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Dutchh Summary Getekend bij het ontstaan: 
Nederlandsee Overgang naar moderniteit 
samenvattingg i n E u r o p a e n h e t Midden Oosten 

Hett thema van deze studie laat zich omschrijven als het kritisch herzien van vele 
vann de aannames vooronderstellingen waarop een groot "bouwselwerk" van de "derde 
wereld",, ontwikkelings/onderontwikkelings, en/of regio studies, studies over de routes 
naarr moderniteit, en uiteindelijk ons begrip van de moderne wereldgeschiedenis berust. 
Ditt bouwsel bestaat uit het tegenover elkaar plaatsen van de geavanceerde kapitalistische 
landenn - en dan vooral Europa - meten de rest van de wereld op de grond van de 
gedachtee dat het ontwikkelingspad naar moderniteit van de eerstgenoemde uniek is. 

Hett is de mening van de auteur, dat het, om de heersende impasse in de 
ontwikkelingsstudiess te doorbreken, het nodig is een nieuwe vergelijkende benadering 
vann de geschiedenis van het moderne Europa te zoeken. Want, ondanks de vele 
doorbrakenn in studies die de opgang van het moderne Europa behandelen, of ook studies 
overr enerzijds het Westers kapitalisme enerzijds, en anderzijds de sociaalo-economische 
structurenn van verschillende regio's in Azië, Afrika en Latijns-Amerika anderzijds, 
hebbenn wetenschappers en studenten onderzoekers van het vroeg- moderne Europa bij 
voorbaatt de mogelijkheid uitgesloten om hun bevindingen naar niet- Europese 
maatschappijenn te vertalen uitgesloten. 

Zo'nn a priori ideologische vooringenomenheid tegen het verbinden van de 
geschiedeniss van de derde wereld met die van de rest van de wereld kan de bijna totale 
onwetendheidd van de processen die tot de formatie van het moderne Europa (en 
kapitalismee in het algemeen) onder derde wereld kenners verklaren. Een doelbewuste 
onwetendheidd negeren van de Europese (en kapitalistische) geschiedenis heeft het zo 
'gewoon'' gemaakt om te beginnen met een paar paragrafen, waarin algemeen bekende 
gangbaregangbare (en maar ongefundeerde) generalisaties over een stereotype Europese 
geschiedeniss worden herhaald om te laten zien waar en waarom "wij" , dat is de derde 
wereld,, niet konden, niet kunnen, en niet zullen worden zoals "zij" . Een standaard 
tegenstellingg houdt dan de volgende stellingen in: 

Inn tegenstelling tot Europa, is de rol van "externe factoren", dat wil zeggen de 
incorporatiee in de wereld kapitalistische orde en/of de kolonialistische annexatie, cruciaal 
geweestt in: 
-- de creatie en vormgeving en creatie van een arbitrair gedefinieerde nationale territoriale 
eenhedenn in de derde wereld; 
-- het overbrengen van de manieren van productiewijzen, die gunstiger zijn voor de 
behoeftess van de wereldmarkt; 
-- de vorming van de locale klassenstructuren in de afhankelijke landen; en het 
veroorzakenn van afhankelijkheid / onderontwikkeling. 

Vanwegee het bovenstaande, is de relatie die we bij de inheemse sociale structuren 
vindenn anders dan die we in Europa aantreffen, en wel hierin: 
-- waar in Europa een opkomende productieve industriële bourgeoisie in conflict raakte 
mett het feodale systeem, kwam de bourgeoisie in de derde wereld bourgeoisie juist voort 
uitt het feodale landheerschap, en sloot het dus een verbond met dat systeem; 
-- waar de bourgeoisie in Europa de staatsmacht verkreeg greep en de bestaande instituties 
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transformeerdee in democratische en pluralistische instituties, had de afhankelijke staat in 
dee derde wereld belang bij het in stand houden van de afhankelijkheid van de wereld 
kapitalistischee markt, en dus in het in stand houden van onderontwikkeling en autoritair 
bestuur; ; 
-- de nationale revoluties van de derde wereld waren niet het product van soortgelijke 
processenn zoals die in Europa te onderscheiden zijn. Ze reageerden intussen daarentegen 
zowell  tegen kapitalisten als pre-kapitalisten en installeerden étatistische regimes, en dus: 
geven,, in tegenstelling tot Europa, in de derde wereld de staten vorm aan de locale 
klassenn en brengen eiden ze tot de dominante klassen voort, en niet vice versa. De 
"klassieke""  en "normale' relaties tussen dominante klassen en staten die bestonden voor 
dee revoluties, dat wil zeggen de welvarende klassen die het staatsapparaat aanwendden 
voorr hun belangen, werden in dit geval "op z'n kop gezet". 

Dee uiteindelijke conclusie van dit soort typische benaderingen is dat het nutteloos 
zouu zijn, of in ieder geval irrelevant om de structuren, worstelingen en evolutie van derde 
wereldd maatschappijen in termen van "westerse" categorieën - zoals klassen, 
klassenbelangen,, en op klassen gebaseerde ideologieën - te bestuderen, omdat deze 
simpelwegg niet toepasbaar zouden zijn op de context van de derde wereld. 

Waarr deze studie stelt zich nu op richt is ten doel te het laten zien dat de weg van 
dee derde wereld naar moderniteit, niet uniek is. Dat betekent tegelijkertijd, door z'n 
implicaties,, tevens dat het referentiepunt niet uniek is; in dit geval de Europese weg naar 
moderniteit.. Echter, een enorme bouwwerksel van theorie, /beschrijving en speculatie 
gebaseerdd op a priori vooronderstelde over a priori tegenstellingen in plaats van op 
onbevooroordeeldee vergelijkingen heeft het bijna onmogelijk gemaakt om verder te gaan 
zonderr eerst kritisch te kijken naar verscheidene standaardwerken over een aantal 
onderwerpen. . 

Bovendienn is er een bijkomend probleem wanneer men beslist om het Midden 
Oostenn als het onderzoeksobject voor onze studie te nemen. Theorieën over 
onderontwikkelingg startten van vonden hun oorsprong in Latijns Amerika, werden daarna 
inn passeerden over sub-Sahara Afrika omarmd, en eindigden in Oost-Azië, waarbij ze het 
Middenn Oosten voorbij schoten. De meeste, zoniet alle, Midden Oosten specialisten 
warenn politieke wetenschappers, sommigen met kwalificaties van het hoogste kaliber. Zij 
haddenn daardoor een afkeer voor van sociaal-economische generalisaties, vergelijkingen, 
theoretiseringen,, of het testen van een specifieke theoretische veronderstelling, zelfs als 
zee ook al brachten ze sommige van de beste empirische studies produceerden voort -
waaraann ook dit werk verschuldigd is. Vandaar uit waren de pogingen om het Midden 
Oostenn te "redden" van zijn uitzonderlijkheid er op gericht op het te laten zien dat het 
Middenn Oosten dezelfde modaliteiten wegen volgt die ook de opkomst en , het 
functionerenn en de uitkomst van andere derde wereld formaties bepalen. Zover ik kan 
overzien,, heeft geen studie ooit geprobeerd de regio, of anders aspecten van zijn 
structuren,, te vergelijken met de ontwikkelde kapitalistische tanden, of met Europa. Zo'n 
vergelijkingg is niet eens gemaakt met Oost Europa, waarmee het Midden Oosten zoveel 
gemeenn heeft: beide regio's maakten deel uit van een groot en gecentraliseerd rijk, het 
Ottomaansee en het Habsburgse. Beiden waren het slachtoffer van de dreigende invallen 
vann nomaden. In beide regio's ontstonden de "moderne" staatsstructuren en 
onafhankelijkheidd pas rond de Eerste Wereldoorlog. 

Dee uitkomst van dergelijke studies, die geprobeerd hebben de theorie in het hart 
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vann de studie van het Midden Oosten theoretisch te plaatsenfunderen. laat zich niet 
moeilijkk raden. Zelfs wanneer de betreffende auteur niet expliciet de afhankelijkheids-
en/off  wereld systeem benadering aanhing, vormt de veronderstelling dat kolonialisme /en 
imperialismee de regio's structuren hebben vervormd - - waardoor de regio het van zijn 
"natuurlijke""  pad van ontwikkeling afweek, wat hetgeen onderontwikkeling en 
afhankelijkheidd "creëerde", en een perifeer kapitalisme voortbracht dat radicaal anders is 
dann het kapitalisme van het centrum - bijna altijd de ruggengraat van het verhaal. 

Ditt werk is een poging om poogt een wezenlijk andere uiteenzetting lezing van de 
vormingg van de huidige derde wereld te presenteren. Het uitgangspunt is dat sociale 
veranderingg niet zou moeten worden gezien in termen van een valse dichotomie: interne 
versuss externe effecten. Iedere Geen enkele gemeenschap, maatschappij of entiteit kan 
niett geïdentificeerd worden zonder het bestaan van een andere gemeenschap, 
maatschappijj  of entiteit en de onderlinge betrekkingen in acht te nemen., die op elkaar 
inwerken.. Echter, de cruciale vragen zijn: Hoe verinnerlijkt een gegeven gemeenschap of 
entiteitt de omringende indrukkenimpulsen uit de omgeving? En, waarom verinnerlijkt 
eenn gemeenschap of entiteit deze gebeurt dit op die bepaalde manier op een dat gegeven 
momentt in de tijd? Zoals ik heb proberen te laten zien, heeftbben noch het vroeg-
modernee Europa, noch - natuurlijk - de derde wereld zich geïsoleerd in isolement 
ontwikkeltd.. Het waren, en zijn de bestaande sociale relaties verhoudingen binnen elke 
maatschappijj  die de uitkomst van deze interactie bepaald en gedefinieerd hebben, die 
hetgeenn de botsing van twee. of meer, sets van belangen met zich meebrengt. 

Datt wil niet zeggen dat de machtsverhoudingen tussen de twee. of meer, 
botsendee sets van belangen, onbelangrijk zijn, maar dat de sterkere van dit stelsel bij de 
pogingenn zijn overwicht te verzekeren alleen handelt binnen de beperkingen zoals die 
neergelegdd zijn door van het bestaande stelsel van sociale relaties verhoudingen binnen 
dee gegeven gemeenschap of maatschappij. Met andere woorden, men kan geen helder 
begripp krijgen van een bepaalde maatschappij, of regio door het simpel oproepen van 
zulkee begrippen als "de belangen van de koloniale of imperialistische machten", of 
"processenn van globalisering", of "westerse plannen", etc. 

Ondankss de uitgebreide referenties,het boven gestelde is het niet de ambitie van 
dezee schrijver om een werk over "de derde wereld" te produceren, noch een theorie over 
ontwikkeling/onderontwikkeling,, noch over een specifiek gebied in de wereld, noch een 
vergelijkingg tussen Europa en het Midden Oosten. Dit boek richt zich eerder op het 
leverenn van een bijdrage aan de theorievorming over sociale formaties, in het bijzonder 
aann ons inzicht in de dynamiek van het kapitalisme: de oorsprong, het potentieel en de 
modaliteitenn van de zijn verspreiding over door tijd en plaatsruimte. Anders gezegd 
probeerprobeer ik de locale geschiedenissen te plaatsen binnen een algemeen kader van een 
theoriee over de kapitalistische expansie op wereldschaal. Dit houdt logischerwijs een 
studiee in naar de vormen, instituties, instrumenten en mechanismen waardoor en door 
welkee kapitalistische relaties van sociale productieverhoudingen wortel schieten binnen 
verschillendee uiteenlopende maatschappijen. Dus 'Europa' is hier niet behandeld als een 
geografischh gebied, maar eerder als een abstract model. Dit is ook de verklaring waarom 
Engeland,, dat traditioneel gezien wordt als de uitzondering, hier bewust gekozen is als 
eenn case voor vele vergelijkingen, gevolgd door verschillende naast andere Europese 
landen.. Het behoeft geen nadruk betoog dat veel beleid, processen en procedures, die zich 
voordedenn binnen een specifieke Europese context niet noodzakelijkerwijs bijdroegen 
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aann waren voor de opkomst en consolidatie van het kapitalisme. Juist Het zijn de 
algemenee processen, of diegenen waarvan het gedemonstreerd kan worden dat ze 
noodzakelijkk waren, die worden behandeld worden in dit boek behandeld. Het moge 
duidelijkk zijn dat de "noodzakelijke" processen niet gezien moeten worden als die 
processenn die alle landen en maatschappijen hebben doorgemaakt. Een Frankrijk met een 
zijnn relatief grote vrije boerenstand aan de vooravond van de revolutie onderging 
veranderingenn die Groot-Brittannië niet gekend heeft. Het gefragmenteerde Duitsland 
heeftt op een manier moeten centraliseren die vele anderen niet hebben hoeven ervaren. 

Maarr voor het vaststellen van het bestaan (of de afwezigheid) van een universele 
trendd in de ontwikkeling en sociale transformatie gedurende de moderne in verschillende 
historischee tijdperken en door in verschillende gebieden heen, was het als eerste nodig 
eenn conceptueel apparaat te ontwikkelen dat kon worden toegepast op het onderwerp van 
dezee studie. Dit conceptueel apparaat is niet beperkt gebleven tot het herdefiniëren van 
abstractee categorieën, hoewel dit een belangrijke plaats in het onderzoek heeft 
ingenomen.. Het probeert ook verder te gaan door vragen te stellen bij de betekenis en het 
belangg van bepaalde structurele veranderingen die bepaalde Europese gebieden hebben 
gezienn ervaren gedurende hun transformaties en daarbij te bekijken of deze toevallig van 
aardd zijn geweest, of dat deze per definitie verenigd noodzakelijk verbonden waren met 
dee moderne bourgeois burgerlijke transformatie. Dit is. denk ik, een essentiële stap 
geweestt in het reconstrueren van een model van kapitalistische verandering dat 
gecontroleerdd geverifieerd zou kunnen worden in de latere fases van het onderzoek, en 
well  in het licht van de ervaringen van de (late) laatkomers (misschien te laat?), inclusief 
hethet Midden Oosten. 

Zo'nn benadering heeft het mogelijk gemaakt de volgende vraag te beantwoorden: 
Waaromm Europa? Waarom zouden we de processen van veranderingen in een gegeven 
enigg gebied vergelijken met die van in het moderne Europa? De noodzaak voor zo'nzo'n 
vergelijkendee benadering kwam zeker niet voort uit een geloof in de superioriteit van 
enigg systeem of cultuur, noch van uit een politieke belang wens over hoe om een bepaald 
gebiedd de Europese weg te laten navolgenzou kunnen trachten te evenaren. Ik heb 
geprobeerdd te laten zien dat lange-termijn processen van sociale verandering een eigen 
internee logica volgen die ongevoelig is voor politieke en beleids/politieke voorschriften 
enn dat het werk van sociale wetenschappers er dus niet uit bestaat "vindingrijker" te zijn 
inn het "ontwerpen" van nieuwe wegen, maar dat deze bestaat uit het bestuderen van de 
internee sociale structuren met het doel de meest waarschijnlijke wegen te onderscheiden 
diee deze structuren geneigd zijn in te slaan, onafhankelijk van de politieke voorkeuren 
vann de onderzoeker. Dit betekent natuurlijk niet dat de reikwijdte van bestuurlijke 
veranderingenn nul is, maar intussen wel dat deze niet een vastomlijnd onbeperkt is. 

Sindss het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben veel delen van de derde 
wereldd processen doorgemaakt die bijna identiek zijn met wat het moderne Europa in zijn 
vormendee decennia heeft gezien ervaren. Daarom zou het naïef zijn je onder een 
voorwendsell  zich af te wenden van die vergelijkende benadering, om welke reden ook. 
Eenn meer vruchtbaarder oefening zou het zijn juist een poging zijn te onderzoeken hoe 
gelijkendd deze manifestaties zijn, en of ze symptomen zijn van dezelfde of 
gelijkesoortigee fenomenen, en of de uitkomst dan noodzakelijkerwijs gelijkaardig zou 
zijnn aan die in Europa. 
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Structuurr van dit werk: 

Gewoonlijkk verwacht de lezer dat een schrijver zijn / haar werk begint met een 
opsommingg van de theoretische zaken die in het boek aan bod komen. Na de 
"theoretischee hoofdstukken" verwacht men dan dat de empirische volgen. Een 
alternatievee andere conventionele manier voor het indelen van een boek is te beginnen 
mett de empirische data en te eindigen met de theoretische conclusies. De structuur van 
ditt onderzoek volgt geen van beide aanpakken. De redenen hiervoor vloeien direct voort 
uitt het type argumenten dat ik heb geprobeerd te ontwikkelen door het hele werk heen, 
dat,, ondanks dat hoewel het leunt op een rijkdom vaan empirische data, theoretisch van 
natuurr is gebleven. 

Hett vaststellen van het bestaan van universele patronen voor de overgang naar 
moderniteitt kan niet gemaakt worden vastgesteld zonder aandacht te schenken aan - ten 
minstee - vier complexe en met elkaar verbonden onderwerpen: 

1.. De structuur en werkingsmechanismen van premoderne systemen in het 
Middenn Oosten, waarvan de "typische eigenheid" bijna altijd als vanzelfsprekend is 
aangenomenn door verschillende auteurs en stromingen. Deze zogenaamde "eigenheid" 
neemtt twee overlappende, maar niet noodzakelijkerwijs elkaar uitsluitende vormen aan. 
Menn gaat ervan uit dat de ene verankerd is in de prekoloniale geschiedenis van de regio, 
diee de verschillende vormen van "oriëntaals despotisme", "Aziatische productiewijze", of 
dee schatplichtige structuren heeft gevormd. 

Dee eerste drie hoofdstukken van dit boek zijn een poging deze hypotheses te 
onderzoekenn door het vergelijken van de prekapitalistische structuren van de Mashreq 
enerzijdss met de zogenaamd normaal functionerende prekapitalistische formaties in 
Europaa anderzijds. Maar, het ontzenuwen van de mythe van het bijzondere de 
uitzonderlijkee Mashreq kon niet direct gedaan ontzenuwd worden door het weergeven 
vann een al bestaand prekapitalistisch "model", waartegen de achtergrond waarvan enkele 
concretee gevallen gestandaardiseerd konden worden zodat ze er netjes binnen zouden 
passen.. Dat abstracte model moest eerst uitgewerkt worden. En dat is waar het tweede 
onderwerpp naar voren komt. 

2.. De gestroomlijnde gestyleerde tekstboeken versie van Europa's 
prekapitalistischee geschiedenis en Europa's diversiteit en complexiteit in de overgang 
naarr de moderne era hebben het noodzakelijk gemaakt om enkele wijdverbreide 
"waarheden""  hierover opnieuw te heronderzoeken: de klassenformaties en identiteiten 
onderr het prekapitalisme, de relaties en conflicten onder de belangrijkste sociale groepen, 
dee verhouding tussen politieke autoriteit en eigendom en de dynamiek van de transitie 
naarr het kapitalisme. 

Vandaarr dat het eerste hoofdstuk begint met een analyse van agrarische 
klassenstructurenn en relaties, aangezien zij de sociale werkelijkheid van de 
prekapitalistischee systemen bepaalden. De agrarische klassenstructuren plaatsten limieten 
enn beperkingten op de dynamiek van de urbane structuren, waarover de twee volgende 
hoofdstukkenn handelen. Het is daarbij de bedoeling na te gaan wat klopt van de 
wijdverspreidee mening dat de "derde wereld bourgeoisie" anders zou zijn dan zijn haar 
Europesee tegenhanger, waarbij de eerste profeoudaal en parasitair zou zijn, en de tweede 
antifeoudaall  en productief. 

3.. De analyse van de eerste drie hoofdstukken, die vooral op empiriesch van aard 
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iss gebaseerd, heeft het basis materiaal geleverd om het derde onderwerp aan te snijden: 
namelijkk een analyse van de zeer abstracte concepten van sociale formaties, macht en 
autoriteit,, klassen, klassenidentiteit en klassenposities onder het prekapitalisme. Het 
behandelenn van deze onderwerpen in de hoofdstukken vier en vijf staat ons dan toe een 
aantall  belangrijke conclusies te trekken over het functioneren, de logica en structuren van 
dee systemen in het Midden Oosten. Eén conclusie luidt dat het plaatsen van de 
laatstgenoemdee in een kwalitatief unieke categorie die verschilt van de Europese 
formaties,, het product is van een dubbel foutiefve (maar helaas dominante) lezing van de 
geschiedenis. . 

4.. Het vierde belangrijke onderwerp van deze studie handelt over is de andere 
variantt van het "apart plaatsenuitzonderen" van de Mashreq; namelijk die variant die de 
roll  van het kolonialisme/imperialisme in het "verstoren" van de "interne logica" van de 
ontwikkelingg benadrukt. Of de voorstanders van de "oorspronkelijke 
uitzonderingvreemdheid""  these geloven dat de formaties in het Midden Oosten een 
inherentee tendens tot het ontwikkelen van kapitalisme bezaten of juist niet, wordt een 
onbelangrijkee vraag in het licht van het feit dat zeij (gevolgd door vele anderen die niet 
dezee theses voorschrijven) het er bijna allemaal (gevolgd door vele anderen die niet deze 
thesess voorschrijven) over eens zijn dat het tijdperk van het kolonialisme, en later het 
imperialisme,, het lot van het Midden Oosten en de hele niet-kapitalistische wereld 
drastischh heeft hvervonnd. Nu waren het de geïndustrialiseerde landen van het "centrum" 
diee de rest van de wereld aan het "onderontwikkelen" waren. De opgang - of soms het 
niet-opgaann - naar moderniteit was voor het laatstgenoemde deel van de wereld enkel een 
functiee van koloniale/imperialistische belangen, en van de specifieke blik van een 
gegevenn auteur op de moderniserende of niet-moderniserende rol van het 
kolonialisme/imperialisme.. Hoofdstuk zes tot en met negen proberen de vergelijkbare 
reiss van zowel het Midden Oosten als Europa van het prekapitalisme tot de opkomst van 
moderniteitt te behandelen. Hoewel men zou verwachten dat het Midden Oosten van na de 
Tweedee Wereldoorlog geanalyseerd zou worden in termen die hetzelfde zijn als die 
toegepastt worden bij analyses van andere derde wereld formaties, zijn er verschillende 
auteurss die nog steeds de neiging vertonen deze regio af te schermen door het maken van 
wisselendee claims op ten aanzien van zijn "exceptionele" kenmerken, zoals de rol van de 
Islam,, of de zogenaamde weerstand tegen democratisering. Daarentegen is het mijn 
opvattingg dat de meeste van de argumenten in hoofdstuk zes tot en met negen toegepast 
kunnenn worden op andere gevallen buiten het Midden Oosten. Deze vier hoofdstukken 
proberenn de Midden-Oosterse weg naar moderniteit te situeren binnen een universele 
weg.. Het universele pad is, nogmaals, geabstraheerd uit het enige historische patroon dat 
wee tot nu toe voor handen hebben: West Europa, Japan, de VS, en nu de NISs (de 
Nieuwee Industrialiserende Staten). 

Hoewell  de vermeende bijzonderheden van het Midden Oosten expliciet en in 
detaill  behandeld worden in deze hoofdstukken, iwas het mijn overkoepelende 
voornaamstee zorg geweest om te laten zien dat veel van de overdrijvingeven over de 
zogenaamdee specifieke karakter eigenschappen van het Midden Oosten in feite niet-
specifiekk iszijn, wanneer we de rol van religie als een baken van identiteit in Europa's 
opkomstt naar moderniteit, of de rol van politiek in de opgang naar moderniteit met zorg 
bestuderen.. Vandaar ook dat de conclusies en methodologie van de hoofdstukken zes tot 
enn met negen ook toegepast kunnen worden op andere delen van de derde wereld. 

386 6 



Opp het eerste gezicht kan hoofdstuk tien er wat vreemd uitzien, en wel om 
tweeledigg redenen. Ten eerste is het geen samenvatting van de gedane arbeid en de 
daaruitt bereikte conclusies. Daarbij is de En ten tweede is dit hoofdstuk reden voor zijn 
vreemdheidd dat, terwijl het hele boek toch een poging is om het bestaan van universele 
trendss in de wegen van verschillende formaties naar moderniteit vast te stellen, dit 
hoofdstukk juist een poging is de ironie uit te leggen dat ondanks de opvallend gelijke 
processenn die het Midden Oosten en grote delen van Europa hebben ondergaan, de eerste 
regioo vandaag de dag alleen Sub-Sahara Afrika voor achter zich laat in termen van de 
meestee annoede en ontwikkelings indicatoren voor ontwikkeling. 

Hoofdstukk tien bouwt voort op de analyse zoals die in eerdere hoofdstukken is 
neergezet,, vooral uitin hoofdstuk zeven, waar ik geprobeerd heb een onderscheid te 
makenn tussen modernisering en bourgeoisvorming verburgerlijking enerzijds, en 
kapitalismee anderzijds. In dit laatste hoofdstuk heb ik aangegeven dat, ondanks de 
overeenkomstenn tussen de Midden-Oosterse weg naar moderniteit en vele andere 
succesvollee gevallen, een volledig sociale structuur volledig gebaseerd op een systeem 
vann rentenierschapen elke poging tot industrialisatie zinloos en niet winstverliesgevend 
maakte.. De auteur is zich ervan bewust dat de methodologische en empirische zaken die 
komenn kijken bij het analyseren van rentenier formaties zeker meer vragen dan één 
concluderendd hoofdstuk. Maar. mijn intentie is altijd geweest om er nogmaals erop te 
wijzenn dat er niets in de afgelegde trajecten naar moderniteit in het Midden Oosten te 
vindenn is duidt op het noodzakelijk bij herhaling voortduren van onderontwikkeling. Dat 
herinnertt ons opnieuw eraan dat vergelijkbare soortgelijke beginpunten en afgelegde 
trajectenn wegen en beginpunten niet noodzakelijkerwijs tot gelijkesoortige uitkomsten 
leiden. . 
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