakkelijker wordt gemaakt om te doden. Conditionering in de training was dan ook 

een revolutionair gegeven om de soldaat gemakkelijker te laten doden. Men diende die 

factoren die de weerstand beperken te manipuleren opdat de weerstand overwonnen zou 

worden. 

Men veranderde de training naar levensechte targets en trainde de soldaten op basis van 

operante conditionering. Men leerde ook het belang van de groep, het leiderschap en de 

fysieke afstand te manipuleren. Dit proces was efficiënt. Dit wordt bevestigd door 

Holmes die de overwinning van de Britten tijdens de Falklandoorlog in 1982 wijt aan de 

betere firing rate, als gevolg van een betere training. 

Deze conditionering overwint echter een belangrijk mechanisme, namelijk die weerstand 

om een soortgenoot te doden. Dit heeft psychologische gevolgen voor de soldaten, zoals 

gebleken is in Vietnam. Er dienen rationalisatieprocessen en aanvaardingsprocessen te 

komen voor de veteranen. Deze zullen de psychologische schuld van de veteranen 

verminderen.  

Training dient de effectiviteit van de soldaten op het slagveld te vergroten. Dit gebeurt 

voornamelijk door de soldaat te leren omgaan met de stress op het slagveld. Holmes vat 

de training als volgt samen: 

“Basic training has two clearly identifiable functions. Its most obvious task is to instil 

exactly what its name suggests, an adequate level of training in such things as weapon 

handling and minor tactics. Its second, though by no means less important, function is to 
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inculcate the military ethos in recruits, and to ensure that the individual values which 

prevail in most civilian societies are replaced by the group spirit and group loyalties 

which underlie all military organizations.”
103

 

Training, doorheen de geschiedenis, is vooral gebaseerd op dril. Bewuste gedachten en 

reflexie zijn immers een nadeel op het slagveld. Dit is in tegenstelling tot de intenties die 

Marshall had voor de soldaten. Men creëert door middel van dril een geconditioneerde 

respons. Die dril, en dus conditionering, zorgt ervoor dat de soldaat een houvast heeft ten 

midden van de chaos op het slagveld. 

Geschiedkundig werd de psychologie meer en meer ingebed in de militaire training. Het 

betreft niet alleen conditionering maar ook desensibilisering voor geweld. Zo bekeken 

soldaten soms films van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog om gewoon te worden 

aan het geluid en aan het geweld. 

Bourke verklaart veel aan de hand van de groepspsychologie.  

“Humans were herd animals, with strong gregarious impulses. In a crowd – and the 

army was only a trained crowd- the „group mind‟ would take over, endowing the 

individual with a sense of almost limitless power and immortality. Group solidarity led to 

return to primitive forms of behaviour, including reliance on the leader as the father 

substitute.”
104

 

Bourke vindt ook dat haat een belangrijk onderdeel is om te kunnen doden. Het wordt 

dan ook aangeleerd in de training. We hebben immers gezien dat haat een belangrijk 

onderdeel is van de afstand, bijvoorbeeld de morele of de culturele, die gecreëerd wordt 

ten overstaande van de vijand om beter te kunnen doden. 
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9.3.2 De realiteit van het slagveld 

Marshall stelt dat het van belang is dat de soldaat tijdens zijn training geleerd wordt hoe 

een oorlogsgebied in realiteit is. 

Holmes heeft hier het volgende over te zeggen: 

“While Marshall was undoubtedly right to suggest that there was too little emphasis on 

telling the soldier what to expect of battle, there were certainly considerable efforts made 

by all major combatants during the Second World War to ensure that the soldier was 

familiar with at least some of the sights and sounds of the battlefield.”
105

 

Het slagveld is normaal gezien rustig en leeg. Algemeen kunnen we stellen dat het 

slagveld gevaarlijk is, maar er toch geen sprake is van opwinding. Het beeld van de 

soldaat over het slagveld is foutief. De vijand is onzichtbaar en de soldaat ziet niet 

vanwaar de schoten komen. Het enige wat kan veranderen als de ervaring groeit, is de 

reactie op de realiteit van het slagveld. Leiders die onervaren zijn kunnen soms ook 

schrik krijgen en beïnvloeden dan ook de angst van hun soldaten. Leiders spelen hier dus 

ook een grote rol. 

“Could one clear commanding voice be raised –even though it be the voice of an 

individual without titular authority- they would obey, or at least the stronger characters 

would do so and the weaker would begin to take heart because something is being 

done.”
106

 

Deze realiteit van het slagveld wordt ondersteund door Holmes. Hij stelt dat het perfect 

mogelijk was, zelf in Vietnam, om een jaar in de oorlog door te brengen zonder 

geconfronteerd te worden met de vijand. Het feit dat er geen directe confrontatie was met 
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de vijand was een schok voor vele soldaten. Natuurlijk moeten we tevens ook voor ogen 

houden dat die leegte geen constante was in de oorlogsvoering. 

De omgeving kan veranderen, ook al blijft het terrein hetzelfde, en zo verandert ook de 

tactische situatie. In oorlog is permanente verandering normaal. Daarom is het ook 

belangrijk dat een soldaat getraind wordt om met deze verandering om te kunnen en zo 

beslissingen te nemen. Training mag hem niet dom maken. 

“It therefore follows that the far object of a training system is to prepare the combat 

officer mentally so that he can cope with the unusual and the unexpected as if it where 

the altogether normal and give him poise in a situation where all else is in 

disequilibrium. But how to do it? I would say that the beginning lies in a system of 

schooling which puts the emphasis on teaching soldiers how to think rather than what to 

think even though such a revolutionary idea would put the army somewhat ahead of our 

civilian education.”
107

 

9.3.3 Het nut van training en leiderschap om met angst te leren 
omgaan

108
 

Daddis probeert in zijn artikel “Understanding Fear‟s Effect on Unit Effectiveness” een 

beeld te schetsen van angst op het slagveld. Hij stelt dat de rol van de leider en de 

training cruciaal is om deze angst te reduceren. Zowel leiders als training moeten als 

doelstelling hebben om soldaten te leren omgaan met angst en die vervolgens te 

overwinnen. Angst is een belangrijk onderdeel van oorlog en zowel leiders als soldaten 

worden er al eeuwig mee geconfronteerd.  
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“Encouraging soldiers to overcome fear while moderating the effect of fear has been a 

task that military leaders have grappled with forever.”
109

 

Er vallen enkele opmerkelijke zaken te vertellen over angst op het slagveld. Zo zal angst 

eerder toeslaan bij die soldaten die relatief gezien minder in gevaar zijn dan bij die die het 

meest in gevaar zijn. Ook opmerkelijk is dat lange afstandwapens ervoor zorgen dat 

soldaten zich verspreiden en meer angstig zijn. Dit komt doordat de afstand tussen elkaar 

en de leiders vergroot. Zo krijgen de soldaten een gevoel van isolatie en zullen zij minder 

waarschijnlijk agressief zijn. Deze gedachte klopt perfect met de relevante factoren die 

aangereikt worden door Marshall en Grossman. Daddis stelt dan ook dat er verschillende 

factoren zijn die kunnen leiden tot een verminderde efficiëntie op het slagveld. 

Er zijn vele soorten van angst en vele factoren die deze angst kunnen beperken. Net zoals 

bij Marshall stelt Daddis dat een belangrijke angst de angst is om te falen. Hier ook is dus 

de angst om zijn kameraden teleur te stellen groot. Er is ook nog de angst om alleen te 

zijn. 

“Reassurance from nearby mates, which strengthens resolve against the enemy and his 

weaponry, withers when friendly sights and sound are absent. The increasing 

urbanization of combat only increases such seclusion. The nature of urban terrain with it 

walls, compartmentalization, and limited visibility enforces isolation.”
110

 

Daddis beschouwt ook de angst om iemand anders te doden als een bron van stress. 

Soldaten moeten leren omgaan met deze verschillende soorten van angst. Leiders en 

training moeten het omgaan met angst dus integreren in de voorbereiding voor de oorlog. 

Daddis hamert ook op het belang van dril omdat het namelijk zou leiden tot een groter 
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zelfvertrouwen. Hij vindt ook de „automatische respons‟, gebaseerd op conditionering, 

van belang. Men moet immers capabel zijn om ongeacht wat te vuren. 

Tevens dient een training ook realistisch te zijn: 

“Incorporating battlefield stimuli – the sights, sounds, and smells of a firefight – into 

training makes training real. Combat affects soldiers violently, and they must be 

conditioned to deal with their fear. If training can condition a soldier to kill, then 

training can condition him to cope with fear. The key is not desensitization but 

sensitization. Soldiers need to know how their minds and bodies will react to fear and 

develop a combative mindset that mitigates the psychological effects of fear.”
111

 

Soldaten moeten dus, met andere woorden, de kans krijgen om in hun training 

geconfronteerd te worden met angst en er vervolgens leren mee omgaan. Wat ook kan 

helpen is dat men achteraf kan discussiëren over hun emoties. 

Leiders moeten in dit alles een paternalistische rol spelen. Ze moeten oog hebben voor 

het menselijke aspect van de oorlog en de soldaten als persoon leren kennen. Het is van 

belang dat de leiders een sterke persoonlijke band hebben met hun soldaten. Wat Daddis, 

net als Marshall, ook van belang vindt is dat de leider zoveel mogelijk informatie moet 

verstrekken aan zijn soldaten om zo onzekerheid en angst te vermijden. Daddis is er, 

zoals Marshall stelde, ook van overtuigd dat soldaten een hechte band moeten hebben 

met de leden van hun groep. Isolatie is immers gevaarlijk vermits het vaak leidt tot angst. 

De leider heeft dus ook een taak om de groepsbanden te onderhouden en te versterken. 
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9.3.4 Het uitwisselen van informatie 

Het probleem van de training is, aldus Marshall, het volgende: 

“We say that we seek initiative in our men, that it is the American way of fighting. We say 

that we want men who can think and act. We are just as steadfast, however, in 

proclaiming that the supreme object in training is to produce unity of action. These two 

aims are not mutually exclusive; in fact, they are the complementary halves of an 

enlightened battle discipline.”
112

 

Men moet proberen deze twee, ogenschijnlijk tegenstrijdige streefdoelen, te verenigen in 

de training. Het probleem van de training is dat deze er niet in slaagt deze twee principes 

te verzoenen. Volgens Marshall is dit echter niet onmogelijk. 

Een ander probleem in de oorlog is dat informatie niet uitgewisseld wordt. De soldaten 

onderschatten de waarde van de informatie en het nut die deze heeft voor de eventuele 

winst van de oorlog. Ook het nut van communicatie wordt te weinig benadrukt in de 

training. Door het spreken en het uitwisselen van informatie worden de soldaten zich 

bewust van de aanwezigheid van de anderen en zullen zij vlugger bereid zijn om effectief 

te vechten. 

Het is vooral door het mondelinge aspect dat een soldaat het gevoel krijgt dat de anderen 

hem steunen en hij daar moed uit put. Spraak moedigt ook aan om samen te werken en 

positief te denken. Soldaten dienen op de hoogte gehouden te worden van de militaire 

tactiek. 
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“When a retrograde moment becomes necessary in combat, it is an invitation to disaster 

to move before men are told why they are moving.” 
113

 

Soldaten putten moed uit de emoties van hun collega‟s. 

“The term “control” is not in this instance to be considered as synonymous with the 

voice of authority. Control is a man-to-man force on the battlefield. No matter how lowly 

his rank, any man who controls himself automatically contributes to the control of others. 

Fear is contagious but courage in not less so. To the man who is in terror and verging on 

panic, no influence can be more steadying than that he sees some other man near him 

who is retaining self-control and doing his duty.”
114

 

Soldaten in oorlog hebben niet de behoefte om op te vallen als held maar evenmin willen 

zij opvallen als lafaards. Dit is een punt dat zowel Marshall als Grossman duidelijk 

accentueren. 

“When a soldier is unknown to the men who are around him he has relatively little 

reason to fear losing the one thing that he is likely to value more highly than life – his 

reputation as a man among other men.”
115

 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er bestaan soldaten die liever alleen opereren en 

houden van gevaar, voor het plezier op zich. Dit is echter tegenstrijdig met de natuur van 

de meeste mensen en hun interne weerstand. Om de training en de militaire operaties te 

verbeteren dient men vooral te focussen op de kennis van de menselijke natuur, en dus 

die weerstand. 
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9.3.5 De fysieke uithouding 

Soldaten worden getraind in uithouding en uitputting. Ze moeten immers leren omgaan 

met de symptomen ervan, zoals bijvoorbeeld hallucinaties en met de stress om zich zo te 

beschermen tegen psychologische trauma‟s. 

Uitputting in het gevecht is het gevolg van maandenlange en continue blootstelling aan 

de stress van het front. 

Vier factoren veroorzaken de uitputting in oorlog. 

 Fysiologische uitputting of de uitputting veroorzaakt door de constante 

blootstelling aan stress ten gevolge van de constante “fight or flight” reflex. In 

stressvolle situaties waar de “fight or flight” response aangesproken wordt, 

gebruikt het sympathisch zenuwstelsel alle beschikbare energie voor te overleven. 

Dit gaat ten koste van het parasympathisch zenuwstelsel dat de energie normaal 

gezien zou gebruiken voor vertering- en recuperatieprocessen. Na zo een extreme 

mobilisatie van energie krijgt de soldaat een fysische terugval die zich uit in 

uitputting en slapeloosheid. Het is dus van groot belang dat de soldaat deze 

terugval niet kent op het slagveld tijdens een soort van pauze. 

 Slaaptekort. De soldaten kennen een groot slaaptekort tijdens de oorlog. 

 Voedseltekort. 

 Impact van natuurelementen. Dit omvat onder andere helse weersomstandigheden 

maar ook de zintuiglijke deprivatie door de duisternis. Andere voorbeelden zijn  

dieren en ziekten. 

Holmes verwijst ook op de uitputting die slaapgebrek kan teweeg brengen: 

“Even if sleep deprivation does not force the soldier to fight at his early-morning worst, 

it is likely to decrease his vigilance, interfere with his ability to think logically, 
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concentrate and remember, and it can produce uncharacteristic behaviour patterns 

ranging from deep gloom to wild elation.”
116

 

Honger is vaak een deel van militaire operaties. Het klaarmaken van eten heeft ook een 

psychologische functie vermits het een sociaal ritueel is en dus de dag breekt. 

Holmes bespreekt ook de uitputting van de oorlog en de periode van maximale 

efficiëntie. De lengte van oorlogsvoering tot uitputting is van vele factoren afhankelijk, 

onder andere de intensiteit van het slagveld. Iedereen kan ook ten prooi vallen aan 

uitputting. Iedere soldaat heeft zijn breekpunt, maar bereikt het meestal niet. 

De volgende figuur
117

 geeft een overzicht van het interval waarna de uithouding zal 

toeslaan. 
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Deze grafiek laat zien dat de periode van maximale efficiëntie van een soldaat gelegen is 

tussen de tien en de dertig dagen en dat de absolute uitputting plaatsvindt na zestig dagen. 

Zestig dagen is immers het aantal dagen in constante oorlog waarna 98% van de soldaten 

aan psychiatrische stoornissen lijdt. 

Mensen hebben twee soorten zenuwstelsels, namelijk het sympathische en het 

parasympathische. Het eerste verzamelt energie voor actie, het tweede zorgt ervoor dat 

het menselijk lichaam vervolgens herstelt. Normaal gezien zijn beiden in balans. In 

extreme gevallen wordt er echter zoveel mogelijk energie verzameld door het 

sympathisch zenuwstelsel om te proberen te overleven. Dit proces is zo intens dat het 

herstellen ook zwaar valt. Men spreekt dan van een “parasympathetic backlash”. Deze uit 

zich dan in een psychologische en fysieke uitputting. 

Het sympathische zenuwstelsel wordt dus geactiveerd indien de persoon in kwestie in 

gevaar is. Deze activatie heeft fysieke manifestaties, zoals de verhoogde hartslag. 

Marshall schreef hier ook over: 

“Marshall concluded that we must reject the superstition that under danger men can be 

expected to have more than their normal powers, and that they will outdo their best 

efforts simply because their lives are in danger. Indeed, in many ways, the reality is just 

the opposite and individuals under stress are far less capable of doing anything other 

than blindly running from or charging toward a threat. Humans have three primary 

survival systems: vision, cognitive processing, and motor skill performance. Under stress, 

all three break down.”
118
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9.4 Conclusie 

Er zijn dus drie grote factoren van belang voor de verhoging van de firing rates: de eisen 

van de autoriteit, behoren tot een groep en afstand van het slachtoffer. 

Wat een doder capabel maakt zijn de training en conditionering en de recente ervaringen 

van de persoon in kwestie. Hoe groter de aanwezige weerstand om te doden, hoe groter 

het trauma zal zijn. 

De training dient eigenlijk maar één zaak te verwezenlijken: 

“Indeed, from a psychological perspective, the history of warfare can be viewed as a 

series of successively more effective tactical and mechanical mechanisms to enable or 

force combatants to overcome their resistance to killing other human beings, even when 

defined as the enemy.”
119

 

De goede conditionering heeft dus een bepaalde kost, namelijk dat soldaten achteraf voor 

zichzelf moeten verantwoorden waarom ze gedood hebben. Ze hebben die keuze immers 

niet bewust gemaakt. Als men er niet in slaagt dit te rationaliseren, kan dit leiden tot 

psychiatrische aandoeningen. Vooraleer deze te bespreken lijkt het mij noodzakelijk stil 

te staan bij een fenomeen dat moeilijk te verklaren is vanuit het idee dat deze scriptie 

aanhangt, namelijk wreedheden. 
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10  Wreedheden 

10.1 Inleiding 

Men definieert wreedheden als het doden van een niet vechtend iemand, dus iemand die 

zich heeft overgegeven of een burger. Deze wreedheden maken onvermijdelijk een deel 

uit van iedere oorlog. 

Wreedheden vallen moeilijk te verklaren vanuit het idee dat deze scriptie aanhangt. Bij 

wreedheden, zoals de executies van ongewapende burgerslachtoffers  opgedragen van 

hogerop, zal de uitvoerder toch achteraf geconfronteerd worden met een intens trauma. 

Dit kan perfect verklaard worden vanuit de theorie van Grossman en Marshall vermits de 

aanwezigheid van de autoriteit heel direct is. Door de kleine fysieke afstand is de 

weerstand echter heel groot. Anderzijds heb je ook schijnloos nutteloze wreedheden, 

zoals verminking en verkrachting. Verkrachting is doorheen de geschiedenis altijd een 

onderdeel geweest van oorlogen. Zoals al gezien, kan dit verklaard worden vanuit 

evolutionair oogpunt. Zaken zoals verminkingen zijn het moeilijkst te verdedigen vanuit 

de theorie van Grossman en Marshall. Indien een soldaat immers een interne weerstand 

bezit en hij die overwint door iemand te doden, waarom zou hij dan nog verder gaan door 

te verminken? Verminkingen gebeuren ook bij slachtoffers die daarna nog in leven 

blijven. Het nut daarvan is moeilijk te verklaren. Men creëert haat bij het slachtoffer die 

daarna soms nog perfect capabel is om ten strijde te trekken. Niettegenstaande 

wreedheden waarschijnlijk wel vaak getolereerd zullen worden door de autoriteit, lijkt het 

me ook onwaarschijnlijk dat deze zullen plaatsvinden tijdens de directe aanwezigheid van 

de autoriteit. 

Enerzijds zou ik het antwoord gemakkelijk kunnen maken door te verwijzen naar de twee 

procent agressieve psychopaten, maar dat is misschien te gemakkelijk. Anderzijds is het 

zo dat soldaten zich vaak bizarre copingmechanismen aanmeten om te kunnen omgaan 

met de realiteit, bijvoorbeeld het gebruik van galgenhumor. We kunnen wreedheden dan 

ook zien als een escalatie van dit copingsmechanisme. Het kan ook zijn dat een soldaat zo 
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aangegrepen wordt door de gruwel om hem heen dat hij erin gevangen raakt en dat verder 

doortrekt. Indien men heeft moeten doden en keer op keer die weerstand heeft moeten 

overwinnen kan het best zijn dat een soort van gewenning optreedt. Sommigen, eens over 

hun breekpunt, kunnen escaleren omdat men mechanismen zoekt om te ridiculiseren en 

de menselijkheid van zijn slachtoffers te ontkennen. 

Wreedheden zorgen ervoor dat je schrik aanjaagt. Vermassen probeert de gruwel van de 

seksueel geobsedeerde sadist op deze manier te verklaren. Die onderscheidt zich van de 

“klassieke moordenaar” doordat hij zijn slachtoffers op mensonterende manier, gruwelijk 

verminkt dus, achterlaat: “Mensen bang maken is ook een vorm van respect afdwingen. 

Het feit dat hij gevreesd wordt, betekent dat hij meetelt.”
120

 Die gedachte kan 

doorgetrokken worden naar volkeren. Indien een volk erin slaagt de vijand bang te 

maken, wil dat zeggen dat de vijand dit volk respecteert. Hoe gruwelijker de lijken zijn 

die men achterlaat, hoe banger de vijand zal worden. Er wordt rekening gehouden met de 

tegenstander, hij wordt geducht. Het kan best zijn dat wreedheden choqueren omdat ze de 

toeschouwer confronteren met het feit dat sommige mensen die interne weerstand kunnen 

overwinnen of niet bezitten. Uiteindelijk is dit ook een manier om “zich te stellen” zoals 

we gezien hebben bij mechanismen om agressie te reduceren.  Men kan zelf stellen dat 

door zich op deze manier “te stellen” men minder slachtoffers maakt. 

Bourke maakt de tweedeling tussen enerzijds stress en anderzijds plezier. Het is moeilijk 

om toe te geven dat men plezier beleeft aan het doden. We hebben ook reeds bij 

Grossman gezien dat als men doodt, ondanks het gegeven dat men die weerstand moet 

overwinnen, er toch een extatisch gevoel van vreugde opdaagt. De media bevestigen het 

beeld van “the joy of slaughter” en ondersteunen de menselijke drang naar geweld. De 

beste soldaten zijn diegene die doden als een plezier beschouwen. Zo zullen officieren het 

gebruik van trofeeën afkeuren, maar beseffen ze dat het een essentieel onderdeel is voor 

het efficiënt zijn op het slagveld. 
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“Even recruits who attempted to resist being turned into „killing machines‟ could find 

themselves forced to act savagely.”
121

 

Sowieso waren er ook soldaten die weigerden mee te doen met wreedheden. Dat kan 

ofwel passief door bijvoorbeeld niet te participeren in de wreedheden afzijdig te blijven, 

ofwel actief door bijvoorbeeld mensen te helpen vluchten.  

Het volgende punt overloopt het spectrum van het doden met als ene uiterste de 

zelfverdediging en als andere uiterste de executie.  

Het derde punt behandelt de ontkenning van die wreedheden, zowel door het individu als 

door de maatschappij. Een voorbeeld van het laatste is het negationisme van de 

Holocaust. De rationele rechtvaardiging van wreedheden wordt in punt vier besproken. 

Tenslotte wordt kort ingegaan  op de voordelen en de nadelen van deze wreedheden. 

10.2 Het spectrum 

Het ene eind van het spectrum is iemand doden die jou wil doden. Dit is, 

vanzelfsprekend, geen wreedheid. Beide partijen vechten tot het einde, het zijn nobele 

doden. Dit soort van doden is niet moeilijk te rationaliseren achteraf. 

Dan heb je doden die vallen doordat de vijand hen verrast. Ze vormen misschien geen 

bedreiging en hebben niet de mogelijkheid om zich over te geven. Ook dit is geen 

wreedheid, maar het is ook geen nobele dood. Deze soort van doden is al iets moeilijker 

om te rationaliseren en kwam dan ook, tot vorige eeuw, maar zelden voor. 
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Vervolgens heb je de executie van gevangen, burgers en gekwetsten. Vaak worden er 

geen gevangenen genomen en worden diegenen die zich overgeven dus gewoon 

doodgeschoten. 

“Surrender-executions are clearly wrong and counterproductive to a force that has 

dedicated itself to fighting in a fashion that the nation and the soldiers can live with after 

battle. They are, however, completed in the heat of the battle and rarely prosecuted. It is 

only the individual soldier who must hold himself accountable for his actions most of the 

time.”
122

 

Executie houdt in dat men iemand die niet gewapend is en geen bedreiging vormt, doodt. 

Het effect voor de doder is heel traumatiserend. De doder heeft immers geen interne 

motivatie om te doden, maar een externe, namelijk een bevel om te schieten. Op die 

manier kan men ook verklaren dat er doorheen de geschiedenis allerhande systemen zijn 

uitgevonden om die verantwoordelijkheid te verminderen. De werking van die systemen 

valt perfect te verklaren vanuit de theorie van Marshall en Grossman. Zo zorgt een 

blinddoek ervoor dat men het slachtoffer minder als menselijk percipieert en zo worden 

de gezichtstrekken minder herkenbaar. Tevens schieten de soldaten ook met enkelen ter 

gelijker tijd. Dit zorgt ervoor dat men nooit met zekerheid kan zeggen wie het dodelijke 

schot gelost heeft en wie er dus verantwoordelijk is.  

Walzer stelt zich de vraag wanneer een oorlog gerechtvaardigd is. Walzer zegt ook dat 

oorlog iets is dat zich geen theorie laat opdringen, er is altijd sprake van chaos. Hij 

verwijst naar Clausewitz die stelt dat oorlog geen limieten kent: allerlei mensen worden 

op allerlei manieren gedood. Oorlog escaleert, er zijn geen beperkingen. Diegene die de 

oorlog begint is verantwoordelijk voor al wat volgt: de grens wordt keer op keer verlegd.  
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Op dit idee van Clausewitz heeft Walzer wel kritiek: 

“De concrete druk in de richting van een escalatie is hier wat groter, daar wat minder 

groot, maar zelden zo allesomvattend dat er geen speelruimte meer overblijft”
123

 

In ieder geval kunnen we wreedheden beschouwen als een escalatie van oorlogsvoeren. 

Keer voor keer proberen beide partijen zich te wreken en de vijand af te schrikken. 

Daardoor verleggen ze de grens van bijvoorbeeld wie gedood mag worden (vrouwen, 

kinderen,…) en hoe, totdat ze zich schuldig maken aan het uitvoeren van immorele 

daden. Wreedheden zijn het resultaat van een gradueel proces van escalatie. 

10.3 De ontkenning van de wreedheden 

De doder probeert de gruwel voor zichzelf te verantwoorden. 

“In these execution situations strong forces of moral distance, social distance, cultural 

distance, group absolution, close proximity, and obedience-demanding authority all join 

to compel the soldier to execute, overcoming the forlorn forces of his natural and learned 

decency and his natural resistance to killing. […] He must deny the guilt within him, and 

he must assure himself that the world is not mad, that his victims are less than animals, 

[…] He must believe that not only is his atrocity right, but it is proof that he is morally, 

socially, and culturally superior to those whom he has killed. […] And the killer must 

violently suppress any dissonant thought that he has done anything wrong. Further, he 

must violently attack anyone or anything that would threaten his beliefs.”
124

 

Vaak worden wreedheden ontkend, zoals na de Holocaust. Het negationisme is op zich 

een boeiend onderwerp maar veel te uitgebreid om hier te kunnen beschrijven. Op zich 
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kan men wel stellen dat iedere gewichtige zaak bediscussieerd zal worden. Uiteindelijk 

werd het negationisme ook in de hand gewerkt doordat er foutieve cijfers in omloop 

waren en doordat het gebeuren zich voor een groot deel onttrok aan de bevolking. Je kan 

dit ook toeschrijven vanuit het perspectief van Marshall en Grossman, aan de onwil om te 

geloven dat mensen capabel zijn tot zoiets wreeds. Zoals we gezien hebben is de 

confrontatie met de agressie van de ander een zeer traumatiserend iets. Het ontkennen 

betekent automatisch het behoud van een positiever mensbeeld. Zo kan men het 

negationisme beschouwen als een soort van vaderlandsliefde. Immers, als de wreedheden 

effectief plaatsgevonden zouden hebben, wordt dit in het algemeen als erger 

gepercipieerd. Dit zorgt ervoor dat het land of de ideologie die deze wreedheden beging 

als slechter worden beschouwd, dus ontkent men. 

Het is ook een feit dat er talloze voorbeelden zijn van executies waar het slachtoffer vaak 

nodeloos gemarteld wordt. Dit stelt ons dan natuurlijk ook voor het voldongen feit dat de 

interne weerstand bij deze daders alvast niet (meer) aanwezig is. 

10.4 De rechtvaardiging van wreedheden 

Men kan wreedheden ook rationeel rechtvaardigen: 

“Many illegal acts of war have a sound military justification behind them and, if 

practiced, might well end a war or battle more quickly, and with fewer casualties, than 

would otherwise have been the case.”
125

 

Dit is vanzelfsprekend glad ijs om zich op te begeven. Een gemakkelijke kritiek zou 

kunnen zijn dat men nooit met zekerheid weet dat het alternatieve verloop, zonder 

wreedheden, meer slachtoffers zou eisen dan het verloop met wreedheden. Uiteindelijk 

zullen er wel situaties zijn waar men, utilitaristisch gezien, wreedheden kan 
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rechtvaardigen. De gehele rechtvaardiging wordt dan teruggebracht naar de vraag of men 

mensen mag opofferen voor het geluk van de meerderheid.  

Men kan dit verbinden met het utilitarisme. Kort gezegd streeft deze theorie naar het 

grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Zo is het, aldus het utilitarisme, 

bijvoorbeeld moreel geoorloofd zijn om het leven van één iemand op te offeren als je 

daarmee het leven van vijf andere kan redden. Vanzelfsprekend zijn er andere theorieën 

en filosofen die dat niet vinden, zoals bijvoorbeeld Kant. Dit is hier relevant omdat men 

oorlogsvoering, net als utilitarisme, kan opvatten als een mathematisch systeem. 

Uiteindelijk komt het erop neer dat diegene met de meeste overlevende soldaten wint. 

Dus, indien dit correct zou zijn, is het geoorloofd om zich aan praktijken te beschuldigen 

die dit nummer kunnen vergroten. Zo zal de vijand misschien afgeschrikt worden van het 

wrede lot dat diegene die verslagen werden te beurt viel en te kampen hebben met een 

hoog aantal deserteurs.  

Chuter stelt daarentegen ook dat het ondergaan van wreedheden voordelen kan hebben 

voor het getroffen volk. Zo kan het zijn dat een bevolking zijn leger meer steunt als de 

vijand zich schuldig heeft gemaakt aan wreedheden. Het kan dat honderd man zich 

aansluiten bij het leger als ze horen van wreedheden op tien man. 

Mijn punt dat ik hier wil maken is dat wreedheden soms toch een enigszins georganiseerd 

doel hebben en niet volledig terug te brengen zijn op sadisme. 

“Sometimes the purpose is the physical destruction of an ethnic group; sometimes it is to 

drive a group out of a place intended for occupation: sometimes it is simply for reasons 

of terror and intimidation.”
126

 

Vanzelfsprekend zijn het echter de nutteloze, schijnbaar geen groter doel dienende, 

wreedheden die ik hier wil bespreken. Het zijn namelijk net die wreedheden die het 
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duidelijkst in strijd zijn met de theorie van Marshall. Hier lijkt hier immers alsof de 

soldaat genot haalt uit het begaan van wreedheden. 

Men kan wreedheden beschouwen als een neveneffect van de morele afstand die 

gecreëerd wordt. Het zorgt voor dehumanisering.  

“Dehumanization worked best with an obviously „foreign‟ enemy, like the Japanese or 

Vietnamese, who could be characterized as gooks, dinks, or zipperheads.”
127

 

Chuter verwijst in de optiek van morele afstand naar het sociaal darwinisme. Het sociaal 

darwinisme stelt dat bijvoorbeeld de “survival of the fittest” niet gewoon iets is dat in de 

natuur plaatsvindt, maar dat het ook iets is dat goed is, dat nagestreefd moet worden. 

Chuter verklaart wreedheden onder andere doordat er in tijden van oorlog gekeken wordt 

naar ras. Op die manier maakt het niet uit of je soldaat bent of burger. Daaruit 

concludeert hij het volgende: 

“When war actually came, this ideology implied that there was no need […] in treating 

the enemy as though They were equivalent to Us.”
128

 

Een ander opmerkelijk gegeven is een onderzoek waar Chuter naar verwijst. Men 

onderzocht hoeveel procent van een bepaalde groep de totale Japanse bevolking wou 

uitmoorden. De daadwerkelijke uitvoering daarvan is vanzelfsprekend een wreedheid. De 

groep die dat het meest wou waren soldaten die de Verenigde Staten niet hadden 

verlaten,vervolgens de soldaten in Europa en tenslotte diegenen die gelegerd waren in de 

oceaan bij Japan. Daaruit kunnen we afleiden dat de soldaten vredelievender werden naar 

een volk toe, naarmate ze er meer met geconfronteerd werden. We kunnen  concluderen 

dat het creëren van een morele afstand niet lukte en anderzijds dat de confrontatie met de 
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eigen interne weerstand de soldaten milder maakte. Aldus blijkt dat het idee van 

wreedheid ingebakken zit in de mens en dat oorlog hem milder maakt.    

10.5 De voordelen en de nadelen van wreedheden 

Op korte termijn hebben deze wreedheden voordelen, op lange termijn werken ze echter 

contraproductief. Het voordeel op korte termijn is, zoals in het vorige punt gezien, dat de 

reputatie een bepaald volk vooraf gaat. Zo geven velen zich over zonder dat ze effectief 

dienen te vechten. Er vindt een bindingsproces plaats bij mannen die zulke misdaden 

plegen. Als men deze mannen immers dwingt om wreedheden te plegen, vereist dit een 

onderliggende rechtvaardiging, bijvoorbeeld de autoriteit van de natie. 

Wreedheden zijn ook een tweesnijdend zwaard. Het beheerst en geeft de gelegenheid aan 

de doders om de wreedheden te begaan én de wreedheden geven de doder de gelegenheid 

om gevangen te geraken in deze wreedheden. Een voorbeeld hiervan is dat, indien men 

wreedheden wil begaan, men de andere zijn humaan zijn moet ontzeggen. Het is moeilijk 

om daarna die gedachtegang om te keren. 

10.6 Conclusie 

Vele wreedheden dienen dus een zeker rationeel doel. We kunnen er ook vanuit gaan dat 

het hoogst traumatiserend moet zijn voor diegene die er zich aan bezondigen.  Zelfs 

schijnbaar nutteloze wreedheden dienen een doel, namelijk de vijand schrik aanjagen en 

een reputatie opbouwen. We kunnen ons echter ook vragen stellen bij de weerstand van 

zij die de wreedheden uitvoeren. Zoals reeds gezegd kunnen we wreedheden beschouwen 

als een uitloper van een training die leert om te doden. We hebben gezien dat een training 

noodzakelijk is voor de soldaat om die weerstand te overwinnen, en het vaak ook lukt. 

We kunnen het bestaan van een interne weerstand verdedigen door wreedheden toe te 

schrijven als zijnde een copingsmechanisme of een escalatie van de gewenning. 
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Ter verdediging van de theorie van Marshall is het onderzoek dat Chuter vermeldde over 

de eventuele uitmoording van de Japanse bevolking, van belang. Het toont immers aan 

dat diegene die effectief zouden moeten doden, daar het meest tegen gekant waren. Men 

kan op rationeel vlak wreedheden verantwoorden of zelf nodig achten, maar toch een 

duidelijke afkeer hebben van de uitvoering. 
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11  Psychiatrische aandoeningen 

11.1 Inleiding 

Indien de interne weerstand verbroken wordt moet er een psychologische prijs betaald 

worden. Vaak resulteert dit in de manifestatie van een trauma. We focussen op twee 

verschillende soorten: de confrontatie met de agressie van de ander, zoals tijdens de 

Holocaust, en het besef van eigen agressie tegenover de ander. Hetgeen de soldaten het 

meest traumatiseert is het laatste omdat ze de interne weerstand overwinnen.  

We hebben gezien dat soldaten aangeleerd wordt die weerstand te doorbreken. Ze worden 

geconditioneerd en allerlei factoren worden gemanipuleerd zodat soldaten toch zouden 

doden. Het resultaat is dat soldaten heden ten dage vaak doden, als een automatisme. 

Achteraf dient men echter de verantwoording voor zichzelf te maken.  

Punt twee probeert kort de fysiologische verklaring aan te reiken waarom een persoon 

moeilijk de ander kan doden. Dit gebeurt door terug te grijpen naar de evolutionaire 

verklaring dat dieren geen dieren van dezelfde soort zullen doden. 

Het derde punt gaat in op verschillende oorlogsvormen en de mate waarin zij een 

psychiatrische aandoening veroorzaken. Het accent ligt hier ook op de theorie van “gain 

by illness”. Het bespreken van de verschillende vormen is handig omdat het belang van 

fysieke afstand bij het doorbreken van de weerstand verduidelijkt wordt. Tevens probeer 

ik de theorie van “gain by illness” enigszins te weerleggen omdat ze tegenstrijdig is met 

het geloof dat psychiatrische aandoeningen voortkomen doordat er geen fysieke afstand 

was. 

Punt vier gaat  dieper in op de symptomen van psychiatrische aandoeningen ten tijde van 

oorlog en de behandeling die verstrekt wordt aan de soldaten. 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

118 

Het vijfde punt bespreekt de andere bron van trauma, namelijk de confrontatie met de 

agressie van de ander. De angst bij de soldaten wordt veroorzaakt door twee belangrijke 

factoren. We hebben immers in de voorbije hoofdstukken al gezien dat het doden op 

dichte afstand vaak tot trauma leidt, maar ook de angst om het slachtoffer te zijn van 

agressie op dichte afstand leidt tot trauma. 

“the trauma associated with being a victim of close-range, interpersonal aggression; and 

the trauma associated with the responsibility to kill a fellow human being at close 

range.”
129

 

Het zesde punt is gewijd aan de trauma‟s die voorkomen na het begaan van wreedheden. 

In punt zeven bekijk ik welke functie de notie schuld speelt bij psychiatrische 

aandoeningen. 

Voor de volledigheid ga ik tenslotte even in op een onenigheid tussen Bourke en 

Grossman. 

11.2 De fysiologische verklaring 

Een vorm die tot trauma leidt is de eigen daad van doden, op persoonlijk vlak. Dit kan 

fysiologisch verklaard worden: 

“Once the bullets start flying, combatants stop thinking with the forebrain, which is the 

part of the brain which makes us human, and start thinking with the midbrain, or 

mammalian brain, which is the primitive part of the brain that is generally 

indistinguishable from that of an animal.”
130
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Wat we gezien hebben is dat dieren mechanismen hebben die verhinderen dat eenzelfde 

diersoort soortgenoten doodt. Zo wordt verhinderd dat één soort zichzelf uitmoordt. 

Vermits de mens met zijn dierlijke hersenen begint te denken treedt het equivalent van dit 

mechanisme in werking. Het zijn immers juist de dierlijke instincten die in werking 

treden als de soldaat bang wordt. Vermits deze thesis ervan uitgaat dat de mens een 

mechanisme heeft dat hem verhindert zijn medemens te doden, zoals bij dieren, is het net 

dat mechanisme, namelijk het mechanisme dat de mens gemeenschappelijk heeft met 

dieren, dat in werking treedt als de mens in angst is. Zo wordt het de mens dus moeilijk 

gemaakt een soortgenoot te vermoorden.  

11.3 De verschillende vormen van inter-persoonlijke 
agressie 

11.3.1 Inleiding 

Aanvankelijk werd gedacht dat de psychiatrische aandoeningen die men oploopt tijdens 

de oorlog het gevolg waren van de angst voor de dood. Klinische studies slaagden er 

echter niet in om deze hypothese te onderbouwen. Het blijkt dat niet de angst om te 

sterven het grootst is, maar de angst om niet capabel te zijn om zijn plicht te vervullen. 

Grossman gelooft echter niet dat die angst groot genoeg is om te leiden tot al die 

psychiatrische aandoeningen. Hij is van oordeel dat de oorzaak het doorbreken van de 

interne weerstand om te doden is. 

Slechts weinigen zijn getraumatiseerd door geweld op afstand, zoals bijvoorbeeld 

bombardementen. Het echt traumatiserende is de confrontatie met persoonlijke agressie 

van dichtbij. Grossman beschrijft het als volgt: 
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“This is a universal human phobia. More than anything else in life, it is intentional, overt 

human hostility and aggression that assaults the self-image, sense of control and 

ultimately, the mental and physical health of human beings.”
131

 

In dit hoofdstuk wordt er verwezen naar een theorie genaamd “gain by illness”. Deze 

theorie zou een aantal vaststellingen van Marshall bevestigen maar daar een andere 

oorzaak voor zien. Grossman probeert de argumenten van de theorie “gain by illness” 

hier te verwerpen. We komen echter op deze theorie, als mogelijke verklaring voor 

bepaalde vaststellingen die Marshall deed, terug in hoofdstuk 15 van deze thesis. 

11.3.2 Bombardementen 

Bij het bombarderen van burgerlijke doelwitten, zou men een groot aantal psychiatrische 

aandoeningen verwachten. Dit klopt echter niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon 

men bij de soldaten die dienden te bombarderen geen verhoogd aantal psychiatrische 

aandoeningen ontdekken. Men probeerde deze afwijking van de hypothese dan te 

verklaren door een theorie genaamd “gain by illness”. Deze theorie stelt dat soldaten ziek 

worden omdat ze daar bepaalde voordelen uithalen. Het meest voor de hand liggende is 

dat soldaten zich ziek laten verklaren om geëvacueerd te worden uit het front en hun 

eigen leven dus veilig stellen. Volgens deze theorie werden de soldaten die 

bombardementen uitvoerden niet ziek omdat ze niets te winnen hadden door ziek te 

worden.  

Grossman stelt dat deze theorie faalt omwille van twee redenen. De eerste is dat soldaten 

in de oorlog soms psychiatrische aandoeningen ontwikkelen zonder dat ze daarbij iets te 

winnen hebben. Dit is immers de natuur van psychopathologie, aldus Grossman. De 

tweede reden is dat deze soldaten toch iets te winnen hadden door zich gek te laten 

verklaren en geëvacueerd te kunnen worden naar psychiatrische klinieken die ver van het 

front waren gelokaliseerd.  
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11.3.3 Krijgsgevangenen 

Een ander opmerkelijk gegeven is dat krijgsgevangenen niet psychisch leden onder het 

schieten maar wel hun bewakers. Dit valt natuurlijk wel te verklaren door de theorie 

“gain by illness”. De situatie van de krijgsgevangen zou immers niet veranderen door een 

psychiatrische aandoening, maar die van de bewakers wel vermits zij geëvacueerd 

konden worden. Een ander perspectief is ook mogelijk. Zo blijkt immers dat soldaten 

zich ook laten evacueren als de psychiatrische kliniek in de frontlinie is en zo dus geen 

protectie biedt voor hun eigen veiligheid. Wel is het zo dat ze op die manier aan de 

situatie ontsnappen dat ze zelf verplicht worden te doden. Volgens Grossman is het op 

die manier dat men psychiatrische aandoeningen bij bewakers kan verklaren. De 

gevangenen waren ongewapend en de soldaten waren verantwoordelijk voor hun 

overleven. Ze werden dus geconfronteerd met een situatie waarin ze zouden moeten 

doden, en die verantwoordelijkheid hadden ten overstaande van de gevangenen. Juist 

daarom probeerde men te ontsnappen door middel van een psychiatrische aandoening. 

11.3.4 Oorlogsvloten 

Oorlog op zee werd eerst doorheen de geschiedenis gekenmerkt door de “close combat”. 

Daarom is de geschiedenis van maritieme oorlogsvoering een goede bron om de 

psychiatrische aandoeningen bij close combat te bekijken. Dit veranderde echter in de 

twintigste eeuw. Er was een opmerkelijke afwezigheid van psychiatrische aandoeningen 

bij bemanning van oorlogsvloten bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de 

Tweede Wereldoorlog probeerde men dit te verklaren. Men greep terug naar de theorie 

“gain by illness”. Men verklaarde immers dat de bemanning van de vloten niets te 

winnen had door zich een psychiatrische aandoening aan te meten. Dit is echter foutief, 

aldus Grossman. De ziekenboeg werd immers doorsnee gesitueerd op de meest veilige 

plek in het schip. Deze was dus nog altijd veel veiliger dan open op het dek te staan. De 

manschappen hadden dus wel veel te winnen. Ook werden zij niet in dezelfde mate 

geconfronteerd met de gruwel als hun collega‟s op het vasteland. Het verschil zit hem in 

het gegeven dat ze echter niemand direct moesten doden, en niemand was geneigd hen 

specifiek en persoonlijk te doden. De huidige oorlogsvloten dienen om vliegtuigen en 
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andere vloten uit te schakelen. Men is zich natuurlijk wel bewust van het feit dat men ook 

soldaten doodt, maar de manier is veel afstandelijker en dus minder persoonlijk. 

11.3.5 Patrouilles 

Een andere vorm van oorlogsvoering die onderzocht wordt naar psychiatrische 

aandoeningen zijn patrouilles die plaatsvinden achter de frontlijn van de vijand. Eerst en 

vooral heb je de gewone herkenningspatrouilles. Die zijn uiterst gevaarlijk en de 

bedoeling is dat ze informatie inzamelen die zal toelaten veel vijandige soldaten te doden. 

Echter hebben ze zelf niet de opdracht om te doden. Indien ze immers opgemerkt worden 

hebben ze de orders om onmiddellijk terug te keren naar hun eigen linies. Zelf dienen zij 

dus niet te doden. 

Een andere soort patrouille is de “ambush or raid”. Een selecte groep soldaten krijgt het 

order om een specifiek doelwit aan te vallen. Ook zij hebben het order om direct terug te 

trekken indien ze opgemerkt worden door de vijand. Hun opdracht is dus doden op één 

specifiek punt voor een korte periode. Deze acties worden zorgvuldig gepland. De 

psychiatrische aandoeningen daar zijn redelijk zeldzaam om de volgende redenen. Ze 

moeten een heel precies en gekend punt aanvallen. Deze actie hebben ze dan ook al 

verschillende keren geoefend en ze zijn ervoor getraind. Ze zijn dus al geconditioneerd. 

Ook dient hier in rekening genomen te worden dat de uitzonderlijke twee procent mannen 

die Marshall de agressieve psychopathische persoonlijkheid toeschrijft vooral voorkomen 

in zulke patrouilles.  

Men probeert ook hier de afwezigheid van psychiatrische aandoeningen te verklaren door 

te verwijzen naar de theorie van “gain by illness”. Hier ook echter blijkt deze niet 

afdoende te zijn. De soldaten hebben immers enorm veel te winnen door ziek te worden. 

Soldaten van patrouilles achter vijandige linies kennen weinig psychiatrische 

aandoeningen omdat, niet tegenstaande het extreem gevaarlijk is, ze niet verplicht 

worden om “face to face” te doden in close combat. 
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11.3.6 Kanttekeningen  bij “gain by illness” 

Wat we wel nog kunnen toevoegen aan de theorie van gain by illness is dat sommige 

soldaten sommige fysieke verwondingen verwelkomen. 

“Lesser wounds are sometimes welcomed. Lord Moran told of how „a cushy wound, a 

blighty business, seems the most desirable thing in the World, and Groom wrote that 

„lucky bastard‟ was the usual comment about a man even seriously but not dangerously 

wounded. Michael Herr observed the same phenomenon fifty years later. A young marine 

was wounded in the knee by shrapnel at Hue: when he heard he was to be evacuated, „he 

couldn‟t stop smiling, and enormous tears ran down into his eyes‟. „To be hit and have 

his arm torn off, that was like somebody giving him two hundred thousand dollars,‟ said 

Stan Goff. „That was how much his life was worth. His arm. To get out of the war, his 

contract was his arm.‟”
132

 

Sommige officieren weigeren echter gerepatrieerd te worden na een verwonding, dus de 

benijdenswaardigheid van verwondingen geldt niet voor iedereen. 

Hier wordt ook verwezen naar het “evacuation syndrome”. 

“[…] if combatants begin to realize that insane combatants are being evacuated, the 

number of psychiatric casualties will increase dramatically.”
133

 

Dit syndroom kan men proberen inperken door diegene met psychiatrische aandoeningen 

dicht bij het slagveld te laten recupereren en slechts voor een korte periode. Na lange 

oorlogsvoering, zestig dagen van permanente oorlogsvoering, lijdt de overgrote 

meerderheid aan psychiatrische aandoeningen. De enigen die eraan ontsnapten waren de 
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twee procent agressieve psychopathologische persoonlijkheden.
134

 Dit soort van 

oorlogsvoering, namelijk langdurig en intensief, is wel een product van de twintigste 

eeuw. Daaruit volgt dat de vele psychiatrische aandoeningen ook een product zijn van de 

twintigste eeuw. 

We hebben gezien dat soldaten wel proberen om medische redenen aan het slagveld te 

ontsnappen. Anderzijds zijn er ook verhalen bekend over soldaten die weigeren het 

slagveld te verlaten. Uiteindelijk kan men de theorie van “gain by illness” ook verenigen 

met het geloof in een bestaan van weerstand. Net zoals de proefpersonen die elektrische 

shocks toedienden in het experiment van Milgram duidelijk gestresseerd waren, kan dit 

ook gelden voor soldaten. Het besef dat ze hun interne weerstand dienen te overwinnen 

kan men beschouwen als een bron van stress. Soldaten willen immers niet falen. Dit zorgt 

voor een gevoel van ongemak en men probeert er dus aan te ontsnappen. 

De kans om in de twintigste eeuw als Amerikaans soldaat, gedood te worden is kleiner 

dan de kans om een psychiatrische patiënt te worden. De beslissing om soldaten dichter 

bij het front te laten revalideren was controversieel, maar bracht resultaten voort.   

11.3.7 Conclusie 

De psychologische kost van het doden is best te bemerken op het individuele niveau. 

Van cruciaal belang is dus de afstand die de soldaat heeft tegenover de vijand. Algemeen 

geldt dat, hoe groter de afstand, hoe kleiner de weerstand, hoe gemakkelijker het is om te 

doden en zodus hoe minder kans op psychiatrische aandoening. 
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De ontdekkingen van Durkheim werpen ook een andere kijk op de zaak. Zelfmoord 

gebeurde het meest bij vrijwilligers en bij elitetroepen. Het minst vaak gebeurde dat bij 

troepen met het laagste militaire karakter. Men zou dit kunnen verklaren doordat de 

elitetroepen zwaardere militaire opdrachten hadden, en dus meer moeite moesten doen 

om de weerstand te verbreken. Durkheim zocht de verklaring echter ergens anders: 

“[…] it was the very men whose sense of military honour was most acute who were most 

prepared to react to a threat to it by killing themselves.”
135

 

11.4 De symptomen van psychiatrische aandoeningen 

11.4.1 Inleiding 

Eerst en vooral moet, voor de volledigheid, nog eens verwezen worden naar de cijfers die 

concluderen dat twee procent van de soldaten beschreven kan worden als agressieve 

pathologische persoonlijkheden. Zij lijken er geen moeite mee te hebben om te doden. 

Een andere opmerking is dat we er ons van bewust moeten zijn dat langdurige en 

constante blootstelling aan de stress van oorlog een fenomeen is dat nieuw was en maar 

voorkwam sinds de vorige eeuw. 

Er zijn verschillende symptomen en manifestaties van deze psychiatrische aandoeningen 

op het slagveld. 

11.4.2 Vermoeidheid 

De soldaat verliest interesse voor alle activiteiten. Fysische symptomen zijn 

overgevoeligheid voor geluid, zweten en trillen. De enige kuur is evacuatie en rust. 
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11.4.3 De staat van verwarring 

Men kan gemakkelijk van de vorige staat in deze geraken indien men geen rust krijgt. Er 

is sprake van verlies van de realiteit. Symptomen zijn psychologische dissociatie, 

delirium en manisch-depressieve mood swings. Vooral bekend is het Ganzer 

syndroom.
136

 

11.4.4 Conversion hysteria 

Dit kan optreden tijdens de oorlog maar even goed jaren later. Hier weet men niet waar 

men is of hoe men dient te functioneren. 

11.4.5 De staat van angst 

Hier voelt de soldaat een soort spanning die niet weggaat als hij slaapt. Dit zorgt ervoor 

dat hij zich niet kan concentreren. De soldaat is geobsedeerd door de dood en heeft 

faalangst. 
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11.4.6 De staat van obsessie en compulsiviteit 

De staat is dezelfde als bij conversion hysteria maar hier beseft de soldaat de morbiditeit 

van zijn symptomen. 

11.4.7 Karakterstoornissen 

Deze groep omvat allerlei karakterveranderingen, bijvoorbeeld extreem religieus worden. 

Het overkoepelde kenmerk is dat al deze veranderingen de fundamentele persoonlijkheid 

wijzigen. 

11.4.8 Conclusie 

De beste manier om deze psychiatrische aandoeningen te genezen is simpelweg de 

soldaat verwijderen uit oorlogsgebied. Het probleem is echter dat, indien men de soldaten 

met zulke stoornissen evacueert en de andere soldaten dit beseffen, het aantal 

psychiatrische gevallen drastisch stijgt. Het best is dus om een soort van rotatie van 

troepen in te bouwen zodat om de zoveel tijd een bepaald regiment een periode van rust 

geniet. 

Men probeert de psychiatrische aandoeningen al op diverse manieren te vermijden sinds 

de Eerste Wereldoorlog. Men behandelt de aandoeningen zo dicht mogelijk bij het 

slagveld. Constante communicatie tussen de leiding en het medisch personeel is ook een 

mogelijkheid. Het accent moet daar dan gelegd worden op het feit dat men verwacht dat 

de persoon in kwestie zo snel mogelijk terug naar het slagveld gaat. Op deze manieren 

worden de voordelen van “gain by illness” ook teniet gedaan. 

Deze symptomen zijn relevant vermits ze aantonen dat soldaten te lijden hebben onder 

het feit dat ze hebben moeten doden. Een alternatieve verklaring zoals oververmoeidheid 

of stress is natuurlijk ook een verklaring. Dit zou echter bijvoorbeeld het morbide gevoel 

voor humor van de soldaten niet verklaren.  
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11.5 De confrontatie met de agressie van de ander 

De zintuiglijke waarnemingen van de oorlog maken de ervaring stukken intenser. De 

soldaat ziet en hoort de gruwel. Het lijkt dan ook alsof de soldaat verantwoordelijk is 

voor de wreedheid die hij rond hem waarneemt. 

In het dagdagelijkse leven worden wij ook constant geconfronteerd met haat. Maar het is 

wezenlijk aan de menselijke natuur om bemind te willen worden. We zijn ook bang voor 

haat. Zo hebben we meer angst dat iemand waarvan we houden het slachtoffer zal 

worden van bijvoorbeeld een moord dan van een ziekte. Statistisch gezien zijn de kansen 

echter omgekeerd. 

De angst voor haat vindt men ook terug op het slagveld. Men voelt zich terughoudend om 

zich te engageren in agressie ten overstaande van de vijand en schrikt van de agressie die 

men ervaart van de vijand. 

Een uitzonderlijk voorbeeld hiervan zijn de concentratiekampen gebouwd door de Nazi‟s 

om onder andere Joden uit te roeien. Het is een voorbeeld van hoe mensen, die geen 

soldaten zijn, te lijden hebben aan post traumatische stress. De reden hiervoor is dat deze 

Joden te lijden hadden onder directe én persoonlijke agressie. Ook was het dan wel zo dat 

er, volgens Grossman, hier veel verantwoordelijkheid gedragen werd door die twee 

procent agressieve psychopathologische persoonlijkheden.
137

 Hetgeen er dus voor zorgde 

dat deze slachtoffers getraumatiseerd werden is het feit dat ze hun vijand in de ogen 

moesten kijken en geconfronteerd werden met het feit dat een mens dit een ander mens 

kon aandoen. De Joden waren dus gechoqueerd door de haat die de andere bemande. 

Tevens is het zo dat “afstandelijke” bombardementen meestal als enig effect hadden dat 

de wil van de vijand versterkte. Dit werkte contraproductief vermits men niet genoeg 
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focuste op het breken van de wil van de vijand, maar op zijn mogelijkheid om te vechten. 

Indien men persoonlijk geconfronteerd wordt met de vijand is dit meer efficiënt om de 

wil te breken. Daaruit kunnen we concluderen dat: 

“The potential of close-up, inescapable, interpersonal, hatred and agression is more 

effective and has greater impact on the morale of the soldier than the presence of 

inescapable, impersonal death and destruction.”
138

 

Men probeert soldaten te beschermen tegen haat door hen psychologisch voor te 

bereiden. Dit doet men onder andere tijdens de training. Indien de soldaat geconfronteerd 

wordt met, op het eerste zicht, sadistische machtsmisbruik, zal men beter bestand zijn 

tegen de stress van de oorlog. Samengevat luidt het: 

“Combining an understanding of (a) those factors that cause trauma with (b) an 

understanding of the inoculation process permits us to understand that in most of the 

military schools the inoculation is specifically oriented toward hate.”
139

 

De soldaat wordt dus voor een gedeelte “ingeënt” of immuun voor haat. 

11.6 Psychiatrische aandoeningen na het begaan van 
wreedheden 

Vanzelfsprekend hebben diegenen die wreedheden begaan hebben, heel veel kans op een 

trauma achteraf. Dit komt omdat ze de grootste weerstand tegen doden hebben moeten 

overwinnen, vermits het bij wreedheden meestal ongewapenden betreft. Zij moeten dus 

leven met de schuld die uit hun acties voortvloeien. Wreedheden worden ook vaak in 

groep begaan, en daar heb je dan factoren zoals groepsdruk en verbondenheid met de 
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groep die de particuliere soldaat verder drijven. Je hebt natuurlijk ook een minderheid 

van mensen die weigeren te participeren. Participeren aan wreedheden kan ook op 

verschillende niveau‟s voorkomen: tolereren, verzwijgen, zelf begaan, … 

11.7 Omgaan met schuld 

Men kan de oorlog in Vietnam terugbrengen naar een gebrek aan rechtvaardiging. Dit 

leidt tot schuldgevoel vermits men zich dan vragen stelt over de individuele 

verantwoordelijkheid. Soms wordt schuld afgeschreven als het gewoon volgen van 

orders. In ieder geval zorgt schuld vaak voor psychiatrische stoornissen.  

In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat er een patroon te ontwaren valt, 

bijvoorbeeld bij Vietnam. Een soldaat creëert een zekere emotionele afstand van de 

vijand als hij naar de oorlog moet. Tevens wordt het doden gerechtvaardigd in zijn 

training. Nadat hij gedood heeft keert hij terug naar zijn land alwaar de publieke opinie 

de oorlog als niet gerechtvaardigd ziet. De rechtvaardiging, die hij kreeg in zijn training, 

wordt hem als het ware afgenomen en hem rest alleen nog maar een persoonlijke 

verantwoordelijkheid. 

Bourke verwijst ook naar het belang van fysieke afstand. Hoe groter de fysieke afstand, 

hoe groter immers de anonimiteit en dit heeft gevolgen voor de schuld.  

“Furthermore, certain forms of killing were less liable to incur guilt. This was 

particularly the case in the most anonymous forms of modern warfare.”
140
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Men heeft meer te kampen met schuld na wreedheden en minder als men de regels volgt. 

Wreedheden zorgen voor een groter schuldgevoel, wat een bevestiging kan zijn van het 

bestaan van een weerstand: 

“It was not surprising, that Vietnam veterans who admitted participating in  

atrocities were more liable to be consumed with remorse.”
141

 

De link die ik hier wil aantonen is dat schuld voortkomt uit het doorbreken van de 

weerstand. Vervolgens leidt schuld dan tot psychiatrische stoornissen. 

“The military consequences of such fits of conscience could be serious. While, as we have 

just seen, many military and psychological commentators denied the importance of guilt, 

an equal number were forced to admit that such feelings sometimes precipitated war 

neuroses.”
142

 

Men probeert schuld te vermijden door diverse vormen van rationalisatie toe te passen. In 

de volgende citaten zien we de besproken relevante factoren terug, namelijk het volgen 

van orders, angst voor eigen leven en de vriendschap met andere soldaten. 

“Personal feelings of guilt were often alleviated by reminders that combatants were 

merely obeying orders, and that these orders had been handed down by a legitimate 

authority.”
143

 

“Even in the absence of direct orders, combatants were able to legitimize their 

aggressive behaviour by appealing to notions of reciprocity: „kill or be killed‟.”
144
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“Most men only became willing to take another human life after seeing their wartime 

companions slaughtered.”
145

 

11.8 Bourke vs. Grossman 

Zowel Bourke als Grossman stellen dat doden de primaire act van de oorlogsvoering is. 

Waar Grossman dit als traumatisch voor de soldaten ziet, zegt Bourke dat soldaten daar 

plezier in beleven: 

“Bourke argues that soldiers make moral sense out of butchery through stories, which 

place them at the center of the narrative as willful, moral agents. To do this, they must 

adopt a positive attitude towards killing. To overcome the horror of war and retain a 

sense of themselves as moral beings, they come to glory in war. Eventually, soldiers 

derive pleasure from it.”
146

 

Roxborough vindt de argumenten van Bourke ontoereikend. Zo is het onduidelijk of 

Bourke beweert dat alle manschappen doden aangenaam vinden, de meerderheid, of 

slechts enkelen.  Tevens is Bourke geen voorstander van de morele interpretatie van Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD) . Soldaten lijden immers niet aan PTSD omdat ze 

schuld ervaren. 

Hier valt op te merken dat, indien ze bedoelt dat het hebben van plezier bij het doden 

slechts voor een kleine minderheid opgaat, dit niet in tegenspraak is met wat Grossman 

beweert. Zoals we gezien hebben kan, aldus Grossman, twee procent van de 

manschappen doden zonder daarna gevoelens van spijt te ervaren. Roxborough vult 

daarbij aan: 
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“But Bourke is claiming something more, her technique of rehearsing quotations from 

fictional and biographical accounts –without any attempt to determine whether they are 

representative – is simply not compelling.”
147

 

Ook Gray verwijst naar deze tegenstrijdigheid tussen Bourke en Grossman: 

“Recent scholarship on “killing” is interesting and more than a little contradictory. 

Joanna Bourke‟s selectively anecdotal study to face-to-face killing yields the 

unsurprising conclusion that many psychologically apparently unremarkable people can 

come to enjoy, certainly to tolerate, killing. By way of some contrast, Dave Grossman‟s 

rather rigorous review of the same terrain emphasizes the challenge posed by, and the 

costs of, the need so to brutalize ordinary soldiers that they will kill when it is militarily 

necessary for them to do so.”
148

 

Ook Wilson
149

 bekritiseert Bourke op feit dat zij stelt dat normale mensen plezier kunnen 

vinden in het doden van mensen. Volgens hem negeert Bourke op die manier die 

hoeveelheid literatuur die voorhanden is die wijst op trauma‟s bij deelnemen aan het 

doden. 

11.9 Conclusie 

Het fundamentele verschil qua zwaarte en frequentie van psychiatrische aandoeningen is 

afhankelijk van het gegeven of de soldaten verplicht worden persoonlijk te doden. Indien 

dit het geval is, zullen ze opmerkelijk meer te lijden hebben onder psychiatrische 

stoornissen. 
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Dit kunnen we bijvoorbeeld illustreren aan de hand van medisch personeel op het 

slagveld. Ook zij worden blootgesteld aan de gevaren van het front maar moeten niet 

doden. Integendeel zelfs, ze moeten helpen en hebben een zorgfunctie. Zij worden dan 

ook niet geconfronteerd met psychiatrische aandoeningen en de symptomen van angst. 

Het grootste verschil ligt dus in het psychologische verschil tussen de doders en de 

helpers. 

Officieren beslissen om te doden, maar maken er maar zelden deel van uit. Ze lijden wel 

onder de schuld van het bevel te geven, maar het zijn de anderen die het doden uitvoeren. 

Hier blijkt dan ook dat zij minder lijden aan psychiatrische stoornissen. 

Grossman concludeert: 

“The point is that fear is only one of many factors, and it seldom, if ever, is the sole cause 

of psychiatric casualties. The magnitude of the exhaustion and the horror suffered by 

combat veterans and victims of strategic bombing is generally comparable. The stress 

factors that soldiers experienced and bombing victims did not were the two-edged 

responsibility of (1) being expected to kill (the irreconcilable balancing of to kill and not 

to kill) and (2) the stress of looking their potential killers in the face (the Wind of 

Hate)”
150

 

De maatschappij heeft het ook moeilijk om om te gaan met het feit dat zij jonge mannen 

naar de oorlog stuurt. Mede daarom weigert de maatschappij grondig kennis te maken 

met wat die mannen gedaan hebben, en met de schuld die de soldaten in kwestie ervaren. 
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12  Morele rechtvaardiging
151

 

12.1 Inleiding 

Algemeen gezien kan men Marshall nageven dat hij een positief mensbeeld had, soldaten 

doden immers niet “van nature uit”. Marshall was echter niet zo tevreden over dit 

gegeven en diende factoren te vinden die dit probleem konden verhelpen. Uit recente 

gegevens blijkt dat dit gelukt is. 

Er moet gezocht worden naar een oplossing om de kloof tussen enerzijds de verbeterde 

firing rates en anderzijds het groter aantal psychiatrische stoornissen te verbeteren. Mijn 

punt is dat dit mogelijk is indien men erin zou slagen een morele rechtvaardiging te 

geven aan de soldaat waarom hij dient te doden. Als men daarin slaagt zal de soldaat 

enerzijds vlugger bereid zijn om te doden en anderzijds minder te kampen hebben met 

psychiatrische stoornissen. Er kan zo als het ware een brug gemaakt worden tussen het 

emotionele (weerstand) en het rationele (rechtvaardiging). Men kan dus stellen dat deze 

factor een beslissende aanvulling zou kunnen zijn voor de bereidheid en de mogelijkheid 

van de soldaat om te kunnen doden. Alhoewel ik op sommige punten niet akkoord ben 

met de auteur, beroep ik me voornamelijk op een artikel van Kilner. 

We zullen zien dat Marshall van oordeel is dat bij iedere oorlog grondtroepen van belang 

zijn. Tevens is het waarschijnlijk zo dat oorlog van alle tijden is. Alhoewel het geen 

nobel doel is, is het de verantwoordelijkheid van een natie te zoeken naar de beste manier 

waarop soldaten kunnen doden met zo min mogelijk psychiatrische aandoeningen.  

Het idee van Kilner is niet perfect, maar het is aannemelijk dat men wel in die richting 

moet zoeken, namelijk naar een combinatie van conditionering en intellect.  

                                                 
151

 Kilner, P., Military Leaders‟ Obligation to Justify Killing in War, 

http://www.usafa.af.mil/jscope/JSCOPE00/Kilner00.html, geraadpleegd op 24/04/2007. 

http://www.usafa.af.mil/jscope/JSCOPE00/Kilner00.html


Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

136 

Eerst gaan we dieper in op het concept van morele rechtvaardiging. Kilner neemt de 

ontdekkingen van Marshall als uitgangspunt. 

Vervolgens onderzoeken we waarom deze morele rechtvaardiging noodzakelijk is. Dit 

komt omdat oorlogen altijd enerzijds terugvallen op soldaten en anderzijds altijd draaien 

rond het doden van de vijand. 

12.2 De morele rechtvaardiging 

In het artikel “Military Leaders‟ Obligation to justify killing in war”
152

 biedt Kilner een 

interessante aanvulling op Marshall. Hij gaat akkoord met de grote lijnen van Marshall‟s 

theorie. De mens heeft een interne weerstand om te doden die zich uit in non-firers. 

Allerhande factoren kunnen er echter voor zorgen dat de soldaten toch vuren. Belangrijk 

in dit opzicht is de automatische respons, namelijk vuren, als gevolg van de 

conditionering tijdens een realistische training. Dit zorgt ervoor dat, alhoewel de firing 

rates wel goed zijn, de soldaten vaak te kampen krijgen met psychiatrische problemen 

omdat ze die weerstand doorbroken hebben. Volgens Kilner zou dit niet het geval zijn 

moesten soldaten een morele verantwoording krijgen die rechtvaardigt waarom ze doden. 

Militaire leiders dienen ervoor te zorgen dat hun soldaten efficiënt zijn in de oorlog, maar 

dienen ook voor hun soldaten te zorgen. De verbeterde firing rates gaan samen met een 

verhoogd aantal psychiatrische stoornissen. In de training worden soldaten geleerd hoe ze 

moeten doden maar ze weten niet waarom ze doden. Leiders moeten soldaten niet alleen 

leren hoe ze moeten doden maar ook redenen geven waarom het gerechtvaardigd is om te 

doden.  

Kilner heeft hetzelfde uitgangspunt als Marshall namelijk dat soldaten meestal niet willen 

doden. Het is eigen aan de menselijke natuur en de mens wordt zo opgevoed. Ze moeten 

deze opvoeding negeren opdat ze zouden kunnen doen wat van hun verwacht wordt. 
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Marshall concludeerde dan ook dat training niet diegenen hielp die niet wilden vuren, 

maar diegenen beter maakte die wilden vuren.    

Volgens Kilner overleefde Marshalls resultaten de tand des tijds en worden zijn resultaten 

op die manier bevestigd.  

Kilner is er echter van overtuigd dat soldaten zelfstandig moeten kiezen wat moreel 

gezien juist is. Leiders hebben een belangrijke verklarende functie op dit gebied. Zij 

kunnen de soldaten immers overtuigen van de morele correctheid van de oorlog. Dit punt 

valt onder een ruimere vraagstelling die MacIsaac ook aansnijdt: 

“Just what is, after all, the full range of an officer‟s responsibility? Is it limited to 

himself, his family, his outfit, and his men? Or does it extend in some measure beyond the 

immediate circle and assigned tasks?”
153

 

Het aanbieden van deze morele rechtvaardiging kan men beschouwen als een uitbreiding 

van de taak als leider. Marshall achtte de rol van een leider in geval van oorlog zeer 

belangrijk. Het aanreiken van een morele rechtvaardiging is op zich te zwaar om alleen 

op de schouders van de leider in kwestie te vallen. Toch is de leider ongetwijfeld een 

correct persoon om naar de soldaten onder hem toe de noodzaak van het doden van de 

vijand te onderstrepen en deze te justificieren waardoor de soldaten individueel, na de 

oorlogsvoering, dit doden voor zichzelf kunnen verantwoorden. Het lijkt me echter niet 

dat het de taak van een leider is om met deze morele rechtvaardiging op te komen. Dit is 

eerder de taak van het leger als instantie.  

Marshall hamert ook op de rol van de autoriteit. Soldaten die normaal gezien niet zouden 

vuren doen het wel als de autoriteit het hun opdraagt.  
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Training dient realistisch te zijn. Het gebruik van een target degradeert het slachtoffer tot 

een louter doelwit. Zo is het gemakkelijker om het mens zijn van de ander te ontkennen. 

Althans, op het moment zelf… De morele zeggenschap van de soldaten wordt echter 

genegeerd.  

Kilner concludeert dat het soldaten wel bekwaam maakt om te doden, maar niet bereid 

maakt om te doden. Achteraf gezien moeten ze met zichzelf leren omgaan. 

Kilner vat het als volgt samen: 

“When soldiers kill reflexively – when soldiers kill because of military training that has 

effectively underminded their moral autonomy – they conduct their personal moral 

deliberation of their actions only after the fact. If they are unable to justify what they 

have done, they often suffer guilt and psychological trauma”
154

  

Dit aspect vindt men ook duidelijk terug bij Grossman.  

Doden tijdens oorlogsvoering moét soms geoorloofd zijn, aldus Kilner. Anders zou het 

leger een foute zaak zijn. Soldaten moeten echter deze rechtvaardiging snappen en 

militaire leiders moeten hen daarbij helpen.  

Kilner baseert zijn justificatie op het principe van zelfverdediging. Dit is een combinatie 

van het Kantiaanse en Christelijke-Joodse moraal. Kilner is er ook van overtuigd dat de 

morele deliberatie die de soldaten dan zelfstandig moeten volbrengen de actiesnelheid 

van de soldaten niet in de weg staat. Dit is echter in tegenspraak met het begrip van 

operante conditionering. Zolang men een training baseert op operante conditionering zal 

de morele rechtvaardiging altijd een zaak zijn waar men achteraf mee moet leren omgaan, 

en niet op het moment zelf. Kilner is er echter van overtuigd dat een training op meer dan 

pure reflex dient gebaseerd te zijn. Soldaten die de morele rechtvaardiging niet begrijpen 

zullen vaker twijfelen. We kunnen ons echter afvragen wat het geval is met extreme 
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lange afstand wapens. Het is moeilijk om hier een moreel oordeel te vellen over zijn 

slachtoffer.  

Het lijkt alsof Kilner met dezelfde moeilijke tweedeling als Marshall te kampen heeft. 

Men verwacht immers dat de soldaat reflexmatig schiet en anderzijds dat hij ook een 

intelligent denkend wezen is dat kan omgaan met verandering en zelfstandig bepaalde 

keuzes maakt. Het lijkt me onrealistisch om zoals Kilner te beweren dat de laatste eis niet 

noodzakelijk samengaat met een vertraging van de automatische reflex. Immers dient de 

soldaat een denkproces te doorlopen voor hij beslist om te vuren, en dat neemt sowieso 

tijd in beslag. 

Anderzijds was de kritiek van Marshall dat de training geen rekening hield met de 

menselijke natuur. Bewuste gedachten en reflexie lijken een nadeel te zijn op het 

slagveld. Kilner introduceert met de morele rechtvaardiging echter een factor die de 

bewuste gedachten in de hand werkt en dus de conditionering vertraagt.  

De rechtvaardigheidsmoraal heeft een concrete invulling bij Kilner: 

“It is morally permissible to kill another person when certain conditions are met: that 

another person has made a conscious decision to threaten your life or liberty, that person 

is imminently executing that threat, and you have no other reasonable way to avoid the 

threat. Moreover; it is morally obligatory to use the force necessary to protect an 

innocent person from such an attacker as long you have the means to do so, and 

especially when you have voluntarily assumed the obligation of protecting that innocent 

person.” 
155

 

Diezelfde condities kunnen toegepast worden in de oorlogsvoering. Volgens Kilner 

maken soldaten de bewuste keuze om soldaat te zijn en zijn ze dus ook moreel 

verantwoordelijk. Niettegenstaande dat ze niet over het grote plaatje kunnen oordelen, 
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beslissen ze zelf hoe om te gaan met omstandigheden. Vanzelfsprekend kan men hier een 

groot vraagteken bij stellen. Hoe verklaart Kilner legerplicht? In hoeverre is desertie ook 

een morele keuze, en dus een valabele optie? Het is utopisch om te denken dat er naties 

zijn waar soldaten alleen naar het front trekken als ze dit echt willen. Het feit dat desertie 

strafbaar is, bevestigt dit idee.  

Kilner gaat ervan uit dat, indien de redenen die aangereikt worden ter rechtvaardiging 

plausibel zijn, iedere soldaat die rechtvaardiging op persoonlijk vlak ook zal hebben. 

Tevens verdedigen soldaten, aldus Kilner, ook waarden die het waard zijn om voor te 

doden.  

“Therefore, unless soldiers have strong reason to be convinced that their war is being 

fought for values other than the defense of life and liberty, then they can justifiably 

assume that they are fighting in defense of those fundamental values.”
156

 

We kunnen ook de link leggen met de nood aan een emotionele afstand. Maar nogmaals, 

in deze optiek, in hoeverre is desertie dan een valabel alternatief voor vechten? 

De vijand vormt ook een bedreiging voor de soldaat. Ofwel is hij een directe bedreiging, 

ofwel is hij een medeplichtige van de dreiging. Soldaten hebben ook geen alternatief, 

zoals een hogere autoriteit, om hen te verdedigen. Daaruit volgt dat de soldaten geen 

andere optie hebben.  

Uit al deze punten concludeert Kilner dat soldaten moreel gerechtvaardigd zijn om te 

doden. De meest voor de hand liggende kritiek op Kilner is natuurlijk dat hij een 

rechtvaardiging, hoe wankel ook, biedt op moreel niveau maar niet op psychologisch 

niveau. Je kan iemand perfect overtuigen dat het doden van persoon x, gezien 

bijvoorbeeld de wreedheden die persoon x begaan heeft in het verleden, moreel 
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gerechtvaardigd is. Het is echter moeilijker om op persoonlijk vlak, en dus op het vlak 

van de morele verantwoordelijkheid, daad bij het woord te voegen. 

Anderzijds heeft Kilner wel een punt. Indien de soldaten objectief gezien overtuigd zijn 

van het gerechtvaardigd zijn van hun doden, zullen zij meer efficiënte krachten zijn. De 

vraag blijft echter of dit ook zal werken als men terugkeert en te kampen krijgt met de 

individuele, psychologische verantwoordelijkheid. Ik ben er echter van overtuigd dat een 

morele rechtvaardigheid, ook al is die cultureel gebonden als men bijvoorbeeld waarden 

verdedigt, soldaten kan helpen om te gaan met wat ze dienen te doen. Eerder dan het op 

het vlak van zelfverdediging te bekijken, denk ik dat het handig is om de rechtvaardiging 

eerder op een hoger niveau te zoeken. Indien een soldaat als een zelfstandig denkend 

individu ervan uitgaat dat een bepaalde oorlog gerechtvaardigd is, lijkt het me dat hij 

minder te kampen zal hebben met de individuele rechtvaardigheid. Dit linken met de 

verdeeldheid van de publieke opinie met betrekking tot de oorlog in Vietnam en Irak ligt 

voor de hand.    

Een soldaat dient te weten waarom hij vecht, het dient meer te zijn dan louter 

conditionering. De weigering om te doden is een emotionele handicap en geen 

intellectuele, aldus Marshall. Rationalisatie heeft geen nut. Marshall lijkt  dus niet echt 

akkoord te zijn met het nut van een morele rechtvaardiging. Nog een reden om dit te 

denken is omdat hij die twee procent agressieve psychopaten omschrijft als mensen die 

kunnen doden zonder spijt indien ze een goede reden hebben. Daaruit kunnen we afleiden 

dat men bij die psychopaten dient te behoren om te kunnen doden als men een goede 

reden heeft. Dit is natuurlijk in tegenstrijd met Kilner die stelt dat het hebben van een 

goede reden, die morele rechtvaardigheid, het de soldaten net capabel moet maken om te 

kunnen doden. Niettegenstaande dat het inderdaad een druppel water op een hete plaat is, 

kan een morele rechtvaardiging natuurlijk ook geen kwaad. Zoals we gezien hebben bij 

Grossman is de rationalisatie een proces dat zich voltrekt na het doden. Indien men zich 

dan kan beroepen op de morele rechtvaardigheid van de oorlog, kan dit een eerste stap 

zijn in de rationalisatie. De individuele verantwoordelijkheid kan ook beperkt worden 

indien men zelf van het groter goed van de oorlog overtuigd is.  
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Militaire ethiek hoort soldaten te leren wat ze dienen te doen. Soldaten hebben echter ook 

een plicht, een schuld naar de samenleving toe. Vaak is er ook een spanning tussen een 

militaire order dat men ontvangt en een persoonlijk moreel oordeel. Daarom is een 

soldaat verplicht niet blindelings te gehoorzamen. Zijn gehoorzaamheid is alleen 

verplicht als het een rechtvaardig order betreft. Meer zelfs, als een soldaat een 

onrechtvaardig order opvolgt, valt dit alleen maar te rechtvaardigen als hij niet kon 

verwachten dat de order onrechtvaardig was. Weer valt hier de spanning tussen de 

verwachtingen, tussen reflectie en conditionering, voor de soldaat op te merken. 

12.3 De noodzaak tot doden 

Meer en meer verschuift het accent van infanterie naar oorlog met behulp van machines. 

Marshall is van oordeel dat de infanterie het meest genegeerd werd doorheen de 

geschiedenis. Verder is de infanterie te weinig beschermd en heeft men geen reserve. Een 

voorbeeld hiervan is Wereldoorlog II. Men voerde constant oorlog zonder 

reservesoldaten en de soldaten dienden constant in actie te blijven met als enige pauze 

hun transport van het ene front naar het andere. Het feit dat er weinig reserve was werd 

duidelijk toen men manschappen van de luchtmacht diende te trainen om de verliezen 

van de infanterie op te vangen. Het accent werd dus duidelijk te veel op “machines”, 

zoals de luchtmacht, gelegd en te weinig op de infanterie. 

Verder dienen leger en wapens afhankelijk te zijn van het soort oorlog. Men kan deze 

keuze niet arbitrair maken en verwachten dat ze werken. Het soort van oorlog is 

afhankelijk van allerlei factoren zoals beschaving, geografie, wegennet,… Wapens 

kunnen ook nooit perfect zijn en zijn afhankelijk van mogelijkheid tot mobilisatie en de 

economie van het thuisland. Bepaalde grondstoffen en economische krachten dienen 

aanwezig te zijn om de productie van wapens te kunnen ondersteunen. Bij de meeste 

partijen in de Tweede Wereldoorlog waren deze voorwaarden vaak niet vervuld. Iedere 

oorlog komt dan ook neer op een clash tussen infanterie. Het zijn de manschappen die 

uiteindelijk het beslissende gevecht voeren. 
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Marshall formuleert een belangrijk principe: 

“The existence of any weapon which fully jeopardizes a whole society necessitates the 

readiness for defense by the whole society.”
157

 

Marshall hekelt hiermee het geloof in een oorlog met een snelle en gemakkelijke 

overwinning. Immers, hoe krachtiger onze wapens zijn, hoe meer mensen ze dus doden, 

hoe groter de nood is aan manschappen in eigen verdediging. Ook dienen manschappen 

getraind te worden naargelang de machines die ze moeten bedienen. Alleen zo kan de 

grotere effectiviteit van betere machines bereikt worden. De zwakheid van het leger is 

echter dat men niet kan formuleren wat mannen geleerd moet worden, en het dus ook niet 

kan incalculeren tijdens de training. Nieuwe wapens veranderen immers ook de positie 

van de manschappen. Voor Marshall is het antwoord echter eenvoudig: 

“What we need in battle is more and better fire. 

What we need to seek in training are any and all means by which we can increase the 

ratio of effective fire when we have to go to war. 

The discipline, the training methods, and the personnel policies of our forces should all 

be regulated to conform with this one fundamental need. In whatever we do to mold the 

thought of the combat soldier, no other consideration should be given priority ahead of 

this decisive problem.”
158

 

Huss accentueert ook het belang van grondtroepen: 

“Airpower is very capable of delivering and increasing the psychological stressors that 

reduce a force‟s combat capability, but it is not very good at cashing in on the rewards. 

This strikes at the heart of airpower‟s responsibility to prepare the operational 

battlefield. A reduction of enemy ground force combat capability does not necessarily 
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mean a blue-force victory. Enemy forces convinced that resistance is futile may continue 

to man their posts until confronted by our ground forces on the offensive.”
159

 

Grondtroepen zijn ook van belang in het proces van overgave. Met alleen 

bombardementen geeft men de vijand de keuze niet om zich eventueel over te geven. 

Het is dus belangrijk om voor ogen te houden dat oorlog altijd terug zal vallen op de 

grondtroepen. Oorlog zal ook altijd rond het doden van de vijand draaien. Ralph Peters, 

een gepensioneerde officier van het Amerikaans leger en tevens auteur van diverse 

boeken, hamert daarop in het artikel “In Praise of Attrition”
160

. Peters benadrukt dat 

soldaten dienen te doden, en dat al de rest bijzaak is. Zijn extreme positie blijkt uit 

sommige boutades:  

“But, as we have learned so painfully from all the mindless, left-wing nonsens spouted 

about the prisoners at Guantanamo, you are much better off killing them before they have 

a chance to surrender.”
161

 

Toch lijkt het betoog van Peters een aanvulling te bieden op Marshall, in die optiek dat ze 

beiden ervan overtuigd zijn dat doden een essentieel onderdeel van oorlog is en dat 

soldaten daarop zo goed mogelijk voorbereid dienen te worden. De grondtroepen, en 

meer bepaald het gevuur van grondtroepen, zijn cruciaal voor de oorlogsvoering. Zelfs 

gevechten die gebaseerd zijn op tactiek en manoeuvres, maken altijd gebruik van gevuur. 

Het gevuur, en bijgevolg het doden van de vijand, is het hart van iedere oorlog en is dus 

onvermijdbaar. Indien men het probeert te vermijden zal dit alleen in het nadeel van het 

leger in kwestie uitvallen. Het is ook het efficiënt doden van de vijand dat de oorlog 

beslist. 
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Men heeft twee premissen die men kan aannemen. De eerste, van Marshall, houdt in dat 

grondtroepen altijd, te allen tijde, een cruciale rol zullen spelen in de oorlogsvoering. De 

tweede, van Peters, houdt in dat het doden van de vijand altijd een belangrijke rol zal 

spelen in een oorlog. “Whatever else you aim to do in wartime, never lose your focus on 

killing the enemy”
162

. Indien men deze twee premissen volgt, komt men bij de 

gevolgtrekking dat grondtroepen in iedere oorlog zullen moeten doden. Ieder leger dient 

zijn soldaten dus zo goed mogelijk voor te bereiden op het doden van de vijand. Tevens 

heeft een leger een verantwoordelijkheid tegenover zijn soldaten. Dat houdt in dat de 

training enerzijds dient te conditioneren om vlug te kunnen doden, en anderzijds het 

doden van de vijand moet kunnen rechtvaardigen voor zichzelf. Indien deze morele 

rechtvaardiging kan helpen bij het functioneren van de soldaten, zelfs na de 

oorlogsvoering zelf, kan zij zeker een nut hebben.  

Mann
163

 is er dan weer van overtuigd dat het doden van de vijand niet de primaire missie 

is in oorlogsvoering. Met de Irakese oorlog is het traditionele slagveld getransformeerd: 

men wordt op tactische, kleinere doelwitten aangevallen. Daarom is het nodig dat 

soldaten die een puur ondersteunende en logistieke functie hebben ook klaar gestoomd 

worden om te kunnen doden. Mann lijkt te geloven in de weerzin van soldaten om te 

doden, maar gelooft dat de huidige trainingsprogramma‟s kunnen verwezenlijken dat 

deze soldaten die weerzin overwinnen. 

12.4 Conclusie 

Ik ben er van overtuigd, net als Kilner, dat de morele rechtvaardigheid de kloof tussen de 

automatische actie en verantwoordelijkheid voor die actie kan dichten. Indien men de 

actie die men stelt moreel gezien kan verantwoorden, zal men achteraf niet te kampen 

hebben met psychiatrische stoornissen. Het is natuurlijk wel nog de vraag of dit de 
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verantwoordelijkheid is van de leiders, de verantwoordelijkheid van de natie of 

simpelweg een individuele verantwoordelijkheid als men ervoor kiest te participeren in 

de oorlogsvoering. Het lijkt me dat de meest effectieve morele verantwoording een 

combinatie is van deze drie elementen. 

Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de oorlog in Vietnam omdat het veel verklaart over 

de reeds besproken factoren. Tevens bespreken we hier nog andere relevante factoren 

omdat deze van belang zijn om de soldaat een morele rechtvaardiging te geven voor zijn 

acties in tijden van oorlog. 
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13  Vietnam 

13.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op Vietnam en wat er daar fout gelopen is. Vanzelfsprekend 

zijn er vele theorieën in omloop waarom de oorlog in Vietnam een fiasco was. Deze 

scriptie probeert echter die factoren te analyseren die de theorie van Grossman en 

Marshall onderbouwen. Tevens wordt aandacht geschonken aan wat we, gezien vanuit 

het concept van een interne menselijke weerstand, kunnen leren naar toekomstige 

oorlogen toe. 

In punt 2 kijk ik naar de firing rate in Vietnam, vervolgens naar wat er fout gelopen is 

met de oorlog in Vietnam. Niettegenstaande dat de firing rate efficiënt was, was de 

psychologische kost groot. Grossman stelt een aantal criteria voorop die de 

psychologische kost kunnen minimaliseren. Zoals blijkt in punt 3 werd aan deze criteria 

niet voldaan in Vietnam.  

Hoe het niet vervullen van deze criteria bijdroeg tot de “ontdekking” van PTSD
164

 is het 

voorwerp van het vierde punt. 

Punt 5 bespreekt kort wat er, op basis van de criteria voor Vietnam, gezegd kan worden 

over de huidige oorlog in Irak. 

Het zesde punt focust op de mening van Marshall over toekomstige oorlogen. 

13.2 De firing rate in Vietnam 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten 75 tot 80 procent van de soldaten niet. In 

Vietnam was dat nog maar vijf procent. Om dit percentage te verlagen diende men 
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rekening te houden met een hoge psychologische kost. Cruciaal is de steun van de natie, 

die er niet was ten tijde van Vietnam. Dit veroorzaakte nog een hogere psychologische 

kost, in de vorm van post traumatische stress disorder en trauma. In Korea ontdekte 

Marshall dat reeds 55 procent schoot. De trainingtechnieken werden nog meer 

geperfectionaliseerd voor Vietnam. Deze technieken omvatten desensibilisatie, 

conditionering en verdedigingsmechanismen gebaseerd op ontkenning. 

Desensibilisatie houdt in dat men zichzelf ervan overtuigt dat de andere minder is. Men 

wordt ongevoelig voor de dood van de ander. Desensibilisatie is echter op zichzelf niet 

genoeg om te kunnen doden. Er is conditionering nodig om de interne weerstand tegen 

doden te overwinnen.  

In de training leert men, met behulp van conditionering, om in een reflex te schieten. Als 

een soldaat leert schieten, krijgt men directe feedback. Deze vaardigheden worden ook 

enorm gewaardeerd. Iedere aspect van doden in oorlogsgebied is dus in de training al 

vele malen gevisualiseerd, geoefend en dus geconditioneerd. Men ontwikkelt ook 

ontkenningsmechanismen en verdedigingsmechanismen. Omdat de soldaat zo geoefend 

is, slaagt hij er beter in de menselijkheid van zijn slachtoffer te ontkennen. De 

conditionering, waar men schiet op een “target”, maakt het gemakkelijker om de illusie 

van afstand te creëren. 

13.3 Waar ging het fout? 

Waarom faalde het proces van rationalisatie en aanvaarding in Vietnam? Er zijn 

verschillende factoren die dit proces versterken.  

Eerst en vooral kan ik verwijzen naar de morele rechtvaardiging. De onderbouwing 

daarvan rust op het principe van zelfverdediging. Een gemakkelijke weg zou dus zijn om 

de grote psychiatrische stoornissen te verklaren aan de hand van deze theorie. Men kan 

stellen dat de conditionering voldoende efficiënt was maar dat soldaten geen, of 

onvoldoende, morele rechtvaardiging hadden voor de oorlog, wat op zijn beurt dan weer 
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resulteerde in een groot aantal psychiatrische patiënten. Ik ben ervan overtuigd dat 

soldaten minder te lijden hebben als ze overtuigd zijn van het groter goed van hun acties. 

Uiteindelijk hebben ze wel nog een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar als ze in 

essentie geloven dat de oorlog rechtvaardig was en zij de juiste waarden verdedigen is dit 

de eerste stap naar een rationalisatie van hun acties. Dit zal hun helpen om psychiatrische 

stoornissen te vermijden.  

Als een natie verdeeld is over het al dan niet rechtvaardig zijn van een oorlog zal die 

twijfel ervoor zorgen dat een soldaat minder zeker is van de legitimiteit van zijn acties.  

Als men immers steun krijgt van het thuisland, of bijvoorbeeld in gesprekken achteraf 

met andere soldaten bevestiging krijgt van datgene wat men gedaan heeft, correct was, 

dan staat men al een stap dichter bij een morele rechtvaardiging. Als het thuisland echter 

kritiek heeft op de oorlog, is het moeilijker om niet te twijfelen aan de morele 

rechtvaardiging die men wenst aan te hangen. 

Meer gedetailleerd zien we het verschil tussen de oorlogen in het verleden en Vietnam in 

de volgende tabel
165

. We kunnen daaruit concluderen dat er wel degelijk een verschil is 

en dat het verschil waarschijnlijk aan de basis ligt van de omvang van de psychiatrische 

stoornissen achteraf bij Vietnamveteranen. Holmes benadrukt ook dat decoraties een 

compensatie zijn voor de acties van de soldaten. Hij stelt wel dat gedecoreerde soldaten 

vaak de nood voelen om zich te bewijzen, wat kan resulteren in een onnodige dood of 

verwonding. 
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Killing Experience Rationalization and Acceptance Processes: 

A Comparative Study 

Process Past Wars Vietnam 

Praise from peers and superiors (medals, citations) Yes 
Yes (not 

worn) 

The presence of mature, older comrades Yes No (Reduced) 

Circumstances limiting civilian kills/atrocities Yes No (Reduced) 

Rear lines and safe areas Yes No 

Presence of close, trusted friends throughout the war Yes No 

Cool-down period with comrades while returning home Yes No 

Knowledge of victory, gain and accomplishments Yes No 

Parades and monuments Yes No (Delayed) 

Reunions and continued commo with comrades after the war Yes No 

Acceptance and praise from friends, family, and society Yes No (Mixed) 

Support to veteran from religious and political systems Yes No (Mixed) 

 

We zien dat er verschillende factoren zijn die wijzen op de steun van natie en vrienden. 

We kunnen ook zien dat nagenoeg niet aanwezig waren in de oorlog in Vietnam. Dit 

zorgt ervoor dat een soldaat twijfelt aan het rechtvaardig zijn van zijn acties in de oorlog.  

Andere factoren zijn ook van belang. De Amerikaanse soldaten in Vietnam waren 

stukken jonger dan in andere oorlogen. Tieners trokken naar Vietnam om te vechten en 

nét die fase is cruciaal voor hun persoonlijke ontwikkeling. 
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Ook was Vietnam een vuile oorlog. Soldaten moesten vechten tegen vrouwen en 

kinderen. Men diende ook vaak heel direct te doden. Men diende ook mannen te doden in 

hun eigen huis, in de aanwezigheid van vrouw en kinderen. Men wordt immers 

geconfronteerd met het privéleven van het slachtoffer. Het slachtoffer werd dus meer 

gezien als een persoon. De conventies werden verbroken zodat het een oorlog was met 

wreedheden en als resultaat een trauma. 

Het was een oorlog waaruit men niet kon vluchten. In tegenstelling tot andere oorlogen 

was er geen ruimte waar men veilig was. De oorlog duurde dan ook lang, zodat de 

psychologische tol van de constante stress enorm was. 

Vietnam was een eenzame oorlog voor de soldaten. Voor de meeste was het hun eerste 

ervaring op het slagveld. Wat ook uniek was, is het feit dat Vietnam een oorlog was van 

individuen. Iedere soldaat arriveerde alleen voor een twaalf maanden durende tocht. Ze 

wilden dus gewoon hun tijd uitzitten, en creëerden geen hechte band met hun collega‟s. 

Zoals we gezien hebben is de groep van groot belang in de oorlogsvoering. Soldaten 

leefden dus gewoon naar het einde toe, wat ervoor zorgde dat er weinig psychiatrische 

aandoeningen waren ín Vietnam. Men diende echter wel na Vietnam om te gaan met zijn 

verantwoordelijkheid. 

Vietnam was ook de eerste farmaceutische oorlog. Voor het eerst gebruikte men 

bijvoorbeeld kalmeermiddelen voor de soldaten aan het front. Diegenen met 

psychiatrische aandoeningen werden ook verzorgd dicht bij het front en kregen daar dan 

ook geneesmiddelen voorgeschreven. Men maakte ook gebruik van illegale drugs. Drugs 

stelden echter gewoon het proces van verwerking uit, resulterend in een levenslang 

trauma. 

De “cooldown” periode was ook niet aanwezig. Die periode creëert een soort van 

groepstherapie waar de soldaten, bijvoorbeeld op een lange bootreis, ervaringen wisselen. 

Deze is dan ook van cruciaal belang voor de mentale gezondheid van de soldaat. Tijdens 

die “cooldown” periode krijgen de soldaten bevestiging dat wat ze gedaan hebben, 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

152 

correct was. De opinie van collega‟s kan ook in grote mate bijdragen bij de morele 

rechtvaardiging die men dient te hebben. 

De veteranen waren verslagen. De Amerikanen hebben de oorlog niet gewonnen en 

verloren ook hun geloof in dat wat ze deden, goed was. Hun overwinning werd dan ook 

niet gevierd, en hun inspanningen niet geëerd. 

Daaruit volgt dat de veteranen niet welkom waren, en dat de doden niet herdacht werden. 

Dit zijn twee belangrijke oorzaken die ervoor zorgden dat de trauma‟s versterkt werden. 

De soldaat schaamde zich immers voor wat hij gedaan had, en de vijandige omgeving 

keurde hem ook af. 

De soldaat was eenzaam omdat hij zich niet gehecht heeft aan zijn groep. Daaruit volgt 

dat hij dan ook geen contact meer had met andere veteranen. 

Heel cruciaal was dus de houding van het thuisfront tegenover de veteraan. De steun van 

de publieke opinie was ook van groot belang. Beiden ontbraken. De soldaten betaalden 

een psychologische prijs voor dit gebrek aan steun, nog voor de oorlog eindigde. Zo 

werden vele soldaten gedumpt door hun vriendinnen en vrouwen omdat de oorlog aan het 

thuisfront niet populair was. Veteranen werden ook verbaal en fysiek mishandeld 

omwille van hun deelname aan de oorlog. Er was dus geen enkele vorm van een 

zuiveringsritueel. 

Nooit in de geschiedenis waren al deze factoren zo intens aanwezig. Het grootste verschil 

was, in tegenstelling tot andere oorlogen doorheen de geschiedenis, dat de veteranen als 

het ware aangevallen werden door hun eigen volk. 
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13.4 Post traumatische stress stoornis na Vietnam 

Kort kunnen we PTSD als volgt omschrijven: “a reaction to a psychologically traumatic 

event outside the range of normal experience”
166

. 

De symptomen zijn: 

“recurrent and intrusive dreams and recollections of the experience, emotional blunting, 

social withdrawal, exceptional difficulty or reluctance in initiating or maintaining 

intimate relationships, and sleep disturbances.”
167

 

PTSD komt meestal alleen voor bij soldaten die in een intense oorlog gevochten hebben. 

Van belang zijn de graad van trauma en de graad van sociale steun. Deze twee factoren 

vergroten elkaar. Men dient het initiële trauma een cijfer toe te dienen van één tot tien, en 

hetzelfde te doen met de graad van sociale steun van hoog naar laag. Als men beide 

cijfers vermenigvuldigt, berekent men de grootte van de posttraumatische respons. 

Holmes stelt dat psychiatrische stoornissen zeldzaam waren voor de twintigste eeuw. De 

geschiedenis van de psychiatrie indachtig is het natuurlijk moeilijk om te zeggen of de 

stoornissen afwezig waren of simpelweg niet gediagnosticeerd werden. Ik kan me ook 

goed inbeelden dat de toegankelijkheid naar de psychiatrie toe groter is geworden. Het 

wordt immers gemakkelijker gemaakt om toe te geven dat men een stoornis heeft als men 

van het bestaan ervan af weet. In het begin van de twintigste eeuw werden soldaten die 

een stoornis hadden dan ook gediagnosticeerd als lijdend onder een shock van een nabije 

ontploffing of gebrek aan karakter. 

Volgens Holmes waren er ook veel psychiatrische stoornissen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Holmes verklaart dit als volgt: 
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“The high level of psychiatric breakdown in American formations was due in great 

measure to the American system of combat replacement. Divisions were kept in the line 

indefinitely, and replacements were posted in as the need arose. A replacement would 

therefore not only fight alongside men he had little opportunity to get to know, but he 

would speedily realise that he was likely to fight until he dropped.”
168

 

13.5 De lessen van Vietnam: Irak 

Vietnam leerde ons dat het mogelijk was om soldaten te conditioneren zodat ze zouden 

doden. Wat men hen echter niet leerde, is om te gaan met de morele en sociale last van 

deze acties. 

Een manifestatie van de lessen geleerd in Vietnam vindt men terug in de Weinberg 

doctrine
169

. Deze doctrine verwoordt enkele leidraden voor het engageren in toekomstige 

oorlogen. De twee grootste punten waarop men voornamelijk focust is de steun van het 
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volk en de gegarandeerde overwinning van de oorlog. Deze twee punten zijn niet vervuld 

wat de oorlog in Irak betreft. De vele betogingen onderstrepen de verdeeldheid van het 

Amerikaanse volk omtrent de rechtvaardiging van de oorlog. Tevens is de oorlog in Irak 

ook een slepende oorlog waar de overwinning verre van glorieus en zeker is. Hetgeen we 

impliciet kunnen verstaan uit deze doctrine is dat een land moet begrijpen welke prijs zo 

een oorlog met zich meebrengt. De wetenschap die Grossman wil vormen, de killology, 

dient de processen die doden gemakkelijker maken te doorgronden. Het doel blijft 

hetzelfde: de hoge kost van de oorlog in Vietnam vermijden. 

Verder stelt men vast dat in Irak de effecten van de verbeterde training escaleren. Enkele 

situaties waarbij burgers gedood werden door soldaten lieten vermoeden dat de soldaten 

geen waarde meer hechten aan mensenlevens. De druk die de soldaten voelen is ook 

immens, en bezwijken is gemakkelijk. Velen hebben ook al zwaar gevochten en collega‟s 

verloren. Het leger hamert er echter op dat men alleen maar mag doden wanneer dit 

gerechtvaardigd is. Daaruit volgt dat de gangbare oorlogsconventies dienen gerespecteerd 

te worden. 

13.6 Marshall: over de toekomstige oorlogen 

De Weinberg doctrine probeert een maatstaf te bieden voor toekomstige oorlogen. De 

grote bekommernis van Marshall was ook om soldaten voor te bereiden op het voeren 

van oorlogen.  

De échte oorlog wordt gevochten op het slagveld. De rest van de oorlog is er om, in 

functie van de strijd op het slagveld, de slaagkansen van eigen troepen te vergroten. Wel 

is het zo dat een luchtaanval de kansen wel kan determineren, maar het effectieve 

slagveld zal altijd deel van de oorlog uitmaken. Het effect van het nieuwe soort van 

oorlog, gekenmerkt door zijn nieuwe en betere wapens, is louter dat er een grotere 

betrokkenheid is van manschappen en nationale trots. 
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Marshall definieert “totale oorlog” als 

“a state of war in which all of the assets and aspects of the lives of nations are faced with 

attack, and in consequence, all elements and resources of the engaging peoples must be 

subject to use in the defense.”
170

 

De factor die totale oorlog garandeert is een directe aanval op het hart van de 

maatschappij in het begin van het conflict. Waar we zeker van kunnen zijn naar 

toekomstige oorlogen toe, is dat door de aard van onze nieuwe wapens, de grootste 

schade zal vallen daar waar er veel mensen zijn en er weinig risico is voor de aanvallers. 

Marshall gaat ervan uit dat iedere verbetering van wapens van de ene natie automatisch 

gepaard gaat met de, uiteindelijke, verbetering van de wapens van de vijandige natie. 

Plaatsen met een hoge concentratie aan mensen, zoals bijvoorbeeld steden, zijn 

gemakkelijke doelwitten omdat ze verantwoordelijk zijn voor de productie die 

noodzakelijk is voor de oorlogsvoering, belangrijk zijn voor het transport en natuurlijk 

omdat er meer doden vallen in één klap. Omdat de steden bijvoorbeeld een goed doelwit 

vormen, zijn zij als het ware het schild voor het leger. Daaruit volgt dat het succes van 

het leger afhangt van de capaciteit dat het schild heeft om deze schok op te vangen. 

Uiteindelijk hangt alles er dus vanaf of het leger erin slaagt het conflict te beëindigen 

voor de wil van het schild gebroken is. 

Wat we hier wel aan kunnen toevoegen is dat, niettegenstaande dat de ervaring gruwelijk 

was, er weinig psychiatrische aandoeningen waren bij de slachtoffers van 
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bombardementen. De wil werd ook niet gebroken, wat de bedoeling was, maar de wil van 

de bevolking werd eerder versterkt.
171

 

Het gevaar van extreme atoomwapens is te groot voor steden om te tolereren. Er dient 

een balans te zijn. Nieuwe wapens hebben immers een enorm bereik. Vroeger werden 

oorlogen quasi uitsluitend op het slagveld uitgevochten. De nieuwe en verbeterde wapens 

zorgen er echter voor dat het slagveld relatief minder gevaarlijk wordt in verhouding met 

de vroegere veiligere plekken met hoge concentraties aan mensen. 

Nogmaals hamert Marshall erop dat er altijd grondmanschappen nodig zullen zijn. Iedere 

oorlog heeft immers een overwinning nodig, iets beslissend, en dus een ultieme 

afsluiting. Volgens Marshall zal deze “laatste act” altijd plaatsvinden op het slagveld. 

Marshall focust op de rol van het materiële in de oorlogsvoering. De winnende partij is 

niet te voorspellen door een optelsom te maken van het materiële. Oorlogsdoden leren 

ons dat er grenzen zijn aan het materiele. Oorlog zal er altijd zijn, en soldaten zullen altijd 

een deel zijn van die oorlog. Zoals we gezien hebben zal het doden van de vijand ook 

altijd een onderdeel zijn van de oorlog. Daarom is het belangrijk dat men onderzoekt 

welke factoren enerzijds de interne weerstand verminderen, en anderzijds het aantal 

psychiatrische aandoeningen verminderen.  

13.7 Conclusie 

Tijdens de oorlog in Vietnam kwamen twee processen samen. Enerzijds was de training 

optimaal in die mate dat de firing rate hoog was. Anderzijds was de omkadering en de 

rechtvaardiging minimaal, wat resulteerde in een hoog aantal psychiatrische 

aandoeningen. 
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14  Het profiel van de daders 

14.1 Inleiding 

Als men kijkt naar de efficiëntie waarmee mensen uitgemoord zijn tijdens genociden, 

lijkt het alsof Marshall verkeerd was. Er waren mensen die dagelijks kinderen van 

dichtbij neerschoten en daar schijnbaar geen problemen mee hadden. Ik probeer in dit 

hoofdstuk te kijken hoe het kan dat quasi iedereen doodde. In het volgende hoofdstuk zal 

ik dit toch proberen te verzoenen met de bevindingen van Marshall.  

Intuïtief hebben we de behoefte nazi‟s als afwijkend te zien. Ze slaagden er immers in 

massaal veel mensen te vermoorden op een georganiseerde manier. In punt 2 zullen we 

merken dat zij zich eigenlijk niet onderscheiden van de rest van de bevolking qua 

persoonlijkheidskenmerken. We kijken ook naar de analyse van verdachten door hun 

psychiater Goldensohn. Dit stuk gaat voornamelijk over diegenen die de volkerenmoord 

mogelijk maakten, maar de executies zelf niet uitvoerden. Ook ga ik dieper in op de twee 

procent agressieve psychopaten. Marshall was ervan overtuigd dat zij wel vuurden, maar 

in het dagdagelijks leven niet opvallen. 

Punt 3 bespreekt hoe een normaal mens een doder kan worden. Dit punt handelt over 

diegene die de executies moeten uitvoeren. Ik bekijk hoe het veranderend referentiekader 

de massamoord mogelijk maakte. Wat ik daarna bespreek, namelijk dat het doden tot een 

technische kwestie wordt gereduceerd, is ook een belangrijke oorzaak. Ik haal het 

voorbeeld aan van politiebataljon 101 en verbindt dit met het experiment van Milgram. 

Uiteindelijk bespreekt punt vier de rol die de morele rechtvaardiging bij de Holocaust en 

de andere genociden gespeeld heeft. 
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14.2 Afwijkende persoonlijkheden 

14.2.1 Persoonlijkheidskenmerken van nazi’s 

Welzer stelt dat we intuïtief aannemen dat diegene die de slachtingen uitvoerden tijdens 

de Tweede Wereldoorlog een “afwijkende persoonlijkheid” hebben. Hetgeen Welzer 

echter verdedigt is dat deze mensen in psychologisch opzicht volkomen normaal waren. 

Dit is iets dat moeilijk is om te geloven. Er zijn echter onderzoeken
172

 die deze stelling 

verdedigen.  

Douglas Kelly, die een forensische psycholoog was en de Neurenbergverdachten 

onderzocht, werkte vooral met rorschachtests. Deze tests hield in dat men kaarten met 

vlekken toonde aan de ondervraagde en daarop vroeg wat die erin meende te zien. Deze 

test is dus gebaseerd op de psychologische projectie. De experts weigerden aanvankelijk 

zich uit te drukken over de resultaten van de tests. Later kwam aan het licht dat deze dat 

deden omdat ze wisten dat hun resultaten de publieke opinie, namelijk dat het allemaal 

psychopathologische persoonlijkheden waren, zou onderschrijven.  

In 1974 werd een nieuw onderzoek naar deze prenten gestart door Harrower. Ze 

verzamelde experts en vroeg hun acht tests afkomstig van oorlogsmisdadigers en acht van 

een controlegroep te onderscheiden van elkaar. De experts slaagden daar echter niet in.  

Rizler bouwde in 1978 verder op dit onderzoek. Hij kwam tot de conclusie dat er bij de 

oorlogsmisdadigers wel sprake was van een zwakker inlevingsvermogen, maar geen 

verdere klinische bijzonderheden konden vestgesteld worden. 

In een studie naar de psychologie van het SS-personeel, gevoerd door George Kren en 

Leon Rappoport in1980, kwam men tot een gelijkaardige conclusie. Daar stelde men 

immers dat het personeel zou slagen voor psychologische tests die bijvoorbeeld gebruikt 

worden om de geschiktheid voor het Amerikaanse leger te testen. Belangrijk is wel dat 
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Kren en Rapport stellen dat (hoogstens) tien procent wel, op basis van getuigenissen, als 

klinisch pathologisch kan beschreven worden.  

Veel van dit alles wordt bevestigd door Goldensohn. Goldensohn
173

 was een psychiater 

die zijn gesprekken die hij met gevangenen voerde te Neurenberg gebundeld heeft. 

Niettegenstaande hij bekend stond om zijn professionele benadering, was ook hij op zoek 

naar het pathologische van de nazi‟s. Hij ging mee in het gangbare geloof van die tijd dat 

de nazi‟s een afwijkende persoonlijkheid hadden. Hij bekeek de nazi‟s echter louter als 

studieobjecten, en pas in de tweede plaats als patiënten. 

Zoals we reeds gezien hebben, waren weinig nazi‟s als zijnde geestesziek te kwalificeren. 

Alleen Hess was ontoerekeningsvatbaar en op het einde van het proces, de advocaat van 

Hitler, Frank. Een onderzoek van Gilbert toonde ook aan dat de beklaagden van 

Neurenberg allemaal een gemiddelde tot hoge intelligentie hadden, behalve Streicher. 

Schmidt, de tolk van Hitler, zegt dat Göring een zwak karakter had en een notoire 

drugsverslaafde was. 

Er zijn een paar zaken die opvallen: zo waren de meeste beschuldigden, zoals Göring en 

Saukel, voor de aanloop van de oorlog niet antisemiet. Sommigen claimen zelfs joodse 

vrienden gehad te hebben. Dit bevestigt Welzer in dat opzicht dat de genocide het 

resultaat was van een verschuivend referentiekader. Geleidelijk aan volgden er ook anti-

joodse maatregelen, wat uiteindelijk resulteerde in de massamoord. 

Een ander iets dat opvalt is dat de verdachten zich als interessant profileren naar de 

schrijver toe als ze vernemen dat hij psychiater is van opleiding. Enkelen vertoonden ook 

tekenen van depressie, waaronder Frank, maar dat was volgens Goldensohn meer het 

resultaat van perikelen in zijn persoonlijk leven dan van schuldgevoelens. Ook Fritzsche 

voelt zich neerslachtig: niet omdat hij volgens hem schuldig is aan de moorden, maar 

omdat hij zich bedrogen voelt door Goebbels en Hitler. Hij voelt zich schuldig omdat hij 
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hen vertrouwde, niet omwille van datgene waartoe zijn vertrouwen in hen resulteerde. 

Sommigen, zoals Funk, beginnen te wenen als hun gevraagd wordt naar hun politieke 

activiteiten en zeggen niet geweten te hebben wat er aan de hand was. Funk had echter 

ook al een verleden van depressies. Alhoewel Von Ribbentrop door de dokter gezond 

werd bevonden, was hij ervan overtuigd dat hij een hersentumor had. Hij vreesde dat hij 

dezelfde kwaal als Hess had. Milder stortte in toen, in Neurenberg, enkele 

ondergeschikten getuigden over het aantal geëxecuteerden. Hij vertoonde duidelijk 

tekenen van depressie. Velen, ondere andere ook Von Ribbentrop, overwogen op 

meerdere momenten in hun loopbaan zelfmoord. 

Een groot aantal verdachten zegt ook dat zij, reeds in het begin van de oorlog, zich 

wilden onttrekken aan hun functie, onder andere Von Neurath en Keitel. Ofwel werd hun 

ontslag geweigerd, of werden zij in een functie gedwongen. Anderen beklemtoonden dat 

zij een functie aannamen uit economische noodzaak.  

Weer anderen, zoals onder andere Dönitz, ontkennen faliekant iedere participatie in de 

oorlog. 

We zien ook dat bepaalden, zoals bijvoorbeeld Kaltenbrunner zich als goed profileren ten 

overstaande van de doders: 

“‟Ze zien me als een tweede Himmler‟ (Glimlacht) „Dat ben ik niet. Volgens de kranten 

ben ik een crimineel. Ik heb nooit iemand vermoord.‟”
174

 

Ohlendorf benadrukt enerzijds dat hij erop toezag dat de orders tot executie zo humaan 

mogelijk verliepen, en anderzijds dat hij zelf niet schoot. 

Velen, bijvoorbeeld Keitel en Schacht, beschrijven Hitler wel als zijnde charmant, maar 

bij het overgrote deel van de verdachten is een duidelijke afkeer van Hitler te merken. 
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Schacht stelt ook expliciet dat hij, indien hij een immoreel bevel zou gekregen hebben 

van Hitler, dat niet zou hebben opgevolgd. 

Deze onderzoeken waren dus teleurstellend op dat vlak dat ze er niet in slaagden een 

daderspersoonlijkheid of zelf gewoon psychopathologische kenmerken te destilleren. Het 

moet natuurlijk gezegd dat de onderzochte mensen zich op een hoger niveau in de 

hiërarchie bevonden dan zij die wel degelijk van dichtbij het doden voltrokken. Maar ook 

diegene die deze taak dienden te vervullen, waren slechts uitzonderlijk sadistische 

persoonlijkheden. Wel, stelt Welzer was vijf à tien procent een “psychisch afwijkend 

persoon”. Dit is, aldus Welzer, niet veel hoger dan het percentage in de gewone 

hedendaagse bevolking. 

14.2.2 De twee procent psychopathologische persoonlijkheden 

Zoals reeds in deze thesis enkele malen vermeld wordt, refereert Marshall ook naar 

psychopathologische persoonlijkheden. Volgens hem is dat twee procent van de 

bevolking. Nu is het ook belangrijk om in te zien dat Marshall deze twee procent niet als 

excuus gebruikt. Zowel Kren als Welzer zelf hanteren immers een hoger percentage, 

variërend tussen vijf en tien. Marshall zegt dat deze mensen zich onderscheiden omdat ze 

in oorlogstijd wél vuren, en daar geen problemen mee hebben. Tevens wordt benadrukt 

dat deze zich, in geval van vrede, niet onderscheiden van de rest. 

Boeiend in dit opzicht is het artikel van Paul Wilson
175

, al waar hij de definities van 

antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD), psychopathie tegenover zijn eigen definitie 

van “het kwade” plaatst. Hij verwijst in dat opzicht naar Hare die gebruik maakt van de 

term psychopaat. Hare definieert hen als: 
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“[…] the small minority of the population who commit a disproportionately large share 

of violent crimes and are narcissistic and have a grossly inflated view of their self-worth 

and importance.”
176

 

Vanzelfsprekend is het definiëren van het begrip psychopaat in de psychologie een hekel 

onderwerp. Het DSM-II
177

 faalde erin om expliciete criteria voor psychopathie aan te 

reiken. Het DSM-III gaf die criteria wél, en daarnaar wordt nu gerefereerd met de term 

van APD. De belangrijkste kritiek die, onder andere door Hare, gegeven werd tegen die 

criteria is dat deze focussen op gedrag, maar niet op persoonlijkheidskenmerken. Men 

probeerde dan criteria voor psychopaten op basis van persoonlijkheidskenmerken te 

integreren in de DSM-III-R en de DSM-IV.  

Hare merkte ook op dat meeste psychopaten voldoen aan de criteria van APD maar dat 

dit omgekeerd niet het geval is. 

Volgens Wilson zijn deze termen niet mythisch: 

“The critics of APD and Psychopathy have suggested that these entities do not exist and 

that both terms are mythological. But I agree with Hare and the DSM that both clinical 

and empirical evidence for the legitimate use by psychologists of both terms.”
178

 

Maar Wilson gaat een stuk verder dan ADP en de beschrijving van Hare. Hij verwijst 

naar diegene die écht plezier hebben van het doden als zijnde “evil”. Als werkdefinitie 

gebruikt hij die van Bauman die stelt dat “evil” het intentioneel berokkenen van serieuze 

fysieke schade is aan één of andere mensen. Vermits deze definitie ook bijvoorbeeld 
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mensen die voor hun beroep schade toebrengen (bijvoorbeeld chirurgen) insluit en 

krankzinnigheid uitsluit, vormt Wilson een gedetailleerdere definitie: 

“An evil person is one who intentionally inflicts serious physical harm on another person 

or persons, in pursuit of a personal, ideological or religious goal, and who experiences 

intense psychological pleasure in doing so.”
179

 

Immers, APD en psychopaten ervaren niet noodzakelijk dit plezier, wat hen van de 

personen die hier gedefinieerd worden als zijnde “evil” onderscheidt. Weer geldt: 

personen die “evil” zijn, voldoen aan kenmerken van APD en psychopaten, maar 

omgekeerd geldt dit niet, of althans veel minder. Wat opmerkelijk is, is dat Wilson de 

personen die hij kwalificeert als zijnde “evil” als ogenschijnlijk normaal omschrijft. 

Een belangrijke rol in de manifestatie van “evil”, dan vooral bij genocides, speelt het 

concept van gehoorzaamheid. Ook hij verwijst om dit te staven naar de experimenten van 

Milgram. De definitie van “evil” omvat naast APD en psychopatenkenmerken dan ook 

gehoorzaamheid. Aanvullend daarbij ziet hij nog het gebrek aan zelfcontrole en de 

normalisering of gewenning.  

We merken dat er verschillende definities in de omloop zijn. Marshall heeft immers nooit 

beweerd dat die twee procent psychopaten zou doden in hun dagdagelijks leven. We zien 

ook dat het vaak gebeurt dat soldaten na het doden een soort van roes ervaren. Ze beleven 

dus plezier aan het doden. Voor Wilson is dit een belangrijk criterium om als “evil” 

gedefinieerd te worden. Dit gaat echter niet op: het plezier is een van de stages van doden 

die met doorloopt.  

Er zijn ook verschillende contexten alwaar het doden plaatsvindt: plezier beleven aan het 

doden van een kind in vredestijd is iets anders dan plezier beleven aan het doden van een 
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vijandige soldaat. In oorlogstijd is de definitie van Wilson vaak niet bruikbaar, vermits zij 

plezier impliceert.  

Ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat iets als een psychopaat bestaat. Deze 

onderscheiden zich echter op de manier waarop ze doden, de motivatie, … We zullen 

zien dat bepaalde sadistische neigingen zelfs in oorlogstijd teruggefloten worden. De 

psychopaat bestaat dus, maar wordt niet getolereerd in het leger. Als men doodt in geval 

van oorlog is er ook een hoger doel aanwezig. De psychopaat doodt echter niet met een 

doel. Het concept van psychopaat is dus zeker interessant als men moorden dient te 

onderzoeken die niet oorlogsgerelateerd zijn.  

Uiteindelijk beweert Marshall ook niet dat het alleen de psychopaten zijn die vuren. Zij 

hebben er minder problemen mee. Als men van het bestaan van een weerstand uitgaat, is 

het normaal dat deze in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Op zich valt de soldaat 

die geen probleem heeft om te doden ook niet te kwalificeren als een psychopaat. Hij zou 

immers een normaal leven geleid hebben als er geen oorlog was.  

We zullen zien dat iedereen soms vuurt, bijvoorbeeld bij de executiepelotons van de 

nazi‟s. We kunnen onmogelijk beweren dat dit allemaal psychopaten zijn. Daarvoor is het 

interessant om te kijken hoe een persoon, al dan niet met weerstand, geleerd wordt om te 

vuren.  

14.3 Hoe een normaal mens een dader wordt 

14.3.1 Veranderend referentiekader 

Welzer verwijst naar uitspraken als zijnde dat de dader onder het doden geleden heeft als 

zijnde cynisch, maar vraagt de lezer zich niet af te wenden. Daders van de Tweede 

Wereldoorlog zijn er immers van overtuigd dat ze correct handelden en voelen zich vaak 

onbegrepen. Ze lijken ook niet te lijden op dezelfde manier als de slachtoffers, die 

kampen met bijvoorbeeld slapeloosheid en depressie. Daders slagen er immers in hun 

acties te plaatsen in een specifiek referentiekader en zo te justificiëren. Ook moet men 
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vermijden dat men de daders beschouwt als mensen die in een andere toestand overgaan. 

We moeten de sociale en de psychologische processen van het doden proberen begrijpen 

omdat daders van massamoord vaak geen aanleg hebben om te doden maar dit deden 

omdat de redenen om die personen te doden voor hen plausibel waren. 

We zijn geneigd om aan te nemen dat diegene die doden een afwijkende persoonlijkheid 

hebben. Dit blijkt echter niet het geval. Diverse Tweede Wereldoorlogmisdadigers 

beklemtonen dat het doden een onaangename activiteit was. Doordat het echter 

noodzakelijk was om te doden, werd dit toch uitgevoerd. Daardoor krijgt men ook een 

soort van speelruimte: als met doodde was het toch mogelijk zichzelf te percipiëren als 

zijnde goed. Ze maken het op die manier los van hun persoon. Dat wordt bijvoorbeeld 

duidelijk als er getuigenissen boven water komen alwaar massamoordenaars ervan 

beschuldigd worden in specifieke situaties iemand benadeeld te hebben. Het is iets dat 

terugkomt: het doden moest gebeuren, maar men diende dit correct te doen. Als men dit 

correct deed, was men “goed”. Diverse oorlogsmisdadigers hebben er zo geen moeite 

mee dat ze verantwoordelijk worden geacht aan massamoord, maar wel dat hun morele 

integriteit in een specifieke situatie op persoonlijk niveau in twijfel wordt getrokken. In 

het geval van Stangl werd hij bijvoorbeeld beschuldigd van een Joodse jongen aan te 

zetten tot het eten van varkensvlees. Deze dichotomie omschrijft Welzer als volgt: 

“Hier heb je een taak [massa‟s mensen de dood in jagen] die een plaats heeft in het 

universum van doeleinden waarvoor deze of gene reden kan worden aangevoerd, daar 

heb je een man die altijd bereid is zijn taken plichtsgetrouw te vervullen, maar die 

daarnaast ook „mens‟ wil blijven”
180

 

Men wil vermijden dat men als inherent slecht beschouwd wordt, en het is belangrijk 

voor hen dat men als menselijk gezien wordt. Men wil niet verafschuwd worden. De 

persoonlijke integriteit is voor de daders van belang, en ze proberen die in stand te 

houden door het onderscheid te maken tussen enerzijds hun werk (het doden) en 

anderzijds hun eigen morele vermogens. 
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We beoordelen de daders vanuit een universele morele maatstaf, maar dat is foutief. Hun 

referentiekader was immers anders, en geleidelijk gegroeid. Men was er toen van 

overtuigd dat hun slachtoffers fundamenteel minderwaardig waren tegenover hen. In hun 

referentiekader was deze ongelijkheid ook wetenschappelijk gefundeerd. Tevens zagen ze 

die anderen als een bedreiging voor eigen groep, die superieur was. Op die manier 

konden ze zich verantwoorden dat ze niets tegen joden hadden, maar dat het Jodendom 

wel degelijk een bedreiging vormde voor hen. Dit is een voorbeeld hoe datgene wat het 

algemeen belang dient afhankelijk is van tijd en maatschappij. Het kan zo in bepaalde 

punten in de geschiedenis acceptabel zijn om bepaalde groepen buiten te sluiten.  

“De ontjoding van de Duitse samenleving –in ruimere betekenis het doordrijven van 

racistische politiek – leverde de nationaalsocialisten het wapen om langzamerhand in 

alle aspecten van het leven door te dringen en de Duitse maatschappij te onderwerpen 

aan hun aanspraak op absolute macht. Deze ontwikkeling had zelfs een duurzame 

terugwerkende kracht op de partijelite: het fantasiebeeld van fundamenteel ongeluk dat 

de joden uitstraalden en de voorspoed die de rassenzuivere maatschappij beloofde, kreeg 

met de toenemende realisatie het karakter van onophoudelijke zelfbevestiging.”
181

 

Welzer stelt dat de meeste daders hun taak uitvoerden, en daar niet enorm onder leden, 

omdat het normaal was dat men persoonlijke scrupules, bijvoorbeeld het lijden onder het 

moeten doden, had. De dader probeert zichzelf en de anderen te overtuigen dat hij goed is 

doordat hij op de best mogelijke manier gedood heeft. 

Een belangrijke conclusie trekt Welzer als hij het voorbeeld geeft van een executeur in 

Treblinka die voor zichzelf verantwoordt dat hij alleen kinderen doodschoot. Hij zegt dat 

het zijn geweten suste vermits de kinderen niet zonder hun moeder konden overleven. 

Zijn buurman schoot de moeders doodt. Welzer concludeert: 

“Dat zoiets mogelijk was en door de daders moreel kon worden geïnterpreteerd, toont 

aan dat ze geen bestaande morele remmingen hoefden te overwinnen of zich hoefden te 
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corrumperen. Pas als ze zich ervan overtuigd hadden dat hun morele vermogens ondanks 

alles nog intact was, waren ze in staat om te moorden en zich daarbij geen moordenaar 

te voelen. Ze moordden in zekere zin niet als persoon, maar als drager van een 

historische taak waarvoor hun persoonlijke behoeften, gevoelens of weerstanden 

noodgedwongen moesten wijken. Dat wil zeggen, ze konden moorden doordat ze zich 

subjectief distantieerden van de rol die ze vervulden.
182

 

Er is nog een ander mechanisme dat bij massamoorden een belangrijke rol speelt. Als we 

namelijk iets doen waar we een dubbel gevoel bij hebben, proberen we dit in 

overeenstemmingen te brengen met ons zelfbeeld. Daaruit volgt dat het logischer is een 

handeling te herhalen dan te wijzigen. Eenmaal je dus besloten hebt een handeling uit te 

voeren, legitimeer je deze handeling voor jezelf. De herhaling van de handeling zal dan 

eenvoudiger zijn dan een weigering om dezelfde handeling nogmaals uit te voeren. 

Welzer stelt dat dit geldt voor vuren: als men éénmaal meedoet aan een schietpartij zal 

men dit vaker doen. Toner verwoordt dit mooi, weliswaar met het voorbeeld liegen: 

“Every time we act, we become what we have done. In a sense, I become what I do, and 

then I do what I have become.”
183

 

Het meest opvallende is dat men de massavernietiging écht als werk beschouwde. Zo 

leden velen niet onder de morele implicaties van hun werk, maar ergerden ze zich wel 

aan de onkunde van medewerkers of technische problemen.  

Het uiteindelijk uitmoorden van de joden was het culminatiepunt van een gewijzigd 

normenstelsel. Geleidelijk aan kwam er een nieuwe sociale orde tot stand die daartoe 

leidde. Op die manier was het mogelijk dat joden uitmoorden als moreel correct gezien 

werd en op hetzelfde moment dat traditionele normen, zoals bijvoorbeeld niet stelen, in 

stand gehouden werden. 
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Welzer verwijst naar Goldhagen die een aantal interessante zaken analyseerde. Zo moet 

men voor ogen houden dat een groot aantal moorden zich voltrok na een directe 

ontmoeting tussen daders en slachtoffers, en niet in het geïnstitutionaliseerde 

vernietigingskamp. Een ander belangrijk punt van Goldhagen is dat het een verkeerde 

veronderstelling is om te denken dat de Duitsers ten tijde en naar aanloop van de Tweede 

Wereldoorlog, aan hetzelfde ideaalbeeld als ons beantwoordden. Welzer vult dit verder 

aan:  

“Dat klinkt simpel, maar betekent voor het onderzoek naar het gedrag van daders een 

beslissende stap voorwaarts, want met die gedachte in je achterhoofd ga je niet op zoek 

naar de psychologische omstandigheden die van de eigenlijke goede Duitsers genadeloze 

en wrede, onverschillige en gevoelloze daders en meelopers heeft gemaakt, maar ga je uit 

van het simpele feit dat ze, als ze moordden, zich gewoon niet goed gedroegen. Dit feit 

leidt tot een andere vraagstelling dan de aanname dat de bereidheid om te doden pas kon 

ontstaan na het overwinnen van morele remmingen en ethische barrières. Terwijl deze 

aanname gebaseerd is op het empirisch nergens door gestaafde idee dat de civilisatie tot 

de twintigste eeuw een grondige afkeer van doden met zich meebracht, houdt Goldhagens 

plausibele hypothese in dat de massamoord werd voorbereid en voltrokken door mensen 

die er naar het lijkt geen wezenlijke moeite mee hadden hun moorddadig opreden in 

overeenstemming te brengen met hun zelfbeeld.”
184

 

Het nationaalsocialisme maakte gebruik van de reeds gangbare ideeën omtrent de 

fundamentele ongelijkheid van de mensen en vulde die aan met wetenschappelijk 

onderbouwde argumenten en een droom van de maakbaarheid van hun rijk die 

nagestreefd diende te worden. Dit proces begon geleidelijk met het nemen van anti-

joodse maatregelen. De publieke opinie verandert duidelijk: bepaalde van deze 

maatregelen werden bijvoorbeeld genomen door verenigingen die daar niet toe verplicht 

werden. De verandering van de sociale orde had voordelen voor velen. Diegene die 

vroeger laag op de sociale ladder stonden kwamen in de nieuwe rangorde boven diegene 

te staan die voorheen boven hen stonden. Men kon zich nu ook beter voelen, maar was op 
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sociaal en materieel vlak ook beter af. Tevens had met een gevoel van veiligheid doordat 

de kloof groter werd en het lidmaatschap van een groep raciaal en dus onherroepelijk 

was. Deze nieuwe hiërarchie werd tot in de concentratiekampen doorgetrokken vermits 

een zware crimineel daar ook boven de joden kwam te staan. Hoe precies de Duitsers 

deze veranderingen in sociaal en moreel opzicht intrinsiek integreerden is moeilijk te 

achterhalen. Het resultaat was wel dat de meesten ervan overtuigd waren dat het correct 

was om de joden te verstoten. 

Deze maatregelen, die voor de grootste groep voordelen hadden, zorgden ervoor dat de 

sociale uitsluiting begon. De bereidheid om te doden was het eindpunt van dit proces. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ook op gelet dat de psychologische gezondheid 

van de manschappen die de executies dienden uit te voeren in orde bleef. Zo werden er 

bijvoorbeeld gezellige avonden georganiseerd waar men indrukken wisselde. Leiders 

wisten ook dat bijvoorbeeld executies zwaarder zijn voor de manschappen dan bepaalde 

acties op het front. Er werd ook gehamerd op de noodzaak van hetgeen uitgevoerd diende 

te worden. De opleiding van de manschappen die executies moesten uitvoeren gebeurde 

ook meestal puur technisch. Men werd dus niet langzaam voorbereid op zijn taak.  

De psychische belasting werd meer onder druk gezet toen men, in augustus 1941, de 

opdracht gaf tot het fusilleren van vrouwen en kinderen. Als men mannen diende neer te 

schieten, kon men nog denken dat het een potentiële strijdkracht was. Doordat er sprake 

is van kinderen identificeren de manschappen, die vaak zelf kinderen hebben, zich vaker 

en vlugger met hun slachtoffers. Er zijn getuigenissen bekend waar dit leidde tot een 

weigering om te vuren of tot conflicten. Niettegenstaande het doden van kinderen het 

moeilijkste was, en de orders soms genegeerd werden of kinderen geholpen, was er 

slechts zelden sprake van psychische belasting voor de daders. Ze bleven wel naderhand 

benadrukken dat ze dat afschuwelijk vonden maar ze rationaliseerden het ook: als de 

ouders al gedood waren, kon het kind toch niet overleven.  

Het doden van kinderen speelt zich ook af in het toenmalige referentiekader: 
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“Het sociale-handelingkader is in een paar maanden in zijn totaliteit opgeschoven en 

wordt op geen enkele manier van buitenaf gecorrigeerd. De mannen handelen in een 

microkosmos waarin verschillen ten aanzien van de uitvoering, maar overeenstemming 

over de noodzaak van de acties bestaat. De praktijk zelf verandert het normatieve 

perspectief en het gaat niet meer om de vraag die mannen zoals Gutmann, Dackeln of 

Paschke zichzelf in het begin stellen: wel of niet doden? Zodra deze vraag eenmaal 

positief beantwoord is, verschuift het normatieve probleem naar kwesties zoals beter of 

slechter, humaner of inhumaner doden.”
185

 

De vraag of doden op zich legitiem is wordt op dat moment niet meer gesteld.  

14.3.2 Doden wordt gereduceerd naar een technische kwestie 

Meestal komen de problemen bij soldaten voor als men het militaire referentiekader voor 

het doden verlaat. Voor de soldaten in kwestie was het militaire referentiekader immers 

iets waar ze aan vasthielden. Zo was onder andere Ohlendorf ervan overtuigd dat 

executies via een frontale beschieting diende te gebeuren, en niet via een nekschot. 

Volgens Ohlendorf hoeft niemand zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen bij een 

executie die militair lijkt. Men volgde dit zelfs zo in extremis dat men soms een soort van 

vonnis voorlas voor de executies.  

Men heeft lang moeten zoeken naar de perfecte methode om te fusilleren. Vele methodes 

hadden nadelen: bij een schot in het hart was zo‟n 25 procent niet raak en bij een schot 

door het hoofd was zo‟n 5 procent niet dodelijk én diende men zijn slachtoffer aan te 

kijken. Bij een militaire terechtstelling geeft men nog een nekschot als het slachtoffer niet 

dood is, maar bij grotere hoeveelheden mensen zou dit teveel tijd in beslag nemen. Men 

kwam dus met de oorspronkelijke militaire methode in problemen terecht, vooral omdat 

die diende toegepast te worden op massaal veel mensen. De latere executiemethodes 

hadden deze problemen niet, maar belasten zowel de daders als de slachtoffers zwaarder. 
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Door de zoektocht naar alsmaar meer efficiënte methodes om mensen neer te schieten 

verandert niet alleen de methode zelf, maar ook de perceptie van de dader. 

Het executietoerisme speelt ook een rol. Niet alleen wordt men gesterkt in zijn daden 

door het feit dat de andere manschappen deelnemen, ook de mensen die eromheen staan 

lijken het goed te keuren. 

Welzer vernoemt een ander soort afstand waar onder andere gebruik van gemaakt werd in 

de Tweede Wereldoorlog door soldaten die dienden te fusilleren. Dit komt voor als de 

soldaat extreem focust op de technische aspecten van de zaak. Men herinnert zich zelden 

nog eigenschappen of het gezicht van een slachtoffer. Het betreft een techniek om te 

kunnen omgaan met doden: 

“Deze distantiëring wordt meestal een vorm van „dehumanisering‟ genoemd; er vallen 

ook technieken onder als de ontkleding van de slachtoffers – eveneens een middel dat 

dient om de slachtoffers te ontindividualiseren en zo het doden makkelijker te maken. In 

zoverre correspondeert al in de beschrijving van de inwijding de precisie in de 

technische details met een zekere vaagheid en stereotypie in de beschrijving van de 

slachtoffers.”
186

.  

Men probeert om het doden van de slachtoffers terug te brengen tot een pure technische 

kwestie: 

“Dit sociale proces, waarin men tot overeenstemming komt over de vraag hoe de situatie 

moet worden beoordeeld, is vergelijkbaar met de situatie waarin het bevel werd 

meegedeeld in het geval van bataljon 101, maar vindt nu plaats onder tijdsdruk en de 

pressie van de noodzaak om te handelen: de slachtoffers worden immers al „aangevoerd‟ 
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en er moet iets gebeuren… […] het probleem [is] opgelost door het domweg terug te 

brengen tot een praktische, technische kwestie.”
187

 

Dit citaat refereert naar Klamm, die waarschijnlijk de onzekerheid van zijn manschappen 

opmerkte, de joden op de grond dwong en wees naar waar in de nek ze moesten schieten. 

Vervolgens schoot Klamm een aantal joden die op de grond lagen dood. Hij maakt een 

einde aan de onzekerheid van zijn manschappen en maakt de problemen puur technisch 

van aard. Tevens schept hij een precedent door zelf een aantal joden neer te schieten. De 

executie is al een feit, en de manschappen dienen gewoon zijn voorbeeld te volgen en de 

executie af te werken. Door passief te zijn waren ze al betrokken in de moorden. De 

meeste soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog leerden op deze manier doden: 

“De stapsgewijze uitvaardiging van het bevel en de praktische introductie in het doden 

(learning by doing) bieden als geleidelijke inwijding in het doden diverse psychologische 

voordelen boven de klassieke briefing. Zowel de commandant als de manschappen 

hebben op deze manier de mogelijkheid om expliciete morele conflicten uit de weg te 

gaan; tot een bepaald punt – en dan zijn ze al in de groeve – vallen de bevelen (de joden 

verzamelen, straten afzetten, enzovoort) binnen de normale omstandigheden van leger en 

politie zoals de handelende personen die toen omschreven en zagen, als ze ze zo wilden 

zien.  

Als we de reeks handelingen waaruit deze voor de meesten nieuwe actie bestaat als 

geheel overzien, valt dus alleen de laatste handeling in de hele keten onder „het 

buitengewone‟. Maar vóór het zover is, hebben de deelnemers al een hele reeks 

handelingen voltrokken waarvan de juistheid zou kunnen worden betwijfeld als men nu, 

uitgerekend op deze plaats, zou stilhouden om zijn positie in het geheel opnieuw te 

bezien. Er wordt hier een verschijnsel zichtbaar dat door de sociale psychologie goed 

beschreven is, dat de foot-in-door-tactic wordt genoemd.”
188

 

                                                 
187

 Welzer, H., Daders, Hoe heel normale mensen massamoordenaars worden, Anthos, 2005, pg. 125. 

188
 Welzer, H., Daders, Hoe heel normale mensen massamoordenaars worden, Anthos, 2005, pg. 126-127. 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

174 

Er was ook sprake van een werkverdeling. Iedere groep van soldaten had een 

afzonderlijke taak: bijvoorbeeld de vrachtwagens besturen of lijken begraven. Het 

relativeren van eigen positie in de gehele schakel van de jodenmoorden was dus 

gemakkelijk. Wel zien we hier vooral dat bepaalde soldaten hun eigen taak niet zo ernstig 

beschouwen als die van de schutters. Ze distantiëren zich van de schutters en ze voelen 

zich humaner. Op diezelfde manier hebben we echter gezien dat de schutters zichzelf 

verantwoorden door bepaalde mensen niet neer te schieten: bijvoorbeeld doordat men 

alleen kinderen neerschiet.  

Er zijn verhalen bekend waaruit blijkt dat de soldaten wel leden: zo is er een bericht van 

een schutter die een zenuwinzinking had en werd gezegd dat manschappen ‟s avonds 

neerslachtig waren. Ook het omgekeerde was waar: er zijn verhalen bekend van soldaten 

die plezier hadden in de executies. Deze maakten het gemakkelijker voor de anderen om 

ook te vuren. Vaak diende men voor de eerste executies mensen aan te duiden, maar voor 

de volgende stelden zich vrijwilligers recht. Men kan ook spreken van een zekere 

normalisering: in de loop van de executies worden de mannen geweldadiger. Volgens 

Welzer kan, psychologisch gezien, gesteld worden dat de agressiviteit toenam doordat de 

dader als het ware het slachtoffer verweet dat hij hem diende te doden. Er waren echter 

ook grenzen, bijvoorbeeld het verhaal van twee kinderen die zich aan de benen van hun 

vader vastgeklampt hadden en het bevel gegeven werd ze van zijn benen af te schieten: 

“Opvallend aan dergelijke voorbeelden is de omstandigheid dat deze personen soms 

inderdaad rekenschap moesten afleggen voor SS- en politierechtbanken, wat aantoont 

dat men er zorgvuldig op lette dat de executieacties geordende handelingen waren, die 

volgens bepaalde regels verliepen. Enerzijds kwam dit de efficiëntie ten goede, maar 

anderzijds waren de bevelhebbers hierdoor in staat om het proces te laten verlopen in 

een voortdurend en controleerbaar kader. Daarom is zowel deelname op eigen initiatief 

als overdreven gruwelijk problematisch. Ten derde is het voor het zelfbeeld van de 
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gewone betrokkenen belangrijk dat ze de moorden kunnen waarnemen in het kader van 

een regulier plaatsvindende maatregel en niet in het kader van een chaotisch exces.”
189

 

Welzer plaatst bepaalde wreedheden, zoals verkrachtingen, in het verlengde van de 

alledaagsheid. Uiteindelijk heeft de machthebbende groep de mogelijkheid om te doen 

wat ze willen, en excessen vindt men, maar dan in gematigdere vorm, in onze 

hedendaagse samenleving ook terug. 

Algemeen kan men stellen dat de daders geen persoonlijke schuldgevoelens ervaren, 

maar ze wel tegen hun wil en gevoelens handelden.  

14.3.3 Politiebataljon 101: een toepassing van het experiment van 
Milgram 

Een bijzondere casus is het politiebataljon 101. Een politiebataljon behoorde tot de 

ordepolitie. Officieel was het hun taak om de orde te handhaven in de gebieden die de 

nazi‟s veroverd hadden. Officieus speelden deze bataljons een grote rol bij de 

volkerenmoord. 

Uitzonderlijk aan politiebataljon 101, verantwoordelijk voor de executie van 38.000 en 

deportatie van 45.000 mensen, was dat aan de manschappen gevraagd werden of zij aan 

de executies wilden participeren. Interessant is ook dat er heel veel getuigenissen 

voorhanden zijn over dit bataljon. Tevens waren de leden ouder dan dertig en bevonden 

ze zich niet meer in een gevoelige periode, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij 

kindsoldaten. Ook waren de leden van een milieu dat niet zo toegankelijk was voor 

nationaalsocialistische ideeën. Ongeveer 80 à 90 procent van de leden zou zich schuldig 

bevonden hebben aan het doden van joden, iets wat hun eerst afschrok. Hier was ook van 

belang dat de daders zich konden distantiëren van hun slachtoffers, vermits de oorlog al 

bezig was en men zich dus de racistische ideeën eigen had gemaakt. Browning werd 

gevraagd of deze mannen extreem gewelddadig waren, vermits zij kozen om deel te 

nemen. Browning ontkent dit en vult aan: 
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“In dit verband brengt hij ook het concept „autoritair karakter‟ ter sprake. Dit concept 

heeft volgens hem slechts verklarende kracht voor zover er een sleeper-effect kan 

optreden: bestaande, maar niet manifeste gewelddadige neigingen kunnen worden 

geactiveerd als aan de overeenkomstige randvoorwaarden is voldaan. De 

carrièregerichtheid van de mannen vormt daarentegen volgens Browning geen goed 

verklaringsmodel, temeer omdat weigering om deel te nemen hoegenaamd geen 

consequenties had. Ook de rol van indoctrinatie en ideologische gebondenheid slaat 

Browning niet hoog aan.”
190

 

Browning denkt dat de verklaring moet gezocht worden bij fenomenen ontdekt in de 

sociale psychologie zoals het experiment van Milgram
191

 en Stanfordse 

gevangenisexperiment. Bij dat laatste concludeerde de onderzoeker, Zimbardo, in 1971 

dat mensen die op zich niet sadistisch zijn dit wel kunnen worden als de situatie hen 

daartoe aanzet.  

Welzer gaat dieper in op het Milgramexperiment. Hij onderscheidde diverse factoren, 

ontdekt op basis van andere uitvoeringen van het experiment, die hun bereidheid tot 

gehoorzamen bepaalden. Sociale nabijheid is één van die variabelen. Dit werd getest aan 

de hand van de „bring-a-friend-condition‟. Dit hield in dat diegene die de leerling speelt 

en diegene die de leerkracht speelt elkaar in het dagelijkse leven kennen. 

Vanzelfsprekend is de ongehoorzaamheid groter. 

Ook de manier waarop de onderzoeksleider optreedt, is van belang. Zo is er zelfs geen 

sprake van gehoorzaamheid als er twee onderzoeksleiders zijn die elkaar tegenspreken. 

De gehoorzaamheid is ook zeer laag als de leerkracht zelf mocht beslissen of en hoe hij 

de leerling bestraft. Milgram zelf stelde al dat de directe aanwezigheid van de 

onderzoeker meer indruk maakte dan het telefonisch doorgeven van de opdracht. Niet 
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alleen waren er toen meer ongehoorzame leraars, maar ze probeerden ook meer te 

sjoemelen. Als de leerkracht niet daadwerkelijk zelf diende te straffen, maar zijn opdracht 

diende door te geven aan een ander persoon, was de gehoorzaamheid wél groot. In deze 

situatie is het begrip geïntroduceerd door Bauman, namelijk “adiaforisering” van belang. 

Dit houdt in dat men zich niet verantwoordelijk voelt als men niet met de gevolgen van 

zijn handelen wordt geconfronteerd.  

Een derde belangrijke factor is het besluit om te gehoorzamen. In dit opzicht grijpt 

Welzer terug naar bataljon 101. Dit opereerde onder leiding van Majoor Trapp. Naar zijn 

manschappen toe zei hij in tranen dat ze een afschuwelijke opdracht voor de boeg 

hadden. Hij was op zich dus geen sterke autoriteit, maar hij vertegenwoordigde er wel 

één. Juist het feit dat hij als man een zwakke autoriteit was, kan van belang geweest zijn 

voor de beslissing van de meeste van zijn manschappen om niet te passen. Men mocht 

immers kiezen of men ging deelnemen aan de executies. Het beeld van een zwak man, 

die wel besefte dat de order uitgevoerd diende te worden, zal ongetwijfeld een zware 

indruk gemaakt hebben om de mannen. Het zal een oprechte indruk gemaakt hebben, en 

op die manier heeft dit motiverend gewerkt. Tevens zal dat teken van zwakte de loyaliteit 

van de manschappen aangemoedigd hebben. Wat los van de autoriteit, zijnde Trapp, ook 

gespeeld zal hebben is dat men, indien men paste, de verantwoordelijkheid voor het 

doden naar zijn kameraden opschoof. Aannemelijk was dat de soldaten meer redenen 

hadden om deel te nemen dan te passen: 

“Denk u eens in welke prijs een bataljonslid in zijn sociale leven zou betalen als hij, in de 

woorden van Browning, zich „non-conform‟ opstelde en „uit het gelid‟ trad: hij overtreedt 

groepsnormen die hij zelf deelt en voor geldig houdt, hij verzaakt zijn verplichtingen tot 

loyaliteit tegenover zijn commandant en de groep, en eventueel ook tegenover goede 

vrienden binnen de groep; hij komt buiten de groep te staan, die zijn houding arrogant, 

laf, zwak of iets dergelijks zal vinden, in elk geval niet prijzens-of bewonderenswaardig; 

en daarbij komt nog dat dit alles niet slechts tijdelijke, maar mogelijk duurzame 
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consequenties voor de betrokkene heeft die ten tijde van de uitvaardiging van het bevel 

nog niet te overzien zijn.”
192

 

Welzer vertelt ook dat hij zijn studenten de opdracht gaf om op te komen met argumenten 

pro en contra deelname aan de executies. De contralijst was klein en bestond maar uit 

drie punten: 

“een universalistische, in de filosofie wortelende ethiek die doden principieel afwijst, een 

christelijke moraal die doden verbiedt, en ten derde iets als een verwacht meevoelen met 

de slachtoffers - en voor zover we weten kunnen zulke overtuigingen en ideeën iemand 

slechts in zeldzame uitzonderingsgevallen afhouden van het plegen van geweld; het komt 

dan ook in het gewone leven voor dat de dominee zijn vrouw slaat. Dat iemand er 

ethische principes op na houdt, sluit niet uit dat hij ertegen zondigt.”
193

  

Een ander punt is het bevel. Hier wordt ook gebruik gemaakt van voorbeelden uit de 

Tweede Wereldoorlog. Het bevel dat men ook vrouwen en kinderen diende te executeren 

was eigenlijk maar een gewone uitbreiding van het bevel, maar zorgde toch voor meer 

problemen. Meestal gingen die executies wel door, doordat men gebruik maakt van drie 

psychologische mechanismen die men ook terugvindt in het experiment van Milgram. 

Het betreft “het opsplitsen of afschuiven van de verantwoordelijkheid, het besluit om te 

gehoorzamen en het zich subjectief distantiëren van de daad, die men intussen toch 

begaat.”
194

 De bevelen worden echter bijna allemaal nagevolgd. Zelfs als men 

ontredderd was door de aard van het bevel creëerde dit een gemeenschappelijk gevoel. 

Men twijfelde er echter nooit aan het bevel op te volgen. Men voelde zich dus in zijn 

twijfel gesterkt door het gevoel in de groep.  
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14.4 Morele rechtvaardiging bij genociden 

14.4.1 Morele rechtvaardiging bij de nazi’s 

De Holocaust leert ons dat mensen van dichtbij kunnen doden op hoog tempo. Op enkele 

uitzonderingen na leken de executeurs daar geen problemen mee te hebben. Een 

belangrijke oorzaak daarvan is dat ze het uitmoorden van de joden als noodzakelijk 

zagen. Niettegenstaande dat weinigen er plezier aan beleefden, deed men dit omdat het 

moest gebeuren. Indien zij zouden weigeren, zou de last op de schouders van hun 

collega‟s vallen.  

Goldenhagen zegt dat de politiebataljons niet ideologisch geïndoctrineerd werden. De 

soldaten zijn echter wel een onderdeel van de samenleving. Doordat deze samenleving 

langzaam vijandig werd naar de joden toe, nog lang voor de oorlog ontstond, werden zij 

echter wel geïndoctrineerd.  

In het perspectief van de nazi‟s was het doden van de joden moreel gerechtvaardigd. Het 

was moreel niet gerechtvaardigd om zich te buiten te gaan aan wreedheden tijdens deze 

executies. Zoals we gezien hebben, steunden zelf de toeschouwers de executies. Net 

doordat deze morele rechtvaardiging zo duidelijk aanwezig was, lukte het de soldaten om 

zo vlot te doden zonder psychiatrische stoornissen. Dit bevestigt de hypothese dat een 

geloof in het goede van wat men doet, een morele rechtvaardiging dus, de kloof tussen 

enerzijds het doden van de slachtoffers en anderzijds de psychiatrische stoornissen kan 

overbruggen. 

In dit hoofdstuk heb ik voornamelijk gefocust op de Holocaust omdat allerhande factoren 

hier duidelijk aanwezig zijn. Hierna zullen we zien dat bij de andere genociden de 

doeltreffendheid van de uitmoording hand in hand ging met de morele rechtvaardiging. 

14.4.2 Andere genociden 

Wat Vietnam betreft focust Welzer vooral op het drama in My Lai, op 16 maart 1968. Dit 

drama shockeert omdat er schijnbaar geen reden was om tot deze massamoord over te 
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gaan. Er was ook een bevel om de actie af te breken, wat de interventie van Thompson, 

die mensen probeerde te evacueren, verklaart. Ook was hier sprake van een 

georganiseerde executie. Deze groep week qua profiel niet af van andere soldaten die 

dienden in Vietnam: zelfde leeftijd, afkomst en opleiding. Men wist ook dat de Vietcong 

niet aanwezig was in dit dorp. Welzer onderscheidt een aantal redenen waarom dat deze 

massamoord heeft kunnen plaatsvinden. Ten eerste veralgemeent men zijn vijandsbeeld. 

Zo ziet men in baby‟s ook toekomstige strijders en is het dus geoorloofd om hen te 

doden.  

De oorlog was ook een partizanenoorlog: men was gedesoriënteerd, en de vijand die 

vertrouwd was met het terrein kreeg men nauwelijks te zien. De vijand werd dus 

mysterieus, en er ontstond een beeld van de vijand die bedreigt en die overal toe in staat 

is. De grensen tussen zowel diegene die de vijand was als diegene die men probeert te 

verdedigen vervaagden. De oorlog werd ook gevoerd voor een volk dat fundamenteel 

anders was, en niet tevreden met de hulp van de Amerikanen. 

Geweld werd in Vietnam ook in de hand gewerkt door het gebruik van drie militaire 

termen. Deze zorgden ervoor dat de grens tussen de vijand en de anderen vervaagden. Zo 

was er de bodycount. Het aantal dode tegenstanders was de maatstaf voor militair succes. 

Men paste ook de search and destroy-tactiek toe waarbij men zocht naar doelwitten en 

men die helemaal diende te vernietigen. Bepaalde zones waren ook free fire zones, waar 

op iedereen geschoten mocht worden.  

Emoties speelden ook mee bij My Lai vermits men net een geliefde collega verloor door 

een boobytrap. Na het doden werd de oorlogssituatie ook duidelijker, meer 

controleerbaar. 

Een andere genocide vond plaats in Rwanda. In 1994 werd daar een goed half miljoen 

mensen vermoord. Theoretische publicaties en propaganda gingen de burgeroorlog 

vooraf. Deze zorgden ervoor dat het etnische onderscheid, dat daarvoor vaag was, 

geaccentueerd werd. Er was ook sprake van een wisselwerking (accusation in a mirror) 

vermits de beide partijen de andere ervan verdachten hem te willen uitmoorden. In 
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Rwanda kende men ook een systeem waar burgers verplichte gemeenschapsarbeid 

dienden te verrichten. Het doden van de vijand werd gezien als een vorm van deze 

verplichte arbeid. Ook had men een burgerverdediging: in geval van dreiging konden 

burgers vlug gerekruteerd worden.  

In 1995 vond er ook een massamoord plaats in Joegoslavië. Omdat dit zo dicht bij het 

Westen plaatsvond, verraste dit. Ook hier zien we dat het doden alsmaar professioneler 

wordt en structuur biedt aan de daders. Hier probeerde ook één van de daders, 

Erdemovic, zich te onderscheiden van de anderen omdat hij correcter was in het doden. 

Zo stopte hij van zodra hem de mogelijkheid geboden werd om te stoppen met vuren. 

Welzer vat samen: 

“Kortom, Drazen Erdemovic is in zijn eigen constructie een volmaakte 

vertegenwoordiger van het type dader dat in dit boek steeds weer opduikt. Innerlijk tegen 

geweld en absoluut tegen doden, komt hij door vreselijke omstandigheden waarvoor hij 

niet verantwoordelijk is ten slotte in een eenheid terecht die ongelukkigerwijs massa-

executies moet uitvoeren, waartegen hij helemaal niets kan doen. Hij is ondanks zijn 

gewetensconflict genoodzaakt om het bevel op te volgen en, volgens zijn eigen woorden, 

executeert een groot aantal mensen, maar hij probeert een enkeling te helpen en maakt 

gebruik van de eerste de beste gelegenheid om te stoppen met doden, wat hem 

aanzienlijke problemen en ten slotte zelfs een schotwonde oplevert.”
195

 

Welzer hamert er ook op dat er slechts sprake is van gewetensbezwaren indien de dader 

zich met zijn slachtoffer identificeert. Bij massamoorden is het ook belangrijk om te 

begrijpen dat de dader vaak zijn slachtoffer niet meer als mens beschouwt.  

14.5 Conclusie 

Het is duidelijk dat Welzer er niet vanuit gaat dat mensen niet kunnen doden. Ten tijde 

van de Holocaust waren er veel factoren, die Marshall en Grossman onderscheiden, 
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aanwezig. De normalisering en desensibilisatie is hier van groot belang. De soldaten die 

nog niet eerder gedood hadden, werden als het ware in de executie gegooid. De executie 

was dan vaak al begonnen voor met kon beslissen of men wel wou deelnemen. Diegene 

die al deelgenomen hadden wenden aan het idee: het was een job en het moest zo vlug en 

goed mogelijk gebeuren. Niettegenstaande ze vaak een afkeer hadden, werden hun daden 

ondersteund door maatschappelijke maatregelen en het gegeven dat er burgers stonden 

toe te kijken. 
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15  De correctheid van de theorie van 
Marshall 

15.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik na of er genoeg argumenten zijn om Marshall te geloven. Zowel 

zijn persoon als werk zijn immers al in diskrediet gebracht. Ik bespreek waarom we toch 

geloof kunnen hechten aan Marshall en wat de alternatieve theorieën zijn. Kan hetgeen 

Marshall heeft waargenomen verklaard worden door de theorie “gain by illness”? Is 

Welzer verzoenbaar met Marshall? Kan de betere firing rate niet gewoon verklaard 

worden door de betere wapens? 

15.2 Waarom geloof hechten aan Marshall? 

Marshall wou boven alles dat soldaten beter voorbereid zouden worden op de oorlog. Hij 

wou dit zo hard dat hij om zijn doel te bereiken de firing rates wou creëren. Het effect 

was immers voor Marshall van groter belang dan het waarheidsgehalte van de details. Hij 

wou immers de aandacht vestigen op het onvermogen van soldaten om te vuren. Het kon 

zijn dat dit nodig was om de missie te voltooien of om hun eigen overleving te werk te 

stellen. Door middel van statistieken die misschien overdreven waren wou hij shockeren. 

Op die manier kon men de statistieken immers niet negeren. Het resultaat was dus 

belangrijker dan de manier waarop dit resultaat bereikt werd. 

Niettegenstaande dat er nog veel gezegd kan worden over deze controverse is dit niet de 

opzet van deze thesis. Het is eerder de bedoeling om de relevantie van Marshall in de 

oorlogsvoering te analyseren en te kijken wat het nut kan zijn van een morele 

rechtvaardiging. Zoals we gezien hebben manipuleerde Marshall waarschijnlijk de 

statistische cijfers die zijn concept van firing rate dienden te ondersteunen. Hij deed dit 

om iets dat hij observeerde aan te kaarten. Natuurlijk heeft hij op die manier zijn 

wetenschappelijke geloofwaardigheid in diskrediet gebracht, maar men dient de baby niet 
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met het badwater weg te gooien. Immers, Marshall heeft in Grossman een waardige 

verdediger gevonden die ook andere argumenten aanbrengt. Daarom kies ik er ook voor 

om de argumenten van Marshall te combineren met diegene die Grossman later nog 

bijvoegde of verder uitwerkte. 

Ik probeer in deze thesis niet de objectiviteit van het onderzoek van Marshall te claimen. 

Mijn inziens was hij immers niet objectief. Wel probeer ik na te gaan wat het 

psychologisch gegeven dat hij zo hard wou ten boek stellen precies is. Zijn onderzoek 

gebeurde inderdaad niet op een strikt objectieve manier maar zoals reeds geopperd kreeg 

hij zo de aandacht die hij wou, en hard nodig vond, voor zijn onderwerp. Ongetwijfeld is 

de theorie van Marshall van onmiskenbaar belang voor iedere theorie die het bestaan van 

een interne weerstand wil beschrijven. 

Vaak wordt in de controverse verwezen naar enerzijds Marshall als journalist, en 

Marshall als militair analyst. Diegene die nog iets uit de brand willen slepen, doen dit 

vaak door te zeggen dat men “Men against Fire” dient te zien als het werk van een 

journalist, maar wetenschappelijk niet correct onderbouwd.  

Tijdens een presentatie zei Marshall dat hij drie dingen geleerd had tijdens zijn leven: 

“No.1. Life is much too short; there is not time to learn very much; just about the time we 

begin to scratch beneath the surface of knowledge, fate jerks us shrieking to another 

stage. No.2. It is not necessary to learn very much to win an unmerited reputation for 

expertism in a given field: gaining about 1 percent more knowledge and experience than 

the competition, “you can‟t miss.” No.3. Practically every new truth one may develop 

which adds anything original or different to the mainstream of human knowledge arrives 

by accident. Intelligence and logic have little to do with the matter. The new idea has to 
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rise out of earth and “smack you about three times between the eyes” before you see 

it”.
196

 

Misschien kunnen we op die manier zijn ontdekkingen zien: het was iets dat hij 

bemerkte, zonder dat hij het onmiddellijk kon vatten. Tevens had hij te weinig tijd om 

échte diepgaande kennis rond dit onderwerp te vergaren.  

Het spreekt niet in het voordeel van Marshall dat zowel Cole als Westover
197

, twee 

figuren die doorheen zijn memoires terug komen, tegen hem getuigen. Naar de kritiek 

van Spiller wordt vaak verwezen als zijnde de kritiek die het debat beslechtte. Men kan 

zich dan terecht de vraag stellen hoe het komt dat het debat nog steeds doorgaat. Spiller 

baseert zijn kritiek grotendeels op het ontbreken van informatie waarin duidelijk te 

vinden is dat Marshall de soldaten vroeg naar eventuele participatie in het vuren. 

Vanzelfsprekend kan men nooit met 100% zekerheid aantonen dat bepaalde gegevens 

niét bestaan. We kunnen juist in de voortzetting van het debat ná Spiller argumenten zien 

die pleiten in het voordeel van Marshall. Op zijn minst kan men zeggen dat Marshall erin 

slaagde iets te raken, maar er onvoldoende in slaagde om dit te doorgronden. 

Het concept van interne weerstand en de relevante factoren slagen erin om veel zaken te 

verklaren. Het aantal psychiatrische aandoeningen, vooral ten tijde van Vietnam, was 

groot. Dit gegeven vindt plaats nadat Marshall al zijn theorie ontwikkeld had. Grossman 

gebruikt het echter terecht als een argument dat voor Marshall pleit. Het valt immers 

perfect te verklaren aan de hand van de theorie van Marshall. 

Het is natuurlijk ook niet zo dat, indien een theorie erin slaagt dingen te verklaren, deze 

theorie correct is. Dat de factoren hier besproken een rol spelen, staat zelf niet ter 

discussie. Zelfs de meest bekwame doders voelden vaak eerst een walging. Al deze 

factoren reduceren deze walging. 
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We hebben ook gezien bij de nazi‟s dat deze ervan overtuigd waren dat er gedood moest 

worden. Ze hadden ook niet te lijden van depressies of zo. Het voornaamste verschil 

tussen hen en soldaten in Vietnam bijvoorbeeld, is dat zij er écht van overtuigd waren dat 

deze mensen minderwaardig waren en ze gedood dienden te worden. De gehele 

samenleving steunde hen en al hun collega‟s deden hetzelfde. We zien hier dus dat een 

bewuste rationalisatie, het besef van eigen goed, wél een cruciale rol speelt. De weerstand 

werd hier overwonnen, omdat er nu eenmaal gedood diende te worden. De rationalisatie 

was hier zeer extreem, met alle dramatische gevolgen van dien.  

Dat rationalisatie, en dus verantwoording, een rol kan spelen bij deze weerstand en de 

psychiatrische aandoeningen achteraf is hier wel duidelijk. Daarom ook besloot ik het 

hoofdstuk van morele rechtvaardiging toe te voegen, vermits dit erin kan slagen de kloof 

tussen de hoge firing rate en de vele psychiatrische stoornissen te dichten. Zo kan men 

het bijvoorbeeld als voorwaarde voor strijdende soldaten zien dat zij dienen overtuigd te 

zijn van de oorlog. Ook kan men tijdens training de correctheid van de oorlog in kwestie 

onderwijzen. 

Naar “gain by illness” hebben we reeds al verwezen. Deze theorie stelt dat mensen 

psychiatrische aandoeningen ontwikkelen zodat ze zouden weggehaald worden van het 

front, en dus in veiligheid zouden zijn. Vele gevallen van psychiatrische aandoeningen 

treden ook op na de oorlog. In zo‟n geval hebben de veteranen niets meer te winnen met 

ziek te worden.  

Betere wapens zouden de stijgende firing rate ook kunnen verklaren. Betere wapens 

zorgen immers ook voor een grotere fysieke afstand. Deze theorie houdt echter geen 

rekening met de psychiatrische aandoeningen en gaat voorbij aan het gegeven dat 

soldaten vaak toegaven dat ze niet vuurden. 

Ik denk dat Welzer erin slaagt een goede analyse te geven van hoe deze normale mensen 

uiteindelijk massamoordenaars worden. De daders ervaren toch een walging, wat op 

weerstand kan wijzen. De factoren die het doden kunnen beïnvloeden zijn hier allemaal 
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in sterke mate aanwezig. Vermits men ook écht gelooft dat men goed doet, heeft men een 

verantwoording, waardoor men niet aan psychiatrische aandoeningen lijdt. 

15.3 Conclusie 

De alternatieve theorieën slagen er niet in om alles te verklaren. Sommige theorieën gaan 

voorbij aan bepaalde gegevens, zoals de psychiatrische aandoeningen. Andere schijnbare 

tegenstrijdige theorieën zijn dan weer compatibel met Marshall.  

De voornaamste kritiek op Marshall is dat hij geen gegevens had om zijn bevindingen 

omtrent de firing rate te staven. Zoals reeds gezegd kan men onmogelijk bewijzen dat iets 

niet bestaat. Zelfs als we ervan uitgaan dat deze kritiek terecht is, wat waarschijnlijk wel 

het geval is, is deze theorie nog altijd te redden. Omdat de onderbouwende data 

ontbreken, dient men de gehele theorie niet als foutief te zien. Men moet het werk van 

Marshall niet als een wetenschappelijk, maar als een journalistiek werk zien. Alhoewel 

hij dan ook een deontologische fout maakte, zou zijn werk journalistiek gezien nog altijd 

heel wat waard geweest zijn zelfs zonder bewijsmateriaal. 

Niettegenstaande dat met Marshall niet kan beschouwen als een correct wetenschapper, 

verdient zijn theorie toch krediet vermits er duidelijk argumenten zijn die in zijn voordeel 

spreken. Het gegeven dat het debat nog steeds verder gezet wordt, maakt duidelijk dat 

hieromtrent nog geen consensus is. Het zou dus foutief zijn om Marshall zijn theorie te 

verwerpen op basis van methodologische redenen. 
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16  Conclusie 

In deze thesis wou ik de gedachte van de interne weerstand om te doden verduidelijken. 

Uiteindelijk hoop ik dat deze thesis erin slaagde duidelijk te stellen dat er een interne 

weerstand is en dat de lage firing rates die Marshall ontdekte een degelijk argument zijn 

om het bestaan ervan te onderbouwen. Tevens wou ik de relevante factoren die deze 

weerstand kunnen manipuleren verklaren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het gemak 

waarmee men kan doden afhangt van drie cruciale factoren, namelijk de fysieke en 

emotionele afstand, de groepsdruk en de autoriteit.  

Waarop ik ook wou focussen is de kloof tussen de acties van de soldaten, doden op basis 

van hun conditionering, en de omgang daarmee, die leidt tot psychiatrische stoornissen. 

Dit beklemtoont namelijk de noodzaak aan een beslissende aanvullende factor op de 

theorie van Grossman en Marshall die deze kloof zou kunnen dichten. Ik ben ervan 

overtuigd dat de beste manier om deze kloof te dichten het geven van een morele 

rechtvaardiging is. Het objectief weten dat een actie rechtvaardig is zorgt er immers voor 

dat het op een subjectief niveau gemakkelijker is om met zijn gedane acties om te gaan. 

Het is moeilijk om energie te vestigen in deze factor vermits soldaten even goed zullen 

kunnen doden met of zonder de morele rechtvaardiging. Op die manier onderscheidt deze 

factor zich dus van de andere cruciale factoren. Dat de hedendaagse soldaat een goede 

doder is, en de firing rates dus hoog zijn, zal niemand betwijfelen. Het succes daarvan is 

toe te schrijven aan de training, waar Marshall ongetwijfeld een zekere invloed op had. 

Men dient echter ook te investeren in de mentale gezondheid van de soldaten achteraf, en 

daarvoor dient deze morele rechtvaardiging. Of dit de taak is van de leiders betwijfel ik. 

Het is echter de taak van een natie dat zij, indien ze verwikkeld raakt in een oorlog, een 

coherente argumentatie kan aanreiken aan de dienstdoende soldaten waarom de oorlog 

gerechtvaardigd is, en waarom het leger in kwestie de correcte waarden vertolkt. Alleen 

op die manier zal een soldaat kunnen leren omgaan met het feit dat hij iets wezenlijk aan 

zijn menselijke natuur verbroken heeft, namelijk de interne weerstand. De individuele 

verantwoordelijkheid van de soldaten zal gereduceerd worden als er een overkoepelende 



Claire Maréchal Licentiaatsthesis  

 

189 

verantwoordelijkheid, een morele rechtvaardiging, gedragen wordt door de natie. Deze 

rechtvaardiging kan helpen bij het vermijden van psychiatrische stoornissen. We zien 

immers dat diegene die ervan overtuigd waren dat ze correct handelden, daar niet aan 

leden. 
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