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Voorwoord d

Ditt boek gaat over staatsvorming en geweld, over natievorming en nationalisme,, over vervolging en etnisch conflict, en over civilisering en
decivilisering.. Het behoeft nauwelijks betoog dat geweld beschouwd
kann worden als een van de meest fundamentele en duurzame problemenn van het menselijk samenleven. Een zekere mate van veiligheid is
eenn onontbeerlijke voorwaarde voor geregeld samenleven en altijd en
overall hebben mensen gezocht naar arrangementen om geweldgebruikk te beheersen en veiligheid te waarborgen. Ze zijn daar vaak ook
voorr langere tijd in geslaagd, maar veiligheid is altijd een relatief gegevenn en geen enkele samenleving is immuun voor geweld. Door vreedzaamm met elkaar om te gaan kunnen mensen hun wederzijdse veiligheidd bevorderen maar ze kunnen ook een bedreiging voor elkaar
vormenn en elkaar gewelddadig bejegenen. Keer op keer zijn de vrede
enn veiligheid van menselijke samenlevingsverbanden dan ook verstoordd doorr geweld van binnenuit of van buitenaf. Volgens een recente
tellingg uit 1993 heeft de wereld sinds 1900 225 internationale en burgeroorlogenn gekend, waardoor naar schatting omstreeks 100 miljoen
mensenn zijn omgekomen. Een andere telling, uit 1994, komt uit op
1600 oorlogen sinds 1945, met een verlies van 22 miljoen mensenlevens.
Dagelijkss berichten de media over gewelddadige conflicten tussen en
binnenn staten, over staatsgrepen en revoluties, opstanden en terrorisme,, en over vervolgingen, vluchtelingenstromen en gevallen van genocide.. Terwijl bepaalde delen van de wereld nu tamelijk veilig en vreedzaamm zijn, zijn in andere delen geweld en onveiligheid aan de orde van
dee dag.
Wiee de laatste halve eeuw in West-Europa geboren en getogen is,
kann licht de indruk krijgen dat al dat geweld zich vooral elders voordoet,, in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. West-Europa is immers de
afgelopenn vijftig jaar een in hoge mate gepacificeerde regio geweest:
hethet politieke geweld binnen de staatssamenlevingen is vrij beperkt geblevenn en tussen de staten heeft zich geen oorlog voorgedaan. Maar
77
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zoalss bekend vond het meeste grootschalige geweld in de eerste helft
vann de 20e eeuw juist in Europa plaats. Hier ontstonden kort na elkaar
dee beide wereldoorlogen, die grotendeels ook hier werden uitgevochten.. In Europa vond ook de ernstigste genocide van de 20e eeuw
plaats:: de moord op een groot deel van de Europese Joden. In de afgelopenn jaren is omvangrijk politiek geweld West-Europa ook weer dichterr genaderd. Het uiteenvallen van het Sovjet-imperium is gepaard gegaann met een serie gewelddadige conflicten binnen het oude
territoriumm en is in Zuidoost-Europa mede aanleiding geweest voor de
recentee oorlogen in het voormalige Joegoslavië.
All dat politieke geweld heeft te maken met staten. Staatloze samenlevingenn bestaan niet meer en de aardbol is in de afgelopen eeuwen
omspannenn geraakt met een netwerk van aan elkaar grenzende territorialee staten, nagenoeg zonder Vrije' tussenruimten. Het is een belangrijkk kenmerk van staatsorganisaties dat zij aanspraak maken op het
monopoliee op fysieke dwang en geweld binnen hun territorium. O m
datt geweldsmonopolie daadwerkelijk te kunnen handhaven, beschikkenn staten doorgaans over grote concentraties geweldsmiddelen. Die
middelenn kunnen gebruikt worden om de veiligheid van de samenlevingg naar binnen en naar buiten toe te handhaven, maar ze kunnen
ookk aangewend worden voor oorlogvoering en voor repressie en vervolgingg van delen van de eigen bevolking. Politiek geweld gaat vaak uit
vann staten of is daar juist tegen gericht en ook in andere gevallen, bijvoorbeeldd bij collectief geweld tussen groepen van de bevolking, zoals
bijj etnische conflicten, raakt de staat er vanwege de aantasting van het
geweldsmonopoliee onvermijdelijk bij betrokken. Politiek geweld in de
huidigee wereld houdt dus altijd verband met staatsvorming en inzicht
inn staatsvormingsprocessen is nodig om politiek geweld te kunnen begrijpen. .
Hett houdt ook zeer vaak verband met een of andere vorm van nationalisme.. Staatsoverheden legitimeren hun geweld veelal met een beroepp op verondersteld nationale belangen, op 'de natie' of 'het volk',
geweldd tegen staatsoverheden wordt vaak op soortgelijke wijze gerechtvaardigd.. Bij tussenstatelijke conflicten is steeds weer gebleken
datt mensen meteen beroep op de natie mobiliseerbaar zijn voor grootschaligee geweldpleging. Staatsvorming en natievorming gaan veelal
samenn in die zin dat de staat tot op grote hoogte de natievorming teweegbrengt.. Maar het verband kan ook anders zijn: natievorming en
nationalismee kunnen bijdragen aan staatsvorming, aan het ontstaan
vann nieuwe staten, soms gepaard gaande met het uiteenvallen en ver88
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dwijnenn van oude staten. Vaak, niet altijd, gaat zo'n ontwikkeling met
geweldd gepaard. Om politiek geweld te kunnen begrijpen en verklaren
zijnn daarom ook inzichten in natievorming en nationalisme vereist.
Verbandenn tussen politiek geweld, staatsvorming en civilisering zijn
ingewikkeldd en in meerdere opzichten paradoxaal. Civilisering kan
binnenn een samenleving slechts voortgang vinden wanneer het niveau
vann geweldpleging relatief laag is, of, anders gezegd, wanneer er sprake
iss van duurzame pacificering van de samenleving en geweld in tamelijk
hogee mate beheerst wordt. Pacificering en beheersing van geweld zijn
altijdd afhankelijk van meerdere uiteenlopende condities en niet zonder
meerr synoniem met staatsvorming. Maar in de huidige wereld zijn
beidee zeker ook in belangrijke mate afhankelijk van de staat die zonodigg met geweld kan dreigen of geweld kan uitoefenen om gewelddadigee escalatie van tegenstellingen en conflicten binnen de samenleving te
voorkomen.. Wanneer dat binnen bepaalde grenzen lukt, kan civiliseringg dominant blijven, zo niet, dan krijgt met de afnemende pacificeringg en het toenemende geweld voor kortere of langere tijd deciviliseringg de overhand. Die visie zal althans in dit boek beargumenteerd
worden.. Staatsvorming kan civilisering dus bevorderen maar het is
ookk mogelijk dat een afnemend vermogen van de staat om conflicten
tee beheersen of toenemend geweld van de kant van de staat deciviliseringg in de hand werken.
Samenhangenn tussen civilisering, natievorming en nationalisme,
tenslotte,, zijn al evenzeer complex. Civilisering kan beschouwd wordenn op het niveau van individuele mensen, op het niveau van groepen
off hele samenlevingen en op het niveau van de mensheid als geheel.
Gezienn vanuit het niveau van het civilisatieproces van de mensheid als
geheell kunnen de grote beschavingen in de wereld opgevat worden als
variantenn van menselijke civilisering die overeenkomsten en verschillenn kennen. Elk van die beschavingen heeft over langere termijn een
relatieff autonome historische ontwikkeling gekend, mede daarom is
elkee beschaving tot op zekere hoogte anders maar geen enkele is volslagenn uniek. Allerlei vormen van wisselwerking tussen de verschillende
grotee beschavingen bestaan al heel lang en naarmate de mensheid
meerr geïntegreerd is geraakt, is die wisselwerking steeds intensiever geworden.. Van gelijkheid of symmetrie in wederzijdse beïnvloeding is
meestall weinig sprake geweest: de van meet af aan bestaande verschillenn in ontwikkeling hebben zich doorgaans ook gemanifesteerd in verschillenn in macht en cultureel prestige en in die termen heeft de Westersee beschaving de afgelopen eeuwen mondiaal gedomineerd. Binnen
99
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elkee beschaving kunnen de verschillende nationale culturen op hun
beurtt beschouwd worden als varianten binnen dat grotere geheel. Natievormingg veronderstelt een zeker niveau van civilisering en in processenn van natievorming komt ook civilisering tot uitdrukking. Ook hier
iss van toepassing dat elke nationale cultuur, elke nationale variant van
civilisering,, tot op zekere hoogte anders is maar geen enkele uniek. En
ookk nationale culturen zijn in de loop der tijd almaar nauwer met elkaarr vervlochten geraakt. Tussen civilisering en nationalisme bestaat
altijdd een zekere spanning - de spanning tussen het meer universalistischee en het meer particularistische - en in zoverre nationalisme juist
eenn vérgaand geloof in eigen nationale uniciteit én superioriteit impliceert,, gekoppeld aan minachting voor anderen, kan het civilisering
ondermijnenn en een impuls voor een fase van decivilisering worden.
Zoverr behoeft het echter niet te komen en het civilisatieproces van de
mensheidd als geheel kan ook in positieve zin samengaan met de realiteitt van de verdeeldheid in meerdere grote beschavingen en in vele naties. .
Datt deze thema's mij al geruime tijd boeien, heeft te maken met mijn
persoonlijkee en intellectuele achtergrond en ontwikkeling. Geboren
kortt na de Tweede Wereldoorlog, waren in mijn kindertijd en vroege
jeugdd vele sporen van die oorlog nadrukkelijk aanwezig. Het was geen
voorbijj en afgesloten verleden, zoals dat wellicht nu voor velen geldt,
maarr nog bijna tastbaar nabij. Veel kon ik er destijds niet van begrijpenn maar des te meer raakte ik geïntrigeerd door dat duistere, kwaadaardigee en tragische recente verleden. Intuïtief en door opvoeding en
toenemendee kennis groeide ook een weerzin tegen geweld en oorlog
enn ontstond een vaag maar onmiskenbaar gevoel van dreiging. Zou
datgenee dat zich zo pas nog had voorgedaan, zich niet opnieuw kunnenn voordoen? Aan de geleidelijke gewaarwording dat de wereld een
verree van veilige plaats was, werd weinig afgedaan door de van dreiging
doortrokkenn condities van de Koude Oorlog in de jaren '50.
Maarr ook een andere ervaring richtte mijn aandacht op geweld. Religieuss grootgebracht, werd mij in mijn kinderjaren meerdere malen
dee gehele bijbel voorgelezen. De bijbel staat vol met geweld: vanaf de
verdrijvingg uit het paradijs en de door afgunst ingegeven moord op
Abell door Kaïn via talloze gevallen van moord, doodslag en vervolging
tussenn mensen en volkeren tot en met de kruisiging en de sinistere
beeldenn van de apocalyps. Wie weet dat hier op mythische wijze verslagg wordt gedaan van geloofsvoorstellingen, gewoonten en lotgeval10 0
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lenn van semi-nomadische stammen in het Midden-Oosten van enkele
duizendenn jaren geleden zal niet zo verbaasd zijn over al het verhaalde
geweld,, maar wie dit alles als kind als 'de waarheid' verkondigd kreeg,
konn nauwelijks anders dan diep onder de indruk raken. Zo was het
dus,, zo waren mensen, zo waren 'wij'. En die heerszuchtige, gewelddadigee en wraakzuchtige God was 'onze' god. Het was allesbehalve aantrekkelijk. .

All het geweld, zowel het historische als het mythische, waar ik als kind
overr hoorde, bleef haken in mijn geheugen en verbeelding. De wens er
meerr van te begrijpen vormde een belangrijk motief voor mijn latere
studiee in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.. Aanvankelijk was die studie tamelijk teleurstellend, maar na enkelee jaren kwam ik op het spoor van veelbelovender lectuur en inspirerenderr docenten. Via Raymond Axon's Les étapes de la pensee
sociologiqtdesociologiqtde (1967) maakte ik voor het eerst kennis met klassieke soci
aal-wetenschappelijkee auteurs als Marx, Durkheim, en Max Weber.
Daarnaastt las ik boeken van C. Wright Mills en Barrington Moore,
vann Peter Worsley, Clifford Geertz en Eric Wolf, en, dichter bij huis,
vann W.E Wertheim en Johan Goudsblom, die beiden, naast anderen,
ookk als docent belangrijk waren voor mijn intellectuele vorming. In
dezee boeken en tijdens deze colleges kwamen interessante vragen aan
dee orde, werden boeiende betogen ontwikkeld en tekende zich, voor
mijj zeer geleidelijk, een perspectief af van een brede, realistische, historischh georiënteerde en vergelijkende sociale wetenschap die zowel empirischh als theoretisch was zonder een van beide aspecten te verzelfstandigen.. De studiekeuze bleek toch de juiste te zijn geweest.
Opp het breukvlak van de jaren '60 en '70 was de wereld buiten en
binnenn de universiteit volop in beroering. In Oost-Europa leek de
Praagsee lente van 1968 uitzicht te bieden op doorbreking van het starre
communismee van binnenuit en daarmee ook op een mogelijk einde
vann de wereldpolitieke polarisatie van de Koude Oorlog. Maar lang
duurdee dat niet: nog voor de zomer voorbij was, maakte militaire interventiee van de 'socialistische broedervolken' een einde aan de hoopvollee ontwikkeling. Wereldwijd namen de protesten tegen de oorlogvoeringg in Vietnam toe en die leken bij te kunnen dragen aan het
beëindigenn van het uitzichdoze conflict. Algemeen was er een veel groteree publieke en politieke aandacht dan nu voor het lot van landen en
volkenn in wat toen de Derde Wereld heette. Het kolonialisme in zijn
oudee vormen was in grote delen van de wereld nagenoeg voorbij en de
11 1
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verwachtingenn ten aanzien van verdere ontwikkeling, van emancipatie
enn democratisering in de Derde Wereld waren tamelijk hooggespannen.. Zulke verwachtingen bestonden ook ten opzichte van samenlevingenn in het Westen: de beweging voor burgerrechten en de studentenbewegingg in de Verenigde Staten, de evenementen in Parijs, de
revoltee van jongeren en studenten in de Bondsrepubliek Duitsland en
ookk in Nederland, het waren allemaal impulsen voor verdergaande democratisering,, gericht tegen min of meer gevestigde machts- en gezagsverhoudingenn binnen allerlei maatschappelijke domeinen. Er veranderdee ook veel, zowel in als buiten Nederland, maar achteraf gezien
wass er minstens evenveel taaie continuïteit en bleek menige verwachtingg bij nader inzien onrealistisch.
Alss beginnend student voelde ik me zeker betrokken bij dit alles.
Hett droeg bij aan mijn politieke bewustwording, maar een meer intellectuelee oriëntatie bleef toch dominant. Waarom, onder welke conditiess en met welke doelen kwamen mensen collectief politiek in beweging?? Wat bepaalde het slagen of mislukken van revoltes en revoluties?
Waaromm waren sommige samenlevingen op lange termijn min of meer
democratischh geworden terwijl andere rechtse of linkse dictaturen
waren?? En, nog algemener: waarom en onder welke voorwaarden gingenn mensen over tot het gebruik van politiek geweld tegen andere
mensen?? Wat waren daarvan oorzaken en gevolgen? En waarom waren
sommigee groepen, samenlevingen en historische perioden veel gewelddadigerr dan andere? Het zijn deze vragen die mij ook na mijn studietijdd zijn blijven bezighouden en die interesse komt ten dele tot uitdrukkingg in dit boek, dat als dissertatie een aantal studies bevat over
aspectenn van deze brede problematiek.
Destijdss werden de sociale wetenschappen vrij algemeen geacht in
eenn crisis te verkeren. Weinig stond vast, veel was omstreden. Over
doelstellingen,, paradigma's, theorieën, methoden van onderzoek en de
relevantiee van de sociale wetenschap werd volop gedebatteerd. Dat was
zekerr spannend maar het ging ook gepaard met desoriëntatie en verwarringg die van tijd tot tijd bijdroegen aan gevoelens van verlamming
enn tevergeefsheid. Wie probeerde zich open te stellen voor meerdere
concurrerendee denkrichtingen, stromingen en scholen, waarvan toen
hett structureel-functionalisme en het marxisme in diverse gedaanten
alss rivaliserende paradigma's het meest op de voorgrond stonden, kon
inn een intellectuele impasse van kritisch scepticisme raken waarvoor
geenn oplossing leek te bestaan.
Uiteindelijkk heeft zich voor mij een uitweg afgetekend via een blij12 2
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vendee interesse in een brede historische maatschappijwetenschap.
Daarbijj is het werk van Norbert Elias, naast dat van vele anderen, van
bijzonderee betekenis geweest. Zijn werk impliceerde een fundamentelee kritiek op het in de jaren '60 en '70 n o g dominante structureelfunctionalismee en op het marxisme, die aansloot bij kritiek die ook
doorr anderen op beide stromingen was geleverd maar zich tegelijkertijdd onttrok aan de toen zo bloeiende maar in feite weinig vruchtbare
richtingenstrijd.. Hij stelde veelomvattende inhoudelijke vragen vooropp en gaf daar plausibele antwoorden op die berustten op zorgvuldig
geselecteerdee empirisch-historische gegevens en theoretisch verhelderendd waren. Daarbij was zijn werk open en op allerlei manieren onaf:
hett bevatte vele aanzetten tot verdere vragen, tot nadere ontwikkeling
vann begrippen en inzichten, en tot toepassing op andere gevallen. Het
inspireerdee kortom, en sloot goed aan bij mijn interesses. De kennismakingg met zijn werk - rond 1970 gaf hij ook een serie colleges in Amsterdamm — was voor mij een intellectueel bevrijdende ervaring en het
speeltt een belangrijke rol in de hier bijeengebrachte studies. Ik heb er
daarbijj naar gestreefd zijn werk te gebruiken zoals hij het mijns inziens
zelff bedoeld heeft: als bron van inspiratie, als heuristisch middel, als
toepasbaar,, toetsbaar en vatbaar voor herziening en uitbreiding.
Ditt boek is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk wordt ter inleidingg een visie geschetst op sociale wetenschap die mij deels gevormd
heeftt en waarmee ik mij verwant voel. Die visie sluit aan op een lange
traditiee van historische maatschappijwetenschap waarvan enkele contourenn in beeld gebracht worden. Daarna volgt een uiteenzetting over
dee civilisatietheorie van Elias en komen de voornaamste thema's van dit
boekk aan de orde. Het tweede hoofdstuk gaat allereerst over de vraag
watt we onder staatsvorming en natievorming kunnen verstaan. Vervolgenss wordt ingegaan op verschillende dimensies van nationalisme en
wordenn twee varianten van nationalisme in Europa onderscheiden die
onderr andere gerelateerd worden aan enkele belangrijke structurele
verschillenn in ontwikkeling tussen West- en Oost-Europa. Tenslotte
komenn enkele aspecten van de verhouding tussen civilisering enerzijds
enn natievorming en nationalisme anderzijds ter sprake.
Dee hoofdstukken 111 tot en met vu zijn op te vatten als case studies.
ZeZe kunnen los van elkaar gelezen worden maar houden op verschillendee manieren inhoudelijk verband met elkaar. Het derde hoofdstuk
gaatt over het ontstaan en de ontwikkeling van Nederland en in het bijzonderr over de rol en betekenis van politiek geweld in de lange-ter13 3
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mijnontwikkelingg van de Nederlandse staatssamenleving. Nederland
komtt uit deze studie onder meer naar voren als een samenleving die
internn al lange tijd als in hoge mate gepacificeerd kan gelden. Dat
wordtt onder andere in verband gebracht met de geopolitieke positie
vann het land, de relatief vroege staatsvorming en betrekkelijk onproblematischee natievorming, de ontwikkeling van de maatschappelijke
gelaagdheid,, en met een sterk burgerlijk georiënteerde civilisering. Eén
enn ander lag anders in het geval van Duitsland, het onderwerp van
hoofdstukk vier. Door een fundamenteel andere geopolitieke positie,
anderee patronen van staatsvorming en maatschappelijke gelaagdheid,
eenn relatief late politieke eenwording als staat en een diepgaand problematischee ontwikkelingsgang van de natievorming en het nationalismee was aan het begin van de 20e eeuw een relatief minder
gepacificeerdee samenleving ontstaan, met een in hoge mate adellijk georiënteerdee civilisering. Die staatssamenleving had binnen vijfentwintigg jaar een groot aandeel in het ontketenen van de twee wereldoorlogen.. In hoofdstuk vier wordt deze ontwikkeling belicht vanuit een
analysee van het Duitse nationalisme op langere termijn. Wanneer
beidee hoofdstukken vergelijkend worden gelezen, komen niet alleen
belangrijkee verschillen tussen de processen van staats- en natievorming
naarr voren maar kan ook enig zicht ontstaan op condities die op langeree termijn pacificering bevorderen dan wel belemmeren.
Inn de hoofdstukken v en vi worden twee processen van vervolging
vann minderheden onderzocht. De vervolging en genocide van de Armeniërss in het Ottomaans-Turkse rijk vóór en ten tijde van de Eerste
Wereldoorlogg en de vervolging van de Joden in Duitsland tussen 1933
enn 1939, de eerste fase van het proces dat tijdens de Tweede Wereldoorlogg zou resulteren in de massamoord op de Europese Joden. In hoofdstukstuk v wordt de vervolging van de Armeniërs onder andere geplaatst in
dee context van de lange-termijnontwikkeling van het Ottomaanse
rijk.. Lange-termijnontwikkelingen van het Duitse rijk zijn overwegendd beschreven in hoofdstuk vier en bieden een soortgelijke context
voorr hoofdstuk vi. Behalve rechtstreekse historische connecties tussen
beidee vervolgingsprocessen, kenden beide naast grote verschillen ook
structurelee overeenkomsten in de condities waaronder ze plaatsvonden
enn in hun verloop. Tot die condities behoorden onder meer voorafgaandee ingrijpende veranderingen in de internationale tussenstatelijke
betrekkingen,, in de betrokken staatsorganisaties, en een sterk toegenomenn macht van nieuwe politieke elites met een radicaal nationalistischee ideologie. Nadat deze zich meester wisten te maken van de cen14 4
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tralee staatsmacht wendden zij die aan om hun ideologische doelstellingenn te verwerkelijken. De systematische ontrechting, vernedering en
vernietigingg van bepaalde minderheden vormde één van die doelstellingen. .
Hoofdstukk vu is gewijd aan het recente conflict in voormalig Joegoslavië,, vanaf halverwege de jaren '8o tot 1995. Nagegaan wordt hoe
hethet proces van staatsdesintegratie verlopen is en onder welke condities
zichh dat heeft kunnen voordoen. Bijzondere aandacht wordt besteed
aann de wijze waarop toenemend nationalisme en het gebruik van geweldd aan dit proces hebben bijgedragen en aan de wijze waarop het
process van desintegratie vervolgens weer toenemend geweldgebruik
heeftt gegenereerd. Tenslotte wordt geschetst hoe staatsdesintegratie en
deciviliseringg in het geval van Joegoslavië zijn samengegaan.
Inn het achtste en laatste hoofdstuk worden vergelijkenderwijs enkelee theoretische inzichten en conclusies gepresenteerd over de ontwikkelingg van vervolgingsprocessen en etnische conflicten, over processen
vann civilisering en decivilisering, en over nationalisme en geweld.
Hierbijj wordt onder andere gebruik gemaakt van het 'standaardmodel
vann etnisch conflict' van De Swaan. Ook wordt besproken tot welke
resultatenn het gebruik van de civilisatietheorie van Elias in de voorafgaandee hoofdstukken heeft geleid. In een korte nabeschouwing wordt
stilgestaann bij 'beschavingstekorten en mogelijkheden voor meer preventiee van etnisch conflict en genocide.
Watt de feiten betreft, berusten alle hoofdstukken op literatuur waarnaarr verwezen wordt in de noten. Over nagenoeg alle onderwerpen
diee in dit boek aan de orde komen, bestaat een overweldigende hoeveelheidd literatuur. Ik ben dus zeer selectief te werk gegaan en heb mij
steedss beperkt tot het lezen en verwerken van die boeken en artikelen
diee het mogelijk maakten redelijk gefundeerde antwoorden te geven
opp gestelde vragen. In hoeverre dat gelukt is, staat ter beoordeling van
anderen,, maar ik hoop dat de vergelijkende opzet van dit boek ook
specialistenn op de onderhavige terreinen, zelfs wanneer zij lacunes op
hunn eigen terrein menen te bespeuren, iets te denken zal geven. Gedeeltenn van dit boek zijn, soms in wat andere vorm, eerder gepubliceerd,, per hoofdstuk is dat voorafgaand aan de noten verantwoord.
Voorr het tot stand komen van dit boek ben ik op verschillende grondenn aan velen dank verschuldigd. Mijn eerste vorming als beoefenaar
vann de sociale wetenschap vond plaats aan de sociale faculteit van de
15 5
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Universiteitt van Amsterdam waar toen cultureel antropologen, nietwesterss sociologen, en sociologen in gezamenlijkheid een veelzijdig
studieprogrammaa verzorgden voor een lastige en kritische generatie
studenten.. Van de toenmalige docenten heb ik vooral van dr. L. Biegel,, prof.dr. J. Boissevain, prof.dr. J. Goudsblom, dr. B. Gunawan,
prof.dr.. A. Köbben, dr. O . D . van den Muijzenberg en prof.dr. W.F.
Wertheimm veel geleerd. Wat hen bij al hun onderlinge verschillen met
elkaarr verbond was hun open houding, hun intellectuele interesse, en
hunn oprechte toewijding aan de sociale wetenschap. Een bijzondere
plaatss werd ingenomen door Johan Goudsblom. Zijn grote eruditie,
zijnn originele en heldere geest, en de hoge intellectuele eisen die hij
stelde,, maakten zijn colleges tot een bijzondere belevenis. Ook nadien
hebb ik veel aan hem te danken gehad. De standaard die hij vertegenwoordigdee is voor mij een richtinggevend voorbeeld gebleven.
Naa mijn afstuderen ben ik vele jaren als docent werkzaam geweest
aann het Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie van de Universiteitt van Nijmegen. In die tijd heb ik veel intellectuele stimulans
ontvangenn van Rod Aya, Anton Blok, Peer Meurkens, Kitty Roukens,
Hellee Snell, Jojada Verrips, en de helaas vroegtijdig overleden Maarten
vann der Wee. Ook de contacten met enkele generaties studenten antropologiee in Nijmegen zijn vaak stimulerend geweest, alleen al doordatt ze steeds weer aanzetten tot kennisontwikkeling en het streven
naarr didactische helderheid. In een latere werkkring bij de Faculteit
Cultuurwetenschappenn van de Open Universiteit heb ik veel gehad
aann de samenwerking met Hans Righart en met Henk van Veen.
Mijnn dank gaat voorts uit naar Christien Brinkgreve, Marjo Buitelaar,, Cees Cruson, Bart van Heerikhuizen, Mayke de Jong, Samuel de
Lange,, Rieke Leenders, Tonny van de Pasch, Rosanne Rutten, Ruud
Stokvis,, Sandra de Vries, John Wiersma, Nico Wilterdink, en Eddy
Szirmaï.. O p verschillende momenten en op verschillende manieren
hebbenn zij voor mijn intellectuele én persoonlijke ontwikkeling in de
loopp der jaren veel betekend. Dank ben ik ook verschuldigd aan mijn
schoonvader,, dr. J.J. Broeder, wiens niet aflatende scepsis over de socialee wetenschap mij vaak genoopt heeft tot tegenspraak. Cees en Riet
Zwaann dank ik voor hun morele en materiële steun, Jan en Hanny
Meulenbeld,, Henriëtte Kuipers en Christoph Hrachovec, Jim en Jacquelinee Zwaan, Pieter Nieuwint en Annebeth Rutten voor hun steeds
weerr betoonde interesse. Andrée Ie Coultre en Steef Noomen stelden
mijj in staat gebruik te maken van het 'analyse-huisje' in het bos, vooral
inn de laatste fase van het schrijven is dat goed van pas gekomen.
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Mijnn grootste dank voor het tot stand komen van dit boek gaat uit
naarr mijn promotor, prof.dr. Abram de Swaan. In maart 1997, kort na
onzee persoonlijke kennismaking, heeft hij mij doen weten dat ik op afzienbaree termijn diende te promoveren. Van mijn geschiedenis van
onbepaaldee vertraging, van tegenwerpingen en twijfels heeft hij niet
willenn horen, en nadat ik had ingestemd heeft hij op zeer inspirerende
wijze,, van veraf en nabij, mijn werk aan dit boek consequent, kritisch
enn vasthoudend begeleid. Ik ben hem heel dankbaar voor het vertrouwenn dat hij in mij heeft gesteld, voor zijn geduld bij haperingen, en
voorr zijn buitengewone intellectuele stimulans.
Hett voorgaande laat uiteraard mijn verantwoordelijkheid voor dit
boekk onverlet; ook onverhoopte gebreken, vergissingen en fouten zijn
vanzelfsprekendd voor mijn rekening.
Degenee met wie ik al lang het grootste gedeelte van mijn leven deel,
Leonoorr Broeder, heeft mij bij deze onderneming op allerlei manieren
geholpenn en bijgestaan. Zij weet hoe groot mijn dank daarvoor is, en
niett alleen daarvoor. Mijn zoon Jacob heeft van tijd tot tijd meelevend
geïnformeerdd bij welk hoofdstuk ik nu was. Wanneer mijn werktempo
vertraagdee of andere activiteiten voorrang kregen, heeft hij niet geaarzeldd mij te wijzen op de vele voetnoten die ik vast nog moest maken.
Zijnn herhaalde aansporing 'je boek moet nog af' is voor mij in de afgelopenn jaren een onmisbare steun geweest.
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II

Socialee wetenschap en historische
sociologie e

Diee Sozialwissenschaft, die wir treiben wollen, ist eine Wirklichkeitswissenschaft.. Wir wollen die uns umgebende Wirklichkeit
dess Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer Eigenart
verstehenn — den Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer
einzelnenn Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits,
diee Gründe ihres geschichdichen So-und-nicht-anders-Gewordenseinss andererseits.
MAXX WEBER (1904)

I .. I N L E I D I N G : HET DOEL VAN SOCIALE WETENSCHAP

Watt is het doel van sociale wetenschap? Waarmee dienen beoefenaars
vann sociale wetenschap zich bezig te houden en wat kan hun rol zijn in
dee samenleving? Na bijna een eeuw is het antwoord van Max Weber
nogg steeds actueel: het doel van sociale wetenschap is het begrijpen en
verhelderenn van de ons omringende werkelijkheid van het leven waar
wee onlosmakelijk deel van zijn. Sociale wetenschapsbeoefenaars dienenn zich te richten op het verwerven, verwoorden en doorgeven van
kenniss en inzicht over menselijke samenlevingen, hier en elders, in het
hedenn en het verleden. Zij zijn kennisspecialisten in het domein van
dee sociale werkelijkheid en wanneer ze erin slagen die rol goed te vervullen,, kunnen ze bijdragen leveren aan verbetering van de oriëntatie
binnenn die werkelijkheid.1
Dee opdracht van de sociale wetenschap is dus verwant aan een opgavee waar alle mensen dagelijks voor staan. Hoe moeten ze zich oriënterenn in de sociale werkelijkheid, welke betekenis kunnen ze toekennenn aan allerlei verschijnselen en ontwikkelingen, en hoe kunnen ze
omgaann met de problemen waar het samenleven hen steeds weer voor
stelt?? Om zich te kunnen handhaven binnen het sociale universum
moetenn mensen kunnen beschikken over bruikbare sociale kennis en
inzichten,, over passende vaardigheden en gedragsrepertoires. Eén en
anderr is gebonden aan hun individuele behoeften, mogelijkheden en
19 9
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talentenn en dient ook afgestemd te zijn op de samenlevingsverbanden
waarbinnenn ze gehouden zijn te leven. Een groot deel van de vereiste
kenniss en vaardigheden wordt op jonge leeftijd door socialisatie verworven.. Het leren van een taal, ondervinding, opvoeding en onderwijss werken vormend en met de overgang van jeugd naar volwassenheidd zijn de meesten min of meer in staat hun plaats en richting te
bepalen,, zich staande te houden en verder te ontwikkelen binnen de
specifiekee sociale verbanden die zij met anderen vormen. Wat zij doen
enn denken, voelen en vinden, krijgt voor velen van hen mettertijd ook
eenn grote mate van vanzelfsprekendheid, door gewenning wordt het
gewoon. .
Weberr beschouwde het sociale universum als onafzienbaar, uiterst
ingewikkeld,, in tijd onbegrensd en niet in zijn geheel te vatten of te
overzien:: 'eindeloos rolt de stroom van de onmeetbare historische gebeurtenissenn de eeuwigheid tegemoet'. In dat licht zijn de middelen
waarmeee mensen zich kunnen oriënteren tamelijk bescheiden en is de
oriëntatiee zelf altijd onderhevig aan allerlei beperkingen. Door van
kindss af aan deel te nemen aan het leven wordt veel directe praktische
ervaringg opgedaan; waarnemen, nadoen en verbeelden, nadenken en
redenerenn zijn van vitaal belang en uit allerlei bronnen wordt van alles
geleerd.. Maar mensen leven onvermijdelijk in het hier en nu, zij kunnenn niet in de toekomst kijken en hun voorstelling van het verleden
verliestt met het verstrijken van de tijd aan scherpte. Het tijdruimtelijk
enn sociaal nabije is bekend maar het verder verwijderde wordt gaandewegg minder vertrouwd en uiteindelijk vreemd. Het geheugen houdt
ordee en geeft richting maar moet ook steeds plaats maken voor nieuwe
indrukkenn en gegevens en van de oude wordt weliswaar veel herinnerd
maarr ook veel vergeten. De vereisten en beslommeringen van het dagelijkss leven nemen mensen doorgaans sterk in beslag en de voortdurendee noodzaak van betrokken handelen, altijd op basis van beperkte
kennis,, staat meer gedistantieerde reflectie vaak in de weg. Daarnaast
zijnn er nog andere grenzen aan het oriëntatievermogen van mensen: zij
behoudenn voor zichzelf en anderen altijd een bepaalde mate van ondoorgrondelijkheidd en daarmee behoudt ook het sociale universum,
nabijj en veraf, steeds onbekende en ondoorgrondelijke trekken. Kortom:: de kennis van mensen over de sociale werkelijkheid waarin ze verkeren,, is altijd in allerlei opzichten gebrekkig, partieel en begrensd en
hoewell die kennis doorgaans toereikend is om een leven te kunnen leiden,, is ieder vertrouwd met onwetendheid en onbekendheid en daarmeee verbonden onzekerheden en twijfels.
20 0
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Socialee wetenschapsbeoefenaars zijn niet geprivilegieerd boven anderenn wat betreft hun mogelijkheden om kennis en inzicht te verwervenn omtrent de sociale werkelijkheid. Zij beschikken niet over superieuree middelen ter verkrijging van kennis en evenmin over bronnen
vann inzicht die voor anderen ontoegankelijk zijn. Wél kan van hen gevergdd worden dat zij uit hoofde van hun professie een meer probleemgerichte,, gedistantieerde en cognitieve, kortom: een wetenschappelijke,, houding ten opzichte van het sociale universum cultiveren. Om
kenniss en inzicht te verkrijgen dienen zij zinvolle, interessante en onderzoekbaree vragen te stellen, de sociale werkelijkheid te ontdoen van
haarr schijnbare vanzelfsprekendheid, en door middel van onderzoek
naarr antwoorden te speuren. Daarbij bedienen ze zich van werkwijzen
diee slechts gradueel verschillen van de middelen die iedereen ter
beschikkingg staan. Die werkwijzen komen neer op participerende observatie,, op studie van geschreven bronnen, en op theoretische bezinning:: verbeelden, nadenken, (zelf) reflectie, conceptualiseren en redeneren. .
Will de kennis die zij zodoende verzamelen voor wetenschappelijk
doorgaann dan dient deze zoveel mogelijk te voldoen aan vier criteria
diee door Johan Goudsblom uiteengezet zijn: theoretische systematiek,
empirischee precisie, reikwijdte en relevantie.1 Deze criteria kunnen opgevatt worden als nastrevenswaardige kennisidealen en ook gebruikt
wordenn om bestaande kennis aan te toetsen. Het criterium van theoretischee systematiek impliceert dat verzamelingen losse feiten nog geen
sociaal-wetenschappelijkee kennis opleveren: het moet immers gaan
omm samenhangen, om verbanden tussen sociale verschijnselen, en voor
hethet blootleggen daarvan zijn visie en verbeeldingskracht, begrippen en
theorieënn onmisbaar. Empirische precisie veronderstelt zorgvuldige
verzamelingg van verifieerbare feiten die uitspraken over menselijke samenlevingenn kunnen staven. Beweringen vereisen bewijsvoering. Bij
hethet criterium reikwijdte, dat ook beschouwd kan worden als een dimensiee vann theorie, gaat het onder andere om de vraag hoe veelomvattendd het gebied van het menselijk samenleven is waarop sociaal-wetenschappelijkee uitspraken betrekking hebben. Vérgaande specialisatie,
zowell tussen als binnen disciplines, in tijd, naar thema of regio, resulteertt in de sociale wetenschap veelal in kennis met een beperkte reikwijdte.. Een grotere reikwijdte veronderstelt veelomvattende vraagstellingen,, een brede oriëntatie, het nastreven van synthese naast analyse
enn veelal ook een vergelijkend perspectief. Het criterium van relevantie,, tenslotte, gaat over de betekenis en het nut van sociaal-weten21 1
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schappelijkee kennis. Uiteindelijk dient die kennis anderen en onszelf
tee helpen zich betet te oriënteren, het leven beter te begrijpen, minder
blindd te handelen en de problemen die voortvloeien uit het samenlevenn scherper te onderkennen en beter te beheersen. Wanneer aan deze
vereistenn tot op zekere hoogte voldaan is, kunnen we in woorden van
Dee Swaan stellen dat: 'sociaal-wetenschappelijke kennis meer en betere
kenniss [is] dan lekenkennis, omdat ze gebaseerd is op talrijker en
nauwkeurigerr waarnemingen en op systematischer redenering'.3
Dee vier kenniscriteria staan in een spanningsverhouding tot elkaar
enn zijn lastig te combineren. Een sterk accent op enkele criteria gaat
tenn koste van de andere. In de sociale wetenschap van de laatste halve
eeuww is vaak of een overmatige nadruk gelegd op 'theorie' of op 'empirischee precisie'. In het eerste geval heeft dat, zoals Wright Mills heeft
betoogd,, nogal eens geleid tot 'grootse theorie', ver verwijderd van de
werkelijkheidd en met een sterke sociaal-filosofische en ideologische inslag.. In het tweede geval tot 'geabstraheerd empiricisme', met een overaccentueringg van methoden en technieken van onderzoek, schijnexactheidd en veelal triviale resultaten.4 Dergelijke eenzijdigheden zijn
ookk nu nog in veel sociale wetenschap te onderkennen. Streven naar
eenn zeker evenwicht tussen de vier criteria kan bijdragen aan het verminderenn van die eenzijdigheden.
Adequatee verwoording is in alle fasen en varianten van sociaal-wetenschappelijkk onderzoek van kardinaal belang. Vanaf het formuleren
vann probleemstellingen tot en met het presenteren van hun kennis en
inzichtt zijn sociale wetenschapsbeoefenaars aangewezen op en afhankelijkk van taal. Sociale wetenschap heeft slechts in bescheiden mate
eenn experimenteel karakter en is overwegend een discursief bedrijf.
Datt vergt van vakbeoefenaars een gevoeligheid voor taal die verwant is
aann die van schrijvers van fictie. Alert taalgebruik vormt ook de beste
waarborgg tegen misverstanden en in de sociale wetenschap veelvuldig
voorkomendee en misleidende denkfouten zoals reïficatie en antropomorfisme. .
Dee hier geschetste kijk op sociale wetenschap is geen gemeengoed,
maarr vormt één visie temidden van andere. Sinds de studie van menselijkee samenlevingen tot wetenschap werd en overging van het predisciplinairee naar het disciplinaire stadium, kenmerkt haar ontwikkeling
zichh door een vertakking in disciplines, subdisciplines en specialismen.
Tegenwoordigg houden historici, demografen, economen, sociologen,
antropologen,, politicologen, (sociaal-)psychologen en nog anderen
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zichh bezig met het doorgronden, beschrijven en verklaren van de socialee werkelijkheid. In de loop van de intellectuele en institutionele ontwikkelingg van de disciplines is de sociale werkelijkheid op allerlei manierenn verkaveld: elke discipline eiste een eigen domein op dat het
objectt diende te vormen voor studie, theorievorming en empirisch onderzoek,, en mettertijd ontstonden zo allerlei imaginaire scheidslijnen
mett voor de wetenschapsbeoefening vérgaande praktische gevolgen.
Zoo werd bijvoorbeeld een scheidslijn getrokken tussen 'het heden' en
'hett verleden', waarbij het laatste als domein voor historici werd beschouwdd en het eerste als domein voor de andere disciplines. Andere
grenzenn werden getrokken tussen 'staat en politiek', 'economie', 'maatschappij'' en 'cultuur' ten behoeve van politicologen, economen, sociologenn en cultureel antropologen. Ook ontstond er een scheidslijn tussenn de studie van de 'moderne', 'westerse' wereld en die van de
'niet-moderne',, 'niet-westerse' wereld en allen kampten met de problematischee verhouding tussen 'individu en samenleving', die op haar
beurtt ook weer leidde tot bepaalde scheidslijnen.5
Dezee hele ontwikkeling heeft enerzijds bijgedragen tot een immensee toename van kennis op tal van terreinen van het menselijk samenlevenn maar heeft anderzijds een verdere ontwikkeling van een meer
geïntegreerdee sociale wetenschap ook steeds belemmerd. De academischee instituering van de disciplines resulteerde in verschillende groepsidentiteitenn onder sociale wetenschapsbeoefenaars en leidde, zoals gezegd,, tot een zekere arbeidsverdeling met 'eigen' studierichtingen,
uitgangspunten,, theoretische perspectieven, theorieën en onderzoekspraktijken.. Overigens waren en zijn de grenzen tussen de disciplines
niett statisch: ze werden en worden van tijd tot tijd ondermijnd, overschreden,, en dan weer opnieuw getrokken, en tussen disciplines ontstondenn en ontstaan met een zekere regelmaat nieuwe vakgebieden.
Binnenn elke afzonderlijke discipline vond in de loop der tijd ook een
aanzienlijkee schaalvergroting en een verdere differentiatie en specialisatiee plaats. Patronen van specialisatie naar tijd, regio en thema ondergingenn en ondergaan wijzigingen en verschillende benaderingen, theoretischee scholen en modes komen en gaan.
InIn zoverre een en ander een weerspiegeling is van de complexiteit en
aspectrijkdomm van de sociale werkelijkheid en de bevindingen uit de
verschillendee disciplines elkaar aanvullen, behoeft dit alles niet negatieff beoordeeld te worden. Dat neemt echter niet weg dat het beeld
vann de huidige staat van de sociale wetenschap sterk getekend wordt
doorr vérgaande differentiatie en specialisatie, door verbrokkeling en
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fragmentatie,fragmentatie, en door tegenstrijdigheden, verwarring en onzekerhe
Eenn theoretische kern, waarover onder alle vakbeoefenaren globale
overeenstemmingg bestaat, zo kenmerkend voor verder ontwikkelde
wetenschappen,, ontbreekt vooralsnog.
O pp een heel algemeen niveau is er wel consensus binnen de sociale
wetenschap.. Het gaat allen om meer en betere kennis, maar over de
vraagg welke kennis als zodanig kan gelden en hoe die kennis verkregen
kann worden, zijn de meningen altijd verdeeld geweest. Dat heeft onder
meerr te maken met verschillende opvattingen over de aard van de socialee werkelijkheid en van wetenschapsbeoefening, over kennisidealen,
dee plaats en functie van theorie en over de geëigende methoden van
onderzoek.. In de loop van de ontwikkeling van de disciplines zijn een
drietall uiteenlopende visies op sociale wetenschap naar voren gekomen,, die hun wortels ten dele hadden in het predisciplinaire stadium
enn ook van tijd tot tijd geherformuleerd zijn: de sciëntistische visie, de
interpretatievee visie en de historisch-comparatieve visie. Deze visies
zijnn niet scherp van elkaar af te bakenen, naast verschillen vertonen ze
overeenkomsten,, en binnen elke visie bestaan ook meerdere varianten.
Well zijn ze tamelijk duurzaam gebleken, ze zijn te beschouwen als traditiess en geven ook nu nog scheidslijnen tussen en binnen disciplines
aan. .
Inn de sciëntistische visie stond en staat het ideaal van 'harde wetenschap',, zelf een term uit het bijbehorende vocabulaire, hoog in het
vaandel.. Onder de indruk van de grote successen van de natuurwetenschappenn en wellicht ook van het prestige dat deze verwierven, was het
strevenn gericht op het ontdekken van de algemeen geldige wetten die
hett menselijk gedrag en de ontwikkeling van menselijke samenlevingenn zouden bepalen. Geformuleerd in de 18e eeuw en wijdverbreid in
dee 19e eeuw, werd dit kennisideaal in de 20e eeuw in zijn pretenties afgezwaktt en terughoudender gehanteerd. Maar het verdween niet en
raaktee verankerd als de nomothetische benadering of het nomologisch-deductievee model in de sociale wetenschap. Volgens deze visie
komtt wetenschapsbeoefening neer op het formuleren van theorieën,
deductiee van hypothesen, operationalisering, 'meting', bij voorkeur bij
grotee aantallen 'gevallen', min of meer geavanceerde statistische bewerkingg van de zo verkregen 'data' ter toetsing der hypothesen en terugkoppelingg naar de theorie. In de bijbehorende taal wordt veelal gerept
vann 'factoren' en 'variabelen' en hun onderlinge relaties en het doel is
idealiterr om te komen tot tijd- en plaatsloze generalisaties.
Dee interpretatieve visie is ten dele ontwikkeld uit kritiek op de
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sciëntistischee visie. Binnen deze visie wordt de sociale werkelijkheid,
gevormdd en op gang gehouden door mensen, beschouwd als van fundamenteell andere aard dan de natuurlijke werkelijkheid en dat zou
dann ook een andere wetenschappelijke benadering vereisen. Niet het
strevenn naar 'harde wetenschap', naar wetten of generalisaties dient
vooropp te staan maar de inspanningen moeten gericht worden op
plausibelee duidingen van menselijk gedrag in specifieke contexten.
Mensenn geven voortdurend betekenis aan de situaties waarin ze zich
bevinden,, ze interpreteren steeds. Dat bepaalt mede hun handelen en
hethet samengaan van al die betekenisvolle handelingen resulteert in bepaaldee samenhangen en ontwikkelingen in de sociale werkelijkheid.
Volgenss deze visie moet het onderzoek zich richten op het achterhalen
vann die betekenissen teneinde zo inzichten te ontwikkelen in menselijkk handelen en specifieke sociale samenhangen en verbanden. Om
datt te kunnen doen, dienen onderzoekers zich bij voorkeur persoonlijkk te verstaan met degenen die ze onderzoeken: omvangrijke surveys,
enquêtess of statistische gegevens zijn daarvoor veelal minder bruikbaar,, participerend onderzoek, observatie en open interviews geschikter. .
Dee historisch-comparatieve visie kent zowel overeenkomsten als
verschillenn met de beide voorgaande visies. Het streven is niet gericht
opp 'harde wetenschap' en generalisaties los van tijd en plaats maar een
doell is wel om te komen tot historische generalisaties. Fundamenteel is
hethet besef van de historiciteit van de sociale werkelijkheid: individuele
mensen,, specifieke samenlevingen, het sociale universum, dat alles is
gewordenn en verkeert in voortdurende wording, het is veranderlijk en
procesmatigg van aard. Onderzoek is gericht op het verwerven van kenniss van en inzicht in die processen en hun onderlinge samenhangen.
Daarbijj spelen vergelijkingen - synchroon en diachroon, tussen groepen,, samenlevingen en culturen - een belangrijke rol, onder meer
omdatt daarmee processen zichtbaar gemaakt kunnen worden en 'het
heden'' in tijdsperspectief geplaatst wordt. Om met Weber te spreken,
draaitt het in deze visie niet alleen om de samenhang en betekenis van
socialee verschijnselen in hun huidige gedaante maar ook om de grondenn van hun historisch zo-en-niet-anders geworden zijn.
Doorr hun doel en methode zijn de beide andere visies in de praktijk
veelall overwegend gebonden aan 'de actualiteit', ze zijn hedengericht,
enn in het geval van de interpretatieve visie is vaak ook sprake van een
micro-sociologischee oriëntatie. In de historisch-comparatieve benaderingg wordt het 'heden' echter beschouwd als nauw verweven met en
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voortvloeiendd uit het Verleden'. Een scheidslijn tussen beide wordt
niett erkend noch stilzwijgend als uitgangspunt genomen maar het
strevenn is er juist vaak op gericht het heden te belichten vanuit het verleden.. Interpretaties zijn vanzelfsprekend steeds relevant maar er kan
niett volstaan worden met de weergave van betekenisgeving door direct
betrokkenen.. Die interpretaties moeten zelf ook weer binnen een ruimerr kader geïnterpreteerd en geplaatst worden, wat doorgaans een
macro-sociologischee oriëntatie vereist. Deze visie is ten dele verbonden
mett eenfilosofischrealisme dat kritisch staat tegenover zowel positivistischee als idealistische denkbeelden.6
Dezee drie visies en de bijbehorende tradities van theorievorming en
onderzoekk hebben alledrie voor- en nadelen en ze zijn alledrie aanwezigg in de vier displines - sociologie, geschiedenis, culturele antropologiee en politieke wetenschap - waar de hoofdstukken van dit boek bij
aansluiten.. De historisch-comparatieve benadering is evenwel het
meestt kenmerkend voor die hoofdstukken. In het volgende wordt die
traditiee nader belicht.
2.. DE H I S T O R I S C H - S O C I O L O G I S C H E TRADITIE

Denkenn in termen van een seculiere, historische, procesmatige en vergelijkendee benadering van menselijke samenlevingen was niet vreemd
aann de sociale wetenschap in de predisciplinaire fase van haar ontwikkeling.. Bij auteurs uit de Franse en Schotse Verlichting in de tweede
helftt van de 18e eeuw is deze benadering, dooreen gemengd met meer
filosofischfilosofisch getinte benaderingen, regelmatig aan te treffen.7 Toen in d
loopp van de 19e eeuw de nieuwe sociaal-wetenschappelijke disciplines
vormm begonnen te krijgen, werd het denken in termen van ontwikkelingg en evolutie van menselijke samenlevingen, culturen en beschavingenn binnen de sociale wetenschap algemeen gangbaar.8 Wat later 'historischee sociologie' is genoemd, speelde dan ook van meet af aan in de
ontwikkelingg van de sociologie als discipline een voorname rol. De hier
beoogdee traditie is overigens ook wel met andere termen aangeduid,
zoalss 'klassieke sociologie', 'historische maatschappijwetenschap', 'conflictt traditie', 'vergelijkend-historische benadering' en recenter als 'ontwikkelingsperspectief,, 'historiserende antropologie', 'figuratie-sociologie'' en 'proces-sociologie'. Niettegenstaande accentverschillen tussen
dezee aanduidingen worden ze hier als synoniem opgevat en is gekozen
voorr 'historische sociologie' als de internationaal meest gangbare naam.
Hett denken van twee belangrijke 'grondleggers' van de sociologie,
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Karll Marx (1818-1883) en Max Weber (1864-1920), kan beschouwd
wordenn als in hoge mate historisch-sociologisch avant la lettre en hun
veelzijdigee werk wordt vaak als uitgangspunt gekozen voor beschouwingenn over de ontwikkeling van de historisch-sociologische traditie.9
Daarvoorr is een goede reden: een groot deel van hun werk was gericht
opp het doorgronden van 'de wording van de moderne industriële samenleving'' en heeft daarom, meer dan dat van anderen, een vérstrekkendee invloed gehad op het werk van alle 20e eeuwse historisch-sociologenn tot nu toe.10 Het grote wetenschappelijke project van Marx'
levenn was onderzoek naar de ontwikkeling en het functioneren van de
kapitalistischee economie en de daarbij behorende samenlevingsvormen.. Voor Weber was dit ook een centrale thematiek maar het wetenschappelijkee project van zijn leven kan beter getypeerd worden als studiee van rationaliseringsprocessen — waar de kapitalistische economie
zijnss inziens één vorm van was en bijvoorbeeld bureaucratisering een
anderee — en onderzoek naar de culturele eigenheid en betekenis van de
Europesee beschaving. De inhoudelijke problemen die beiden trachttenn op te helderen zijn belangrijk gebleven voor veel historisch-sociologenn na hen, zij het dat die problemen op uiteenlopende manieren in
verschillendee richtingen zijn uitgewerkt.
Naarmatee de tijd verstreek, de samenlevingen in het Westen en elderss veranderden, en de periode van Marx, Weber en anderen steeds
meerr ging gelden als de 'klassieke' periode in de vorming van de sociale
wetenschap,, werd echter onder meer de scheidslijn tussen 'geschiedenis'' en 'sociale wetenschap' scherper getrokken. Veel historici, vertegenwoordigerss van een eerder gevestigde discipline, stonden sceptisch
tegenoverr de aanspraken van de nieuwe sociale wetenschap. Binnen de
socialee wetenschap zelf kristalliseerden verschillende disciplines verder
uit.. Sociologen en cultureel antropologen wendden zich in grote meerderheidd af van het ontwikkelingsdenken, het evolutionisme, de geschiedeniss en het onderzoek van lange-termijnprocessen. Ze gingen
zichh mede om redenen van praktische relevantie in toenemende mate
richtenn op de studie van actuele verschijnselen in 'het heden en ontwikkeldenn 'eigen', goeddeels a-historische theorieën, begrippen en
werkwijzen.. Vanaf de eerste decennia van de 20e eeuw werden sciëntistischee en interpretatieve visies op sociale wetenschapsbeoefening dominant.. Deze 'omslag' in het sociaal-wetenschappelijk denken, waarvan
dee invloed ook nu nog doorwerkt, vloeide zeker niet alleen voort uit
intellectuelee motieven in die zin dat de 'modernen in de sociale wetenschapp zich intellectueel afzetten tegen een oudere generatie geleerden,
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wierr werk om een veelheid van redenen als passé werd beschouwd.
Meeromvattendee ontwikkelingen — het doorzetten van de industriële
samenlevingg in Europa, de versterking van de nationale staten, het nationalismee en kolonialisme en de weerslag van de Eerste Wereldoorlog
enn de Russische revolutie - speelden bij de omslag een belangrijke rol."
Zonderr hier nu verder op in te gaan, kan geconstateerd worden dat
tussenn de jaren '20 en de jaren '60 slechts enkelen in de geschiedenis
enn de sociale wetenschap vasthielden aan een historisch-comparatieve
benadering.. In dit verband kan, zonder enige pretentie van volledigheid,, bijvoorbeeld gewezen worden op de Franse historici van wat later
dee Annaks-só\oo\ is genoemd: Mare Bloch (1886-1944), Lucien Febvre
(1878-1956)) en, later, Fernand Braudel (1902-1985). Andere voorbeeldenn zijn de Duitse historicus Otto Hintze (1861-1940), de van oorsprongg Hongaarse Karl Polanyi (1886-1964) en Norbert Elias (18971990).. Een vergelijkende historisch-sociologische benadering was in
principee ook eigen aan de door Marx en Engels geïnspireerde intellectuelee traditie. Maar waar deze in het begin van de eeuw nog veelbelovendd leek, maakte de vestiging en verbreiding van het communisme
naa 1917 van hun werk een starre staatsleer en ideologie die allengs een
verderee creatieve ontwikkeling van het marxistisch denken verstikte.
Waarr wel verder gedacht kon worden, buiten de directe invloedssfeer
vann de Sovjetunie en de communistische partijen elders, raakte het
marxismee niettemin enerzijds verstrikt in wereldpolitieke polarisatie
enn anderzijds in fïlosofisering waarbij men zich goeddeels afwendde
vann historisch-sociologische vraagstellingen.12 Behalve door het communismee werd een verdere ontwikkeling van het marxistisch denken
ookk geblokkeerd door de opkomst en vestiging van het fascisme en het
nationaal-socialisme.. In Duitsland leidde de machtsovername van
19333 tot het uitwijken van de deels marxistisch geïnspireerde Frankfurterter Schuleen werd ook de beoefening van niet-marxistische historische
sociologiee onmogelijk."
Hoewell dus hier en daar in Europa en Amerika individuele geleerdenn tegen het tij in een historische-comparatieve benadering bleven beoefenenn en bepleiten, duurde het tot in de jaren '60 voordat deze traditiee op grotere schaal heropgenomen werd en binnen de sociale
wetenschapp en de geschiedenis opnieuw aan betekenis begon te winnen.. De 'crisis' in de sociale wetenschappen, nieuwe ontwikkelingen in
dee geschiedwetenschap, hernieuwde bezinning op het 'klassieke' werk
vann Weber, Marx en anderen, aandacht voor de tot dan toe goeddeels
onbekendd gebleven outsider Elias, dat alles bleek inspiratie te kunnen
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biedenn voor een verdere ontwikkeling van historisch-comparatieve studies.. Zozeer zelfs dat de socioloog Collins in 1985 de huidige periode
aanduidtt als 'de gouden eeuw' van de historische sociologie en een anderee socioloog, Dennis Smidi, in 1991 schrijft over 'de hoge vlucht' van
dee uit zijn as herrezen phoenix van de historische sociologie.14
Opp welke gronden kunnen we spreken van een historisch-sociologischee traditie en wat kunnen we als belangrijke kenmerken van die traditiee beschouwen? Allereerst kan gesteld worden dat alle betrokken auteurss en onderzoekers een soortgelijke kijk hebben op het doel van
historischee maatschappijwetenschap en dat doel in hun voornaamste
werkk ook serieus nastreven. Daar vloeit uit voort dat ze sterk gericht
zijnn op inhoudelijke problemen, die elkaar ook ten dele overlappen.
Ookk bestaat er een aanzienlijke mate van overeenstemming over het
gebruikk van begrippen, in filosofisch opzicht kunnen de meeste auteurss beschouwd worden als realisten, ze hebben een overeenkomstige
visiee op de ontwikkeling en de belangrijkste functies van 'theorie', en
zee hanteren bij hun onderzoek een gelijksoortige werkwijze. Voorts
zijnn vrijwel alle auteurs macro-sociologisch en macro-historisch georiënteerd,, maken ze gebruik van een lange-termijnperspectief en bedienenn ze zich veelvuldig van vergelijkingen. Ze zoeken de dynamiek
vann maatschappelijke ontwikkelingen meestal primair in de spanningsverhoudingenn en machtsbalansen tussen mensen en groepen en
'macht'' is bij de meesten dan ook een kernbegrip. Tenslotte kan erop
gewezenn worden dat alle betrokken onderzoekers inhoudelijke invloedenn hebben ondergaan van andere auteurs binnen de traditie.
Wanneerr we deze aspecten van de historisch-sociologische traditie
inn het volgende kort de revue laten passeren, zal niet uitvoerig ingegaann worden op de uiteraard ook bestaande verschillen tussen de auteurss onderling. Het doel is hier om te laten zien dat ze meer gemeenschappelijkk hebben dan vaak wordt gedacht en aannemelijk te maken
datt het vruchtbaarder is de aandacht daarop te richten dan te cultiverenn wat hen scheidt - dat laatste is en wordt in de literatuur bovendien
all veelvuldig gedaan.
Dee visie op het doel van historische sociologie die door alle betrokken
auteurss min of meer gedeeld wordt, stemt overeen met de aangehaalde
visiee van Max Weber: doel is het verkrijgen van meer kennis en inzicht
aangaandee hedendaagse en historische samenlevingen en in het bijzonderr het beschrijven en verklaren van de dynamiek van (aspecten
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van)) die samenlevingsvormen. Dat alle auteurs sterk probleemgericht
zijn,, komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat zij in hun studiess uitgaan van concrete historisch-sociologische vragen. Zo stelde
Weberr vragen als: door welke processen en onder welke voorwaarden
werdenn in de loop van de 19e eeuw dienstbare kleine boeren als arbeiderss op grootgrondbezittingen in het oosten van Duitsland steeds
meerr vervangen door dagloners? En: waarom waren in de districten
vann het Duitse rijk in de 16e eeuw die economisch het verst ontwikkeldd waren de kansen op een revolutie binnen de Kerk het gunstigst?
Alsookk - en dat was eigenlijk de kern van Weber's hele wetenschappelijkee werk - hoe komt het dat zich in de Westerse beschaving culturele
verschijnselenn hebben voorgedaan die in de loop van de wereldhistorischee ontwikkeling steeds meer een universele waarde en betekenis gekregenn hebben?15 Marx opende zijn hoofdwerk als volgt:
Wass ich in diesen Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische
Produktionsweisee und die ihr entsprechende Produktions- und Verkehrsverhaltnisse.. Ihre klassische Statte ist bis jetzt England. Dies ist
derr Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen
Entwicklungg dient.'6
Hintzee stelde zichzelf kwesties als: wat waren de mechanismen van
feodaliseringg en hoe heeft het feodalisme zich over Europa verbreid?
Welkee typen staten hebben zich voorgedaan in de loop van de Europesee geschiedenis?'7 In zijn bekende studie over de feodale samenleving
formuleerdee Bloch als probleem: 'what are the distinctive features of
thiss portion of the past which have given it a claim to be treated in isolation?? In other words, what we are attempting here is to analyse and
explainn a social structure and its unifying principles'.' 8 Elias verwoorddee zijn kernvragen als volgt:
Wiee ging eigentlich diese Veranderung, diese 'Zivilisation' im
Abendlandee vor sich? Worin bestand sie? Und welches waren ihre
Antriebe,, ihre Ursachen oder Motoren?'9
Vann meer recente auteurs als Barrington Moore, Charles Tilly Perry
Anderson,, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Abram de Swaan,
Johann Goudsblom en Michael Mann kunnen soortgelijke citaten gegevenn worden. 10 Zoals uit de voorbeelden blijkt, zijn het geen eenvoudigee vragen in die zin dat de beantwoording ervan veel onderzoek en
doordenkingg vergt, maar ze zijn wel eenvoudig onder woorden gebracht. .
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Inn dit verband is het ook interessant om te constateren dat de probleemstellingenn van verschillende auteurs in aanzienlijke mate inhoudelijkk overlappen. Niettegenstaande verschillen in focus en benadering
staann de volgende vragen vaak centraal, a) Hoe en waarom is vanuit
hethet feodalisme in Europa het kapitalisme ontstaan, welke fasen heeft
hethet kapitalisme vervolgens doorgemaakt in verschillende perioden en
strekenn van Europa en de wereld daarbuiten? b) Hoe en waarom hebbenn zich vanuit datzelfde feodalisme absolutistische dynastieke staten
ontwikkeldd en later nationale staten? c) Wat zijn de politieke, economischee en culturele lotgevallen geweest van onderscheiden sociale
groeperingen,, strata en klassen in de loop van genoemde historische
ontwikkelingen?? Hoe en waarom is de structuur of figuratie van het
geheell aan maatschappelijke strata veranderd? d) Hoe heeft de Europesee beschaving zich sedert de Middeleeuwen ontwikkeld? Bij het zoekenn naar antwoorden op deze vragen gaat het veelal om de beschrijving
enn verklaring van het functioneren van de structuur van specifieke
maatschappelijkee formaties die over relatief lange tijd een zekere duurzaamheidd en stabiliteit vertonen, om perioden van transitie en transformatiee (politieke en economische omwentelingen, 'revoluties', tijden
vann culturele vernieuwing), en, tenslotte, om de bijbehorende veranderingenn in de machtsverhoudingen en omgangsvormen binnen en
tussenn specifieke samenlevingen.
Eenn volgend punt van overeenstemming betreft de wijze waarop
begrippenn gehanteerd worden. Geen van deze schrijvers gaat begripsverhelderingg uit de weg maar ze verliezen zich meestal niet in uitvoerigee bespiegelingen over de betekenissen van hun begrippen en in
hunn werk is niet veel te vinden van 'hoog abstracte' of 'zuiver theoretische'' aard.11 Allen lijken zich ervan bewust te zijn dat dat soort exercitiess - een bloeiend bedrijfin de academische sociale wetenschap 'aree leading only to tiresome wordgames as a substitute for the effort
too see what really happened', om het in de woorden van Barrington
Mooree te zeggen.21 Datgene wat zij onder hun begrippen verstaan,
opp welke relaties, samenhangen en ontwikkelingen die de aandacht
vestigen,, en wat ze waard zijn bij het onderzoek van samenlevingen,
moett vaker opgemaakt worden uit de wijze waarop met de begrippen
gewerktt wordt dan dat te rade gegaan kan worden bij een lijstje definities.finities. Formalistische taxonomie wordt uit de weg gegaan en men
blijftt steeds gericht op de complexe historische sociale werkelijkheid
'achter'' de begrippen. Dit besefis helder verwoord door Mare Bloch:
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Thee framework of institutions which governs a society can in the last
resortt be understood only through a knowledge of the whole human
environment.. For though the artificial conception of man's activities
whichh prompts us to carve up the creature of flesh and blood into the
phantomss homo oeconomicus, philosophicus, juridicus is doubtless necessary,, it is tolerable only if we refuse to be deceived by it.1}
Datt impliceert nog een ander kenmerk van de historisch-sociologische
traditie:: de betrokken onderzoekers kunnen het best beschouwd wordenn als realisten. Ze gaan er allen vanuit dat de wereld en de daarin
voorvallendee gebeurtenissen reëel zijn en geen product van de verbeelding,, en dat die gebeurtenissen niet toevallig, chaotisch of efemeer zijn
maarr gestructureerd. Vervolgens dat een en ander toegankelijk is voor
onderzoekk en in kaart valt te brengen, met andere woorden: op te
schrijven.. Daarbij is de overeenstemming over 'wat de feiten zijn' doorgaanss heel wat groter dan modieuze filosofen en in hun kielzog varendee sociale wetenschapsbeoefenaars nogal eens willen doen geloven.24
Marx,, die in zijn tijd heel wat te stellen had met filosofen en zich in
zijnn eigen werk slechts ten dele kon onttrekken aan hun invloed, heeft
ditt realisme eens als volgt geformuleerd:
Diesee Betrachtungsweise [de zijne, T.Z.] ist nicht voraussetzungslos.
Siee geht von den wirklichen Voraussetzungen aus, sie verlasst sie keinenn Augenblick. Ihre Voraussetzungen sind die Menschen, nicht in
irgendeinerr phantastischen Abgeschlossenheit und Fixierung, sondernn in ihrem wirklichen, empirisch anschaulichen Entwicklungsprozesss unter bestimmten Bedingungen. Sobald diesen tatige Lebensprozesss dargestellt wird, hort die Geschichte auf, eine Sammlung
toterr Fakta zu sein, wie bei den selbst noch abstrakten Empirikern,
oderr eine eingebildete Aktion eingebildeter Subjekte, wie bei den
Idealisten.. Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichem Leben,
beginntt also die wirkliche, positive Wissenschaft, die Darstellung der
praktischenn Betatigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der
Menschen.. Die Phrasen vom Bewusstsein horen auf, wirkliches Wissenn muss an ihre Stelle treten.zs
Hett is niet nodig Marx' 19e eeuwse stijl te onderschrijven om toch te
kunnenn inzien dat het hier geformuleerde uitgangspunt nog steeds relevantt is en dat een soortgelijk realisme in hoge mate kenmerkend is
voorr het werk van de meeste historisch-sociologen.
Dee hier besproken onderzoekers hebben ook globaal dezelfde opvattingg over de ontwikkeling en de belangrijkste functies van 'theorie'.
Watt hun opvatting onderscheidt van andere is hun besef dat theorieën
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gevormdd worden in wisselwerking met de studie van specifieke maatschappelijkee en culturele ontwikkelingen. Voorzover de diverse auteurss theorieën ontwikkeld hebben, zijn deze nauw verbonden met het
doorr hen verrichtte onderzoek: hun theoretische begrippen, inzichten
enn historische generalisaties vloeien daaruit voort. Daarbij hanteren zij
inn grote trekken dezelfde werkwijze waarvan enkele elementen verhelderendd naar voren zijn gebracht door Wallerstein:
Inn trying to interpret the real world, (...),we must apply to it successivee abstractions, each capturing a part of the global reality - whatever
thiss be, for the purposes of a specific piece of work - until, by adding
abstractionn to abstraction, we have arrived at a comprehensible picturee of what has existed over time and space - and how that relates to
thee social time and space in which we live and work.16
Hett gaat bij deze werkwijze dus om de wisselwerking tussen ideeën en
denkenn enerzijds en feitelijke gegevens anderzijds die in het onderzoeksprocess voortdurend op elkaar betrokken zijn. Dit is de kern van
dee complexe relaties tussen 'theorie' en 'empirie' zoals die zich tijdens
onderzoeksprocessenn afspelen, de kern van een vruchtbare wetenschappelijkee werkwijze of, met een pretentieuzer woord, van een wetenschappelijkee methode. In zijn nawoord bij de tweede editie van Das
Kapital{i%j2)Kapital{i%j2) maakt Marx hierover een belangrijke opmerking:
Allerdingss muss sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweisee unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich im
Detaill anzueignen, seine verschiedene Entwichlungsformen zu analysierenn und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeitt vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend dargestelltt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des StofFs
ideelll wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktionn a priori zu tun.17
Hett onderscheid dat Marx maakt tussen de wijze van afbeelden (beschrijven)) en de wijze van onderzoeken is onder meer van belang om
tee kunnen inzien dat variatie in het eerste - wat zeer veel voorkomt —
goedd kan samengaan met grote overeenstemming betreffende het
tweedee — wat ik hier tracht te beargumenteren. 28 D e nadruk waarmee
Marxx wijst op het noodzakelijke onderzoek alvorens 'die wirkliche Bewegung'' — de theoretiserende verwerking in een tekst — op passende
wijzee verwoord kan worden en zijn waarschuwing dat men zich niet
moett laten verleiden te geloven in a priori constructies, dragen bij tot
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dee volgende conclusie. De auteurs binnen de historisch-sociologische
traditiee werken niet conform de dogma's van de 'deductieve methode';
zee hanteren geen abstracte en formele modellen, geen a priori constructies,, maar ze proberen al onderzoekend en schrijvend door middell van intelligente interpretaties de dynamiek van de historische socialee werkelijkheid te verhelderen.29
Behalvee overeenstemming over de ontwikkeling van 'theorie' bestaat
err binnen de historisch-sociologische traditie ook een zekere consensus
overr de voornaamste functies van 'theorie'. Volgens Wallerstein is het
doell de verwerving van 'a comprehensible picture of what has existed
overr time and space'.30 Het gaat dus om het verkrijgen van een omvattend,, overzichtelijk en daardoor begrijpelijk, begrijpend en verklarend
beeld.. 'Theorie' kan dan opgevat worden als een coherent geheel van
uitsprakenn die in beginsel een dergelijk beeld mogelijk maken, wat impliceertt dat een theorie ons iets zegt over de globale afgrenzing van het
beeldd - in tijd en ruimte en afhankelijk van het gestelde probleem - en
naastt die afbakening tevens in hoofdlijnen de compositie, de interne
structurering,, de interne verbanden van het beeld aangeeft. Anders gezegd:: een theorie verschaft ons in een soort steno een serie aanwijzingenn voor het betoog dat we idealiter zouden moeten kunnen presenteren.. Dat beeld dient de dynamiek van (een deel van) de wereld door
tijdd en ruimte weer te geven, wat onder meer inhoudt dat de dilemma's
vann 'genese' (proces) versus 'structuur' moeten worden opgelost.3' De
voornaamstee functies van theorie in de historische sociologie komen
dann neer op het verschaffen van inzichten in samenhangen en ontwikkelingenn in de historische en actuele sociale werkelijkheid, het bieden
vann verklaringen voor die samenhangen en ontwikkelingen en het fungerenn als richtsnoer voor verder onderzoek. Deze drie functies liggen in
eikaarss verlengde en dienen niet verzelfstandigd te worden. Ze brengen
ookk het graduele karakter van sociaal-wetenschappelijke kennis en
theorievormingg tot uitdrukking: inzichten zijn altijd partieel en voor
verbeteringenn vatbaar, verklaringen zijn nooit volledig, uitputtend en
afdoende,, en onze onwetendheid is vooralsnog zo groot dat voortgezet
onderzoekk niet gauw overbodig zal worden. Deze visie impliceert ook
datt in de historische sociologie geen scherpe scheidslijn getrokken kan
wordenn tussen Verklaren' en het bieden van inzichten, van beargumenteerdee interpretaties.
Hett voorgaande overziend, meen ik dat we op grond van de besprokenn kenmerken kunnen concluderen dat er inderdaad sprake is van
eenn historisch-sociologische traditie waar de betrokken auteurs, niette34 4
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genstaandee hun onderlinge verschillen, allen toe behoren. Voor wie
ookk maar enigszins vertrouwd is met hun werk behoeft het verder geen
betoogg dat zij een macro-sociologische en macro-historische oriëntatie
delen,, veelal een lange-termijnperspectief hebben, vaak gebruik
makenn van vergelijkingen en elkaar veelvuldig onderling beïnvloed
hebben.' 2 2
Voorr een verdere ontwikkeling van de sociale wetenschap kan op verschillendee manieren aansluiting gezocht worden bij deze traditie. Het
iss duidelijk dat al de genoemde auteurs zich hebben beziggehouden
mett belangrijke inhoudelijke problemen en waardevol werk hebben
verricht.. Eén manier om dat werk voort te zetten is nadere uitwerking
vann delen van hun inzichten en theorieën, een andere mogelijkheid is
omm na te gaan of en hoe die inzichten en theorieën met elkaar gecombineerdd kunnen worden en elkaar kunnen aanvullen. O o k kan het
werkk van één of enkele auteurs voortgezet worden door het te gebruikenn als richtsnoer bij ander historisch-sociologisch onderzoek, het zo
toee te passen en zo mogelijk verder te ontwikkelen.
Bijj deze activiteiten lijkt het steeds van belang zowel afstand te bewarenn tegenover overmatige exegese en richtingenstrijd als tegenover
hedendaagsee 'toetsingsretoriek'. Beide komen frequent voor in de socialee wetenschap en leiden doorgaans tot hetzelfde resultaat: onvruchtbaarheid.. In het eerste geval bestaat het risico dat inzichten en theorieënn van een bepaalde auteur door latere auteurs ontdaan worden van
dee context waarin ze ontwikkeld zijn en verworden tot verabsoluteerde
schemataa en a-historische generalisaties die zich in het slechtste geval
kunnenn verharden tot onwrikbare dogma's. Een afschrikwekkend
voorbeeldd daarvan wordt gevormd door delen van de marxistische traditie.. Het is ironisch dat de man die over dit soort a-historische abstractiess de volgende regels schreef, ook degene is geworden wiens inzichten,, ideeën en theorieën - meer dan van wie ook - door anderen
tott verstarde leerstukken zijn gemaakt.
Diesee Abstraktionen (een samenvatting van de algemene resultaten
diee uit het onderzoek naar de historische ontwikkeling van mensen
enn hun samenlevingen geabstraheerd kunnen worden, T.Z.) haben
furr sich, getrennt von der wirkliche Geschichte, durchaus keinen
Wert.. Sie können nur dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen
Materialss zu erleichtern, die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten
anzudeuten.. Sie geben aber keineswegs, wie die Philosophic, ein Rezeptt oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtge35 5
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stutztt werden können. Die Schwierigkeit beginnt im Gegenteil erst
da,, wo man sich an die Betrachtung und Ordnung des Materials, sei
ess einer vergangenen Epoche oder der Gegenwart, an die wirkliche
Darstellungg gibt. Die Beseitigung dieser Schwierigkeiten ist durch
Voraussetzungenn bedingt, die keineswegs hier gegeben werden können,, sondern die erst aus dem Studium des wirklichen Lebensprozessess und der Aktion der Individuen jeder Epoche sich ergeben."
Dezee waarschuwing van Marx, waar vrijwel gelijkluidende van Weber,
Eliass en Barrington Moore aan toe te voegen zouden zijn, kan ons wapenenn tegen de risico's van dogmatisering van theorieën. Anderzijds
dientt ook met het idee van 'toetsing' behoedzaam te worden omgegaan.. Brede dieoretische perspectieven in de sociale wetenschap lenen
zichh niet voor directe toetsing en complexe sociaal-wetenschappelijke
theorieënn hebben vooral het karakter van veelomvattende interpretatiekaders,, waarvan slechts door zorgvuldig vergelijkend gebruik op
denn duur kan blijken wat ze waard zijn. Wie in samenhangende stelsels
vann theoretische uitspraken slechts losse tijdloze generalisaties kan ontwaren,, die na 'toetsing' eventueel afgeschaft kunnen worden, houdt
misschienn wel van opruimen maar blijft uiteindelijk met lege handen
achter.. De weg die tussen deze beide uitersten open blijft, is die van de
hierr boven geschetste historisch-sociologische traditie. Die kan ons in
staatt stellen op een meer vruchtbare wijze om te gaan met het werk van
eerderee generaties en van tijdgenoten.

3.. DE CIVILISATIETHEORIE VAN NORBERT ELIAS

Dee theorie van Norbert Elias over de ontwikkeling van de West-Europesee beschaving of civilisatie is een veelomvattende, wijdvertakte en
openn historisch-sociologische theorie met een grote reikwijdte. De
theoriee is vergelijkbaar met Max Weber's theorie over de protestantse
ethiekk en 'de geest' van het kapitalisme, met Karl Marx's theorie over
dee dynamiek van de kapitalistische productiewijze, van klassendifferentiatiee en klassenstrijd, of met Barrington Moore's theorie over de
wordingg van dictaturen en democratieën. Net als in deze drie gevallen
heeftt Elias zijn theorie ontwikkeld in nauwe samenhang met uitvoerig
historisch-empirischh onderzoek. Het was hem er niet om te doen,
zoalss hij in het voorwoord van Über den Prozess der Zivilisation (1939)
schrijft,, 'een algemene civilisatietheorie in de lucht te bouwen en dan
achteraff na te gaan of ze met de empirie overeenstemt'. Hij wilde daarentegenn een historisch-empirisch gegronde theorie ontwikkelen. Dat
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iss ook de reden waarom in zijn studie, met uitzondering van delen van
dee samenvatting aan het slot, steeds gedetailleerde beschrijvingen van
concretee historische gegevens afgewisseld worden met theoretische beschouwingen,, interpretaties en verklaringen. Zo wordt stap voor stap
eenn veelomvattend beeld van het West-Europese beschavingsproces
tussenn de latere Middeleeuwen en het begin van de 19e eeuw opgebouwdd en wordt de theorie geleidelijk zichtbaar gemaakt. In dat beeld
enn ook in de theorie is veel open en 'onaF gelaten en gebleven. Op
veell vragen en problemen die zich in de loop van zijn onderzoek voordeden,, is Elias bewust niet ingegaan en de theoretische samenvatting
vann zijn studie draagt niet de titel 'de civilisatietheorie' maar 'ontwerp
vann een civilisatietheorie'. Zoals voor elke goede sociaal-wetenschappelijkee studie geldt, is zijn boek dus ook een uitnodiging en een aansporingg tot verder denken en verder onderzoek.
ÜberÜber den Prozess der Zivilisation gaat over vormen van gedrag die
kenmerkendd geacht worden voor mensen uit de West-Europese beschavingskring.. Elias begint met de eenvoudige constatering dat gedragsvormenn die nu binnen die kring beschouwd worden als 'beschaafd'' of 'geciviliseerd' niet altijd zo geweest zijn: ze zijn niet van
oudsherr gegeven en ook niet steeds aan zichzelf gelijk gebleven. In eerderee fasen van de West-Europese geschiedenis waren ze anders en kennelijkk hebben zich door de eeuwen heen en over de generaties veranderingenn in gedragsvormen voltrokken. Daarmee is een eerste serie
problemenn van Elias' onderzoek gesteld: hoe ziet 'het proces van het
menselijkk gedrag' in West-Europa over langere termijn eruit? Hoe
hebbenn de standaarden van 'beschaafd gedrag', van civilisatie, zich in
dee loop der tijd ontwikkeld? Aan het beantwoorden van deze vragen is
deell 1 van zijn boek gewijd.
Eliass onderscheidt tussen een maatschappelijk civilisatieproces dat
zichh over de eeuwen uitstrekt en waarin standaarden van 'beschaafd
gedrag** ontwikkeld worden en veranderingen ondergaan, en een individueell civilisatieproces dat elk individueel mens doormaakt om van
kindd tot volwassene te worden en dat onder andere varieert met de fase
waarinn het maatschappelijk civilisatieproces zich bevindt.34 Waar het
civilisatieprocess van afzonderlijke mensen gekenmerkt wordt door een
beginn en een einde, gemarkeerd door geboorte en dood, kent het
maatschappelijkee civilisatieproces geen duidelijk beginpunt en evenminn een te voorzien einde. Elias neemt daarmee onder meer afstand
vann de gewoonte om pas van 'civilisatie' te spreken wanneer we te
makenn hebben met samenlevingen die gekenmerkt worden door een
37 7
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staatsvorm,, steden en een geschreven taal. Het maatschappelijke civilisatieprocess en het individuele civilisatieproces zijn altijd nauw met elkaarr vervlochten. Men kan de psychogenese van de habitus van volwassenenn in een bepaalde samenleving niet begrijpen los van de
sociogenesee van de civilisatie van die samenleving en veranderingen op
hett ene niveau dienen beschouwd te worden in samenhang met veranderingenn op het andere niveau.
Gingg het in deel i van Elias' studie om de vraag hoe het gedrag en de
affecthuishoudingg van mensen in Europa sedert de Middeleeuwen
veranderdd zijn, in een groot deel van deel 2 gaat het om de kwestie
waaromm deze veranderingen zijn opgetreden. Of, anders gesteld, met
welkee processen hangt het civilisatieproces samen? In het licht van
welkee andere historische ontwikkelingen in de Westerse samenlevingenn kunnen we wat meer van het civilisatieproces begrijpen en verklaren?? Zoals gezegd wordt deel 2 afgesloten met een algemene samenvattingg van de theoretische inzichten die Elias in de loop van zijn
onderzoekk verworven heeft.
Hett zal duidelijk zijn dat de problematiek van Elias' studie zeer veelomvattendd en complex is en hij had zijn onderzoek niet tot een goed
eindee kunnen brengen zonder fundamentele beperkingen in te voeren.. Een eerste belangrijke beperking is gelegen in de tijdsafbakening:
verspreidee opmerkingen over enkele andere tijden daargelaten, is de
periodee waarover Elias het civilisatieproces bestudeerd heeft die van de
lateree Middeleeuwen tot omstreeks 1800. Een tweede beperking is die
naarr plaats. Hoewel Elias zich soms bedient van de voor de oorlog
gangbaree term 'het avondland' voor West-Europa en ook wel spreekt
overr 'het Westen', 'Europa' of'de Westerse samenleving' is zijn onderzoekk naar plaats beperkt tot Frankrijk, Engeland en Duitsland, waarbij
hett zwaarste accent valt op ontwikkelingen in het eerstgenoemde land
enn de beide andere veel minder uitvoerig en vooral vergelijkenderwijs
terr sprake komen. Een derde beperking is dat Elias' onderzoek overwegendd gericht is op de ontwikkeling van de civilisatie van de wereldlijke
bovenlagen,, vooral de adel en het hoogste stratum van de burgerij.
Voorr wie met Elias' theoretische inzichten wil werken, is een helder bewustzijnn van deze beperkingen om meerdere redenen van belang. Allereerstt impliceren die beperkingen dat Elias' inzichten niet zonder
meerr toegepast kunnen worden op civilisatieprocessen in andere tijden,, op andere plaatsen en van andere sociale strata dan de genoemde.
Indachtigg de waarschuwing van Marx, biedt de civilisatietheorie geen
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receptt of schema waarmee historische tijdperken, ontwikkelingen of
gebeurtenissenn 'op maat geknipt' kunnen worden. Integendeel: voor
anderee tijden en plaatsen en voor andere sociale strata en groepen is
nieuww onderzoek vereist alvorens iets gezegd kan worden over de desbetreffendee civilisatieprocessen.35 Dit geldt ook voor het leveren van
kritiekk op Elias' civilisatietheorie. Het heeft weinig zin de theorie te
confronterenn met allerlei bijeengesprokkelde gegevens uit de antropologischee of historische literatuur en dan te concluderen dat de theorie
niett klopt, wanneer er geen zorgvuldig vergelijkend onderzoek aan
vooraff is gegaan.36
Eenn besef van de historische specificiteit van Elias' onderzoek en van
dee beperkingen van de civilisatietheorie kan dus te schematische toepassingenn tegengaan en tevens premature verwerping op basis van
schijnbaree toetsing voorkomen. Aan de andere kant dient dat besef
vann historische specificiteit niet zover doorgedreven te worden dat de
potentiëlee reikwijdte van de civilisatietheorie verloren gaat. De theorie
biedtt een aantal waardevolle aangrijpingspunten om civilisatieprocessenn te bestuderen, niet alleen in maar ook buiten West-Europa, niet alleenn tijdens de Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd maar ook
daarvoorr en daarna, en niet alleen onder de hoogste strata maar ook
onderr de middenlagen, de lagere strata en andere groepen. Overigens
zijnn de hier gemaakte opmerkingen niet alleen van toepassing op Elias'
civilisatietheoriee maar op alle veelomvattende historisch-sociologische
theorieën. .
Eenn van de eerste kwesties die zich voordoet bij de studie van civilisatieprocessenn is uiteraard de vraag: wat kunnen we verstaan onder 'civilisatie'?? Elias opent Uberden Prozess der Zivilisation met een verhandelingg over deze problematiek. Hij geeft zelf geen definitie maar verdiept
zichh in de sociogenese van de begrippen 'civilisatie' en 'cultuur'. 'Civilisatie'' is in het tegenwoordige spraakgebruik een veelomvattend begrip:: het kan slaan op de stand van de techniek, op de ontwikkeling
vann oriëntatiemiddelen zoals wetenschappelijke kennis en religie, op
dee aard van maatschappelijke instituties, op zeden, gewoonten en omgangsvormen,, de toebereiding van voedsel en nog veel meer. Vervolgenss wijst Elias erop dat degenen die deel hebben aan een bepaalde civilisatie,, het begrip ook wel gebruiken om het zelfbewustzijn van hun
beschavingskringg of hun natie tot uitdrukking te brengen. Het begrip
heeftt in dat geval ook een duidelijk waarderende strekking: het verwoordtt dan tevens een besef van trots en superioriteit, de eigen bescha39 9
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vingg is niet alleen anders maar ook beter dan die van anderen.37 Daaruitt vloeit voort dat het begrip 'civilisatie' niet voor alle West-Europese
natiess en binnen alle West-Europese taalgemeenschappen dezelfde
betekeniss heeft. Langs de weg van historisch-semantisch onderzoek
laatt Elias zien dat 'civilisation' voor Engelsen en Fransen een andere
betekeniss heeft dan 'Zivilisation' voor Duitsers. Waar voor de eerstgenoemdenn het begrip in één woord ook hun trots op de eigen natie, op
dee Westerse samenleving en de vooruitgang van de mensheid als geheell uitdrukt, is het voor de laatsten een begrip van tweederangswaardee dat slechts op uiterlijkheden slaat. Voor Duitsers is het begrip
'Kultur'' hét kernbegrip waarmee zij hun zelfbewustzijn als natie verwoorden.. In beide begrippen worden deels andere aspecten van menselijkee prestaties, van menselijk gedrag en samenleven benadrukt en
datdat is voor de betrokkenen ook meermalen een motief geweest om op
elkaarr neer te kijken en elkaar te verachten. Een ander verschil tussen
beidee begrippen is dat 'civilisatie' zowel verwijst naar een proces, naar
ietss dat steeds in beweging is, als naar de resultaten van dat proces terwijll 'cultuur' ('Kultur') vooral slaat op de resultaten of verworvenheden.. 'Cultuur' bakent af en accentueert verschillen en het eigen karakterr van nationale groepen, 'civilisatie' is opener en verwijst nationale en
anderee groepsverschillen meer naar de achtergrond. De eerste term is
meerr statisch, de laatste meer dynamisch.
Hett onderzoek naar de ontwikkeling van beide begrippen, die eerst
aann het einde van de 18e eeuw in West-Europa meer algemeen gangbaarr zijn geworden, brengt bovendien betekeniswendingen aan het
lichtt die ten nauwste blijken samen te hangen met de ontwikkeling
vann de machtsverhoudingen binnen de verschillende samenlevingen,
voorall die tussen aristocratie en burgerij. Zo is bijvoorbeeld de Duitse
tegenstellingg tussen Zivilisation en Kultur aanvankelijk verbonden met
dee klassen- en standstegenstelling tussen de adel en de burgerlijke intelligentsiaa en pas met de langzaam toenemende macht van de burgerlijkee groepen in Duitsland is hun begrip Kultur karakteristiek gewordenn voor het zelfbesef van de Duitse natie als geheel tegenover andere
naties. .
Dee begrippen 'civilisatie' en 'civilisering' zijn dus geen onproblematischee en aan zichzelf gelijkblijvende beschrijvende en theoretische begrippenn maar ze hebben historische veranderingen ondergaan. Ook
zijnn ze door degenen die zich rekenen tot een bepaalde civilisatie regelmatigg in etnocentrische zin gehanteerd. Elias is zich scherp bewust van
ditt probleem en heeft in dit - methodologische - verband herhaalde40 0
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lijkk gepleit voor afstand ten aanzien van waarderingen.38 Het feit dat
eenn begrip als 'civilisatie' in bepaalde contexten ook een waarderende
betekeniss heeft, heeft hem er echter niet toe gebracht het begrip integraall te vermijden. Hij is er integendeel van overtuigd dat men, mits
alertt op deze problematiek, het begrip toch kan gebruiken om er 'bepaaldee kenmerkende samenhangen in het civilisatieproces zelf mee [te]
verduidelijken'.. Wellicht was het zinvol geweest als hij nog dieper op
dezee problematiek in was gegaan en zichzelf aan een meer expliciete
omschrijvingg van 'civilisatie' had gewaagd, maar doorgaans is uit de
contextt duidelijk hoe hij het begrip hanteert.
Uitt het brede scala van aspecten waar 'civilisatie' naar kan verwijzen,
richtt Ellas in zijn onderzoek de aandacht overwegend op het menselijk
gedrag.. In zijn studie hebben 'civilisatie' en 'civilisering' overwegend
betrekkingg op processen van modellering, standaardisering en stilering
vann menselijke gedragingen, gevoelens, gedachten en waarderingen.
Aann de ene kant gaat het om leer- en disciplineringsprocessen die elk
individueell mens in een of andere vorm moet ondergaan om zich te
kunnenn handhaven binnen de samenleving waar hij deel van is. Langs
diee weg wordt de habitus van volwassene verworven die specifiek is
voorr een bepaalde samenleving in een bepaalde fase van ontwikkeling.
Aann de andere kant gaat het ook — en tegelijkertijd — om meeromvattendee maatschappelijke processen: modellen van 'goed' gedrag, standaardenn van civilisatie, zijn geen unieke, louter individuele en persoonlijkee aangelegenheden maar worden in groter sociaal-cultureel verband
gevormdd en van generatie op generatie doorgegeven waarbij zich naast
continuïteitenn ook weer wijzigingen kunnen voordoen. Wat ooit als
passendd en juist gedrag gold, is soms later niet meer toegestaan, en wat
eerderr als ongepast werd beschouwd, geeft soms later de toon aan.
Omdatt Elias standaarden van civilisatie als historische en dynamischee producten van menselijk samenleven beschouwt, heeft hij zijn
onderzoekk vanuit een lange-termijnperspectief verricht. De sociaalculturelee geboden en verboden op het terrein van het menselijk gedrag
enn de daarbij behorende modelleringen van de persoonlijkheidsstructuurr zijn nu eenmaal niet van de ene dag op de andere ontstaan en
wanneerr zij zich ontwikkeld hebben, verankerd zijn geraakt onder elitess en min of meer wijdverbreid onder bredere lagen van de bevolking,
kunnenn zij taaie weerstand bieden tegen allerlei veranderingsimpulsen.
Off deze impulsen nu doelbewust gepland zijn dan wel het onbedoelde
gevolgg van andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Dee geboden en verboden, de gedragsvoorschriften, waarvan Elias in
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deell i van zijn studie de wording op langere termijn onderzoekt, hebbenn betrekking op een beperkt aantal tamelijk elementaire menselijke
activiteiten.. Activiteiten die altijd en overal waar mensen samenleven
voorkomen,, zodat vergelijkingen door de tijd en tussen groepen goed
mogelijkk zijn. Met behulp van reeksen etiquette-boeken en andere
bronnenn speurt Elias naar standaardiseringen en veranderingen op het
gebiedd van de eetgewoonten, het doen van de natuurlijke behoeften,
hett taalgebruik, het neussnuiten, het spuwen, het slapen en de lichaamsverzorging.. Ook veranderingen in de houdingen tegenover
seksualiteitt en vechtlust passeren de revue. Wie kennis neemt van zijn
beschrijvingenn wordt enerzijds geconfronteerd met gedragsstandaardenn en vormen van gedrag die hem vreemd, verre van vanzelfsprekend
enn in het licht van huidige maatstaven wellicht als minder beschaafd
zullenn voorkomen, terwijl er anderzijds veel herkenbaar is en duidelijk
wordtt dat bepaalde gedragsstandaarden, die ook nu nog voor algemeenn beschaafd doorgaan, al in een relatief ver verleden in bepaalde
kringenn in West-Europa geleidelijkaan gemeengoed werden.
Dee structurele veranderingen die zich over de generaties in het gedragg op de genoemde terreinen voltrekken zijn complex: ze zijn niet
unilineair,, ze verlopen niet in een gelijkmatig tempo maar kennen
tijdenn van vertraging en van versnelling, en evenmin lopen ze op alle
terreinenn parallel aan elkaar. Hier wordt niet verder ingegaan op de genuanceerdheidd waarmee Elias de verschillende veranderingen specifiek
beschrijftt en in meer abstracte termen conceptualiseert maar volstaan
mett een samenvattend beeld van de voornaamste trends van het civilisatieprocess onder de wereldlijke bovenlagen in West-Europa tussen de
Middeleeuwenn en het begin van de 19e eeuw. Uit het onderzoek komt
naarr voren dat de voorschriften voor het gedrag op de genoemde terreinenn uitgebreider worden, meer geformaliseerd en genuanceerd en
hett vereiste gedrag meer gereguleerd, subtieler, minder direct en meer
ingehouden.. Bepaalde gedragingen gaan steeds meer gelden als pijnlijkk of schaamtevol, ze verdwijnen op den duur uit de publieke domeinenn of blijven geheel achterwege. Emotionele impulsen en directe aandriftenn dienen meer en vaker beheerst te worden en kunnen op den
duurr nog slechts in gedempte vormen of in het geheel niet meer geuit
worden.. Dit alles impliceert volgens Elias een serie ingrijpende veranderingenn in de psychische habitus van mensen op langere termijn die
tenderenn in de richting van een meer gedifferentieerde, veelzijdiger en
stabielerr zelfregulering. Die zelfregulering functioneert ten dele bewust,, als resultaat van toenemende overweging, afweging, berekening
42 2

SOCIALEE WETENSCHAP EN H I S T O R I S C H E SOCIOLOGIE

enn een open oog voor mogelijke consequenties, gewenst en ongewenst,, van het eigen gedrag op langere termijn. Ze functioneert ten
delee echter ook door onbewuste en automatisch werkende mechanismenn waarin onder meer sociaal gegenereerde angsten voor regelovertredingg een belangrijke rol spelen.39
Eliass benadrukt dat het geschetste verloop van het civilisatieproces in
West-Europaa als zodanig door niemand is bedoeld, geen resultaat is
vann een tevoren beraamd en zorgvuldig uitgevoerd plan. Toch vertoontt het op langere termijn een duidelijke structuur van veranderingenn en tendeert het in een bepaalde richting.40 Om dat te kunnen begrijpenn en verklaren, betoogt Elias dat het civilisatieproces gezien moet
wordenn in de context van de gehele gedaanteverandering van de WestEuropesee samenleving vanaf de Middeleeuwen tot 1800. Abstract geformuleerdd gaat het daarbij om lange-termijnprocessen van maatschappelijkee differentiatie, functiedeling en -specialisatie enerzijds, en
anderzijdss om processen van maatschappelijke integratie. Meer in
concretoo beschrijft en analyseert Elias - vooral voor Frankrijk met
somss vergelijkende uitweidingen over onder meer Engeland en de
Duitsee gebieden - aspecten van de structuur en dynamiek van de
Middeleeuwsee samenleving in Europa zoals die na de 'volksverhuizingen'' geleidelijk vorm kreeg. Daarbij gaat het vooral om 'feodaliseringsmechanismen',, om de structurele spanningen tussen centraliserende
enn decentraliserende krachten in het heerschappijapparaat die inherentt waren aan de Middeleeuwse samenleving. Gedurende eeuwen
werdenn fasen van centralisering onder leiding van krachtige koningen
steedss weer gevolgd door fasen van decentralisering waarin grotere en
kleineree adellijke krijgsheren zich verzelfstandigden ten opzichte van
hett centrum. Elias illustreert dit proces onder andere door in te gaan
opp de vorming en de desintegratie van het grote Frankische rijk. Meer
zijdelingss gaat hij ook in op de sociogenese van de kruistochten, van de
minnezangg en de 'courtoise' omgangsvormen en vergelijkt hij de
structuurr van de latere Middeleeuwse samenleving met die van samenlevingenn in de Oudheid. Wanneer de feodalisering zich ver heeft doorgezet,, brengen vanaf de 11e en 12e eeuw processen van bevolkingsgroei,
vann de opkomst van steden en stedelijk leven, van economische differentiatiee en arbeidsdeling en daarmee corresponderende veranderingenn in maatschappelijke gelaagdheid langzaam ontwikkelingen teweeg
diee uiteindelijk zullen resulteren in het einde van de feodale periode en
dee gelijktijdige opkomst van het vroege kapitalisme en van dynastieke
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statenn in West-Europa. In dit verband gaat Elias onder meer in op de
geleidelijkee toename van de lange-afstandshandel, op ontwikkelingen
opp de terreinen van transport en communicatie en op de uitbreiding
vann de geld- en markteconomie.
Dezee verschillende met elkaar samenhangende processen, aspecten
vann hetzelfde alomvattende maatschappelijke ontwikkelingsproces,
hebbenn belangrijke sociologische consequenties. Menselijke en maatschappelijkee netwerken in West-Europa breiden zich uit en verdichten
zich.. Meer mensen worden over grotere territoria in meer opzichten
vann elkaar afhankelijk dan voorheen. Meer bindingen en meer gevarieerdee afhankelijkheden tussen mensen en groepen bieden aan de ene
kantt meer en nieuwe mogelijkheden maar brengen aan de andere kant
nieuwee vormen van dwang met zich mee. De toenemende vervlechtingen,, de verlenging van interdependentieketens tussen mensen en
groepenn dwingen ook tot ander gedrag en andere omgangsvormen. Zo
legtt Elias een verbinding tussen bepaalde andere maatschappelijke veranderingenn en het proces van civilisering: 'Wat verandert is de wijze
waaropp mensen met elkaar te leven hebben; dus verandert hun gedrag;
duss verandert hun bewustzijn en hun drifthuishouding als geheel'.41
Eénn fundamentele wending in dit proces van groeiende vervlechting
enn interdependentie wordt gevormd door de opkomst en vestiging van
staten.. Een groot gedeelte van deel 2 van zijn studie wijdt Elias dan ook
aann de sodogenese van de staat, de wording van de dynastieke staten
vanuitt de voorafgaande feodale periode. Zich baserend op historische
studiess ontwikkelt hij daarbij een aanzienlijk aantal samenhangende
inzichtenn in de dynamiek van staatsvorming en staatsontwikkeling op
langeree termijn, kortom een theorie over staatsvorming, waarvan de
reikwijdtee uitstijgt boven het specifieke geval van Frankrijk dat in zijn
onderzoekk centraal staat.
Uitgangspuntt is een visie op de late feodale samenleving waarin
concurrentiee en conflict centraal staan: adel, kerk en vorsten zijn met
elkaarr in een voortdurende strijd verwikkeld om een aandeel in de
heerschappijj en de opbrengsten van het land.. Vanaf de 12e eeuw wordt
ookk de stedelijke burgerij een belangrijke partij in dit krachtenspel.
Of,, om het anachronistisch uit te drukken: meerdere partijen strijden
mett elkaar om relatief schaarse politieke en economische machtskansen.. De condities waaronder deze concurrentiestrijd zich afspeelt, de
machtsverhoudingenn tussen de betrokken partijen en het verloop van
dee strijd verschillen van plaats tot plaats en van tijd tot tijd maar zo'n
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driee a vier eeuwen later zijn in een groot deel van West-Europa min of
meerr omvangrijke heerschappijeenheden (landen, staten) ontstaan
waarinn de oppermacht in handen is van een centrale 'absolutistische'
vorst.. Schematisch onder woorden gebracht, komt de hoofdlijn van
ditt proces erop neer dat in het verloop van de concurrentiestrijd bepaaldee partijen aan macht verliezen en andere aan macht winnen totdatt uiteindelijk één partij zo machtig wordt dat deze in staat is dee anderee zijn orde op te leggen.
Voorall voor de Franse gebieden schetst Elias gedetailleerd hoe vanuitt een situatie van Vrije concurrentie* tussen vele adellijke heren en
huizenn geleidelijk een beperkter aantal grotere heerschappijeenheden
ontstaatt elk onder het bewind van een machtig huis en hoe vervolgens
tussenn deze grotere eenheden opnieuw door concurrentiestrijd sommigee eerst uitgeschakeld worden en vervolgens geïncorporeerd in een
kleinerr aantal nog omvangrijker eenheden. In de daarop volgende fase
tekenenn zich dan de contouren van 'Frankrijk' af: één grote heerschappijeenheidd die vele verschillende landstreken omvat en overheerst
wordtt door één koningshuis met een centraal hof. In de loop van deze
helee ontwikkeling is de 'vrije concurrentie' steeds verder teruggedrongenn en vervangen door steeds meer 'gebonden concurrentie', dat wil
zeggenn concurrentie die gestaag onderhevig is aan duurzaam functionerendee machtsmonopolies in de sfeer van heerschappij, geweldplegingg en belastingheffing. Deze met elkaar samenhangende monopoliess vormen de kern van elke staatsorganisatie. Elias besteedt veel
aandachtt aan het ontstaan en de werking van het geweldsmonopolie
enn het belastingmonopolie, die hij samen beschouwt als 'de ruggegraat
vann een staat'. Pas wanneer deze monopolies min of meer effectief,
duurzaamm en stabiel gehandhaafd worden binnen een functioneel differentiërendee samenleving en gekoppeld zijn aan een centraal gezag en
eenn gespecialiseerd heerschappijapparaat kunnen we volgens Elias zeggenn dat heerschappijeenheden het karakter van staten krijgen.
Hett is wellicht niet overbodig erop te wijzen dat dit hele proces van
dee vorming van min of meer stabiele staten vele eeuwen in beslag nam
—— tot ver in de 17e eeuw zag het Franse koningshuis zich bijvoorbeeld
keerr op keer genoodzaakt zijn monopolies te vuur en te zwaard te verdedigenn tegen machtige 'binnenlandse' en 'buitenlandse' 'vijanden'.
Ookk kende het proces in andere gebieden in West-Europa een deels
anderr verloop en leidde het tot deels andere uitkomsten, zoals Elias
onderr andere voor Engeland en de Duitse gebieden laat zien. Niettegenstaandee alle variatie blijft echter het belangrijke inzicht dat waar in
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West-Europaa rond het jaar iooo van staten geen sprake was, zo'n vijf a
zess eeuwen later een stelsel van met elkaar concurrerende en aan elkaar
grenzendee territoriale staten was gegroeid waarvan de interne en externee dynamiek in hoge mate bepalend werd voor de verdere ontwikkelingg van West-Europa en ook voor de wereldgeschiedenis in de daarop
volgendee eeuwen.
N uu kan ook verduidelijkt worden waarom de ontwikkeling van staten
belangrijkk is voor het civilisatieproces en hoe staatsvorming en civiliseringg samenhangen. Staatsvorming in een bepaald gebied impliceert altijdd vele andere ontwikkelingen maar één zeer belangrijk gevolg is dat
binnenn het territorium van de staat gewoonlijk op den duur het gebruikk van geweld tussen mensen en groepen wordt teruggedrongen.
Hett geweld verdwijnt niet en kan ook niet verdwijnen in enige absolutee zin: de potentie van geweldpleging is nu eenmaal inherent aan menselijkk samenleven. Bovendien vereist het terugdringen van geweld het
dreigenn met en eventueel gebruiken van superieur geweld, ook in die
zinn is een 'absoluut einde' aan geweldpleging binnen menselijke samenlevingenn niet denkbaar. Doordat de staat evenwel het geweldsmonopoliee opeist en effectief, duurzaam en stabiel weet te handhaven,
wordtt het gebruik van geweld voor 'particuliere' doeleinden door degenenn die onder het machtsbereik van de staat vallen, ingedamd. Dit
process van pacificering van de samenleving heeft vérstrekkende consequenties.. Elias laat voor Frankrijk zien dat de pacificering leidde tot
eenn transformatie van de hele positie en levensstijl van de adel die in
eenn langdurig proces verandert van een stand van 'vrije krijgers' in een
gebondenn en afhankelijke hof- en dienstadel. Door en in dit proces
wordtt deze sociale bovenlaag van de vroegmoderne samenleving gedwongenn tot veranderingen in gedrag en de ontwikkeling van gedragsstandaardenn die meer en meer als 'geciviliseerd' gaan gelden. Voor de
burgerss in de steden, waar Elias overigens minder aandacht aan besteedt,, verloopt deze ontwikkeling ten dele anders, hoewel ook zij,
medee door meer gepacificeerde condities, gedragsstandaarden tot ontwikkelingg kunnen brengen die, ten dele ontleend aan de adel, ten dele
juistt in oppositie daartegen, hun eigen gedrag in eigen ogen als 'meer
beschaafd'' gaan kenmerken. De samenhangen tussen staatsvorming
enn beschaving, tussen pacificering en civilisering, zijn veelzijdig en variabel,, maar overal waar pacificering mensen dwingt af te zien van het
gebruikk van geweld in hun onderlinge relaties worden zij tevens gedwongenn te zoeken naar andere middelen en manieren om hun onder46 6
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lingee betrekkingen te reguleren, zich van elkaar te onderscheiden en
hunn conflicten op te lossen. Effectieve staatsvorming stelt grenzen aan
dee concurrentie tussen mensenn en groepen binnen de samenleving: geweldd wordt daarvan uitgesloten. Naarmate dergelijke condities voortduren,, zullen er, aldus Elias, ook veranderingen optreden in de gedragsstandaardenn en in de psychische habitus van mensen die tenderen
inn de richting van meer civilisering zoals door hem omschreven in het
eerstee deel van zijn studie.
Hett ruim 140 pagina's tellende 'ontwerp van een civilisatietheorie'
waarmeee Elias de twee delen van zijn boek besluit, berust op de feitelijkee bevindingen van zijn voorafgaande historisch-sociologisch onderzoek,, hier en daar aangevuld met beknopte beschouwingen over meer
eigentijdsee ontwikkelingen en met pogingen om schetsmatig aan te
gevenn hoe processen uit het verleden zich voortgezet hebben naar het
heden.422 Met dat laatste vergroot hij de potentiële reikwijdte van zijn
theorie,, de empirische onderbouwing is in die gedeelten echter minder
uitvoerig.. Bepaalde aspecten van de eigentijdse samenleving worden
belichtt aan de hand van vergelijkingen met het verleden en omgekeerd
wordenn aspecten van de samenleving in vroeger tijden verhelderd vanuitt het heden. Op een tamelijk hoog niveau van abstractie geeft Elias
inn algemeen theoretische termen een samenvattend overzicht van zijn
inzichten.. Die theoretische inzichten zijn gerangschikt naar een zeventall met elkaar samenhangende thema's en het overzicht wordt afgeslotenn met een korte nabeschouwing. Achtereenvolgens gaat hij in op 'de
maatschappelijkee dwang tot zelfdwang' en de 'uitbreiding van de
dwangg tot vooruitzien en van de zelfdwang', op 'afname van de contrastenn en toename van de variaties', op 'de verhoofsing van de krijgers',, 'de demping van de driften: psychologisering en rationalisering'
enn op 'schaamte en gêne', en tenslotte op de 'sterkere binding van de
bovenlaag'' en 'de sterkere druk van onderaf'. Deze thema's raken elkaarr en overlappen elkaar soms ook, wat repercussies heeft voor Elias'
betoogtrant:: sommige inzichten worden meerdere malen herhaald, al
dann niet in andere woorden, redeneringen die vanuit verschillende beginpuntenn vertrekken en anders verlopen, resulteren in soortgelijke
conclusies. .
Onderr het thema van de maatschappelijke dwang tot zelfdwang gaat
hethet hernieuwd om de vraagg wat statenvorming, de monopolisering en
centraliseringg van belastingen en fysiek geweld binnen een betrekkelijk
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groott gebied, te maken heeft met civilisering. Het civilisatieproces behelstt een geheel van veranderingen op lange termijn in het menselijk
gedragg en beleven in een bepaalde richting. Dat proces is geen product
vann de menselijke rede en geen resultaat van planning en sturing, als
geheell verloopt het blind en ongepland, maar het wordt wel op gang
gehoudenn door mensen en kent een eigen ordening. In het continue
process van menselijk samenleven worden steeds weer in allerlei opzichtenn dwangen van anderen {Fremdzwdngéj omgevormd tot zelfdwangenn {Selbstzwange), verdwijnen bepaalde menselijke verrichtingen,, beladen met gevoelens van schaamte, achter de schermen van het
openbaree leven, en wordt het hele gevoels- en driftleven door een
duurzaamm werkende zelfcontrole gereguleerd. Dit alles vloeit in Elias'
visiee voort uit de vervlechtingsdynamiek die, zij het in verschillende
vormenn en met uiteenlopende gevolgen, inherent is aan al het menselijkk samenleven. De handelingen en plannen van afzonderlijke mensenn en hun emotionele en rationele aandoeningen, grijpen voortdurendd in elkaar en brengen formaties en veranderingen teweeg die door
geenn der betrokkenen zo zijn beoogd of gecreëerd. Uit deze vervlechting,, uit de interdependentie van mensen, ontstaat een ordening die
dwingenderr en sterker is dan de afzonderlijke mensen die de vervlechtingg vormen. Deze vervlechtingsordening bepaalt de gang van historischee veranderingen in het algemeen en ook de dynamiek en de richtingg van het civilisatieproces worden daardoor bepaald.
Nett als Marx meent Elias dat de waarde van deze algemene inzichtenn eigenlijk pas blijkt wanneer de concrete werking van bepaalde vervlechtingenn getoond wordt aan de hand van bepaalde historische veranderingenn en in dat verband verwijst hij terug naar de eerder door
hemm geanalyseerde processen van feodalisering, van monopolievormingg en staatsvorming. Het gaat er idealiter dus steeds om aan te
gevenn welk soort vervlechting en interdependentie welk soort proces
opp gang houdt en in bredere zin hoe uit de eigen spanningsdynamiek
vann een bepaalde maatschappijstructuur veranderingen kunnen resulterenn die op den duur een andere maatschappijstructuur met een anderee spanningsdynamiek teweeg kunnen brengen.
Terzijdee zij hier opgemerkt dat Elias mensen en de door hen gevormdee verbanden - figuraties, groepen, klassen, samenlevingen - dus
opvatt als inherent dynamisch. Individuele mensen staan altijd onder
spanning,, van 'binnenuit' en van 'buitenaf', en hetzelfde geldt voor de
verbandenn die zij vormen. In Elias' visie op het functioneren van menselijkee samenlevingen nemen naast samenwerking en coördinatie, te48 8
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genstellingen,, concurrentie, machtsverschillen, spanningen, strijd en
conflictt een belangrijke plaats in, waarbij hij duidelijk beïnvloed is
doorr het denken van Charles Darwin en Karl Marx, en zeker ook door
ideeënn van Karl Mannheim.4' Individuen en groepen ervaren altijd
drukk en dwang van elkaar en van zichzelf. Ze zijn in allerlei relaties aan
elkaarr gebonden en van elkaar afhankelijk, maar tot op zekere hoogte
ookk zelfstandig. Ten opzichte van elkaar zijn ze 'relatief autonoom':
nooitt volledig gebonden, maar evenmin volledig 'los' of Vrij'. Bij al
hunn strevingen en activiteiten en bij al hun onderlinge relaties, neutraal,, vriendschappelijk of vijandig, hebben mensen en groepen met
ditt fundamentele gegeven te maken al kan hun speelruimte, al naar gelangg hun maatschappelijke sterkte, sterk variëren. De vervlechtingen
diee zij met elkaar teweegbrengen zijn dus altijd dynamisch, er is steeds
bewegingg en verandering, maar die verandering leidt niet altijd tot
ontwikkelingg in de zin van structurele transformatie van de maatschappelijkee ordening. Samenlevingen kunnen eeuwenlang een soortgelijkee structuur behouden of, anders gezegd, zichzelf van generatie op
generatiee in grote trekken reproduceren, en daar zijn in de geschiedeniss van de mensheid ook vele voorbeelden van. Anderzijds kunnen
doorr een bepaalde vervlechtingsdynamiek onder bepaalde omstandighedenn processen op gang gebracht worden die samen resulteren in een
structurelee transformatie van de maatschappelijke ordening die ook
gekenmerktt wordt door een andere vervlechtingsdynamiek. De hele
overgangg van de feodale samenleving naar de dynastieke en kapitalistischee staatssamenleving in West-Europa, die in Elias' studie centraal
staat,, is daar een voorbeeld van. De eeuwen later opgetreden transitie
vann de dynastieke staatssamenleving naar de nationale industriële
staatssamenlevingg een ander.
Dee eerstgenoemde overgang is in West-Europa tussen de latere Middeleeuwenn en de 19e eeuw gepaard gegaan met een integrale omvormingg van de maatschappelijke vervlechting en de menselijke relaties
diee in Elias' optiek op lange termijn ook een verandering in de menselijkee habitus, in de persoonlijkheidsstructuur, teweeg heeft gebracht.
Onzee hedendaagse vormen van 'geciviliseerd' gedrag en beleven zijn
medee daarvan het voorlopige resultaat. Elias ziet, in algemene termen
geformuleerd,, in de Westerse geschiedenis een weerkerend patroon
waarbijj in fasen de maatschappelijke functies onder sterke concurrentiedruktiedruk steeds verder differentiëren. Door die differentiatie neemt het
aantall functies toe en daardoor het aantal mensen waarvan elk afzonderlijkk individu bij al zijn doen en laten afhankelijk is. Dat dwingt tot
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preciezeree afstemming van het gedrag en de activiteiten van alle betrokkenenn op elkaar en daardoor wordt elke enkeling weer gedwongen zijn
helee gedrag gedifferentieerder, gelijkmatiger en stabieler te reguleren.
Zoalss eerder opgemerkt, vindt die zelfsturing en -regulering doorlopendd plaats en is ze ten dele bewuste zelfdwang. Een ander deel van de
zelfcontrolee functioneert echter onbewust: een meer gedifferentieerde
enn voortdurende gedragsregulering wordt aan elk kind via socialisatie
aangeleerdd en wordt zo tot een automatisch werkende zelfdwang, waar
menn zich op latere leeftijd nauwelijks meer tegen kan verzetten. Dit aspectt van de zelfdwang berust mede op sociaal aangekweekte angsten
waarmeee regelovertreding in de vroege levensjaren omgeven is geraakt.
Inn EHas' visie kent elke samenleving dus allerlei vormen van maatschappelijkee dwang die zich op het niveau van individuele mensen
ookk ten dele hebben omgezet en steeds hernieuwd omzetten in vormenn van zelfdwang. Om welke vormen van maatschappelijke dwang
hethet gaat, hoe die zich omzetten en in welke vormen van zelfdwang dat
resulteert,, is afhankelijk van de aard en de mate van differentiatie van
dee specifieke samenleving in kwestie. Een belangrijk punt in dit verbandd is dat de dwangen op de twee niveaus - de samenleving enerzijds,, afzonderlijke mensen anderzijds - gedurig voortbestaan en niet
tott elkaar gereduceerd kunnen worden: het gaat niet om een integrale
transformatiee van maatschappelijke dwang in zelfdwang maar om de
maatschappelijkee dwang tot zelfdwang en om de continue wisselwerkingg en balans tussen vormen van dwang op beide niveaus. Uitgaande
vann een correspondentie tussen de maatschappelijke orde en de modelleringg van de psyche van mensen betoogt Elias dat een ontwikkelingg in de richting van meer maatschappelijke differentiatie samengaat
mett een meer gedifferentieerde gedragsregulering op het individuele
niveau.. Dit is een aspect van het civilisatieproces, van civilisering. Elias
meentt dat pas met de vorming van meer stabiele centrale organen of
institutiess binnen de samenleving, waaronder een effectiever en stabielerr functionerende geweldsmonopolisering, de condities ontstaan
waaronderr mensen een meer stabiele zelfcontrole kunnen verwerven.
Datt wil niet zeggen dat in Elias' theorie staatsvorming een voorwaarde
iss voor civilisering, maar wel dat bij afwezigheid van stabiele centrale
organenn en geweldsmonopolisering de maatschappelijke vormen van
dwangg anders zijn en dienovereenkomstig ook de vormen van zelfdwangg en zelfcontrole, namelijk minder gedifferentieerd, minder alzijdig,, minder gelijkmatig, en wisselvalliger.
Eliass benadrukt herhaaldelijk dat er binnen de contemporaine Wes50 0
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tersee beschaving aanzienlijke verschillen bestaan in het patroon van
maatschappelijkee dwangen en zelfdwangen waaraan mensen onderhevigg zijn. De dwangen op beide niveaus variëren van samenleving tot
samenlevingg en daarbinnen van sociale laag tot sociale laag, van groep
tott groep, naar geslacht en ook naar gelang de positie van de enkeling
binnenn de maatschappelijke vervlechting als geheel. Van nabij bezien
kunnenn die verschillen misschien groot lijken, maar bij vergelijking
mett de persoonlijkheidsstructuur van mensen uit de minder gedifferentieerdee samenleving van bijvoorbeeld de Middeleeuwen meent
Eliass dat die verschillen toch bescheiden zijn en de grote lijn van de
historischee ontwikkeling op de voorgrond treedt: naarmate het maatschappelijkk vlechtwerk verder differentieert wordt ook de sociogene
psychischee zelfcontroleapparatuur gedifferentieerder.44 Hij verwijst
daarbijj opnieuw uitvoerig naar zijn analyse van de transformatie van
dee adel van een groepering van ridders in een groepering van hovelingenn als voorbeeld.
Hett zal duidelijk zijn dat Hias' theorie gedeeltelijk steunt op een
historischee sociale psychologie die weer ten dele berust op het denken
vann Sigmund Freud en mede beïnvloed is door de Gestalttheorie en psychologie.455 De invloed van de laatste blijkt vooral uit Elias' streven
afzonderlijkee aspecten van samenlevingen en mensen steeds te plaatsenn binnen en te begrijpen vanuit een beeld, een voorstelling, van het
groteree geheel. Om een aspect van een samenleving - bijvoorbeeld de
gangbaree omgang met geweld, de rechtspraktijk, de verhouding tussenn de geslachten, de eetgewoonten of het taalgebruik - te kunnen begrijpen,, verbindt Elias dat aspect veelal met een beschouwing over de
structuurr en de dynamiek van die samenleving als geheel. Hetzelfde
geldtt voor aspecten van (het gedrag van) individuele mensen. Keer op
keerr benadrukt Elias dat elk afzonderlijk mens een geheel vormt, dat
zijnn habitus en affecthuishouding als geheel beschouwd dienen te
wordenn en dat voor een goed begrip van een specifieke gevoelsuiting
off gedragsvorm deze gezien dient te worden binnen het hele gedragspatroonn van een mens. Een centraal idee van de Gestalttheorie — dat
dee aard van de delen bepaald worden door het geheel en dat dus primairr het geheel bestudeerd moet worden alvorens de delen begrepen
kunnenn worden - komt hierin tot uitdrukking en is ook aanwezig in
Elias'' visie op de relatie tussen samenleving en individu: activiteiten en
gedragingenn van individuele mensen dienen primair begrepen en verklaardd te worden in en vanuit de sociale verbanden of figuraties waar
zijj deel van zijn.
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Aann Freud heeft Elias vooral zijn globale model van de menselijke
persoonlijkheidd ontleend, gekenmerkt door een driftencentrum, een
superegoo en een ego die met elkaar op gespannen voet verkeren. Die
spanningenn bepalen mede de 'innerlijke dynamiek' van een mens waar
dezee zich slechts ten dele van bewust is maar die zich deels ook onbewustt afspeelt. Dit model hanteert Elias op een vrij losse manier en hij
heeftt vooral geprobeerd het te sociologiseren en te historiseren. Waar
Freudd zijn aandacht overwegend richtte op de wijzen waarop mensen
werdenn voortgedreven door bepaalde interne krachten, beschouwt
Eliass mensen vooral als open en sociale wezens wier interne dynamiek
steedss in wisselwerking staat met de externe dynamiek van de sociale
verbandenn waar ze toe behoren. Een meer sociologische visie kortom.
Ookk heeft Elias Freud's driftenleer niet overgenomen, ziet hij de mens
niett als homo sexualis en besteedt hij geen aandacht aan het Oedipusconflict,, aan Freud's psychologie van vrouwen of aan diens antropologie.. Al deze aspecten terzijde latend, tracht Elias wel aannemelijk te
makenn dat in samenhang met de historisch-maatschappelijke ontwikkelingg van West-Europa over de eeuwen heen in de persoonlijkheidsstructuurr van mensen onder andere verschuivingen zijn opgetreden in
dee richting van meer demping van de driften, van gevoelsimpulsen en
affectievee aandoeningen terwijl de superego- en egoftincties - soms
ookk aangeduid als 'geweten' of'gewetensvorming', als 'rede', 'zelfcontrole'' of als 'psychische zelfdwangapparatuur' - zich meer gedifferentieerdd en verzelfstandigd hebben en sterker zijn geworden. Daarmee
heeftt hij Freud's model van de menselijke persoonlijkheid ook gehistoriseerd. .
InIn overeenstemming met Freud beschouwt Elias de kinderjaren als
vann grote betekenis voor de vorming van de latere psychische habitus.
Juistt in deze periode, waarin het jonge menselijke wezen betrekkelijk
open,, plooibaar en sensibel is, wordt onder omstandigheden van grote
afhankelijkheidd en van aanzienlijke machtsongelijkheid, de basis gelegdd voor het latere leven als 'geciviliseerde' volwassene. Dat individuelee civilisatieproces beschouwt Elias - zeker bij de huidige stand van
hethet maatschappelijke civilisatieproces dat hoge eisen stelt aan het functionerenn van mensen - als moeizaam en pijnlijk en als vatbaar voor allerleii ontwikkelingsstoornissen. Het gaat gepaard met verzet tegen de
inpassingg en kan soms zo ongunstig verlopen dat het voor de volwassenee bijzonder moeilijk wordt een enigszins bevredigend leven te leiden
enn een positieve balans te vinden tussen lust en onlust.
Inn dit verband veroorlooft Elias zich ook enkele maatschappij-kriti5* *
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schee en normatieve opmerkingen: het is verre van zeker dat de huidige
civilisatiestandaarden'' in alle opzichten gunstig zijn voor de menselijkee behoeften en doeleinden; veel van datgene dat verboden is, is wellichtt nodeloos repressief; veel van de angst en schuld die mensen elkaar
aandoen,, lijkt misplaatst; en goed overwogen ingrepen in het maatschappelijkk weefsel en de psychische habitus van mensen zijn zowel
mogelijkk als soms wenselijk en nodig. Hier deelt Elias het ideaal waar
ookk Freud aan hechtte: het ideaal van de optimale zelfrealisering, dat
ookk in de slotpassage van Über den Prozess der Zivilisation aan de orde
komt.46 6
Bijj het thema 'uitbreiding van de dwang tot vooruitzien en van de zelfdwang'' constateert Elias eerst enkele bijzondere kenmerken van de
West-Europesee ontwikkeling na de Middeleeuwen: almaar verdergaandee functiedeling, stabiele gewelds- en belastingmonopolies over grote
gebiedenn en toenemende vervlechtingen en interdependenties tussen
grotee en groeiendee aantallen mensen. Deze ontwikkelingen verschaffen
dee eerder geschetste richting aan het civilisatieproces: de toegenomen
enn voortdurende dwang tot zelfregulering op lange termijn. In de WestEuropesee geschiedenis werd deze druk en dwang aanvankelijk vooral
ervarenn door die delen van de boven- en middenlagen die zich door
hunn maatschappelijke functies in centra van uitdijende maatschappelijkee vervlechtingen bevonden: bijvoorbeeld de hoofse adel binnen de
hofsamenlevingg en de kooplieden en ondernemers in urbane centra van
handell en nijverheid. De noodzaak tot vooruitzien, tot afstemming van
hett eigen gedrag op dat van anderen, op langere termijn en over grotere
afstanden,, ging op den duur echter ook voor steeds bredere lagen van
dee bevolking gelden naarmate die verder werden opgenomen in het
zichh differentiërende en verdichtende maatschappelijke vlechtwerk in
West-Europa.. Elias beschouwt het als typerend voor de West-Europese e
ontwikkelingg dat de wederzijdse afhankelijkheid van allen gelijkmatiger
iss geworden. Het vlechtwerk werd onder andere door verdergaande arbeidsdelingg gecompliceerder en daarmee nam op langere termijn de
wederzijdsee afhankelijkheid van allen dusdanig toe dat de leidende
groeperingenn ook gedwongen werden tot een grotere terughoudendheidd in hun gedrag ten opzichte van de massa van de bevolking. Elias
ziett dus in de loop van de West-Europese historische ontwikkeling een
uitbreidingg en verbreiding van soortgelijke civilisatiestructuren binnen
dee West-Europese samenleving. En naarmate de West-Europese samenlevingenn als geheel centra werden van vlechtwerken die zich over
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grotee delen van de wereld uitbreidden, werden ook daar soortgelijke
mechanismenn in werking gezet die weer leidden tot analoge civilisatiebewegingenn in gebieden buiten Europa.
Eliass beschouwt als een ander belangrijk kenmerk van de West-Europesee ontwikkeling 'de verkleining van de contrasten' tussen de posities
enn de gedragscodes van de maatschappelijke boven- en onderlagen. Er
zijnn zeker ook tegenwoordig verschillen in gedrag die variëren met de
socialee laag waartoe mensen behoren, maar met de uitbreiding van de
civilisatiee zijn die verschillen minder groot geworden en de nuances
vann het geciviliseerde gedrag toegenomen. In de loop van het civilisatieprocess zijn steeds weer nieuwe groeperingen opgeklommen en tot
nieuwee bovenlagen geworden waarbij kenmerken van bovenlagen en
kenmerkenn van onderlagen zich op den duur hebben uitgebreid over
allee maatschappelijke lagen en een vermenging van gedragswijzen, die
voorheenn behoorden bij uiteenlopende sociale posities, heeft plaatsgevondenn en nog steeds gaande is. Niet alleen zijn opvallende contrasten
tussenn groepen afgenomen, ook op het niveau van individuele mensen
zijnn de contrasten en omslagen in het gedrag minder geworden. Elias
benadruktt dar het niet om een rechtlijnige beweging gaat maar dat
binnenn de grotere beweging ook sprake is van kleinere en grotere golvenn in tegengestelde richting.
Voorr de bovenlagen in dit gehele proces heeft deze ontwikkeling
tweeslachtigee gevolgen: aanvankelijk proberen zij hun specifieke gedragg en driftregulering te handhaven als machts- en distinctiemiddel
tenn opzichte van opklimmende groepen. Naarmate deze laatste echter
maatschappelijkk sterker worden, de bovenlagen meer afhankelijk van
henn worden en zij de gedragsstandaarden van de bovenlagen overnemen,, verliezen die daarmee aan onderscheidende waarde, verzwakt de
positiee van de bovenlagen en zien die zich gedwongen de betekenis en
hethet belang van gedragsverschillen af te zwakken. Deze ontwikkeling,
diee immanent is aan toenemende maatschappelijke functiedeling,
wordtt door Elias onder andere geïllustreerd aan de hand van de kolonisatiebewegingg vanuit Europa.
Ditt proces wordt langs andere lijnen nogmaals uiteengezet aan de
handd van 'de verhoofsing van de krijgers'. Elias beschouwt deze verhoofsingg niet alleen als van fundamenteel belang voor het verloop van
hett civilisatieproces in West-Europa, maar als een invloedrijke ontwikkelingg binnen elk omvangrijk civilisatieproces. De verhoofsing voltrok
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zichh in West-Europa stapsgewijs, met vertragingen en versnellingen,
overr een periode van zes a zeven eeuwen en omvatte onder meer de
vormingg van hoven, waaronder uiteindelijk een centraal koninklijk
hof,, de toenemende binding en afhankelijkheid van de adel aan en van
diee hoven, en de in sterkte toenemende positie van de koning, die
steedss meer berustte op effectieve beschikkingsmacht over het gewelds-- en belastingmonopolie. Balancerend tussen adel en burgerij
wistenn koningen lange tijd hun positie te handhaven en te versterken,
waarbijj alle drie betrokken partijen zowel met elkaar concurreerden als
inn de loop der tijd meer van elkaar afhankelijk werden. Voor de adel
impliceerdee dit alles op lange termijn verlies aan zelfstandigheid, verliess aan krijgersfuncties en gedwongen omvorming van vrije ridders
tott hovelingen. Dit ging gepaard met veranderingen in hun gedrag in
dee richting van meer 'civilisatie' en die gedragsmodellering, vooral gerichtt op het in stand houden van het eigen prestige, werd weer lange
tijdd toonaangevend voor andere lagen in de samenleving, primair de
hogeree burgerij. In de loop van het civilisatieproces werden elementen
vann die gedragsmodellering doorgegeven aan bredere maatschappelijkee lagen en zo werkten de modellen van 'goed gedrag' die tot ontwikkelingg waren gekomen binnen de hofsamenleving door op latere perioden.. De verhoofsing van de krijgers was waarschijnlijk niet op gang
gekomenn zonder sterke dwangen vanuit centrale hoven die meer pacificeringficering met zich mee brachten, terwijl in een later stadium de verhoofsingg zelf weer bijdroeg aan verdergaande pacificering. De vorming
vann hechtere en stabielere maatschappelijke instituties, onder andere
rondomm de centrale macht, die het komen en gaan der generaties overleefdenn en regulerend werkten, was binnen het proces van verhoofsing
eenn zeer belangrijk aspect.
Inn dit verband kunnen nog twee belangrijke invloeden op Elias'
denkenn vermeld worden. Zijn conceptie van de staat is deels ontleend
aann Max Weber's klassiek geworden staatsopvatting - onder weglating
vann onder meer de problematiek van de legitimiteit - die door Elias
voorall gehistoriseerd is in zijn onderzoek naar de wording van de gewelds-- en belastingmonopolies. Daarbij heeft hij ook gebruik gemaakt
vann Webers inzichten in de nauwe verbinding tussen machtsposities
enn cultureel prestige en in de wijze waarop de vorming van staatsinstitutiess gepaard gaat met processen van 'onteigening'.
Eenn voorbeeld van zo'n proces is de onteigening van de beschikking
overr geweldsmiddelen uit handen van de adel en de centralisering van
dee beschikking over deze middelen en van de middelen zelf bij de
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staat.. Elias' beeld van de latere Middeleeuwse samenleving en van de
verhoofsingg van de adel steunt ten dele op contemporaine bronnen en
auteurss maar is vooral sterk beïnvloed door het werk van een serie historicii van wie Jacob Burckhardt, Johan Huizinga, Otto Hintze, Henri
Pirennee en Mare Bloch waarschijnlijk de voornaamste zijn. Vooral de
eerstee twee - en later ook Bloch - hebben de grote contrasten in het
maatschappelijkee leven van de Middeleeuwen uitvoerig geschilderd,
veell aandacht besteed aan het alomtegenwoordige en moeilijk te bedwingenn geweld in de toenmalige samenleving en zijn ook uitvoerig
ingegaann op de grote contrasten en sterke omslagen die kenmerkend
kondenn zijn voor het leven van afzonderlijke mensen. Vergelijking van
ditt beeld met latere fasen, toen onder meer de verhoofsing van de krijgerss al een eindweegs gevorderd was, heeft waarschijnlijk zowel in
hogee mate bijgedragen aan de vragen die Elias zich heeft gesteld als aan
zijnn antwoorden en theoretische inzichten.
Inn de beide paragrafen over 'de demping van de driften' en over
'schaamtee en gêne' werkt Elias enkele aspecten van het proces van civilisatiee theoretisch verder uit. Binnen het hofleven, dat ruwweg vanaf
dee 16e eeuw een centralere positie binnen de Europese samenleving
kreeg,, werden de kansen op sociaal succes voor afzonderlijke leden van
dee adel steeds minder afhankelijk van fysieke moed en sterkte, militair
vermogenn en andere krijgersvaardigheden. In plaats daarvan werden in
toenemendee mate andere eigenschappen en vaardigheden vereist: berekening,, overleg, het vermogen op het juiste moment een opportune
coalitiee met anderen aan te gaan, meer waakzaamheid tegenover eigen
affectievee opwellingen en een goed inzicht in relevante anderen. Wie
daarinn tekort schoot of onverwachts toegaf aan emotionele impulsen,
konn in ongenade vallen, het object worden van ridiculisering of buitengeslotenn raken. Daarmee werden het prestige en de verdere kansen
opp succes geschaad en het kon ook iemands sociale ondergang betekenen.. Dienovereenkomstig worden de wijzen waarop mensen elkaar
waarnemenn afstandelijker en minder beladen met onmiddellijke emotiess en de beelden die zij van elkaar hebben, worden gecompliceerder
enn meer genuanceerd.
Eliass duidt dit facet van civilisering aan als 'psychologisering'. Die
psychologiseringg en de ontwikkeling van een breder en meer gevarieerdd gedragsrepertoire zijn slechts mogelijk bij gratie van een sterkere
terughoudingg van emotionele aandoeningen, die ook een voorwaarde
iss voor het afrectneutraler waarnemen van zaken en mensen, van ver56 56
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schijnselenn en samenhangen in de natuurlijke en de sociale werkelijkheid.. Parallel aan de 'psychologisering' treedt in de West-Europese civilisatiee in dezelfde periode ook een sterkere 'rationalisering' op de
voorgrondd die zich in de meest uiteenlopende aspecten van de samenlevingg gaat manifesteren, zoals ook door Max Weber uitvoerig beargumenteerdd is. Ook deze 'rationalisering' beschouwt Elias als een facet
vann het civilisatieproces dat net als 'psychologisering' een demping van
dee driften impliceert en slechts te begrijpen is als een uiting van de veranderingg van de hele persoonlijkheidsstructuur van mensen in de
Westersee samenleving.47
Hett 'opschuiven van de schaamte- en pijnlijkheidsdrempel' beschouwtt Elias, net als 'psychologisering' en 'rationalisering', als een
facett van het civilisatieproces en als typerend voor de ontwikkeling van
eenn specifieke modellering van de drifthuishouding. Een gevoel van
schaamtee ontstaat min of meer automatisch wanneer men iets gedaan
heeftt of iets gaat doen dat in tegenspraak is met iets dat relevante anderenn en ook de persoon zelf voor juist, waardevol of goed houden.
Schaamte,, het gevoel van onlust en angst dat daarin tot uitdrukking
komt,, wijst op overtreding van een regel die bij degene die zich
schaamtt een spanning oproept tussen het betrokken gedrag en dat deel
vann zijn bewustzijn waarmee hij zijn gedrag bestuurt. Men staat weerlooss tegenover schaamte die door een gebaarr of een opmerking van anderenn wordt opgeroepen omdat dat gebaar of die opmerking in overeenstemmingg is met het eigen superego. Dat veronderstelt weer een
zekeree voorafgaande ontwikkeling en vorming van dat superego. Of en
waaroverr mensen zich schamen en waardoor die schaamte opgeroepen
kann worden, is een functie van het maatschappelijk verband waarin ze
levenn en van de differentiatie van hun eigen psychische huishouding.
Voorr gevoelens van pijnlijkheid en gêne, die kunnen optreden wanneerr een ander een maatschappelijke regel doorbreekt die ook in het
superegoo van de waarnemer is vertegenwoordigd, geldt een analoge redenering.. Het opschuiven van de grens van schaamte- en pijnlijkheidsgevoelens,, dat wil zeggen dat die gevoelens vaker en in meer verschillendee situaties kunnen optreden, duidt voor Elias zowel op een afname
vann directe angsten van mensen voor uiterlijke machten als op een toenamee van hun automatische, innerlijke angsten, een deel van hun zelfdwangen.. En dat hangt samen met een sterkere differentiatie en scheidingg tussen hun directe driften en hun psychische zelfsturing, tussen
'id'' en 'ego' en 'superego'. De beide laatste functies voeren volgens Elias
alss het ware zowel een 'naar binnen als een 'naar buiten' gerichte 'poli57 7
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tiek',, die overigens niet altijd harmoniëren en ook in directe tegenspraakk met elkaar kunnen zijn. Mensen zullen dan ambivalenties ervarenn en in conflict met zichzelf verkeren. Met behulp van voorbeelden
uitt verschillende tijden illustreert Elias de variatie en de ontwikkeling
vann schaamte- en pijnlijkheidsgevoelens. Naarmate in de loop van het
civilisatieprocess de maatschappelijke contrasten afnemen en de contrastenn in het individuele gedrag verzwakken terwijl de wederzijdse afhankelijkhedenn toenemen, worden mensen gevoeliger voor kleine variatiess en nuances in het gedrag en dienovereenkomstig zullen ook hun
gevoelenss van schaamte en pijnlijkheid gedifferentieerder worden.48
Volgenss Elias was de hoofse aristocratie de eerste van een nieuw type
bovenlagenn in de West-Europese geschiedenis die zowel 'sterker gebonden'' waren als te maken hadden met 'sterkere druk van onderaf'.
Dee hoofse aristocratie was primair gebonden aan het centrale koninklijkee hof en aan de macht en gunst van de koning en de machtigsten
omm hem heen. De hofadel leefde, anders gezegd, onder de gestadige
drukk van de gewelds- en belastingmonopolies en van de eigen onderlingee concurrentie. Anderzijds leefde de hoofse adel in de vroeg-modernee tijd ook onder toenemende druk van onderaf, de druk van een
opstrevendee hogere burgerij die op haar beurt uit was op versterking
vann de eigen maatschappelijke positie en invloed en die tot op zekere
hoogtee ook wist te realiseren. Deze constellatie duurde eeuwenlang
voortt en dwong de adel tot een steeds verder zoeken naar verfijning
vann gedrag, smaak en gewoonten teneinde zich daardoor te kunnen
blijvenn onderscheiden van de burgerij en de eigen positie en privileges
enn het eigen prestige te kunnen handhaven. Naarmate de burgerij
doorr haar sterkere economische positie, door beroep, bezit en geld,
maatschappelijkk sterker werd, nam evenwel ook de functionele afhankelijkheidd van de adel tegenover de burgerij toe. Bovendien nam de
burgerijj in haar streven naar sociale stijging gedragsmodellen van de
adell over waardoor die aan onderscheidende waarde inboetten. Door
dee sterkere interdependentie, vergeleken met een eerdere periode, verliepp wat Elias 'de circulatie van modellen' noemt, sneller dan voorheen.
Eliass gaat in deze paragraaf ook in op structurele verschillen tussen de
positiee en de leefwijze van de adel en die van de hogere burgerij en
dienovereenkomstigee verschillen in hun 'civilisering' en trekt enkele
ontwikkelingslijnenn door naar de burgerlijke samenleving van na de
hoffase,, naar andere sociale strata en naar verschillende landen. Processenn van maatschappelijke stijging van nieuwe groeperingen hebben
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zichh uiteraard ook in de 19e en 20e eeuw voorgedaan en in het algemeenn onderscheidt Elias in de uitbreidingsgolven van gedragswijzen
tweee fasen: een fase van assimilatie en een fase van emancipatie. Gedurendee de eerste fase is een bredere laag aan het opklimmen maar maatschappelijkk nog steeds inferieur aan een hogere laag. Mensen uit die
brederee laag oriënteren zich dan op het gedrag van de hogere laag en
zullenn er met meer of minder succes naar streven zich dat gedrag ook
eigenn te maken. In de tweede fase is het stijgingsproces zover voortgeschredenn dat de bredere laag sterker is geworden, aan zelfbewustzijn
heeftt gewonnen en zich in toenemende mate vereenzelvigt met de
'eigen'' gedragsstandaarden. Dat kan leiden tot een zich afzetten tegen
dee hogere laag en de laatstgenoemde dwingen tot een nadrukkelijker
afsluitingg dan wel het afzwakken van gedragsverschillen. Uiteindelijk
kunnenn uit de vermenging van groepsgebonden gedragswijzen nieuwe
vormenn van civilisering resulteren.
InIn zijn slotoverzicht geeft Elias nog eenmaal een samenvatting van
dee voornaamste resultaten van zijn onderzoek en relateert hij die in
grotee trekken aan de situatie in de wereld zoals die in de eerste decenniaa van de 20e eeuw bestond. Stellig besluit hij dat mensen nog niet
mett enig recht van zichzelf kunnen zeggen dat ze geciviliseerd zijn. Ze
bevindenn zich hoogstens in het proces van geciviliseerd worden. Het
process van civilisering is open naar de toekomst.
Naa deze verkenning in vogelvlucht van Elias' theorie zal duidelijk zijn
datdat die theorie met recht getypeerd kan worden als veelomvattend,
wijdvertaktt en open, zoals aan het begin van deze paragraaf is gesteld.
Ookk is duidelijk geworden dat Elias zijn ideeën niet had kunnen ontwikkelenn zonder vele voorafgaande bijdragen van andere geleerden.
Dee civilisatietheorie is niet denkbaar zonder de intellectuele invloeden
vann met name Marx en Weber, Burckhardt, Huizinga en Freud. Elias
iss erin geslaagd op ondogmatische wijze inhoudelijke verbindingen te
leggenn tussen belangrijke inzichten en ideeën van deze onderzoekers,
diee in een originele synthese samen te brengen en zo aspecten van hun
werkk verder te ontwikkelen. Daarmee staat Elias ook middenin de
ontwikkelingg van de Duitse en de internationale sociale wetenschap in
hethet tweede en derde decennium van de 20e eeuw. Vooral het systematischee streven naar integratie van sociale wetenschap en geschiedenis,
naarr de ontwikkeling van een historische psychologie en naar invoegingg van de destijds nieuwe psychoanalytische theorie in de sociale wetenschapp hield toen ook vele anderen in Duitsland bezig, onder andere
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binnenn de marxistisch en deels ook freudiaans georiënteerde Frankfurterter Schule. De geringe filosofische en ideologische bevangenheid van
Elias'' werk en de hoge graad van secularisering die kenmerkend is voor
zijnn denken, getuigen van een sterk empirische oriëntatie en een groot
vermogenn tot distantie in een tijd waarin vele maatschappelijke en politiekee omstandigheden en ontwikkelingen veelal het tegendeel bevorderden.. Door de bijzondere receptiegeschiedenis van Über den Prozess
derder Zivilisation, dat pas zo'n drie decennia na publicatie, ruim na de
oorlog,, de aandacht begon te krijgen die het verdiende, en door het gegevenn dat Elias zelf zich nauwelijks moeite heeft gegeven zijn eigen intellectuelee achtergronden te verhelderen, is zijn werk vaak teveel beschouwdd als op zichzelf staand zonder dat voldoende duidelijk werd
hoezeerr het in allerlei opzichten ingebed was in de contemporaine historisch-sociologischee traditie en discussie.
Elias'' theorie over het civilisatieproces in West-Europa, over de dynamiekk van de maatschappelijke ontwikkeling, over staatsvorming,
pacificeringg en civilisering en over de transformaties van gedragswijzen,, gedragsstandaarden en persoonlijkheidsstructuren van de bovenlagen,, is ook een globale theorie. Niettegenstaande de vele gedetailleerdee voorbeelden, de uitvoerige beschrijvingen van vooral de feodale
samenlevingg en de hofsamenleving in Europa en het feit dat Elias veelall een goed evenwicht weet te bewaren tussen feitelijke beschrijvingen
enn theoretische interpretaties en verklaringen, gaat het in de theorie
tochh vooral om hoofdlijnen, om verbindingen en samenhangen op
macro-historischh en macro-sociologisch niveau. Daarin ligt ook de
reikwijdtee van de civilisatietheorie.
Wanneerr we de civilisatietheorie vergelijken met een landkaart dan
iss dat een kaart met een variabele schaal. Delen van die kaart geven
grootschalig,, in hoofdlijnen, hier scherper, daar vager, contouren aan
vann vele verre streken, waarbij soms een streek helder is omlijnd en
naderr ingekleurd. Ook zijn er witte plekken op de kaart, streken die
nogg niet verkend zijn. O p weer andere plaatsen is de schaal kleiner, gebiedenn zijn veel preciezer en nauwkeuriger op de kaart gezet. Waar we
inn de volgende hoofdstukken deze kaart als oriëntatiemiddel gebruiken,, kan blijken dat sommige contouren anders aangegeven moeten
worden,, dat hier en daar een streek of witte plek wat verder ingevuld
kann worden en zal misschien ook naar voren komen dat op sommige
plaatsenn de kaart moet worden vervangen door of aangevuld met anderee kaarten. Zeker is dat dat allemaal niet mogelijk zou zijn zonder de
oorspronkelijkee kaart als uitgangspunt te hanteren.
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4 .. VIER T H E M A ' S

Opp het eerste gezicht is dit geschrift wat Amerikanen kernachtig een
'nonbook'' plegen te noemen: een verzameling opstellen die, met uitzonderingg van het laatste hoofdstuk, ook los van elkaar gelezen kunnenn worden. Toch raken de hoofdstukken in meerdere opzichten aan
elkaarr en zijn ze inhoudelijk verweven door vier terugkerende thema's:
staatsvorming,, natievorming, vervolging, en civilisering. Bovendien
looptt de vraag naar het vóórkomen en het intomen van geweldpleging,, en politiek geweld in het bijzonder, als een rode draad door alle
hoofdstukken.. Eén en ander verschaft ook een samenhang aan dit
boekk die tot besluit van dit hoofdstuk in het onderstaande kort wordt
belicht. .
Staatsvormingg is binnen de historisch-sociologische traditie steeds
eenn belangrijke thematiek geweest. Hoewel de ontwikkeling en het
functionerenn van staten zowel in de marxistische als in de liberaal georiënteerdee sociale wetenschap door de sterke concentratie op economischee verhoudingen en ontwikkelingen lange tijd verwaarloosd zijn,
wass staatsvorming voor klassieke historisch-sociologen als Max Weber
enn Otto Hintze en ook voor Norbert Elias een centrale problematiek.
Aanknopendd bij deze auteurs wordt in hoofdstuk 11 eerst een theoretischee verkenning uitgevoerd van het begrip 'staat' en van verschillende
hedendaagsee visies op staatsvorming. De voornaamste vragen zijn: wat
kunnenn we verstaan onder een staat en hoe kunnen we staatsvorming
opvatten?? Die verkenning resulteert in een conceptualisering van
staatsvormingg die in alle volgende hoofdstukken wordt gebruikt. In
hoofdstukk in wordt met behulp van deze conceptualisering het langetermijnprocess van staatsvorming voor Nederland historisch-sociologischh getraceerd, in de hoofdstukken iv, v, vi en v u komen op verschillendee manieren aspecten van staatsvorming in Duitsland, het
Ottomaansee rijk en Joegoslavië gedurende verschillende perioden aan
dee orde. Het begrip 'staat' impliceert structurele overeenkomsten —
onderr meer een territorium, een heerschappij structuur met een centrum,, een gewelds- en een belastingmonopolie - maar nadere beschouwingg van de trajecten van staatsvorming in deze vier gevallen
brengtt naast overeenkomsten vooral ook grote verschillen aan het
licht. .
Volgenss een bekende uitspraak van Charles Tilly 'maken staten oorlogg en maakt oorlog staten'. Dat inzicht is zeker van toepassing op de
eerstee fase van het ontstaan van de hier bestudeerde staten. Maar een
61 1

C I V I L I S E R I N GG

EN

D E C I V I LI S ERI N G

volgendee vraag kan luiden in hoeverre staren, nadat ze eenmaal gevestigdd zijn, in de loop der tijd bijdragen aan toenemende en duurzame
beheersingg van intern en extern geweld. Zoals blijkt uit de betrokken
hoofdstukkenn verschilt het antwoord op deze vraag van geval tot geval.
Voorr Nederland kan een overwegend bevestigend antwoord worden
gegeven,, maar de antwoorden voor Duitsland, het Ottomaanse rijk en
Joegoslaviëë in de 19e en 20e eeuw zijn ambivalenter: pacificering ontbreektt niet maar in alledrie de gevallen is de staat zelf periodiek een belangrijkee en moeilijk te beteugelen bron van geweld gebleken. Vooruitlopendd op het betoog kan op grond van de bestudeerde gevallen
geconcludeerdd worden dat een gedecentraliseerde staatsstructuur
onderr leidingvan burgerlijke elites op termijn het intomen van geweld
meerr bevordert dan een gecentraliseerde staat onder niet-burgerlijk
bewind,, of het nu een 'traditionele' adellijke elite betreft dan wel een
meerr 'moderne' krijgerselite. Behalve met de aard van de elites die de
staatt beheersen, houdt de mate van pacificering ook nauw verband
mett de positie van de staat binnen het ruimere statenstelsel. Als relatief
autonoomm proces weerspiegelt staatsvorming vooral de machtsverhoudingenn binnen de samenleving en de relaties met andere staten.
O o kk het thema natievorming verbindt meerdere hoofdstukken. In
analogiee met de begrippen 'staat' en 'staatsvorming' worden in hoofdstukk II ook de begrippen 'natie' en 'natievorming' eerst theoretisch verkend.. Wat kan verstaan worden onder een natie en hoe kan natievormingg opgevat worden? De verschijnselen en ontwikkelingen waar deze
tweee begrippen naar verwijzen zijn diffuus en moeilijk te vatten en
binnenn de literatuur wordt er fundamenteel over van mening verschild.. Niettemin wordt beargumenteerd gekozen voor een bepaalde
conceptualiseringg van 'natievorming'. Vervolgens wordt ingegaan op
'nationalisme',, dat al evenzeer omgeven is met controversen. Drie dimensiess van het verschijnsel en het begrip worden nader besproken:
nationalismee als sentiment, als ideologie en als beweging. Daarna wordenn globaal twee typen nationalisme onderscheiden die in verband
wordenn gebracht met verschillen in de lange-termijnonrwikkeling van
West-- en Oost-Europa. In de hoofdstukken 111 tot en met v m wordt
geregeldd teruggegrepen op deze theoretische verkenning. In het hoofdstukk over Nederland komen natievorming en nationalisme slechts
marginaall aan de orde, dat weerspiegelt ook het vrij onproblematische
karakterr van beide in dit land: het is al heel lang duidelijk wie Nederlanderss zijn en waar Nederland is. In het geval van Duitsland daarentegenn zijn beide kwesties zeer lang heftig omstreden geweest zoals blijkt
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uitt hoofdstuk iv waarin de Duitse natievorming en de ontwikkeling
vann het Duitse nationalisme als sentiment, ideologie en beweging in
grotee trekken belicht worden. Binnen het traditionele Ottomaanse
imperiumm bleek Ottomaanse natievorming niet mogelijk, al werden
tegenn het einde van de 19e eeuw daartoe wel pogingen ondernomen.
Integendeel:: in de 19e en het begin van de 20e eeuw bezweek het rijk
steedss verder onder zware imperialistische concurrentiedruk vanuit
anderee staten en nationalistische bewegingen onder verschillende bevolkingsgroepenn van binnenuit. Het Turkse nationalisme, dat deels als
reactiee daarop ontstond, kende een extreme en radicale variant die belangrijkk bijdroeg aan de verdrijving en vernietiging van de Armeense
minderheidd binnen het rijk. Ook in het geval van Joegoslavië, geen
imperiumm maar een staat, en zelf ten dele voortgekomen uit strijd
tegenn Ottomaanse overheersing, is succesvolle natievorming uitgebleven.. Over de vragen wat Joegoslavië was, waar het was, en wie Joegoslaaff waren, ontstond in de driekwart eeuw dat de staat bestond geen
overeenstemmingg en voor grote delen van de voornaamste bevolkingsgroepenn bleven andere vormen van identeitsbesef dominant. Door
medee daarop gebaseerde nationalistische mobilisering en collectieve
gewelddadigee strijd is Joegoslavië ten onder gegaan. De paradoxale
conclusiee dringt zich op dat nationalisme als mobiliserende ideologie
voorall daar floreert waar het proces van natievorming nog niet zover
gevorderdd is. In de hoofdstukken iv tot en met vin komt, soms meer,
somss minder expliciet, ook steeds de vraag terug hoe nationalisme en
geweldd met elkaar samenhangen. In paragraaf 4 van hoofdstuk vin
wordtt getracht die vraag in algemene termen te beantwoorden.
Hett thema van vervolging en etnisch conflict verbindt in het bijzonderr de hoofdstukken v, vi en vu en neemt een groot deel van het
concluderendee slothoofdstuk in beslag. Vervolging is binnen de sociale
wetenschapp veel minder bestudeerd dan staatsvorming, natievorming
enn nationalisme, tot op heden hebben vooral historici vervolgingen
onderzocht.. In aansluiting op hun werk worden in paragraaf 1 van
hoofdstukk v enkele elementaire uitgangspunten voor een historischsociologischee visie op vervolging geformuleerd. Het begrip Vervolgingsproces'' wordt als een centraal bestanddeel van zo'n visie geïntroduceerd.. In paragraaf 1 van hoofdstuk vi wordt ingegaan op enkele
inzichtenn uit een inmiddels wat geluwde discussie onder historici over
dee benadering en verklaring van de moord op de Joden. Met behulp
vann deze uitgangspunten en inzichten worden in de beide hoofdstukkenn de vervolgingsprocessen van respectievelijk de Armeniërs in het
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Ottomaans-Turksee rijk tussen 1894 en 1922 en van de Joden in Duitslandd tussen 1933 en 1939 beschreven. Getracht wordt beide episoden
vann vervolging te verhelderen door ze te plaatsen in een kader van
lange-- én korte-termijnontwikkelingen van staats- en natievorming en
tee laten zien hoe de vervolgingen aangedreven werden door elites wier
perceptiee en handelen in hoge mate door extreme vormen van Turkse
respectievelijkk Duitse nationalistische ideologie werden bepaald. De
desintegratiee van de staatssamenleving in Joegoslavië tussen 1985 en
1995,, die gepaard is gegaan met omvangrijke 'etnische zuiveringen',
vormtt het onderwerp van hoofdstuk v u . Ook in dit hoofdstuk is de
vraagg naar de wisselwerking tussen nationalistische ideologie en het
gebruikk van geweld een deel van de probleemstelling. In hoofdstuk
v i nn worden beide vervolgingsprocessen en het uiteenvallen van Joegoslaviëë nogmaals, maar nu in meer algemene termen, geïnterpreteerd
inn het licht van De Swaan's model van de ontwikkeling van etnisch
conflict. .
Hett thema civilisering, tenslotte, heeft vele raakvlakken met al het
voorgaandee en fungeert als overkoepelende thematiek voor het hele
boek.. Zoals al gebleken is uit de schets van de civilisatietheorie van
Eliass in de vorige paragraaf is het begrip 'civilisering' heel ruim en kan
hett slaan op nagenoeg alle aspecten van het menselijk samenleven.
Analoogg aan het gebruik van het begrip door Elias verwijst het in dit
boekk meestal naar het gedrag en de omgangsvormen van mensen en
naarr de ontwikkeling en het functioneren van gedragsstandaarden die
daarvoorr richtinggevend zijn. Eén van de inherente moeilijkheden van
hett begrip schuilt in de spanning tussen de beschrijvend-theoretische
betekeniss en de normatieve dimensie. Met uitzondering van de epiloogg aan het slot van hoofdstuk v i n is steeds geprobeerd zoveel mogelijkk afstand te bewaren van die waarderende dimensie.
Inn de hoofdstukken 111, iv, v en v u komen verschillende patronen
vann civilisering naar voren. In Nederland is al heel lang een burgerlijk
civiliseringspatroonn dominant, in Duitsland ontbrak zo'n patroon niet
maarr zetten hoofse en adellijke gedragsstandaarden tot in de 20e eeuw
eenn minstens even sterk stempel op de algemene cultuur. Ook in het
Duitsee nationaal-socialisme kwamen adellijke gedragsstandaarden, zij
hett in populistische vorm en vermengd met kleinburgerlijke en proletarischee elementen, duidelijk tot uitdrukking. Zowel in Nederland als
inn Duitsland stonden de uiteenlopende trajecten van staats- en natievormingg in nauwe wisselwerking met de verschillende patronen van
civilisering. .
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Overigenss is bij het gebruik van zulke veelomvattende concepten als
'staatsvorming',, 'natievorming' en 'civilisering' het risico van cirkelredeneringenn zeker niet denkbeeldig. In de context van het betoog in de
verschillendee hoofdstukken is steeds geprobeerd zulke redeneringen te
vermijden,, evenwel zonder de notie van 'circulaire causaliteit' op te
geven.49 9
Dee patronen van civilisering in het Ottomaanse rijk en in Joegoslavië,, in het bijzonder in Servië, zijn minder eenvoudig met slagwoordenn als 'burgerlijk' of 'adellijk' te typeren dan die in Nederland en
Duitsland.. Door de zo andere historische ontwikkeling ontbrak in
dezee samenlevingen zowel een adel als een burgerij in West-Europese
zin.. Tot op zekere hoogte kan de civilisering in beide gevallen wel als
overwegendd 'militair-agrarisch' getypeerd worden, lange tijd vooral getekendd door de gedragscodes en -standaarden van krijgers én boeren.50
Dee vorming van 'burgerlijke' middengroepen onder de Turkse bevolkingg in het Ottomaanse rijk kwam pas in de laatste decennia van de
19ee eeuw op gang, in Joegoslavië in de loop van de 20e eeuw.
Inn een korte discussie in de epiloog bij hoofdstuk 11 wordt in algemenee termen een spanning gesignaleerd tussen 'civilisering' en 'nationalisme'.. In de hoofdstukken iv en v en nog meer uitgesproken in de
hoofdstukkenn vi en vu is deze spanning, maar nu in specifieke historischee gevallen, een centraal deel van het probleem. Hoe kunnen we
begrijpenn dat bepaalde heersende elites doelbewust besloten tot gewelddadigee collectieve vervolging van delen van de eigen bevolking en
hoee kunnen we verklaren dat andere delen van die bevolking daaraan
meededen?? Betoogd wordt onder meer dat bij episoden van vervolging
enn etnisch conflict, in samenhang met veranderingen in het functionerenn van de staat en een toename van geweld, betrekkelijk snelle omslagenn in de standaarden van geciviliseerd gedrag van grote aantallen
mensenn plaatsvinden en dat dergelijke episoden beschouwd kunnen
wordenn als fasen van 'decivilisering'. In paragraaf 3 van hoofdstuk v m
wordenn tot slot enkele algemene conclusies getrokken over civilisering
enn decivilisering en enkele kanttekeningen geplaatst bij Elias' theorie.
Wellichtt kan deze summiere aanduiding van de voornaamste inhoudelijkee samenhangen tussen de afzonderlijke hoofdstukken fungerenn als wegwijzer voor de lezer van dit boek.
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Staatsvorming,, natievorming en
nationalismenn in Europa
[Inn Europe] a state system embracing a relatively small number
off participants emerged from centuries of contestation among
whatt had once been quite a large number of virtually independentt political units. The thousand state-like units spattering the
politicall map of fourteenth-century Europe dwindled to fewer
thann thirty by World War I. (..) Furthermore, throughout the
entiree reduction process the European system has included not
onee dominant power but a number of rivals. Unlike much of the
Romann or Chinese experience, the multiplicity of medieval and
postmedievall Europe almost always made it possible for a coalitionn to form against the greater power which could overcome
thatt power alone. (..) Multiplicity marked the European statemakingg process at a smaller scale as well. In the earlier phases of
state-making,, every aspiring ruler found himself surrounded by
rivalss - even within the territories he nominally controlled.
CHARLESS TILLY (1975)
I .. INLEIDING

Dee wereld waarin wij nu, rond het jaar 2000, leven, is een wereld die
verdeeldd is in staten en naties. Die verdeeldheid is in veel opzichten
vann fundamentele betekenis voor de werkelijkheid van ons bestaan, of
wee dat nu weten en willen of niet. De staatsverbanden waar mensen
toee behoren, bepalen voor een groot deel het patroon van de rechten
enn plichten waarmee ze te leven hebben en ook voor hun veiligheid en
welvaartt zijn ze in hoge mate afhankelijk van het functioneren van
hunn staat. De culturen waardoor ze gevormd zijn, waar ze deel aan
hebbenn en die ze met elkaar in stand houden, zijn in veel opzichten
nationalee culturen, meer of minder specifieke varianten van meeromvattendee beschavingen. In de huidige wereld is het levenslot van mensen,, de dwangen waaronder zij leven en de kansen en mogelijkheden
diee zij krijgen, mede afhankelijk van het wel en wee van de staat en van
dee natie waar zij toe behoren. En het wel en wee van elke afzonderlijke
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staatt en van elke natie is weer nauw vervlochten met de verhoudingen
enn ontwikkelingen binnen het gehele wereldstelsel van staten en naties.. Met het ontstaan van dit stelsel is op den duur ook het moderne
nationalismee tot ontwikkeling gekomen. Individuele en collectieve gevoelenss en uitingen van zelfbewustzijn en van eigenwaarde — waaronderr manifestaties van nationale identiteit en nationalisme - zijn onder
meerr verbonden geraakt met de perceptie door de betrokkenen van de
hiërarchischee rangschikking van staten en naties in termen van macht
enn prestige.
Ditt alles moge ons tegenwoordig in hoge mate vanzelfsprekend lijken,, in feite zijn staten, naties en nationalismen, zoals we die nu kennen,, betrekkelijk recent. Hoewel de eerste vorming van staatachtige
structurenn in verschillende gebieden in de Oude Wereld ruwweg tientott achtduizend jaar geleden plaatsvond, zijn de eerste 'moderne' statenn ter wereld pas zo'n zes a zeven eeuwen geleden in West-Europa tot
ontwikkelingg gekomen.1 Daarmee zijn ook de eerste contouren van
'moderne'' naties gegroeid, vooral in Engeland, de Nederlandse Republiek,, in Frankrijk en Spanje. Pas veel later, nog maar twee eeuwen geleden,, is het 'moderne' nationalisme ontstaan. In dit hoofdstuk gaat
hethet allereerst om de vraag wat we onder staatsvorming en natievormingg kunnen verstaan. Vervolgens wordt nader ingegaan op de aard
enn betekenis van nationalisme. Verschillende dimensies van nationalismee worden onderscheiden, diverse typen van nationalisme worden besprokenn en enkele belangrijke structurele verschillen in historische
ontwikkelingg tussen West- en Oost-Europa passeren de revue. Tenslottee komen enkele samenhangen tussen civilisering, natievorming en
nationalismee aan de orde.
2 .. STATENVORMING EN PROCESSEN VAN NATIEVORMING

Omm na te gaan wat we onder 'statenvorming' kunnen verstaan en hoe
wee dat proces kunnen conceptualiseren, is Max Weber's klassiek gewordenn definitie van de staat een geschikt vertrekpunt. In zijn poging
eenn samenhangend stelsel van universeel bruikbare sociologische
begrippenn te ontwerpen, omschreef hij 'Staat' als 'ein politischer Anstaltsbetriebb (..), wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich
dass Monopol legitimen physischen Zwanges fiir die Durchfiihrung
derr Ordnungen in Anspruch nimmt'. En elders noteerde hij: 'Staat ist
diejenigee menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmtenn Gebietes (..) das Monopol legitimer physischer Gewaltsam67 7
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keitt fur sich (mit Erfolg) beansprucht'. 1 Voor Weber is een staat de politiekee organisatie van een bepaald heerschappijverband, een bepaalde
menselijkee samenleving, binnen een specifiek territorium. Die organisatiee is relatief duurzaam, continu in bedrijf en de dagelijkse leiding
ligtt in handen van een bestuurlijke staf. Die staf regeert en bestuurt
doorr middel van het uitvaardigen van regels volgens vaststaande proceduress en voor het doorvoeren van die regels en het handhaven van
dee orde steunt de staf met succes op het monopolie op het legitieme
gebruikk van fysieke dwang of geweld.
Weberr was zich ervan bewust dat hij met deze omschrijving een bepaaldd type staat definieerde, de 'moderne staat' zoals die in het Westen
naa de Middeleeuwen en in het bijzonder in de loop van de 19e eeuw en
hett begin van de 20e eeuw gestalte had gekregen. Hij besefte dat die
modernee staat voortgekomen was uit voorafgaande vormen van heerschappijj zoals het voor West-Europa kenmerkende feodalisme en de
zogenaamdee 'standenstaat' waar hij beknopte analyses van had gemaakt. 33 Hij zag ook in dat sommige attributen en functies die hij in
zijnn definitie aan de staat toeschreef voorheen geheel often dele kenmerkendd waren geweest voor andere sociale verbanden en dat 'de staat'
inn de historische werkelijkheid vele variërende vormen en maten
kende.. Het monopolie op de uitoefening van fysieke dwang - het geweldsmonopoliee - beschouwde hij als bij uitstek typerend voor de
staatt en hoewel het belastingmonopolie niet direct deel uitmaakt van
zijnn definitie was Weber zeker vertrouwd met de fundamentele betekeniss van geldregulering en belastingheffing voor het functioneren van
dee staat en voor de handhaving van het geweldsmonopolie. 4 Weber is
vann plan geweest de ontwikkeling van het begrip 'staat' en de ontwikkelingg van de staat in Europa in verschillende historische perioden
naderr te onderzoeken, maar tot uitvoering van dat plan is het niet gekomen. 55 Hij werkte slechts in beperkte mate met een ontwikkelingsperspectieff en zoals bekend heeft zijn sociologie van staat en politiek
voorall vorm gekregen in zijn typologische studies naar verschillende
soortenn legitieme heerschappij — traditioneel, charismatisch en legaalrationeell — en naar bureaucratie. 6 Toch was hij van de klassieke sociologenn degene die de meeste aandacht besteedde aan de conceptualiseringg en het functioneren van de staat in diverse historische perioden en
inn uiteenlopende delen van de wereld en zijn visie op de staat heeft dan
ookk veel invloed gehad op latere onderzoekers.
Binnenn de historische sociologie van vóór 1940 hebben Otto Hintze
enn Norbert Elias de voornaamste bijdragen geleverd aan de verdere
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studiee van staatsvorming. Niettegenstaande Elias' kritiek op Weber, in
hethet bijzonder op diens methodologische oriëntatie op de constructie
vann ideaal-typen — waar hij zijdelings ook werk van Hintze bij betrekt
—— kan tot op zekere hoogte gesteld worden dat Elias Weber's oorspronkelijkee plan heeft uitgevoerd.7 Door eerst de feodaliseringsmechanismenn en de sociogenese van het feodalisme in West-Europa te onderzoekenn en vervolgens een studie te ondernemen naar de sociogenese
vann de (dynastieke) staat vanuit de feodale periode, waarin het functionerenn van het monopoliemechanisme, het koningsmechanisme en
dee wording van gewelds- en belastingmonopolies centraal staan, heeft
Eliass een theorie over staatsvorming ontworpen die enerzijds onmiskenbaarr voortbouwt op inzichten van Weber en anderzijds die inzichtenn wezenlijk verder heeft ontwikkeld. Elias geeft geen formele definitiefinitie van de staat maar uit zijn procesmatige benadering van
staatsvormingg komen wel een viertal belangrijke aspecten van de staat
naarr voren. Een staat kan slechts ontstaan en voortbestaan in een samenlevingg die een betrekkelijk hoge mate van functionele differentiatiee kent en wordt dan gekenmerkt door een duurzaam gedifferentieerd
enn gespecialiseerd centraal bestuurs- of heerschappijapparaat dat de
beschikkingsmachtt heeft over twee bestendige sleutelmonopolies, het
geweldsmonopoliee en het belastingmonopolie.8 Elias' theorie over
staatsvormingg kan ook los gezien worden van zijn civilisatietheorie en
zijnn inzichten in staatsvormingsprocessen zijn goed bruikbaar voor de
analysee van bepaalde ontwikkelingen van politiek en staat in andere
gevallen. .
Ookk de Pruisisch-Duitse historicus Otto Hintze heeft, meer vanuit
eenn historisch en vergelijkend perspectief en deels eveneens onder invloedd van Weber's werk, waar hij op latere leeftijd, in de jaren '20, een
intensievee studie van maakte, belangrijke bijdragen geleverd. Hoewel
hijj geen samenhangende theorie over staatsvorming heeft ontwikkeld,
bevattenn zijn studies van het feodalisme en de standenstaat, de langetermijnontwikkelingg van de verhouding tussen koningschap en adel in
Pruisen,, over raison d'étaten constitutionele ontwikkeling, militaire en
bestuurlijkee aspecten van staatsvorming en van de condities voor het
ontstaann van representatief bestuur binnen de context van de wereldgeschiedenis,, tal van theoretische inzichten die ook nu nog waardevol
zijn.99 Ook voor hem draaide de wording van de staat om het ontstaan
vann een min of meer stabiel en duurzaam centraal bestuursapparaat,
omm beheersing van geweldpleging - in de vroege fase van staatsvormingg in het bijzonder van de kant van de adel - binnen een bepaald
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territoriumm en om effectieve zeggenschap over de heffing en besteding
vann belastingen. Aanvankelijk benadrukte hij dat de ontwikkeling van
eenn staat, in het bijzonder van Pruisen, primair begrepen moest wordenn vanuit het zogeheten 'primaat van de buitenlandse politiek', maar
laterr raakte hij ervan overtuigd dat voor een goed begrip van 'de werkelijkee organisatie van de staat' steeds aandacht besteed moest worden
aann twee conditionerende omstandigheden: 'de [interne] structuur
vann de sociale klassen' en 'de externe ordening van staten - hun positie
tenn opzichte van elkaar en hun algehele plaats binnen de wereld'.10
Binnenn de sociale wetenschap van na 1945, inclusief de toen nieuwe
politicologie,, bestond tot ver in de jaren '60 nauwelijks belangstelling
voorr de staat en voor staatsvormingsprocessen. Enkele uitzonderingen
daargelaten,, heeft de hele thematiek van staatsvorming pas weer vanaf
dee jaren '70 toenemende aandacht verworven.11 Het lag voor de hand
datt daarbij opnieuw aangeknoopt zou worden bij Weber's visie op de
staatt — voorbijgaand aan de bijdragen van Elias en Hintze, wier werk,
zekerr in de Anglo-Amerikaanse sociale wetenschap, tot in de jaren '70
vrijwell onbekend was — en in studies van auteurs als bijvoorbeeld Anthonyy Giddens en Gianfranco Poggi is dat ook duidelijk het geval.11
Datt geldt ook voor Charles Tilly, een van de meest invloedrijke hedendaagsee onderzoekers van politiek conflict en collectief geweld.
Voorr Tilly is de 'nationale staat' 'de structuur die dominant werd in
Europaa na 1500' en die zich kenmerkt door 'de beheersing van een duidelijkk afgebakend en aaneengesloten territorium; relatieve centralisering;; differentiatie ten opzichte van andere organisaties; en versterking
vann haar aanspraken door de geleidelijke verwerving van een monopoliee op de geconcentreerde middelen voor uitoefening van fysieke
dwangg binnen haar territorium'. Tilly heeft de staat ook wel kortweg
gekenschetstt als 'een organisatie die beschikt over de voornaamste geconcentreerdee dwangmiddelen binnen de bevolking'.' 1 Tilly's visie op
dee staat sluit dus nauw aan bij die van Weber en wie het ontstaan van
hett statensysteem in West-Europa wil begrijpen of de ontwikkeling
vann enige specifieke staat, krijgt van hem de raad mee na te gaan hoe
dee consolidatie van het staatsterritorium zijn beslag heeft gekregen,
hoee de centralisering is verlopen, op welke wijze het bestuur zich gedifferentieerdd heeft van andere organisaties, en hoe de monopolisering en
concentratiee van dwangmiddelen tot stand is gekomen. Hoewel Tilly
slechtss tot op zekere hoogte een procesmatige benadering van staatsvormingg heeft, niet veel oog heeft voor het ongeplande en onbedoelde
karakterr van staten vorming op lange termijn, en vaak de voorkeur
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geeftt aan een meer voluntaristisch perspectief waarin termen als 'statemaking'' en 'state-building' een prominente plaats innemen, beseft hij
zeerr wel dat staten, zowel eigentijds als historisch, in meerdere of minderee mate 'staat' kunnen zijn. In dit verband introduceert hij het begripp 'statelijkheid' (stateness) waarmee hij — met een typisch Weberiaansee wending - de organisatie die de bevolking binnen een bepaald
territoriumm beheerst slechts als staat wil beschouwen in zoverre deze organisatiee gedifferentieerd is van andere organisaties binnen hetzelfde
territorium,, autonoom, gecentraliseerd en naar onderdelen gecoördineerdd is. Deze notie van variërende 'statelijkheid' brengt dus via het
beeldd van een continuüm het graduele karakter van staatsvorming tot
uitdrukking.. De politicoloog Koen Koch heeft dit idee logisch doorgetrokkenn in het begrippenpaar 'verstatelijking' en 'ontstatelijking'
waarmeee hij doelt op processen van toenemende respectievelijk afnemendee statelijkheid.14
Inn haar boek over staten en sociale revoluties — een vergelijkende
historisch-sociologischee analyse van de Franse, de Russische en de
Chinesee revoluties - benadert Theda Skocpol staat en revolutie aanvankelijkk vanuit marxistisch perspectief. Net als Weber heeft Marx het
plann gehad een systematische studie te wijden aan de staat maar ook in
zijnn geval is dat plan nooit uitgevoerd.15 In delen van zijn werk en ook
inn dat van Friedrich Engels zijn hier en daar waardevolle inzichten in
hethet functioneren van de staat te vinden maar een uitgewerkte theorie
overr staatsvorming hebben Marx en Engels niet nagelaten. Dat heeft
vérstrekkendee consequenties gehad voor de ontwikkeling van de
marxistischee traditie. Door vast te houden aan de verspreide inzichten
vann de beide grondleggers in staatsvorming en voorbij te gaan aan het
werkk van latere onderzoekers als Weber, Hintze, Elias en anderen, zijn
marxistischh georiënteerde auteurs er doorgaans niet in geslaagd de
staatt te conceptualiseren als een relatief autonome structuur en staatsvormingg op te vatten als een relatief autonoom deelproces van de totalee maatschappelijke ontwikkeling. Te zeer is men de staat blijven zien
alss een aspect van 'de bovenbouw', als gedetermineerd door de productiewijzee en de klassenverhoudingen dan wel als uitdrukking van de
machtt van de heersende klasse en als middel om die macht te continueren.. Keer op keer zijn staat en politiek dan ook gereduceerd tot economiee en klassenverhoudingen en is, net als in liberale interpretaties
vann maatschappelijke ontwikkeling, zij het op andere gronden, de centralee betekenis van de staat en van processen van staatsvorming miskend.. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor auteurs als Barrington
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Moore,, Immanuel Wallerstein en Perry Anderson.' 6 Sommige van
dezee tekorten binnen de marxistische traditie worden door Skocpol
gesignaleerdd en zij pleit voor expliciete erkenning van de 'potentiële
autonomie'' van staten, zowel ten opzichte van heersende klassen als
tenn opzichte van productiewijzen en integrale klassenstructuren.
Daarmeee neemt zij afstand van de dominante marxistische opvatting
vann de staat en komt zij dicht in de buurt van de visie van Weber en
Hintze,, zoals ze zelf ook aangeeft. O m revoluties te kunnen begrijpen,
iss het nodig de staat serieus op te vatten als een 'macro-structuur' en
niett simpelweg als 'een gegeven arena waarbinnen sociaal-economischee tegenstellingen en conflicten worden uitgevochten'. Vanuit een
'realistisch'' en 'organisatorisch' perspectief is de staat haars inziens een
'verzamelingg bestuurlijke, politiële en militaire organisaties, geleid en
gecoördineerdd door een uitvoerend gezag'. Elke staat is er op uit hulpbronnenn te onttrekken aan de samenleving en die aan te wenden voor
hett scheppen van bestuurlijke organisaties en organisaties voor het uitoefenenn van dwang. Maar dat is niet het enige aspect - Skocpol bekritiseertt in dit verband ook Tilly om zijn eenzijdige nadruk op de extractieve,, repressieve en offensieve functies van staten. Staten (politieke
systemen)) kunnen immers ook instituties omvatten waardoor sociale
belangenn gerepresenteerd zijn bij het maken van staatsbeleid en waardoorr niet direct tot de staatsorganisatie behorende actoren of delen
vann bevolkingen betrokken worden bij de vorming en uitvoering van
beleid.. Uiteraard moeten de staatsorganisaties opgebouwd worden en
functionerenn binnen een 'context van naar klassen verdeelde sociaaleconomischee betrekkingen' en binnen een 'context van nationale en
internationalee economische dynamiek', maar ze beschikken daarbij
overr een zekere eigen speelruimte, een 'potentiële autonomie'.' 7
Inn Skocpol's visie vervult de staat normaliter twee fundamentele
taken:: naar binnen toe de handhaving van de orde in de ruimste zin
vann dat woord, en naar buiten toe het waarborgen van zijn eigen
voortbestaann in voortdurende interactie en concurrentie met andere
'werkelijkk bestaande' of 'potentiële' staten. De structuur van een staat
enn de activiteiten van de heersenden worden dan enerzijds mede bepaaldd — maar niet gedetermineerd — door de bestaande economie en de
klassenstructuur,, anderzijds door de geopolitieke omgeving, het stelsel
vann relevante andere staten dat zowel mogelijkheden biedt aan een
specifiekee staat als grenzen stelt aan het vermogen om interne en externee ontwikkelingen en crises te beheersen.'8
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Hett voorgaande overziend kunnen we allereerst concluderen dat
onderr de betrokken auteurs een grote mate van consensus bestaat over
dee betekenis van het begrip 'staat'. Daarbij kan zinvol aangesloten
wordenn mits we proberen de statische connotaties van de gegeven conceptualiseringg te vermijden en ons zoveel mogelijk te oriënteren op
eenn procesmatige benadering. Strikt genomen zijn de definities van
Weber,, Tilly en Skocpol naar hun vorm betrekkelijk statisch: het betreftt eigenlijk steeds opsommingen van fundamenteel geachte kenmerkenn en eigenschappen van de staat. Daarbij wordt onvermijdelijk
geabstraheerdd van het gegeven dat staten in werkelijkheid van plaats
tott plaats en van tijd tot tijd in allerlei opzichten een grote variatie kennenn en dat elke afzonderlijke staat en elk statenstelsel, zowel regionaal
alss op mondiaal niveau, in voortdurende ontwikkeling verkeert. De
besprokenn auteurs zijn zich hiervan bewust en proberen er ieder op
eigenn wijze rekening mee te houden, Weber bijvoorbeeld door zich te
richtenn op de constructie van 'ideaal-typen' waarvan hij uitdrukkelijk
steltt dat ze nooit volledig in de werkelijkheid voorkomen, Tilly bijvoorbeeldd door het gebruik van het continuüm van 'statelijkheid'. We
kunnenn echter nog een stap verder gaan door de gegeven begripsbepalingen,, in de woorden van Herbert Blumer, niet op te vatten als 'definitievee concepten' maar als 'sensitizing concepts', of, zoals Johan
Goudsblomm het heeft geformuleerd, als 'attenderende begrippen'.'9
Overall waar we met staten van doen hebben, kunnen we verwachten
datt de in de definities opgesomde aspecten relevant zijn, maar of en
hoee ze zich voordoen zal van geval tot geval onderzocht moeten worden.. Om nogmaals Blumer aan te halen: 'definitieve concepten schrijvenn voor wat gezien moet worden, attenderende concepten suggereren
slechtss richtingen waarin gekeken kan worden'. Een volgende stap
kunnenn we doen door, in navolging van Elias en Hintze, 'staten' en
hunn voornaamste facetten niet primair te beschouwen als structuren
maarr zo consequent mogelijk te zien als processen.
Wanneerr we zo'n perspectief hanteren, verschijnen de verschillende
elementenn uit bijvoorbeeld Weber's definitie van de staat niet meer als
gegevenn structuurkenmerken maar kunnen ze omgezet worden in vragenn naar ontstaan en ontwikkeling waardoor datgene dat schijnbaar
vanzelfsprekendd lijkt, geproblematiseerd wordt. Bij voorbeeld: hoe is
hethet gekomen tot differentiatie van politieke organisaties zoals staten?
Welkee maatschappelijke ontwikkelingen zijn voorafgegaan aan het
ontstaann van een onderscheidbare 'politieke sfeer'? Hoe zijn staatsterritoriaa gevormd, welke ontwikkeling hebben die doorgemaakt en hoe
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blijvenn ze gehandhaafd? Waardoor zijn bestuurlijke staven en vaste
proceduress voor het uitvaardigen van regels tot stand gekomen en hoe
hebbenn die zich ontwikkeld? Hoe zijn belasting- en geweldsmonopoliess ontstaan, hoe zijn ze veranderd in het verleden en hoe functionerenn ze tegenwoordig? Door in specifieke gevallen steeds dergelijke vragenn te stellen, kunnen we staatsvorming bestuderen vanuit een
historisch-sociologischh kader. Daarbij kan de aandacht zowel gericht
wordenn op staatsvorming in engere zin — de wording van de instituties
vann de staat - als, in ruimere zin, op de samenhangen tussen staatsvormingg en andere aspecten van de maatschappelijke ontwikkeling, op de
relatiess en wisselwerking tussen staat en overige samenleving.
Vanuitt dit perspectief kunnen we wel spreken over 'de staat', 'staten'
off 'het statenstelsel' als we maar steeds voor ogen houden dat het niet
gaatt om gelijkblijvende structuren maar om voortgaande processen:
omm 'staatsvorming', 'statenvorming' en de 'dynamiek van een statenstelsel'.. Hier past ook een opmerking over het enkelvoud en het meervoud.. Hoewel het in het verleden in vele delen van de wereld niet ongebruikelijkk was dat een staat of een rijk bestond temidden van niet of
nauwelijkss bevolkte 'vrije ruimten' of van staatloze samenlevingen, behoordee een dergelijke situatie in het westen en midden van Europa na
dee Middeleeuwen definitief tot het voorbije verleden. Door bevolkingsgroei,, uitbreiding van ontginningen, kolonisering en expansie
vann bestaande staten werd het principe van 'nulle terre sans seigneur'
inn Europa als het ware steeds meer gecomplementeerd door het principee 'nulle terre sans état'. Rond 1500 was het hele West- en Midden-Europesee gebied verdeeld in aan elkaar grenzende territoria waarover
vroeg-modernee staten zeggenschap opeisten. Ruwweg halverwege de
20ee eeuw is een dergelijke situatie ook tot stand gekomen op mondiaal
niveau:: met uitzondering van de onbewoonbare poolgebieden en het
grootstee deel van de zeeën en oceanen, is het gehele aardoppervlak
onderr aan elkaar grenzende staten verdeeld en bestaat elke staat temiddenn van andere. Het gebruik van het meervoud 'statenvorming' houdt
daarr expliciet rekening mee, het dwingt ons ertoe het ontstaan en
voortbestaann van elke afzonderlijke staat ook te bezien binnen een
meeromvattendd stelsel van staten en binnenstatelijke ontwikkelingen
ookk te relateren aan tussenstatelijke ontwikkelingen. Het gebruik van
hett meervoud verdient dan ook eigenlijk de voorkeur, maar het kan
ookk geforceerd aandoen en stilistisch is het weinig fraai, het enkelvoud
'staatsvorming'' is dan beter.
Eenn tweede opmerking betreft twee aspecten van de betekenis van
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'staatsvorming':: de geïmpliceerde tijdsduur en de richting van het proces.. Sommigen gebruiken het begrip 'staatsvorming' uitsluitend voor
de,, overigens soms eeuwen durende, fase waarin staten in een bepaald
gebiedd zijn ontstaan. Zijn staten eenmaal gevormd dan wordt gesprokenn van 'staatsontwikkeling'. Anderen daarentegen, en daar wordt hier
bijj aangesloten, gebruiken 'staatsvorming' in ruimere zin: zowel het
ontstaann als de verdere ontwikkeling van staten valt eronder, wat onverlett laat dat het zinvol kan zijn binnen het almaar voortgaande
lange-termijnprocess van statenvorming fasen te onderscheiden. Voor
sommigenn impliceert het begrip 'staatsvorming' ook een bepaalde
richting:: het gaat om die processen die in positieve zin bijdragen aan
hett vormen en in stand houden van staten. Zon onderscheid wordt
hierr niet bij voorbaat gemaakt. 'Staatsvorming' kan in principe zowel
verwijzenn naar genoemde processen als naar processen van staatsdesintegratie,, van het uiteenvallen of verdwijnen van staten - in specifieke
gevallenn dient dat uiteraard wel nader toegelicht te worden.
Resumerendd kunnen we stellen dat 'staatsvorming' of 'statenvorming'' verwijst naar de lange-termijnprocessen van ontstaan en ontwikkelingg van staten, van relatief autonome, territoriaal gebonden
heerschappij-- en bestuursstructuren die in zekere mate gecentraliseerd,
gedifferentieerdd en gespecialiseerd zijn, die berusten op geweldsmonopoliseringg en belastingmonopolisering en die onderling met elkaar
concurreren.. De ontwikkeling van staten wordt steeds op gang gehoudenn door het handelen van elites en bevolkingen maar het verloop van
statenvormingg op langere termijn kan niet alleen begrepen worden als
uitkomstt van dat handelen of als gevolg van enig doelbewust plan. De
afzonderlijkee staten en het statenstelsel als geheel zijn de ongeplande
uitkomstt van eeuwenlange machtsstrijd binnen en tussen menselijke
samenlevingen.. De bereikte 'resultaten', de staten zoals we die nu kennen,, zijn voorlopig. De spanningen binnen het wereldstelsel van statenn zijn groot, de evenwichten precair en voortgezette competitie in
velee vormen blijft een structureel kenmerk van het stelsel.
Hett formuleren van een geschikte begripsbepaling van 'natievorming'
iss moeilijker dan het conceptualiseren van 'staatsvorming'. Dat komt
onderr meer doordat het begrip 'natie' nog ingewikkelder, nog meer
ideologischh beladen en controversiëler is dan het begrip 'staat'. In de
wetenschappelijkee literatuur bestaat er dan ook minder consensus
over.. Hoewel staten noch naties direct empirisch waarneembaar zijn,
lijkenn staten als politieke organisaties tastbaarder en specifieker en na75 5
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tiess meer ongrijpbaar en diffuser. Bij menig auteur overheerst scepticisme.. Max Weber twijfelde sterk aan de bruikbaarheid van 'natie' als
sociologischh begrip en Charles Tilly schrijft: '"Natie" blijft een van de
meestt raadselachtige en tendentieuze termen uit het politieke lexicon'.
Voorr hem vormt dat een reden zich vooral te richten op de studie van
staatsvormingg en natievorming goeddeels terzijde te laten. 20 Een anderee onderzoeker van staten, naties en nationalismen, Hugh Seton-Watson,, verzucht: 'uiteindelijk ben ik gedwongen tot de slotsom te komen
datt een "wetenschappelijke definitie" van de natie niet gegeven kan
worden,, hoewel het verschijnsel heeft bestaan en bestaat'.11 Juist vanwegee het laatste deel van deze opmerking loont het de moeite, niettegenstaandee al het begrijpelijke scepticisme, toch te proberen iets meer
klaarheidd te scheppen omtrent 'naties' en 'natievorming'. Dan wordt
hett ook mogelijk meer inzicht te krijgen in 'nationalisme'.
Dee problematiek van naties en nationalismen is pas vanaf de laatste
decenniaa van de 19e eeuw onderwerp geworden van sociaal-wetenschappelijkee reflectie.11 Verwonderlijk is dat niet want zowel de betrokkenn verschijnselen als de bijbehorende begrippen zijn betrekkelijk
nieuw.. De meeste auteurs gaan ervanuit dat ze stammen uit de tweede
helftt van de 18e eeuw. De wereld vóór 1750 wordt doorgaans beschouwdd als pre-nationaal, daarna wordt wel gesproken van 'proto-nationalisme',, terwijl de (latere) 19e eeuw en de eerste helft van de 20e
eeuww beschouwd worden als het hoogtij van natievorming en nationalisme.. In hoeverre de tijd daarna als post-nationaal kan gelden, is omstreden. 13 3
Uitt de literatuur over naties, natievorming en nationalismen komen
tott op heden vooral drie met elkaar samenhangende controversen naar
voren.. Allereerst wordt van mening verschild over de definitie van
'natie':: sommige definities zijn overwegend 'objectivistisch', andere
meerr 'subjectivistisch'. Een tweede meningsverschil gaat over de verondersteldee aard van naties: voor sommige auteurs is een natie primair
eenn soort etnische groep, voor anderen is een natie vooral de sociale
formatiee die correspondeert met een staat. Een derde controverse heeft
betrekkingg op samenhangen tussen staatsvorming en natievorming.
Veell onderzoekers menen dat staatsvorming vooraf gaat aan natievormingg en dat de genese van de natie goeddeels een consequentie is van
staatsvorming.. Sommige anderen zijn daarentegen geneigd het verbandd omgekeerd te zien: de vorming van staten is voortgevloeid uit de
wordingg van naties.
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Voorr auteurs die een objectivistische definitie van 'natie' hanteren, is
hett reële bestaan van naties als sociale entiteiten een tamelijk vanzelfsprekendd en weinig problematisch gegeven. Of in een specifiek geval
sprakee is van een natie menen zij te kunnen vaststellen met behulp van
eenn aantal definitorische kenmerken die zelf al evenmin als problematischh worden beschouwd. Een voorbeeld van zo'n definitie is de omschrijvingg die J.V. Stalin in 1912 opstelde. Tot voor kort was zijn definitiee binnen de marxistische traditie en de communistische politieke
praktijkk invloedrijk, dat is ook een reden er hier aandacht aan te besteden,, al geldt Stalin niet als geleerde en waren zijn motieven zeker niet
alleenn van intellectuele aard. 'Een natie', aldus Stalin, 'is een historisch
gevormde,, duurzame menselijke gemeenschap van taal, grondgebied,
economischh leven en psychische gesteldheid, die in gemeenschap van
cultuurr tot uitdrukking komt'. Hij voegde daar nog aan toe dat 'de
natie',, 'evenals ieder historisch verschijnsel', 'aan de wetten der veranderingg is onderworpen' en 'haar eigen geschiedenis, haar begin en haar
einde'' heeft. Ook meende hij dat slechts dan van een natie gesproken
konn worden wanneer alle opgesomde kenmerken voorhanden waren.
Stalin'ss definitie is nauw verwant aan omschrijvingen van 'natie' zoals
diee gewoonlijk door nationalisten gegeven worden maar wijkt daarvan
aff door de sterke accentuering van het historisch veranderlijke karakter
vann naties. Opmerkelijk is ook dat in zijn omschrijving twee aspecten
ontbrekenn die in andere objectivistische definities veelal wel voorkomen:: een gedeelde religie en - vooral - het vormen van een politieke
gemeenschapp die beschikt over een eigen staat dan wel streeft naar enigerleii mate van politieke autonomie en uiteindelijk naar een eigen
staat.14 4
Uitt de schaarse geschriften van Max Weber over de natie komt een
benaderingg naar voren die op het eerste gezicht vrijwel lijnrecht tegenoverr die van Stalin staat en die we kunnen aanduiden als subjectivistisch:: van meet af aan wordt rekening gehouden met de betekenissen
diee betrokkenen zelf toekennen aan het idee een 'natie' te vormen.
Weberr is diep doordrongen van het complexe karakter van het begrip
-- dat door hem dan ook consequent tussen aanhalingstekens werd geplaatstt - en het reële bestaan van naties is voor hem verre van vanzelfsprekend.. '"Natie"', schrijft Weber, 'is een begrip dat, als het al een
duidelijkee betekenis heeft, in elk geval niet gedefinieerd kan worden
doorr middel van empirisch gemeenschappelijke kwaliteiten van degenenn die ertoe gerekend worden. In de zin van hen die het begrip op het
ogenblikk gebruiken [dat wil zeggen: vóór 1914, TZ] betekent het aller77 7
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eerstt ongetwijfeld dat van bepaalde mensengroepen een speciaal solidariteitsgevoell tegenover andere groepen valt te vergen; het hoort dus
thuiss in de normatieve sfeer. Noch over de vraag hoe die groepen af te
bakenenn zouden zijn, noch over de vraag welk gemeenschappelijk
handelenn uit die solidariteit zou dienen te resulteren, heerst overeenstemming.' 1 '' Vervolgens betoogt Weber met behulp van eigentijdse en
historischee voorbeelden dat 'natie' niet noodzakelijkerwijs samenvalt
mett 'staatsvolk', dat wil zeggen dat degenen die zich tot dezelfde staat
rekenenn zich niet tot dezelfde natie behoeven te rekenen. Vele staten
omvattenn immers meerdere nationale groepen. Ook is het vormen van
eenn taalgemeenschap of het delen van een religie elk op zichzelf of in
combinatiee noch voldoende noch noodzakelijk voor het vormen van
eenn 'natie'. Hetzelfde geldt voor 'sociale structuur', 'zeden', en voor 'etnische'' elementen. Dat 'nationale saamhorigheid' niet berust op reële
bloedverwantschapp en afstamming achtte Weber vanzelfsprekend. O p
ditt punt is er overeenstemming met Stalin die uitdrukkelijk stelt dat
dee natie 'geen rassen- en geen stamgemeenschap' is. Weber besefte wel
datt in voorkomende gevallen elk van de door hem genoemde kenmerken,, afzonderlijk of in enigerlei combinatie, een rol konden spelen
voorr het gevoel een natie te vormen. Ook zag hij in dat nationalisten
enn nationale bewegingen zich soms met politiek succes beriepen op
eenn of meerdere kenmerken, inclusief het idee van bloedverwantschap,
hoee mythisch ook. Hij achtte het echter nauwelijks mogelijk een wetenschappelijkk houdbare, ondubbelzinnige omschrijving van 'natie' te
gevenn die van toepassing zou kunnen zijn op alle gevallen. Hieruit
blijktt overigens dat Weber, ondanks zijn opvatting over ideaal-typen,
hierr impliciet toch op zoek was naar een 'definitief concept' van 'natie'
inn de zin van Blumer.
Weberr benadrukt dat mensen een heel verschillende houding kunnenn hebben tegenover het idee een 'natie' te vormen: ze kunnen dat
toejuichen,, ze kunnen het nadrukkelijk afwijzen en ze kunnen er in
hogee mate onverschillig tegenover staan. De houding ten opzichte van
dee 'natie' varieert gewoonlijk tussen en binnen sociale lagen en beroepsgroepenn die geacht worden tot één 'natie' te behoren, ook is die
houdingg noch gelijkmatig noch historisch constant en kan zij leiden
tott heel uiteenlopend gedrag waarbij de intensiteit van nationale solidariteitsgevoelenss zowel zeer verscheiden als hoogst veranderlijk is.
Overigenss meende Weber wel te kunnen stellen dat nationale saamhorigheidsgevoelenss in de loop van de 19e eeuw overal in Europa waren
toegenomen,, zelfs daar waar sprake was van ernstige interne tegenstel78 8
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lingen.. Hij pleitte voor een sociologische casuïstiek die alle soorten gemeenschaps-- en solidariteitservaringen ten opzichte van 'het idee van
dee natie' in hun ontstaanscondities en hun consequenties voor het gemeenschappelijkk handelen van betrokkenen zou moeten onderzoeken.. Wanneer hij uiteindelijk toch nog een bepaling geeft van 'natie',
lokaliseertt hij 'de natie' primair in het politieke veld. Een 'natie' is een
doorr een gemeenschappelijk politiek lot verbonden 'gevoelsgemeenschap'' die zich doorgaans manifesteert in (het streven naar) een eigen
staat.166 Gevoelens van solidariteit en van prestige, heterogeen naar aard
enn origine, zijn de voornaamste bestanddelen van nationalistisch sentiment,, aldus Weber.
Dee invloed van Weber's subjectivistische benadering is duidelijk te
onderkennenn in het werk van een aantal belangrijke recente auteurs
overr naties en nationalisme. Ernest Gellner, Benedict Anderson en
Ericc Hobsbawm benadrukken alledrie, zij het op verschillende wijzen,
dee betekenissen die mensen zelf aan 'natie' toekennen. Hobsbawm
verwerptt naar eigen zeggen objectieve en subjectieve definities en kiest
voorr het pragmatische uitgangspunt 'elk voldoende omvangrijk geheel
vann mensen waarvan de leden zich beschouwen als leden van een
"natie"" als zodanig te behandelen'.17 Anderson definieert de natie als
'eenn ingebeelde of verbeelde politieke gemeenschap die opgevat wordt
alss inherent begrensd en tevens als soeverein'.28 Gellner meent dat 'naties'' alleen definieerbaar zijn in termen van 'de tijd van het nationalisme',, dat wil zeggen wanneer 'algemene sociale condities' de ontwikkelingg van 'gestandaardiseerde, homogene en door een centrale macht
ondersteundee hoge culturen' teweegbrengen en die culturen 'zijn
doorgedrongenn in hele bevolkingen en niet alleen in beperkte elites'.
Dann ontstaat een situatie waarin die 'duidelijk omschreven en door
opvoedingg en onderwijs gesanctioneerde culturen' vrijwel de enige
eenheidd worden waarmee 'mensen zich gewillig en vaak vol overgave
identificeren'' en worden die culturen tevens 'de schijnbaar natuurlijke
dragerss van politieke legitimiteit'. Pas dan en uitsluitend onder die
conditiess kunnen naties gedefinieerd worden 'in termen van een samengaann van wil en cultuur (..) en de convergentie van beide in een
politiekee eenheid'/9 Deze drie invloedrijke auteurs hebben met elkaar
gemeenn dat zij 'de natie' primair opvatten als een 'sociale constructie':
mensenn vormen met elkaar een natie als zij dat zelf vinden en met het
begripp 'natie' symboliseren zij hun veronderstelde gemeenschappelijkheid.. Anderson accentueert het 'imaginaire' van die gemeenschappelijkheid;; Hobsbawm en Gellner benadrukken het voluntaristische as79 9
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peet:: mensen moeten een natie willen vormen en er is pas sprake van
eenn gemeenschappelijke cultuur wanneer mensen elkaar herkennen en
erkennenn als 'cultuurgenoten'.
Bijj andere recente auteurs, bijvoorbeeld Anthony Smith, John Armstrong,, Liah Greenfeld en Otto Dann, is in verschillende vormen weer
eenn meer objectivistische benadering van 'natie' aan te treffen. Zij
gevenn uitvoerige en subtiele definities van 'natie' en zijn vooral geïntrigeerdd door de in hun ogen taaie duurzaamheid en continuïteit van natiess en van nationale en etnische identificaties die zij zowel historischempirischh trachten te beschrijven als theoretisch te doorgronden.' 0
Welkee conclusies kunnen we trekken uit het debat over de definitie
vann 'natie', waarin in de loop der tijd vele uiteenlopende en deels aan
elkaarr tegengestelde objectivistische en subjectivistische definities gegevenn zijn? Allereerst lijkt het niet zinvol een keuze te maken voor één
vann beide kanten: op beide kan het nodige afgedongen worden maar
beidee bevatten ook waardevolle elementen. Hoewel een objectivistischee definitie ter voorlopige bepaling van de gedachten misschien
somss nuttig kan zijn bij een specifiek onderzoek, zijn er belangrijke bezwarenn tegen aan te voeren. Net als bij het begrip 'staat' zijn definities
vann 'natie', zoals die door Stalin en vele anderen opgesteld zijn, nogal
statisch,, abstraheren ze in hoge mate van de grote variatie van naties
naarr plaats en tijd en miskennen ze dat naties voortdurend in ontwikkelingg verkeren. Gechargeerd gezegd: naties zijn geen aan zichzelf gelijkblijvendee sociale formaties met een serie al evenzeer onveranderlijkee kenmerken maar naties zijn processen. Een ander bezwaar tegen
objectivistischee definities van 'natie' is dat zij als gegeven aannemen
watt in feite problematisch is en nader onderzoek verdient. In het geval
vann Stalin's definitie bijvoorbeeld kunnen we ons afvragen hoe een
natiee zich historisch gevormd heeft, in hoeverre sprake is van 'duurzaamheid'' en 'een gemeenschap', in welke mate we kunnen spreken
vann een gedeelde taal, van een eigen grondgebied, een eigen economischh leven en een gedeelde psychische habitus, en tot op welke hoogtee 'gemeenschap van cultuur' bestaat. Weber's sceptische kanttekeningenn bij het natiebegrip en het werk van vele meer subjectivistisch
georiënteerdee historici en sociologen maken duidelijk dat het juist in
hett geval van naties uiterst riskant en vaak onjuist is uit te gaan van
minn of meer bij voorbaat aan 'de natie' toegeschreven kenmerken in
plaatss van deze in hun wording en ontwikkeling te onderzoeken. Door
datt laatste te doen kan ook de nodige afstand gehouden worden van
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nationalistischee ideologen die immers veelal geneigd zijn naties te beschouwenn als van God of van nature gegeven, vanzelfsprekende organischee eenheden, met een eigen wezen, ziel of karakter, en die steevast
dee duurzaamheid, de eenheid, de homogeniteit en de autonomie van
natiess overschatten en overdrijven.3' Uiteindelijk hebben objectivistischee definities te zeer het karakter van 'definitieve concepten: ze schrijvenn ons voor wat we moeten zien, wat we geacht worden waar te
nemen,, en daardoor zijn ze vaak misleidend.
Gezienn deze bezwaren lijkt het het beste om af te zien van het strevenn naar een sluitende definitie van 'natie', maar waar we wel behoefte
aann hebben is een conceptualisering die de opgesomde bezwaren ondervangtt en die primair een attenderende functie heeft: die richtingen
suggereertt waarin we kunnen kijken. Een eerste stap daartoe kan zijn
niett langer te denken in termen van 'natie' of 'naties' maar in termen
vann 'natievorming' of, in het meervoud, van 'processen van natievorming'.. De centrale vraagstelling wordt dan verschoven van de kwestie
'watt is een natie?' naar de vraag 'hoe komen naties tot ontwikkeling?'
Natievormingg kunnen we opvatten als een complex lange-termijnprocess dat op gang komt onder bepaalde condities en waarbij een voorheenn pre-nationale samenleving geleidelijk, maar zeker ook met fasen
vann versnelling en vertraging, zodanig verandert dat we die samenlevingg kunnen gaan aanduiden als een nationale samenleving. Natievormingsprocessenn hebben zich historisch voor het eerst voorgedaan in
West-Europaa en wanneer we daarvan uitgaan, is natievorming allereerstt een proces van toenemende integratie in tenminste drie opzichten:: tussen meerdere sociale lagen en groeperingen, tussen meerdere
strekenn of regio's binnen een land, en tussen regeerders en geregeerden.322 Dit proces impliceert ook toenemende wederzijdse afhankelijkhedenn en interdependenties en daarmee tevens afnemende verschillen
inn macht, sociale positie en cultuur. Sociale scheidslijnen, tegenstellingen,, en verschillen in macht en cultuur verdwijnen niet maar veranderenn door de genoemde toenemende vervlechtingen zodanig dat het,
ondankss het voortbestaan van allerlei scheidslijnen en verschillen, voor
groteree en groeiende groepen mensen mogelijk wordt elkaar in toenemendee mate te gaan beschouwen en behandelen als deel uitmakend
vann hetzelfde grotere sociale geheel: als leden van dezelfde natie.
Eenn tweede hiermee samenhangend aspect van natievorming is de
ontwikkelingg en verbreiding van een min of meer gestandaardiseerde
cultuurr en civilisering.33 Al naar gelang de omstandigheden en afhankelijkk van de fase waarin de natievorming zich bevindt, kunnen daarbij
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uitt het gehele scala van culturele verworvenheden sommige benadrukt
worden.. Bijvoorbeeld tradities, zeden en gewoonten, taal, etnische elementen,, religie, historisch besef, geëigende gedragscodes of andere aspectenn - in objectivistische definities van 'natie' worden veelal combinatiess van deze aspecten opgesomd - maar het voornaamste is dat elke
cultuurr al deze facetten omvat en dat mensen door het aanleren van
diee cultuur zodanig gesocialiseerd en gevormd worden dat ze worden
tott wie ze zijn en bij al hun blijvende onderlinge verschillen toch ook
inn belangrijke opzichten veel met elkaar gaan delen. Een gestandaardiseerdee cultuur, die onder meer institutioneel verankerd is in opvoeding
enn onderwijs, draagt bij aan een zekere mate van homogenisering, verweeftt bestaande generaties met voorafgaande en toekomstige, en bestendigtt zo de natie. Die cultuur brengt, pace Anderson, niet slechts
verbeeldee maar ook reële overeenkomsten tussen afzonderlijke mensen
enn groepen teweeg, hoe verschillend hun aandeel in die cultuur ook
kann zijn.
Eenn derde aspect van natievorming is dat mensen ertoe gaan neigen
zichh met het sociale geheel van hun natie te identificeren en dat ze er
gevoelenss van solidariteit en loyaliteit voor gaan koesteren. We komen
err bij de bespreking van 'nationalisme' nog op terug maar hier zij vast
opgemerktt dat deze identificatie deels onbewust teweeg wordt gebrachtt — geconditioneerd door primaire socialisatie — en deels bewust
bevorderdd kan worden, bijvoorbeeld door bepaalde instituties, collectievee rituelen en symbolen. In de loop van het natievormingsproces
komenn ook individuen en groepen naar voren — veelal intellectuelen,
kunstenaars,, politici of anderen — die expliciet vorm gaan geven aan
hett idee van de natie. 34 Door middel van toespraken, geschriften,
kunstwerkenn en allerlei andere activiteiten geven zij bepalingen van
watt de natie is. H u n optreden is een uiting van het proces van natievormingg en naarmate een bevolking meer geletterd wordt en allerlei
patronenn van massa-communicatie tot ontwikkeling komen, kan dat
optredenn ook weer verdere natievorming versterken en bevestigen.
Natievormingg impliceert, ten vierde, dat naarmate mensen zich collectieff meer als natie gaan opvatten - de samenleving meer het karakterr van een natie krijgt — zij ook geneigd zullen zijn die collectiviteit
meerr in politieke termen te gaan beschouwen. Het idee ontstaat dat de
natiee als collectiviteit een aantal gedeelde politieke belangen heeft,
onderr meer recht op enige politieke autonomie en in laatste instantie
opp het behoud of de verwerving van een eigen staat. Omdat in WestEuropaa natievorming zich voornamelijk heeft voorgedaan en nog
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voordoett binnen het kader van al eerder gevormde staten en het globaall samenvallen van staten en naties de regel is, is het verwerven van
eenn eigen staat daar niet bijzonder problematisch geweest. Toen de natievormingg zich in de laatste decennia van de 18e eeuw ook politiek
begonn te manifesteren, bestonden de geëigende staten in de meeste gevallenn al. In Midden- en Oost-Europa, met gedeeltelijke uitzondering
vann Rusland, lagen de verhoudingen echter heel anders en leidde het
gebrekk aan parallellie en correspondentie tussen staatsvorming en natievormingg tot diepgaande conflicten en veel grootschalig politiek geweldd in de 19e en vooral in de 20e eeuw.
Alss vijfde en laatste aspect van natievorming kan gelden dat natievormingg niet alleen een proces is van interne integratie en insluiting.
Hett heeft ook aspecten van externe afgrenzing en uitsluiting in ruime
zin:: sociaal, territoriaal en cultureel. Naties vormen en differentiëren
zichh ten opzichte van elkaar, in coöperatie en conflict, in overeenstemmingg en oppositie. Natievorming is en wordt vaak sterk gestimuleerd
doorr collectieve ervaringen van strijd tegen andere naties. Externe
dreigingg bevordert veelal interne cohesie en elke bepaling van nationalee identiteit veronderstelt ook, expliciet of impliciet, vergelijking met
énn oppositie ten opzichte van andere soortgelijke identiteiten.
Samenvattendd verwijst 'natievorming' dan naar een lange-termijnprocess van integratie, van de ontwikkeling en verbreiding van een gestandaardiseerdee cultuur, van vorming van een nationale identiteit,
vann loyaliteit aan de natie en van vorming van een politieke collectiviteit.. Dit proces doet zich voor temidden van en ten dele in oppositie
tott andere soortgelijke processen. Met deze conceptualisering beschikkenn we over een attenderend begrip van 'natievorming': we mogen
verwachtenn dat het zinvol is in voorkomende gevallen in de aangegevenn vijf richtingen te kijken maar of we de verschillende aspecten kunnenn waarnemen en hoe ze zich voordoen, kan slechts van geval tot
gevall worden vastgesteld.
Gezienn de ideologische lading van 'natie' en de complexiteit van het
begripp is het niet overbodig aan deze conceptualisering van 'natievorming'' nog enkele kanttekeningen toe te voegen. Wanneer we natievormingg opvatten als een voortgaand proces kan dat proces dus nooit als
afgeslotenn worden beschouwd: naties zijn nooit 'af' of'voltooid' maar
verkerenn steeds in wording en van generatie op generatie treden veranderingenn op die heel ingrijpend kunnen zijn. Dit inzicht is terecht
sterkk benadrukt door auteurs die een subjectivistische benadering vol83 3
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gen,, vanaf Renan's klassieke formulering van de 'natie' als 'een dagelijkss plebisciet' tot en met de 'verbeelde gemeenschap' van Anderson
enn de accentuering van voluntaristische aspecten door Gellner en
Hobsbawm.. Tot op zekere hoogte is de natie inderdaad 'een sociale
constructie'' die steeds weer ge(re)produceerd wordt. Maar er valt ook
ietss af te dingen op de subjectivistische visie: wanneer natievorming
eenn eindweegs gevorderd is, zijn de betrokken mensen, in woorden
vann Marx, 'onafhankelijk van hun wil en bewustzijn' deel van hun
natiee geworden en staat het hen niet meer zonder meer vrij zich daaraann al naar gelang hun wil te onttrekken. Anders gezegd: de nationale
identiteitt is dan deel geworden van hun persoonlijke identiteit en
mensenn zullen niet alleen geneigd zijn zichzelf daarmee te vereenzelvigenn maar er ook door anderen mee vereenzelvigd worden. Waar naties
bestaan,, worden mensen binnen naties geboren en integraal veranderenn van natie is voor de meesten meestal niet mogelijk of kan slechts
tegenn in allerlei opzichten grote kosten bewerkstelligd worden. Het
deell uitmaken van een natie is dan in vele opzichten een reëel en dwingendd gegeven geworden en dat wordt bij een subjectivistische benaderingg soms onvoldoende onderkend.
Behalvee dat natievormingsprocessen niet als afgesloten kunnen
wordenn beschouwd, verlopen ze evenmin in alle lagen van een bevolkingg gelijktijdig of steeds in een gelijkmatig tempo. In het pre-nationalee West-Europa waren hogere sociale lagen — de hogere geestelijkheid,, de adel en delen van de hogere burgerij - meer met elkaar
geïntegreerd,, zowel binnen als tussen landen, dus ook 'transnationaal',
dann de midden en lagere strata van burgerij, ambachtslieden, boeren
enn arbeiders die in allerlei opzichten nog veel sterker lokaal gebonden
waren.. Toen de natievorming vanaf het einde van de 18e eeuw versneldee en in de 19e eeuw doorzette, betekende dat aan de ene kant dat de
hogeree strata meer 'nationaliseerden', anderzijds dat midden en lagere
strataa voor het eerst tot 'de natie' gerekend werden, en, ten derde, dat
allee strata gaandeweg meer onderling afhankelijk werden. In het algemeenn kan gezegd worden dat de grote massa van de bevolking in
West-Europaa pas in de latere 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw
sociaal,, cultureel en politiek volledig geïncorporeerd is binnen de naties.. O o k de integratie tussen regio's en tussen regeerders en geregeerdenn binnen landen vertoonden veel ongelijkmatigheden.
Integratieprocessenn gaan, zoals onder anderen door Elias is betoogd,
gewoonlijkk ook gepaard met specifieke integratieconflicten. Natievormingg impliceert altijd vele vormen van druk en dwang en is vaak ge84 4
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stuitt op taai en soms gewelddadig verzet van groepen die de natievormingg ervoeren als aantasting van hun sociale positie en macht. Daarbij
kann het zowel om delen van heersende groepen gaan als om delen van
dee lagere strata of om de bevolking van bepaalde regio's. Natievorming
alss de ontwikkeling en verbreiding van een gestandaardiseerde cultuur
brengtt onvermijdelijk een zekere mate van onderschikking van allerlei
voorheenn bestaande (sub)culturen met zich mee en kan daarom eveneenss tot verzett aanleiding geven, vooral daar waar natievorming ook de
vormingg van nationale minderheden met een min of meer andere cultuurr bevordert. Het ontstaan van nieuwe loyaliteiten ten opzichte van
dee natie kan gepaard gaan met een verlies aan betekenis van bestaande
primordialee bindingen van mensen aan verwantengroepen, lokale samenlevingen,, religieuze associaties of etnische groepen.35 Kortom: natievormingsprocessenn verlopen niet vanzelf of harmonieus maar hebbenn in allerlei opzichten keerzijden die steeds in de beschouwing
betrokkenn moeten worden. Door hun uitgangspunt hebben auteurs
mett een subjectivistische benadering vaak een scherp oog voor die
keerzijdenn maar een concentratie daarop kan ertoe bijdragen dat natievormingg als doorgaand lange-termijnproces uit het oog verloren
wordt.. Soms gaat dat zover dat 'de natie' voorgesteld wordt als een 'uitvinding'' van nationalisten.36 De gedachtenspeling is aardig, maar leidt
err soms toe dat onvoldoende wordt onderkend dat zulke 'uitvindingen'' niet in een vacuüm plaatsvinden maar altijd aanknopingspunten
hebbenn binnen een bestaande cultuur, en dat hun succes in hoge mate
afhankelijkk is van de mate waarin ze aansluiten bij al bestaande collectievee ervaringen.
Tott slot van deze paragraaf nog een enkele opmerking over de beide
anderee controversen binnen de literatuur over 'naties'. Zowel wat betreftt de aard van naties — primair een etnische groep dan wel de sociale
formatiee die correspondeert met de staat - als wat betreft de samenhangenn en het primaat tussen staatsvorming en natievorming, is het in
hethet licht van de geschetste conceptualisering van natievorming niet
zinvoll een keuze te maken voor één van beide kanten. Net als bij de
controversee over objectivistische en subjectivistische definities lijkt het
vruchtbaarderr deze dichotomieën te vermijden en van geval tot geval
tee onderzoeken wat er aan de hand is. In de volgende hoofdstukken zal
eenn en ander nog aan de orde komen, nu volgt eerst een bespreking
vann 'nationalisme'.
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3.. NATIONALISME

Hett woord 'natie' is in de voornaamste Europese talen zeker al vanaf de
13ee eeuw in verschillende betekenissen bekend en gangbaar, maar dat
geldtt niet voor de woorden 'nationalist' en 'nationalisme' die respectievelijkk stammen uit de vroege 18e en de vroege 19e eeuw en pas algemeenn gangbaar zijn geworden vanaf het midden van de 19e eeuw.37
Volgenss het huidige Nederlandse spraakgebruik zoals vastgelegd in het
woordenboekk van Van Dale betekent 'nationalisme' eenvoudigweg
'voorliefdee voor het nationale (..) gepaard met een zekere afkeer voor
hett vreemde' en 'in extreme vorm de verabsolutering van de eigen
natie'.. Een 'nationalist' is dan iemand 'die denkt en handelt volgens de
gezindheidd van het nationalisme' en het woord 'nationalistisch' heeft
volgenss Van Dale in het Nederlands bepaald een ongunstige zin, het
betekentt 'overdreven nationaal gezind'.3*
Inn de historische en sociaal-wetenschappelijke literatuur is 'nationalisme'' op uiteenlopende wijzen geconceptualiseerd, beschreven en verklaard.. De controversen die bestaan over het begrip 'natie' zijn ook
aanwezigg in de definiëring van 'nationalisme' en in een recent overzichtt van gangbare theoretische benaderingen van nationalisme wordenn maar liefst vijf verschillende groepen theorieën onderscheiden.' 9
Ondankss al deze verscheidenheid lijkt het mogelijk een drietal opvattingenn of dimensies van 'nationalisme' te noemen waarvan in brede
kringg onderkend wordt dat ze relevant zijn. Die drie zijn: nationalisme
alss sentiment; nationalisme als ideologie of oriëntatiemiddel; en nationalismee als politieke beweging.
Datt nationalisme beschouwd kan worden als een sentiment, een hartstocht,, een passie, een pathos, is een gedachte die zowel in het gewone
spraakgebruikk weerspiegeld wordt - 'een voorliefde voor het nationale'
—— als in vele wetenschappelijke verhandelingen over nationalisme naar
vorenn komt. Zoals gezegd, was bijvoorbeeld voor Weber de natie bovenall een 'gevoelsgemeenschap' en in zijn studie over de Duitsers vergelijktt Norbert Elias het nationalistisch sentiment of ethos dat zich kan
hechtenn aan het nationale collectief en haar symbolen met het soort
positievee emoties die gewoonlijk als 'liefde' worden aangeduid. 40 Wanneerr we nationalisme als gevoel opvatten, dienen zich tenminste de
volgendee vragen aan. O m wat voor gevoel gaat het, waarop berust dat
gevoel,, hoe wijdverbreid is het en onder welke condities is het zwak
dann wel sterk?
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Nationalismee als sentiment kunnen we globaal typeren als een diffuuss gevoel van verbondenheid en toebehoren, van solidariteit, loyaliteitt en identificatie. Nationalisme is een wij-gevoel waarbij in dit geval
hett 'wij' verwijst naar de natie, hoe deze in specifieke gevallen ook
naderr gepercipieerd en afgebakend moge zijn.41 Hoe die afgrenzing
plaatsvindt,, varieert, maar datzi) plaatsvindt, is essentieel. Het nationalistischh wij-gevoel is niet alleen een positief sentiment van verbondenheidd maar impliceert tegelijkertijd een negatief sentiment van uitsluiting.. Het is sentiment én ressentiment en daarbij spelen percepties
vann verschillen in macht en prestige tussen naties en nationale groepen
eenn belangrijke rol. Waar mensen, terecht of ten onrechte, het gevoel
hebbenn dat hun natie achtergesteld is temidden van andere naties kunnenn in het nationalistisch sentiment rancuneuze elementen sterk naar
vorenn treden.
Datt mensen wij-gevoelens kennen, vloeit voort uit hun sociale aard
enn is een facet van de groepsverbanden waar ze in leven. In een artikel
overr 'identificatie' heeft De Swaan psychogenetische en sociogenetischee aspecten van dit type gevoelens verhelderd. 'Sociale identificatie is
hett proces waarin bij mensen het gevoel ontstaat dat sommigen "hetzelfde"" zijn als zij en anderen daarentegen juist heel verschillend. Dat
gebeurtt overal waar groepsvorming voorkomt, in een dialectiek van
insluitingg en uitsluiting, in een dynamiek van onderlinge wedijver.
Identificatiee is een cognitief en een affectief proces: de waargenomen
overeenkomstenn en verschillen zijn aanleiding tot emotionele betrokkenheidd en distanciëring, en omgekeerd.'42 Door identificaties op te
vattenn als een aspect van groepsverhoudingen kan ervan uitgegaan
wordenn dat ze zullen veranderen in samenhang met veranderingen in
diee groepsverhoudingen. Gedurende vele millennia, zo betoogt De
Swaan,, hebben identificaties op grond van verwantschap en nabijheid
hett sociale leven vrijwel exclusief gedomineerd, andere identificaties,
bijvoorbeeldd naar klasse, natie, ras of etniciteit, zijn pas in de laatste
eeuwenn ontstaan. De Swaan onderscheidt in navolging van Frijda's
visiee op emoties tussen een besef van identificatie en de emotie zelf,
waarbijj hij dat besef opvat als een predispositie tot de emotie. Voorts
accentueertt hij de ambivalentie van identificaties, wijst hij op de samenhangg tussen 'ik-identificaties' en 'wij-identificaties' en het verband
tussenn identificaties uit de vroege kindertijd en de dynamiek van socialee identificaties in de loop van mensenlevens in groepsverband.
Wanneerr we deze algemene inzichten in het ontstaan en de ontwikkelingg van emotionele betrokkenheid op grote groepen toepassen op
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hett nationalisme dan kunnen we het volgende zeggen. Het wij-gevoel
vann het nationalisme is een vrij recent verschijnsel en kan pas op groteree schaal ontstaan wanneer het proces van natievorming zover is voortgeschredenn dat grote groepen mensen zichzelf zien als deel van een
natie,, als deel van een sociale formatie die een min of meer gemeenschappelijkee cultuur kent en/of beschouwd wordt als een min of meer
gemeenschappelijkk politiek verband. Hoewel uit de 14e eeuw en veel
meerr nog vanaf de 16e eeuw in Europa oproepen tot patriottisme en
nationalismee door individuele kunstenaars en geleerden bekend zijn,
iss van nationalisme als sentiment op grotere schaal pas voor het eerst
sprakee tegen het einde van de 18e eeuw.43 Kennelijk ontwikkelde zich
toenn onder grotere groepen in Europa 'een nationaal besef' of'een nationaall bewustzijn' dat als predispositie kan gelden voor nationalisme
alss gevoel. Nationalisme als nieuw wij-gevoel was voor de betrokkenen
vann meet af aan ook ambivalent. Niet alleen omdat dat doorgaans
geldtt voor alle identificaties maar in het bijzonder omdat de wij-identificatiee met de natie concurreerde — en altijd concurreert - met allerlei
anderee wij-identificaties bijvoorbeeld in kleine kring met de eigen lokaliteitt en verwantengroep en in ruimere kring met de eigen stand of
klasse,, de eigen religieuze gemeenschap of de regio van herkomst.
Tochh werd mettertijd de wij-identificatie met de natie voor meer en
meerr mensen een dimensie van hun ik-identificatie zoals die in de kindertijdd fundamenteel vorm kreeg. Het besef deel uit te maken van een
natiee wordt mensen, deels bewust, deels onbewust, bijgebracht in de
tijdd van hun primaire socialisatie en daarmee wordt een predispositie
geschapenn van waaruit op latere leertijd, al naar gelang de omstandigheden,, het nationalisme als sentiment kan gedijen.
Hiermeee is eigenlijk ook al iets gezegd over datgene waar het nationalismee als gevoel op berust, namelijk op de binding aan de natie.
Wanneerr we mensen opvatten als wezens die slechts kunnen bestaan
enn voortbestaan bij gratie van en door middel van een web van bindingenn dat hen verweert met anderen dan is één van de patronen in dat
webb hun binding aan de natie. Die binding, hoe veelzijdig ook, is er
eenn temidden van andere, mensen kunnen zich er meer of minder van
bewustt zijn en ze kunnen er, indachtig Weber, verschillend tegenover
staan.. Niettegenstaande al die variaties kunnen we wel stellen dat die
bindingg in de laatste twee eeuwen voor veel meer mensen van veel
meerr gewicht is geworden. De voornaamste reden daarvoor is dat door
dee aard van de algemene maatschappelijke ontwikkeling hun individuelee leven, vooral in cultureel en politiek opzicht, nauwer vervloch88 8
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tenn is geraakt met de lotgevallen van hun natie. Cultureel en politiek is
dee binding aan de natie daardoor voor velen, met een Duits woord,
meerr Existenzbegründendgeworden,44
Daarmeee komen we op de verbreiding van het nationalisme als sentiment.. Veel auteurs nemen aan dat nationalisme de voornaamste en
meestt wijdverbreide schering en inslag is van het moderne politieke
sentiment.. Voorzichtiger en in het licht van het voorgaande wellicht
ookk juister zou het zijn om aan te nemen dat de predispositie tot nationalistischh wij-gevoel wijdverbreid is. Wanneer we nationalisme bezien
alss een gevoel vertoont het ook alle eigenschappen die gevoelens nu
eenmaall hebben. Gevoelens zijn bijvoorbeeld nooit constant maar
kunnenn afwisselend aan- en afwezig zijn en al naar gelang de omstandighedenn sterk fluctueren in intensiteit. Ze kunnen zwak zijn maar
ookk heel sterk, ondergeschikt maar ook dominant, sluimeren of oplaaien,, ze kunnen mensen koud laten en ze kunnen mensen, soms ook
obsessief,, meeslepen. Dit alles is ook kenmerkend voor het nationalistischh sentiment en het proteïsche, ongrijpbare, grillige en moeilijk
voorspelbaree van het nationalisme, dat in de literatuur zo vaak benadruktt is, vindt hier voor een deel zijn verklaring. De predispositie tot
nationalistischh wij-gevoel moge wijdverbreid zijn, maar of en hoe het
tott uitingen van dat gevoel komt, is vooral afhankelijk van de specifiekee en veranderlijke historische en politieke context.
Niettegenstaandee dit historisch contingente karakter van het nationalismee als gevoel kunnen we wel een indicatie geven van enkele algemenee condities waaronder het nationalistisch gevoel relatief sterk dan
well zwak zal zijn. Uitgaande van de hier geschetste gedachtegang zal
nationalistischh sentiment vooral dan opspelen als er sprake is van crisis
inn de relaties tussen nationale wij-groepen of naties. Een dergelijke crisiss kan zowel binnen als tussen staten tot ontwikkeling komen. Het
gaatt niet om een crisis van economische aard, al kan dat zeker ook een
roll spelen, maar om een crisis in het collectieve gevoel van identiteit en
veiligheid.. Wanneer spanningen tussen nationale wij-groepen toenemenn en wederzijds vertrouwen afneemt, wanneer ze elkaar als bedreigendd gaan ervaren en gewelddadige incidenten gaan plaatsvinden, dan
neemtt de kans op het oplaaien van nationalistische sentimenten sterk
toe.. Uiteraard zijn die sentimenten ook bespeelbaar en kan massale
politiekee mobilisatie op basis daarvan plaatsvinden. Dat is historisch
ookk goed zichtbaar: nationalistische gevoelens zijn op hun sterkst vóór
enn tijdens oorlogen. Daarbij kan zowel toenemend nationalisme bijdragenn aan het ontstaan van oorlog, als oorlog op zijn beurt juist bij89 9
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dragenn aan versterking van nationalisme. O o k het omgekeerde verbandd is aannemelijk: nationalistisch sentiment zal betrekkelijk zwak
zijnn wanneer de relaties tussen nationale wij-groepen overwegend gepacificeerdd zijn, wanneer er wederzijds vertrouwen is en de collectieve
identiteitt en veiligheid van de betrokken groepen min of meer stabiel
gewaarborgdd zijn.
Naa deze verkenning van het nationalisme als sentiment kunnen we het
nationalismee als ideologie en oriëntatiemiddel bezien. Veel auteurs
hebbenn zich op deze dimensie van nationalisme geconcentreerd en van
hett nationalisme als doctrine zijn uiteenlopende bepalingen gegeven.
Summierr en treffend is de bepaling van Gellner die stelt dat nationalismee 'primair een politiek principe [is] dat inhoudt dat de politieke en
dee nationale eenheid behoren samen te vallen'.45 Nationalisme als sentimentt en als beweging worden door hem hiervan afgeleid. Iets uitvoerigerr is de visie van Breuilly die meent dat de politieke doctrine van het
nationalismee berust op drie fundamentele veronderstellingen: er is een
natiee met een eigen bijzonder karakter; de belangen en waarden van
diee natie gaan boven alle andere belangen en waarden; en: de natie
dientt zo onafhankelijk mogelijk te zijn, wat doorgaans de verwerving
vann politieke soevereiniteit vereist. Deze auteur beschouwt nationalismee vrijwel uitsluitend als een vorm van politiek en meent dat degenen
diee nationalisme (ook) opvatten als een manifestatie van de natie, als
eenn vorm van cultuur en als sentiment, zelf een nationalistische benaderingg hanteren. 46 Nog uitvoeriger is Anthony Smith die de leer van
hett nationalisme samenvat in de volgende vijf stellingen, (a) De wereld
iss op natuurlijke wijze verdeeld in naties die elk een eigen karakter en
bestemmingg hebben, (b) De natie is dé bron van alle politieke macht
enn loyaliteit aan de natie gaat boven alle andere loyaliteiten, (c) Als
mensenn vrij willen zijn en zich willen ontplooien, dienen ze zich te vereenzelvigenn met hun eigen natie, (d) Vrede en vrijheid op mondiale
schaall zijn alleen mogelijk als alle naties in vrijheid en veiligheid kunnenn bestaan, (e) Naties kunnen slechts vrij zijn en zichzelf realiseren
binnenn hun eigen soevereine staten.4"
Dezee ideeën vormen de kern van de nationalistische ideologie en ze
zijnn in allerlei gedaanten en met wisselende accenten terug te vinden
binnenn specifieke nationalistische bewegingen. In vergelijking met anderee politiek-ideologische stromingen, zoals het liberalisme, het conservatismee en het socialisme, vormt het nationalisme geen min of meer
coherentee denktraditie, heeft het vrij weinig ontwikkeling doorge90 0
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maaktt en ontbreekt het aan leidende intellectuelen. Als ideologie
wordtt het gekenmerkt door een gebrek aan intellectuele diepgang en is
hett principieel simplistisch, fragmentarisch en uitermate plooibaar.
Daarinn schuilt uiteraard ook een deel van de aantrekkingskracht. Het
proteïschee karakter van de nationalistische ideologie blijkt ook uit het
feitt dat het niet gemakkelijk te plaatsen is binnen het spectrum van
politiekee ideologieën of eenvoudigweg te kenschetsen als 'links' of
'rechts',, 'progressief' of 'conservatief, 'verlicht' of 'reactionair'. Het
moeilijkee en verwarrende is juist dat het afhankelijk van de context
vann alles kan zijn - Weber wees daar al op — en dat het in de 19e en 20e
eeuww verenigbaar is gebleken met nagenoeg alle andere belangrijke politiek-ideologischee stromingen.
Tenn tijde van het Ancien Régime in West-Europa bijvoorbeeld goldenn nationalistische denkbeelden als oppositioneel, radicaal en hoogst
modern.. Nationalistische bewegingen hadden in Europa in de eerste
helftt van de 19e eeuw dan ook veelal een liberale en democratische inslagg en waren mede gericht op politieke en culturele emancipatie van
burgerlijkee groeperingen. Later in die eeuw raakte het nationalisme
echterr enerzijds meer verbonden met conservatisme en imperialisme
enn aan de andere kant meer met Volkse', populistische bewegingen die
inn het eerste deel van de 20e eeuw in Centraal-Europa uitmondden in
fascismee en nationaal-socialisme. Ook het nationalisme buiten Europa
ondergingg in de 20e eeuw gedaanteveranderingen: fungeerde het aanvankelijkk vooral als samenbindende ideologie in de strijd tegen kolonialee overheersing en voor politieke en culturele emancipatie van de
gekoloniseerdee volkeren, daarna werd het zowel een drijvende kracht
achterr allerlei separatistische bewegingen als de ideologische legitimatiee van tal van autoritaire regimes binnen de nieuwe staten.
Volgenss een bekende visie van Clifford Geertz zijn ideologieën onder
meerr 'pogingen (..) zin en betekenis te geven aan anderszins onbegrijpelijkee sociale situaties'. Het zijn 'kaarten van een problematische socialee werkelijkheid en kaders voor het scheppen van een collectief bewustzijn'.488 Zo bezien zijn ideologieën 'primitieve' sociologische
theorieënn die zowel iets zeggen over hoe de wereld in elkaar zit, als iets
zeggenn over hoe de wereld zou moeten zijn of zou moeten worden. Ze
biedenn een 'diagnose' en een 'therapie', een model van en een model
voorr de wereld. In dit licht is nationalistische ideologie voor velen ook
eenn oriëntatiemiddel waarmee zij onder bepaalde omstandigheden zin
enn betekenis kunnen geven aan hun bestaan en hun handelen in een
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vaakk uiterst complexe, verwarrende en, vooral in tijden van crisis, veelall ook bedreigende sociale werkelijkheid. Wanneer we iets van de mobiliserendee kracht en van de intensiteit van het nationalisme onder bepaaldee omstandigheden willen begrijpen, is het van belang te beseffen
datt het dan niet primair gaat om het waarheidsgehalte in wetenschappelijkee zin of o m het realisme of de rationaliteit van de nationalistische
'definitiee van de situatie' - beide zijn doorgaans gering - maar dat het
voorall gaat om de affectieve identificatie van mensen met het nationalisme.. Nationalisme is verwant aan religie, het is overwegend niet-reflexief,, 'blind' geloof. Het idee van 'de natie', van hun natie met haar
eigennaam,, kan mensen, individueel en collectief, een besef van een
eigenn plaats in de wereld, in ruimte en tijd, verschaffen en kan meer of
minderr sterk gerelateerd zijn aan hun gevoelens van eigenwaarde en
trots,, aan hun identiteitsbesef. De aantrekkingskracht van het nationalismee als ideologie ligt waarschijnlijk uiteindelijk vooral daarin dat
mensenn met het nationalisme hun eigen gemeenschap verheerlijken:
hett bestaan en de geschiedenis ervan, de cultuur, de taal, de kunst en
voorall de macht en het prestige van de eigen natie tegenover andere.
Hett nationalisme is, met een aan Weber en Elias ontleende term, een
vormm van groepscharisma, waarin het verondersteld bijzondere, eigene,, unieke én superieure van de eigen nationale wij-groep worden benadruktt en vooropgesteld. Met de verheerlijking van hun nationale
collectiviteitt verheerlijken mensen ook zichzelf, het charisma dat zij
toedichtenn aan hun natie straalt ook op henzelf als individuen af. In
tijdenn van crisis, van toenemende collectieve onzekerheid en dreiging,
zall een aantasting van de natie dan door velen ervaren worden als een
aantastingg van de eigen persoon.

Hiermeee zijn ook enkele belangrijke functies van nationalisme als
ideologiee aangestipt: het onderstreept het eigen bestaansrecht als culturelee gemeenschap en daaraan gekoppeld de aanspraak op politieke
autonomie,, het kan mobiliserend werken, het accentueert eenheid en
internee cohesie en het legitimeert een bepaalde verdeling van politieke
macht.. Daarom is er in de moderne wereld ook altijd een zekere Wahlverwandtschafiverwandtschafi van politieke en militaire elites met nationalis
ideologiee en retoriek: hun kansen op macht en prestige zijn immers
innigg verbonden met de macht en het prestige van hun natie. O m dezelfdee reden kan de verleiding van het nationalisme groot zijn voor een
deell der intellectuelen en kunstenaars en historisch gezien hebben zij
ookk altijd een aanzienlijk aandeel gehad in de ontwikkeling, populariseringg en verbreiding van nationalistisch gedachtegoed. 49
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Mensenn kunnen zich van hun binding aan de natie weinig bewust zijn
enn het nationalisme als sentiment is veelal diffuus, slechts latent als
predispositiee aanwezig, en in het alledaagse sociale verkeer meestal niet
directt relevant. Nationalisme als georganiseerde politieke beweging,
gekoppeldd aan een nationalistische ideologie, is er daarentegen uitdrukkelijkk op gericht het bewustzijn van die binding te vergroten, nationalistischh sentiment te verscherpen, manifest te maken, tot voornaamstee grondslag voor het politieke handelen te verheffen en de
directee relevantie van de nationale dimensie van de identiteit van mensenn te vergroten. Hoe dat gebeurt en welke politieke doelen nationalistischee bewegingen nastreven, kan sterk uiteenlopen en is, net als bij de
conjunctuurbewegingg van nationalistisch sentiment, sterk afhankelijk
vann specifieke politieke en historische condities.
Inn het voorgaande werd al gewezen op gedaanteveranderingen van
hett nationalisme in de 19e en 20e eeuw in en buiten Europa en verschillendee auteurs hebben op basis van studie van specifieke nationalistischee bewegingen getracht fasen in de ontwikkeling van dergelijke
bewegingenn aan te geven. In de ontwikkeling van het nationalisme in
gekoloniseerdee gebieden buiten Europa is bijvoorbeeld onderscheiden
tussenn opeenvolgende fasen van 'proto-nationalisme', 'bourgeois nationalisme'' en 'radicaal massa-nationalisme'. In onderzoek naar nationalistischee bewegingen in Centraal-Europa is onderscheid gemaakt
tussenn een eerste, ige-eeuwse, fase van overwegend cultureel, literair en
folkloristischh nationalisme, nagenoeg uitsluitend een zaak van de intelligentsiaa en nog zonder veel politieke implicaties; een tweede fase
waarinn een beperkte minderheid gaat optreden als politieke propagandistenn van het idee van de natie en een derde, 2oe-eeuwse, fase waarin
grotee groepen uit de midden en lagere strata gewonnen worden voor
hett nationalisme.50
Overigenss zij hier nog benadrukt dat ook los van specifieke nationalistischee bewegingen nationalistische ideeën in de 19e en 20e eeuw institutioneell en ideologisch meer en meer deel zijn geworden van de
binnenstatelijkee politieke verhoudingen in vrijwel alle landen en dat
notiess omtrent nationale soevereiniteit een nagenoeg vanzelfsprekende
grondslagg zijn geworden van het politieke denken en handelen in het
algemeen.. Dit geldt ook voor de tussenstatelijke betrekkingen en een
groott deel van het internationale politieke verkeer.51 Ook daar waar
geenn sprake is van expliciet nationalisme, domineert een impliciete nationalee oriëntatie veelal het politieke leven.
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Naa deze beknopte verkenning van drie belangrijke dimensies van
nationalismee zal duidelijk zijn dat we van doen hebben met een uitermatee complex fenomeen. Veel auteurs hebben getracht die complexiteitt te reduceren door verschillende typen nationalisme te onderscheiden.. In de volgende paragraaf wordt daar kort bij stilgestaan en
komenn enkele belangrijke structurele verschillen in ontwikkeling tussenn West-, Midden- en Oost-Europa aan de orde die relevant zijn voor
hett nationalisme in die gebieden.
4.. EEN TYPOLOGIE VAN NATIONALISMEN: W E S T - ,
M I D D E N -- EN O O S T - E U R O P A

Vanaff het begin van de wetenschappelijke studie van nationalisme
hebbenn onderzoekers meer of minder uitvoerige typologieën van nationalismee opgesteld waarbij onderscheid gezocht is naar verschillen in
dee beleden nationalistische ideologie, naar de groepen die beschouwd
wordenn als de voornaamste dragers van het idee van de natie, naar de
aardd van nationalistische bewegingen of naar enigerlei combinatie van
dezee drie aspecten. Er zijn bijvoorbeeld typologieën waarin zeven soortenn nationalisme onderscheiden worden of twee hoofdklassen, acht
typen,, vier subtypen en twee subsubtypen van nationalisme. Ook zijn
err heel globale typologieën zoals bijvoorbeeld van Tilly die in recente
bijdragenn nationalisme kenschetst als 'elk nastreven van eigenbelang
doorr een heersende klasse' en vervolgens onderscheidt tussen 'staatsgeleidd nationalisme' en 'staatszoekend nationalisme'. 52 Verwant maar
subtielerr is de classificatie van Breuilly die nationalisme overwegend
beschouwtt als een Vorm van oppositie-politiek en daarbij drie doeleindenn onderscheidt: die oppositie kan gericht zijn op afscheiding van
eenn bestaande staat, op hervorming van de staat in nationalistische zin,
enn op vereniging van die staat met (een) andere. Deze vormen van nationalisme,, gericht op separatisme, hervorming of unificatie, kunnen
zichh voordoen binnen 'natie-staten' en 'niet-natie-staten' waardoor zes
verschillendee typen nationalisme ontstaan."
Dergelijkee classificaties kunnen soms verhelderend zijn maar er
zijnn ook nadelen. Sommige typologieën zijn zo gedifferentieerd dat ze
inn feite blijven steken in taxonomie die eerder verwarrend werkt dan
verhelderend,, andere zijn daarentegen te grof waardoor aan de complexiteitt en variatie van verschijnselen tekort wordt gedaan, en bijna
allee classificaties zijn te statisch, ze doen te weinig recht aan het ontwikkelingskarakterr van de sociale werkelijkheid, in het bijzonder aan
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hethet procesmatige karakter van natievorming en nationalisme.
Dee hier te presenteren typologie is niet bedoeld als de zoveelste pogingg een sluitende classificatie te geven van allerlei manifestaties van
nationalismee maar als een conceptualisering die de aandacht richt op
tweee richtingen in het proces van natievorming en twee daarmee verbondenn varianten van nationalisme: gematigd en extreem nationalisme.544 In de geschiedenis vann het nationalisme in de West-, Midden- en
Oost-Europesee landen vanaf het einde van de 18e eeuw tot op heden
zijnn beide te onderkennen. Hun specifieke uitingen in ideologie, sentimentt en bewegingen, en de relatieve overheersing van de ene of de anderee variant in verschillende perioden in afzonderlijke landen hangen
zowell samen met de maatschappelijke ontwikkelingsgang in die landenn als met de ontwikkeling van de relaties tussen landen. De aard en
ontwikkelingg van elk afzonderlijk nationalisme wordt bepaald door
'nationale'' en door 'internationale' condities. Intrigerend is het gegevenn dat over de afgelopen twee eeuwen in West-Europese landen wel
verschijnselenn en episoden van extreem nationalisme zijn voorgekomenn maar gematigd nationalisme overheersend is gebleven, terwijl in
dezelfdee periode in Midden- en Oost-Europa daarentegen verschijnselenn en perioden van gematigd nationalisme zijn voorgekomen maar
extreemm nationalisme bij herhaling geruime tijd sterk heeft gedomineerd.. Om dat te kunnen begrijpen wordt de typologie in verband gebrachtt met verschillen in lange-termijnontwikkeling tussen West-,
Midden-- en Oost-Europa.
Omm de verschillen tussen gematigd en extreem nationalisme nader te
verhelderen,, kiezen we als uitgangspunt enkele verschillen in ideologie.
Nationalismee in West-Europa aan het einde van de 18e eeuw was allereerstt een min of meer radicale oppositie-ideologie die gericht was tegen
dee machten, instituties en verhoudingen van het Ancien Régime. Een
centraall bestanddeel van de ideologie was de vervanging van het dynastiekee principe van heerschappij en legitimiteit door het nationale principee van heerschappij en legitimiteit. De dynastieke vorst als drager van
dee soevereiniteit, als bron van alle politieke macht, als legitiem heerser
enn als focus van de loyaliteit der onderdanen werd vervangen door 'de
natie'.. Voortaan diende 'de natie' beschouwd te worden als soeverein,
alss enige bron van legitieme politieke macht en als voornaamste focus
vann de opperste loyaliteit van de burgers. Attributen die voorheen werdenn toegedicht aan de vorst en het koningschap — onschendbaarheid,
hoogheid,, eer, prestige, heiligheid en de in principe absolute, onver95 5
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vreemdbaree en ondeelbare macht - werden getransponeerd naar de
natie.. Voorts werden in de nationalistische ideologie allerlei andere
vormenn van traditionele heerschappij, geprivilegieerdheid en standsongelijkheidd in naam van vrijheids- en gelijkheidsidealen aan de kaak gesteld,, waarbij vooral de kerk en de adel het moesten ontgelden.
Vanzelfsprekendd was het bij dit alles van belang hoe 'de natie' gepercipieerdd werd en daarbij zijn, met allerlei variaties, van meet af aan
tweee visies te onderscheiden. In de ene visie wordt de natie primair opgevatt als een soort gemenebest van alle individuele burgers van een
staat.. Op de vraag 'wie is de natie?', antwoordde de invloedrijke Franse
kanunnikk en revolutionair politicus Sieyès in 1789: 'alle individuen in
dee veertigduizend parochies van Frankrijk'.55 De gedachtegang is dat
elkk lid van de natie een aantal gelijke rechten en plichten heeft, uitgedruktt in een notie van staatsburgerschap, met principiële gelijkheid
voorr de algemeen geldig geachte wet en met voor elke staatsburger een
aandeell in de politieke besluitvorming over zaken die de gehele natie
betreffen.. Het lid zijn van de natie wordt bovendien beschouwd als
slechtss één dimensie van ieders individuele bestaan naast andere dimensiess zoals het deel uitmaken van een klasse, een beroepsgroep, een
religieuzee of een lokale gemeenschap. Hoewel deze opvatting van de
natiee aan het einde van de 18e eeuw omstreden was, nergens correspondeerdee met de reëel bestaande maatschappelijke werkelijkheid en
allerleii kwalificaties en beperkingen golden - lange tijd werden bijvoorbeeldd alleen volwassen mannen die konden beschikken over voldoendee bezit en/of voldoende belasting betaalden als staatsburgers beschouwdd - is deze visie op de natie in principe individualistisch,
egalitair,, liberaal en democratisch. Geworteld in het meeromvattende
gedachtegoedd van het natuurrecht en de Verlichting is deze visie ook
tamelijkk open, optimistisch, 'modern' en universalistisch georiënteerd.
Tevenss wordt een kader geboden voor vooruitgang in de toekomst:
voorr fundamentele hervorming van de staat, voor verdere maatschappelijkee en culturele ontwikkeling en voor de emancipatie van 'de derde
stand'' en daarmee, op termijn, van allen.
Dee andere visie op de natie is minder rationeel en meer emotioneel
geladen.. De natie wordt niet primair beschouwd als een gemenebest
vann in principe gelijkberechtigde staatsburgers maar allereerst als een
volkk of volksgemeenschap {ethnos) met een eigen bestaan, oorsprong
enn verleden en een gedeelde lotsbestemming in de toekomst. Deze kijk
opp de natie is organicistisch: het volk wordt beschouwd als een organischee eenheid van een hogere orde waarvan het individu deel is maar
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waaraann het ook ondergeschikt is. Het egalitaire principe is dus wel
aanwezigg maar voornamelijk in de vorm van het gelijkelijk deel zijn
vann de volksgemeenschap voor diegenen die daartoe gerekend worden.. Anders gezegd: men is niet op de eerste plaats citoyen maar VolksgenosseSgenosseS66 'Het volk' wordt beschouwd als een meta-historische eenheid
waarvann het bijzondere en het unieke, de karakteristiek geachte identiteit,, voorop staat. Dat volk vereist erkenning van 'binnenuit' en van
'buitenaf',, toewijding en de hoogste loyaliteit van zijn leden. Het lid
zijnn van de natie wordt niet gezien als één dimensie naast andere maar
alss de voornaamste dimensie van het individuele bestaan. Zoals de
Duitsee nationalist Ernst Moritz Arndt het in 1813 formuleerde: 'Het is
dee hoogste religie het vaderland Hef te hebben, meer dan wetten en
vorsten,, meer dan vaders en moeders, meer dan vrouwen en kinderen'.577 Deze visie op de natie is anti-individualistisch, anti-liberaal en
anti-democratisch,, zij het wel populistisch. Er is affiniteit met het gedachtegoedd van de Romantiek en in tegenstelling tot de eerste visie is
dezee opvatting van de natie meer gesloten, minder optimistisch, 'antimodern'' en overwegend particularistisch georiënteerd. Wat de toekomstt betreft is vooral sprake van een paradoxale gerichtheid op het
verleden:: het gaat niet zozeer om een fundamentele hervorming van
dee staat en het politieke leven maar de staat dient bovenal ter expressie
enn bescherming van de natie. Omdat aan de natie, 'het volk', een eeuwig,, in wezen gelijkblijvend bestaan wordt toegedacht, dat bovendien
inn het verleden wellicht 'zuiverder' was dan in het heden, worden nieuwee maatschappelijke en culturele ontwikkelingen met defensieve argwaann tegemoet getreden: draagt het nieuwe wel bij aan 'de natie' of
wordtt deze daardoor juist bedreigd en werkt het nieuwe ondermijnendd op de veronderstelde eenheid en identiteit van 'het volk'? Bij
emancipatiee wordt bovenal gedacht aan de emancipatie van de natie in
dee vorm van een eigen staat.
Dezee visies vloeien beide voort uit de Europese traditie en ze sluiten
elkaarr niet uit, ideologisch noch historisch. In allerlei gedaanten en
mengvormenn komen ze in de geschiedenis van het nationalisme in Europaa voor. Het geschetste onderscheid tussen beide varianten van nationalismee is ook wel verwoord als 'civiel' versus 'etnisch' of'primordiaal',, 'liberaal' versus 'romantisch-conservatief', en 'Westers' versus
'Oosters'' nationalisme.'8 Het onderscheid leeft, zoals we eerder zagen,
ookk voort in een van de controversen in de wetenschappelijke literatuurr over het begrip 'natie': de natie als etnische groep dan wel als socialee formatie die correspondeert met een staat.
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Hoewell het onderscheid 'Westers' versus 'Oosters' de beide variantenn van nationalisme ten onrechte te exclusief bindt aan geografische
criteriaa en daarom niet goed te hanteren is, vestigt het wel de aandacht
opp het feit dat het nationalisme in West-Europese landen zoals bijvoorbeeldd Engeland, Frankrijk en Nederland in de 19e en 20e eeuw
overwegendd gematigd is geweest, terwijl het nationalisme in MiddenEuropesee landen als Duitsland en Italië in de laatste decennia van de
19ee eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw een meer extreem karakter
had.. Elders in Centraal- en Oost-Europa, met gedeeltelijke uitzonderingg van Rusland, had het nationalisme veelal van meet af aan extreme
trekkenn die zich tot op heden manifesteren.
Dee sociogenese van beide varianten van nationalisme kan in verband
gebrachtt worden met enkele structurele verschillen in ontwikkeling
tussenn West-, Midden- en Oost-Europa, zowel vóór als na 1800. Daarbijj gaat het zowel om verschillen in economische ontwikkeling op
langee termijn als om verschillen in sociale gelaagdheid, staatsvorming
enn culturele ontwikkeling. Deze verschillen hebben repercussies gehad
voorr de processen van natievorming en voor de aard van het nationalismee in de onderscheiden gebieden.
Historicii die zich hebben beziggehouden met de agrarische en demografischee geschiedenis van Europa hebben wel gewezen op een
denkbeeldigee frontier binnen het Europese continent: een grens die
ruwwegg gevormd wordt door de rivier de Elbe en een lijn vanaf de oorsprongenn van die rivier tot bij Triest aan de Middellandse Zee. Bij de
aanvangg van de vroeg-moderne tijd, omstreeks 1500, was een belangrijkk verschil tussen de agrarische samenlevingen ten westen en ten oostenn van deze grenslijn dat in het westen feodalisme en horigheid goeddeelss verdwenen waren, terwijl in het oosten de horigheid werd
gecontinueerdd of hernieuwd ingevoerd en vervolgens veelal voortduurdee tot halverwege de 19e eeuw.59 Waar in het westen een vrije boerenstandd tot ontwikkeling kwam en gebonden arbeid verdween, bleef
dee massa der boeren - en dus de overgrote meerderheid van de bevolkingg - in het oosten ruim drie eeuwen langer onvrij. Dit hing onder
meerr samen met een fundamenteel verschil in de positie van de adel in
beidee delen van Europa. In het westen waren de dynastieke vorsten als
drijvendee krachten in de vorming van de dynastieke staten erin geslaagd,, met steun van de door burgers gedomineerde steden, de macht
vann de adel in te perken. In het oosten daarentegen overheerste de adel
dee monarchen en de steden of ontstond een zeer nauwe coalitie tussen
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adell en vorst, zoals in Rusland en later ook in Pruisen. Dat betekende
datdat de adel doorgaans over voldoende politieke macht kon beschikken
omm de boeren in een gebonden positie te houden.60
Dezee twee verschillen - een veel langer voortduren van de onvrijheidd der boeren en de suprematie van de adel - waren nauw verbondenn met enkele andere verschillen in politiek-economische ontwikkeling.. Vanaf de late Middeleeuwen was in het westen een proces
vann economische ontwikkeling op gang gekomen, gekenmerkt door
eenn geleidelijke commercialisering van landbouw en veeteelt, een
groeiendee nijverheid en een toenemende handel. Nijverheid en handel
concentreerdenn zich in steden en er vond dan ook een relatief sterke
verstedelijkingg plaats, die weer stimulerend werkte op verdere commercialiseringg van de agrarische sector en ook voor andere goederen en
dienstenn marktvorming bevorderde. Deze ontwikkeling - in feite het
ontstaann van het kapitalisme - bleef in het oosten grotendeels uit.
Commerciëlee landbouw en veeteelt, nijverheid, handel en een zekere
matee van verstedelijking ontbraken niet, maar waren vergelijkenderwijss beperkt in omvang en hadden niet zulke vérstrekkende gevolgen
voorr de algehele ontwikkelingsgang van de samenleving. Tot omstreekss het midden van de 19e eeuw bleef het grootste deel van Centraal-Europaa overwegend agrarisch en pre-kapitalistisch en verder naar
hethet oosten bleven deze condities bestaan tot in de 20e eeuw.6'
Specifiekk voor het westen was niet alleen een omvangrijker verstedelijkingg maar ook een grotere economische en politieke autonomie van
dee steden. Vooral de vorming van economisch actieve burgerlijke middenlagenn in de steden die zich ook meer politieke macht wisten toe te
eigenen,, was van groot belang. Vanuit deze strata kwamen de voornaamstee impulsen voor economische ontwikkeling, voor een zekere
rationaliseringg van bestuur en politiek en voor culturele vernieuwing.
Bovendienn vormden zij binnen de staten een krachtig tegenwicht voor
dee macht van de grootgrondbezittende adel. In het oosten was van een
dergelijkee ontwikkeling nauwelijks sprake. Kortom, tussen 1500 en
18000 ontwikkelden zich in het westen relatief meer gedifferentieerde,
meerr geïntegreerde en dynamischer samenlevingen dan in het oosten.
Ditt alles hield ook verband met verschillen in staatsvorming. In het
westenn van Europa ontwikkelden zich vanuit de laatmiddeleeuwse
monarchieënn in de 16e en 17e eeuw een stelsel van betrekkelijk sterke
dynastiekee staten en een enkele republiek. In concurrentie met elkaar
vormdenn deze staten het kader voor de economische en politieke ontwikkelingenn in de daaropvolgende eeuwen. Zoals Tilly in het motto
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bijj dit hoofdstuk benadrukt, slaagde geen van de staten erin om de anderee gedurende langere tijd aan zich te onderwerpen, keer op keer werdenn dergelijke ambities van afzonderlijke staten gedwarsboomd door
coalitiess van andere. Dit stelsel kende een grote continuïteit en niettegenstaandee frequente oorlogen en soms verschuivingen van grenzen
warenn de kernterritoria van de staten eeuwenlang betrekkelijk stabiel.
Zoalss betoogd, ontwikkelden zich binnen die staten in politiek en economischh opzicht relatief sterke burgerijen en zo groeide in West-Europaa in de vroeg-moderne tijd naast de al oudere differentiatie tussen
'staat'' en 'religie' ook een differentiatie tussen 'politiek' en 'economie',
tussenn 'staat' en 'markt', en tussen 'vorstelijk gezag' en 'burgerlijke
maatschappij'. .
Inn het oosten daarentegen ontstond geen stelsel van dynastieke statenn maar domineerden imperiale rijken. Vóór 1800 strekte zich over
eenn groot deel van Midden-Europa het zwakke Duitse imperium uit,
internn verdeeld in talrijke staatjes en staten, waarvan Pruisen en Oostenrijkk de sterkste waren. Samen met Hongarije vormde Oostenrijk de
kernn van het uitgestrekte Habsburgse rijk en verder naar het zuid-oostenn overheerste het Ottomaanse rijk. In Oost-Europa ontwikkelde zich
vanaff de 15e eeuw het Russische imperium dat zich vanaf die tijd vanuit
hett centrum rondom Moskou gestaag in alle richtingen uitbreidde tot
hett in de loop van de 19e eeuw ongeveer de omvang bereikte die de
Sovjetuniee tot voor kort had. Deze imperia in het midden, oosten en
zuidenn van Europa waren voor 1800 gegroeid door militaire verovering
enn inlijving van aangrenzende gebieden, een praktijk die na 1800 door
Pruisen,, Oostenrijk en Rusland werd voortgezet. Hier ligt een belangrijkk verschil met het westerse imperialisme van vóór 1800 dat zich
richttee op gebieden buiten Europa en niet zozeer territoriale expansie
maarr aanvankelijk vooral handelsbelangen beoogde te bevorderen. Het
Ottomaansee en het Russische rijk waren typisch militair-agrarische regimess waarbinnen burgerlijke ondernemende strata nauwelijks ontstondenn en de macht van de heersers niet door vertegenwoordigende
lichamenn werd ingeperkt.61 Een differentiatie tussen 'staat' en 'religie'
wass hier niet tot stand gekomen en ook een differentiatie tussen 'politiek'' en 'economie', tussen 'state' en 'civil society' kwam nauwelijks tot
ontwikkeling.. In Midden-Europa vormden zich wel burgerlijke lagen
maarr in Duitsland, pas in 1871 vereend, en in Oostenrijk-Hongarije behieldenn de keizers en de adel tot in de 20e eeuw een zeer grote politieke
machtt en bleven de burgerlijke groepen ondergeschikt.
Naastt deze aanzienlijke verschillen in economische en politieke ont100 0
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wikkelingg tussen West-, Midden- en Oost-Europa voor 1800 waren er
ookk structurele verschillen in culturele ontwikkeling. De grote culturelee transformaties van de Renaissance, de Hervorming en de Verlichting
warenn zowel in hun meer kosmopolitische aspecten als in hun consequentiess voor de ontwikkeling van nationale culturen overwegend beperktt tot het westen en veel minder doorgedrongen in het oosten.
Maarr belangrijker was wellicht nog dat in de dynastieke staten in het
westenn bevolkingen leefden waarbinnen de etnisch-culturele verscheidenheidd vergelijkenderwijs minder groot en diepgaand was dan in
grotee delen van de imperia in het midden, oosten en zuiden van Europa.. Vooral het Habsburgse, het Ottomaanse en het Russische rijk herbergdenn bevolkingen die etnisch-cultureel zeer verscheiden waren en
bovendienn in sommige gebieden verspreid door elkaar leefden.6'
Gezienn tegen de achtergrond van deze verschillen in ontwikkeling tussenn de 16e en de 18e eeuw is het begrijpelijk waarom in West-Europa
eenn meer gematigd nationalisme dominant werd in de 19e en 20e
eeuw,, terwijl in Midden- en Oost-Europa het nationalisme meer extremee vormen aannam. Toen aan het einde van de 18e eeuw in het westen,
medee onder invloed van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en
dee Franse revolutie maar zeker niet alleen daardoor, voor het eerst een
sterkee politisering van het natie-begrip en van de natie als collectiviteit
optrad,, vond dat plaats binnen staatssamenlevingen waarin natievormingg als proces van toenemende integratie en als ontwikkeling van een
dominantee cultuur al geruime tijd gaande was. Hoewel het hoogtij van
dee natievorming ook in het westen pas in de 19e en 20e plaatsvond,
warenn de vragen wie of wat Engels, Nederlands of Frans was of waar de
Franse,, Engelse of Nederlandse territoria waren, aan het einde van de
18ee eeuw voor vrijwel niemand problematisch.64
Datt betekende dat bij de aanvang van het nationalisme in het westenn twee centrale kwesties — de vraag naar de collectieve nationale
identiteitt en de vraag naar de 'eigen' staat — ontbraken of, anders gezegd,, al 'opgelost' waren. Mede daarom kon nationalisme samengaan
mett liberale en democratische principes die, hoe radicaal ze destijds
ookk waren, aan het proces van natievorming en aan het nationalisme
opp termijn toch een gematigd karakter verschaften.65
Inn Midden- en Oost-Europa gingen beide kwesties echter juist een
hoofdroll vervullen in de natievorming en het nationalisme in de 19e
enn 20e eeuw. Wie of wat Duits, Italiaans, of Pools, of Tjechisch, Slowaaks,, of Hongaars, of Servisch, Roemeens, of Kroatisch was, waar de
101 1

C I V I L I S E R I N GG

EN

D E C I V I LI SE R I N G

bijbehorendee 'eigen' staten lagen binnen de uitgestrekte imperiële territoriaa en hoe die tot stand zouden moeten komen, werden diepgaand
problematischee kwesties. Het was niet duidelijk wie men was en waar
menn was of wilde zijn. Aanvankelijk hielden vooral nationalistisch georiënteerdee intellectuelen en politici zich met deze vragen bezig maar
allengs,, naarmate het nationalisme zich verbreidde in Midden- en
Oost-Europa,, werden het ook omstreden kwesties voor bredere lagen
binnenn de onderscheiden bevolkingen en voor de autoritaire politieke
establishmentsestablishments in de verschillende imperia. Juist daardoor raakten
nationalismenn mettertijd aan de ene kant gefixeerd op de bepaling en
dee afgrenzing van 'het volk', op de collectieve nationale identeit, en anderzijdss op de realisering van eigen 'zuiver' nationale staten. Beide kenmerkenn droegen bij aan het extreme karakter van deze nationalismen.
Daarr kwam bij dat de nationalismen in Midden- en Oost-Europa
inn mindere mate dan in West-Europa voortvloeiden uit 'interne' maatschappelijkee ontwikkelingen. Veeleer waren zij aanvankelijk vooral
eenn reactie op en een gedeeltelijke imitatie van het nationalisme in
West-Europa,, vooral van Frankrijk. Hoewel de idealen van vrijheid,
gelijkheidd en broederschap van de Franse revolutie in beginsel door
delenn van de intelligentsia en de burgerijen elders in Europa met geestdriftt waren begroet, leidde de radicalisering van de revolutie met de
Terreurr en, wat later, de export van de idealen van de revolutie door de
nationalistischee Franse volkslegers tot bekoeling vann het enthousiasme
enn tot reactief nationalisme in de Duitse gebieden en ook elders in Europa.. De houding ten opzichte van het Franse model werd tweeslachtig:: aan de ene kant gold het als voorbeeld, aan de andere kant als datgenee waar men zich juist tegen afzette. Het was een houding die later
inn de 19e en 20e eeuw ging gelden voor het gehele 'Westen' zoals dat in
Midden-- en Oost-Europa werd gepercipieerd.66
Dee structurele verschillen in ontwikkeling tussen West-, Midden- en
Oost-Europaa van vóór 1800 werden daarna gecontinueerd en aanvankelijkk nog aanzienlijk versterkt. Terwijl in het westen vanaf het einde
vann de 18e eeuw industrialisatie het definitieve einde van het agrarische
tijdperkk inluidde en het industriële kapitalisme zich in de 19e eeuw
nietttegenstaandee forse politieke en sociale spanningen betrekkelijk
snell ontwikkelde, bleef Midden-Europa tot halverwege de eeuw dominantt agrarisch. Daarna industrialiseerden de Duitse gebieden in hoog
tempoo maar elders in Midden- en Oost-Europa bleven de meeste samenlevingenn overwegend agrarisch tot in de 20e eeuw.67 De industria102 2
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liseringg zette bijna een eeuw later in dan in het westen en verliep na de
eerstee aanvangsfase in de decennia rond 1900 ook niet volgens kapitalistischh patroon. In Rusland vanaf de jaren '20 en elders vanaf de jaren
'400 vond de industrialisatie plaats onder geforceerde leiding van staatsenn partijbureaucratieën die politieke en economische macht verenigden.. Dit samengaan van politieke en economische macht is typerend
voorr communistische regimes maar verwijst ook terug naar de tijd
vóórr het communisme waarin nog nauwelijks een differentiatie tussen
'politiek'' en 'economie' tot stand was gekomen.
Watt de politieke ontwikkeling betreft, groeiden in het westen vanuit
dee oude dynastieke staten in de loop van de 19e en het begin van de 20e
eeuww moderne nationale staten. De politiek-institutionele structuur
ondergingg processen van centralisering, bureaucratisering en democratisering.. Burgerlijke bewegingen en arbeidersbewegingen hadden
voorall in de democratisering een groot aandeel waarbij overwegend liberalee principes richtinggevend waren. De politieke macht van dynastiekee vorsten en van de adel raakte daardoor steeds meer ondermijnd
enn vanaf halverwege de 19e eeuw werden burgerlijke elites in het westenn politiek dominant. Staatsvorming, industrialisering en democratiseringg bevorderden de natievorming in de 19e eeuw en niettegenstaandee binnenstatelijke en tussenstatelijke crises, onder andere rond 1830,
18488 en 1870-71, bleef het nationalisme in het westen overwegend gematigdd en groeiden nationale gemeenschappen waarvan de grenzen
grotendeelss samenvielen met de grenzen van de staten.
Inn het midden en oosten van Europa verliepen de politieke ontwikkelingenn veel minder langs lijnen van geleidelijkheid. Het voortduren
vann de agrarische samenleving in de 19e eeuw, de tragere economische
ontwikkeling,, het ontbreken van economisch en politiek krachtige
burgerlijkee groeperingen, de nog sterke positie van anti-liberale en
anti-democratischee politieke establishments, waaronder de adellijke
stand,, en het gegeven dat het merendeel der bevolking nog uit overwegendd lokaal georiënteerde boeren bestond, droegen ertoe bij dat de natievormingg en de nationalismen een ander karakter kregen. Vergeleken
mett het westen schreden de processen van natievorming langzamer
voortt en de leden van de Midden- en Oost-Europese intelligentsia die
hett nationalisme als ideologie in de 19e eeuw vorm gaven, schipperden
tussenn de beide geschetste ideologische visies op de natie waarbij zij,
gegevenn de stand van de maatschappelijke ontwikkeling en de bestaandee machtsverhoudingen, veelal opteerden voor de tweede visie.
Kwestiess van collectieve nationale identiteit, vaak gesteld in termen
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vann taal en etniciteit en soms ook duidelijk verbonden met religie, gekoppeldd aan het streven naar 'eigen' staten waarvan de ligging en de
grenzenn onzeker en omstreden waren, gingen de Midden- en OostEuropesee nationalismen domineren.
Naa het mislukken van de Duitse eenwording op basis van min of
meerr liberale en democratische principes in 1848, bleven impulsen in
diee richting daar verder zwak. De vorming van het tweede Duitse keizerrijkk in 1871 vond plaats door een serie oorlogen onder Pruisische hegemonie,, het liberalisme werd nationaal-liberalisme, de democratiseringring binnen het rijk bleef zeer bescheiden en de extreme trekken in het
Duitsee nationalisme traden steeds duidelijker op de voorgrond. Ook
binnenn het Habsburgse en het Russische rijk waren liberale en democratischee invloeden in de 19e eeuw uitermate zwak en binnen het eerstgenoemdee rijk kregen de verschillende nationalismen, mede door de
scherpee onderlinge concurrentie tussen de nationalistische bewegingen,, overwegend extreme trekken. Dat geldt ook voor de nationalismenn van de bevolkingen op de Balkan die zich in de 19e eeuw, mede
onderr Russische en Oostenrijks-Hongaarse druk, wisten los te maken
uitt het desintegrerende Ottomaanse rijk.
Hett extreme nationalisme in Midden- en Oost-Europa is het nationalismee van de in wereldpolitieke en -economische termen relatieve
achterblijverss en laatkomers, van de relatief armere gebieden en van
degenenn die zich door gewelddadige strijd hebben onttrokken aan
somss zeer langdurige overheersing door 'anderen'. De vaak sterk rancuneuzee elementen in deze nationalismen vinden hierin ook grotendeelss hun verklaring.
Dezee hele erfenis werkte door in de 20e eeuw en in een aantal gebieden
tott op heden. De ontmanteling van de Russische, Duitse en Oostenrijks-Hongaarsee keizerrijken door oorlog en revolutie in 1917/1918 leiddee wel tot vervanging van de Ancien Régimes door nieuwe politieke
elitess van (klein)burgerlijke en proletarische herkomst maar niet tot
aanzienlijkee versterking van liberale en democratische invloeden en
dienovereenkomstigee matiging van de nationalismen. Zowel in de statenn die bleven bestaan - Duitsland, Rusland - als in de nieuwe staten
diee toen gevormd werden, waren zwakke democratieën en vormen van
autoritairr bewind het eerste resultaat, meer of minder spoedig gevolgd
doorr nationaal-communistische, (semi-)fascistische en nationaal-socialistischee regimes die, niettegenstaande hun onderlinge verschillen,
allee diepgaand anti-individualistisch, anti-liberaal, anti-democratisch
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énn nationalistisch waren. Bovendien vielen in het grootste deel van de
'nieuwe'' staten in Midden- en Oost-Europa na 1918 - in hun huidige
vormm binnen hun tegenwoordige grenzen zijn ze bijna alle producten
vann de 20e eeuw - staat en natie niet samen. De imperia waren multinationalee rijken geweest en de staten die daaruit ontstonden, herbergdenn alle in meerdere of mindere mate 'nationale minderheden'. Dat
gegevenn werd een belangrijke aanleiding tot veel grootschalig en catastrofaall politiek geweld in de periode tot 1945. Onder het Russische
communistisch-imperiëlee regime van daarna raakte de 'nationale problematiek'' binnen het gehele 'Oostblok' enigszins op de achtergrond,
maarr de bijbehorende spanningen bleven bestaan en traden na 1989
binnenn en tussen vele staten opnieuw naar voren waarbij vormen van
extreemm nationalisme weer prominent aanwezig zijn.
Inn het voorgaande is schetsmatig en globaal aangegeven hoe de processenn van natievorming en de onderscheiden typen nationalisme samenhangenn met structurele verschillen in lange-termijnontwikkeling tussenn West-, Midden- en Oost-Europa. In de volgende hoofdstukken
wordtt daar in enkele gevallen meer in detail op ingegaan. Tot besluit
vann dit hoofdstuk volgt nu nog een korte discussie over natievorming,
nationalismee en civilisering.
5.. EPILOOG: CIVILISERING EN NATIONALISME

Samenhangenn tussen civilisering, natievorming en nationalisme zijn
tott op heden betrekkelijk weinig onderzocht. Het lijkt erop dat
auteurss die zich bezighouden met civilisatieprocessen niet veel oog
hebbenn voor naties en nationalismen terwijl omgekeerd degenen die
natievormingg en nationalismen bestuderen zelden refereren aan processenn van civilisering.68 Toch zijn er belangrijke raakvlakken.
Inn een van zijn minder bekende stukken over staat en patriottisme,
geschrevenn aan het begin van de 20e eeuw, heeft Emile Durkheim een
deell van de problematiek onder woorden gebracht. Hij signaleert 'een
vann de ernstigste problemen van onze tijd'. Durkheim doelt daarmee
opp 'het conflict dat ontstaan is tussen twee even verheven soorten sentimentt - de gevoelens die we verbinden met een nationaal ideaal en de
staatt die dat belichaamt, en de gevoelens die we verbinden met het
menselijkk ideaal en de mensheid in het algemeen - in één woord: tussenn patriottisme en wereldpatriottisme'.69 Destijds was voor Durkheimm deze tegenstelling of spanning een nieuw en modern verschijn105 5
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sel.. De tegenstelling is pas mogelijk geworden door en met het ontstaann van naties enerzijds, en de groei van een realistische conceptie
vann 'de mensheid', als het geheel van alle, in principe gelijkwaardige,
mensen,, aan de andere kant. Wanneer die beide condities vervuld zijn
-- en we kunnen stellen dat dat in de 20e eeuw meer en meer het geval
iss geworden - zullen mensen, hoezeer ook toegewijd aan hun eigen
land,, zich ervan bewust zijn dat buiten hun eigen natie ook andere bestaann en dat 'boven' hun eigen politieke groep sprake is van een meeromvattend,, duurzamer en meer universeel geheel: de mensheid.
Durkheimm gaat ervan uit dat in de loop van de geschiedenis de idealen
diee mensen nastreven losser zijn komen te staan van hun lokale en etnisch-culturelee context en herkomst, en zo het particularistische verderr achter zich laten en het universalistische meer benaderen. Voor
hemm waren de morele krachten en idealen verbonden met een universalistischee oriëntatie van een hogere orde dan de krachten en idealen
vann particularistische aard en hij concludeerde dan ook dat nationale
doelenn moreel ondergeschikt dienen te zijn aan algemeen menselijke
doelen.. Zolang de mensheid echter verdeeld is in naties en staten zal
dee gesignaleerde tegenstelling blijven bestaan en Durkheim ziet eigenlijkk maar één mogelijkheid om tot een zekere verzoening tussen beide
idealenn te komen. Staten en naties moeten niet uit zijn op vergroting
vann hun macht, op 'expansie en verlenging van hun grenzen', maar
dienenn primair 'hun eigen huis op orde [te] brengen' en ernaar te strevenn hun nationale idealen zoveel mogelijk in overeenstemming te
brengenn met algemeen menselijke idealen. O p den duur zou dan alle
discrepantiee tussen 'nationale' en 'menselijke' moraal uitgesloten kunnenn worden, civiele plichten zouden dan slechts een bijzondere vorm
zijnn van algemene verplichtingen aan de mensheid. Wereldpatriottismee of kosmopolitisme hoeft dan niet langer meer te botsen met patriottismee of nationalisme. En zoals wel vaker het geval is bij Durkheim,
meendee hij dat deze door hem gewenste ontwikkeling ook in werkelijkheidd al gaande was.7°
Dee tegenstelling en spanning die Durkheim beschrijft, heeft een
pendantt in verschillende betekenissen van de begrippen 'civilisatie' en
'cultuur'.. De geschiedenis van beide begrippen is complex, beide kennenn meerdere betekenislagen en -wendingen en tussen beide bestaan
ookk zekere tegenstellingen.7' Maar dat neemt niet weg dat beide begrippenn vanaf hun eerste gebruik een betekenis hebben gekend die
verwijstt naar het algemeen menselijke en naar de principiële eenheid
vann de mensheid. In het idee van <& menselijke beschaving, van hetó106 6
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vilisatieprocess en de menselijke cultuur, enkelvoud, wordt verwezen
naarr de beschavingsgeschiedenis en de sociaal-culturele erfenis van de
mensheidd als geheel. Ook in recent gemunte termen als 'wereldcultuur',, 'globale', 'mondiale' of'transnationale' cultuur ligt die betekenis
besloten.. Daarmee worden allerlei verschillen en verscheidenheid tussenn menselijke groepen en samenlevingen niet ontkend maar deze
wordenn niet opgevat als absoluut maar als relatief en gradueel en als de
voorlopigee uitkomst van verschillen in historische ontwikkeling.
Dee begrippen 'civilisatie' en 'cultuur' kregen daarnaast ook betekenissenn die meer specifiek verwijzen naar bepaalde tijden, plaatsen of
groepen:: de cultuur van de Renaissance, de Nederlandse beschaving in
dee 17e eeuw, de civilisatie van de Ashanti.71 In het idee van meerdere
civilisatiess en van culturen in het meervoud, werd niet de eenheid
vooropgesteldd maar juist de verscheidenheid geaccentueerd. Ook bij
ditt gebruik werden verschillen door veel auteurs gezien als relatief en
gradueell maar de verscheidenheid werd tevens niet zelden beschouwd
alss absoluut, principieel en onoverbrugbaar. In die gevallen werd dus
gebrokenn met het idee van de eenheid van de mensheid en met de
principiëlee gelijkwaardigheid van alle mensen.
Inn de loop van de 19e eeuw werden de begrippen 'civilisatie' en 'cultuur'' niet alleen gangbaarder maar ook ruimer: ze verwezen niet langer
meerr alleen naar de 'hogere uitingen' van menselijk streven en samenleven,, zoals kunst en filosofie, religie en wetenschap, en naar 'verfijningg van het geestelijk en zedelijk leven' en het daarin bereikte peil,
maarr gingen alles omvatten wat mensen aan en van elkaar leerden en
mett elkaar deelden.75 Daarmee werden 'civilisatie' en 'cultuur' ook niet
langerr geacht beperkt te zijn tot 'de hogere standen' of 'de beschaafde
landen',, maar eigen te zijn aan alle mensen. Deze betekenisverruimingenn ontdeden beide begrippen ook meer van hun waarderende, normatievee strekking. Overigens maakte het begrip 'natie' een soortgelijke
ontwikkelingg door: waar het in de 18e en deels ook nog wel in de 19e
eeuww overwegend verwees naar de hogere strata werd het mettertijd
steedss verder verruimd tot het alle leden van een specifieke bevolking
omvatte. .
Inn de latere 19e eeuw kreeg binnen de sociale wetenschappen, in het
bijzonderr in de culturele antropologie en de sociologie, het begrip 'cultuur'' — sterk beïnvloed door en rechtstreeks ontleend aan de Duitse intellectuelee traditie - de overhand op het begrip 'civilisatie'. Daarmee
raaktee de algemeen-menselijke dimensie verder op de achtergrond,
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werdd her idee van culturen in het meervoud dominant, traden historischh particularisme en cultureel relativisme sterker naar voren en werd
hett statisch accent sterker: 'cultuur' verwees meer naar bepaald gedrag,
bepaaldee standen van zaken en naar bestaande verworvenheden dan
naarr processen van wording en mogelijke toekomstige ontwikkeling
vann gedrag, gedragsstandaarden en verworvenheden. Ook werd met
hett begrip 'cultuur' de aandacht meer gericht op de benoeming, beschrijvingg en analyse van de 'eigenheid', de veronderstelde identiteit en
dee grenzen van specifieke culturen. 74
Hierr is sprake van een nauwe verwantschap met het denken in termenn van naties, nationale culturen en met een deel van de nationalistischee ideologie zoals deze in de loop van de 19e en het begin van de 20e
eeuww terrein wonnen. De vorming van naties, de preoccupatie met de
verondersteldd unieke aard en identiteit van de 'eigen' nationale culturenn en allerlei vormen van nationalistische ideologie waren enerzijds
betrokkenn op de interne ontwikkeling van de onderscheiden samenlevingenn maar anderzijds evenzeer op afgrenzing en afbakening ten opzichtee van andere. Waar en wanneer de onderlinge wedijver tussen 'natiess in wording' niet al te scherp was en de nationalismen overwegend
gematigdd bleven, kon een zekere openheid blijven bestaan en het besef
ookk deel uit te maken van de meeromvattende mensheid gehandhaafd
blijven.. Maar waar en wanneer de concurrentie harder en scherper was
enn de nationalismen meer extreme vormen aannamen, traden geslotenheidd en exclusivisme meer op de voorgrond, werd de menselijkheid
vann anderen, die geacht werden niet tot de natie te behoren, ontkend
off hen ontzegd en werd een min of meer radicaal anti-humanisme gepropageerd. 755 De spanning die Durkheim aan het begin van de 20e
eeuww signaleerde tussen 'patriottisme' en 'wereldpatriottisme' of, met
anderee woorden, tussen nationalisme en civilisatie in ruime zin, lijkt
aann het eind van de eeuw nog weinig aan betekenis te hebben ingeboet.. De vraag is hoe deze problematiek verder verhelderd kan worden. .
Hoewell het begrip 'cultuur' een van de voornaamste sociaal-wetenschappelijkee standaardbegrippen werd in alle Europese talen, bleef
daarnaastt 'civilisatie', vooral in het Franse en Engelse taalgebied, gehandhaafdd en verloor, zoals gezegd, ook dat begrip in de context van
historischh en sociaal-wetenschappelijk onderzoek op den duur veel
vann zijn oorspronkelijk ook normatieve strekking. In het alledaagse en
politiekee spraakgebruik daarentegen bleven de waarderende betekenis108 8
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senn van de woorden 'civilisatie' en 'beschaving' duidelijker doorklinken.. In 1787 kon een auteur als Condorcet nog onbevangen schrijven:
'Naarmatee de beschaving zich verder over de aarde zal verspreiden, des
tee meer zal men oorlog en veroveringen zien verdwijnen, net als de slavernijj en de armoede'.76 Hoewel een dergelijke onverdeeld optimistischee profetie later in de 19e eeuw en zeker in de 20e eeuw niet veel
meerr voorkomt, werden zowel de toenmalige grote veranderingen en
hervormingenn in de Europese samenlevingen zelf, als het Europese kolonialismee en imperialisme in ideologie veelal gelegitimeerd en in
praktijkk ook ten dele gestuurd door het idee van een 'beschavingsmissie'.. Het brengen van 'civilisatie' of'beschaving', binnenslands en
buitenslands,, waar deze nogg niet of nog te weinig aanwezig zou zijn. In
dezee context werden ook tegenstellingen zoals tussen 'cultuur- en natuurvolken,, tussen 'geciviliseerd' en 'primitief', en tussen 'civilisatie'
enn 'wildheid' of 'barbarij' op tamelijk vanzelfsprekende wijze gehanteerd. .
Hett laatstgenoemde onderscheid, tussen 'beschaafd' en 'barbaars',
heeftt zich tot op heden in het algemene spraakgebruik gehandhaafd.
Hett komt bijvoorbeeld tot uitdrukking wanneer bepaalde gebeurtenissen,, gedragingen of gewoonten als 'barbaars' bestempeld worden of
wanneerr een bepaald regime of land geacht wordt geen deel meer uit te
makenn van 'de gemeenschap van beschaafde volkeren'. Het onderscheidd schuilt ook in gangbare uitdrukkingen als 'de ineenstorting' of
'hett einde van de beschaving' en komt voor waar bepaalde ontwikkelingenn worden aangeduid als 'toenemende barbarij' of'barbarisering'.
InIn al deze gevallen worden de betrokken termen primair gebruikt in
normatievee zin, als strijdbegrippen dan wel om lof of blaam uit te
delen.. Nu behoeft in bepaalde contexten een waarde-oordeel niet bezwaarlijkk te zijn en evenmin hoeft het inzicht dat het om waarde-oordelenn gaat ons er van te weerhouden steeds de vraag te stellen of en zo
jaa naar welke feitelijke ontwikkelingen dan verwezen wordt, maar bij
voorkeurr zouden we samenhangen tussen civilisering, natievorming
enn nationalisme toch willen belichten vanuit een perspectief dat zo
minn mogelijk waarde-gebonden is.77
Elias'' civilisatietheorie biedt daarvoor enkele geschikte aanknopingspunten.. Zoals al gesignaleerd, kunnen processen van civilisering onderzochtt worden op verschillende niveaus: het niveau van de mensheid
alss geheel, van onderscheiden civilisaties, van afzonderlijke samenlevingenn en naties, en daarbinnen weer op de niveaus van bepaalde strata,, groepen en individuele mensen. Verschillen in civilisatiegraad die
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opp enigerlei moment op enig niveau bestaan, kunnen het beste beschouwdd worden als gradueel en relatief, en als resultante van voorafgaandee ontwikkelingen.
Eenn van de problemen waar het in dit verband om gaat is de vraag
naarr de richting van een civilisatieproces op een bepaald niveau gedurendee een bepaalde tijdsperiode. Deze kwestie is binnen Elias' theorie
niett uitgewerkt en op verschillende plaatsen in zijn werk heeft hij er
uiteenlopendee opmerkingen over gemaakt. Zijn opvatting van het civilisatieprocess is, zoals uiteengezet in hoofdstuk i, zeker niet lineair of
teleologischh en vaak bedient Elias zich van een beeld van opeenvolgendee 'golven' in een civilisatie-ontwikkeling op lange termijn. Ook is er
well sprake van 'grotere' en 'kleinere golven', en van beweging en tegenbeweging.. In delen van zijn latere werk hanteert hij het begrip 'civilisatie'' soms meer in normatieve zin dan in theoretische en beschrijvende
zin.. Ook heeft hij wel gesteld dat het civilisatieproces 'twee richtingen
[heeft].. Voorwaarts en achterwaarts. Processen van civilisering gaan
samenn met processen van decivilisering. De vraag is tot op welke hoogtee een van beide richtingen dominant is'. Wat betreft de thematiek van
decivilisering,, heeft Elias in zijn hoofdwerk slechts enkele opmerkingenn gemaakt.Tii Een uitgewerkte theorie over decivilisering ontbreekt.
Well lijkt het mogelijk om uit de civilisatietheorie een aantal vragen af
tee leiden die ons in staat kunnen stellen in specifieke gevallen, op een
bepaaldd niveau en over een bepaalde periode, na te gaan wat de balans
iss tussen civiliserende en deciviliserende krachten, daarmee episoden
vann maatschappelijke ontwikkeling te verhelderen en eventueel uitsprakenn te doen over de richting van een civilisatieproces op dat niveau
enn over de periode in kwestie.79
Gezienn de uitvoerige uiteenzetting over de civilisatietheorie in het
voorgaandee hoofdstuk, kan de aanduiding van deze vragen hier summierr zijn. Van fundamenteel belang lijken allereerst de samenhangen
tussenn staatsvorming, pacificering en civilisering, of, kort gezegd: de
plaats,, omvang en betekenis van geweld binnen en tussen samenlevingen.. Volgens de theorie gaan de gedragsveranderingen op lange termijn,, aangeduid als civilisering, onder meer samen met de monopoliseringg van het fysieke geweld door de staat, met het 'temmen van de
krijgers',, het terugdringen van geweldpleging binnen de samenleving
enn een dienovereenkomstige verhoging van het niveau van pacificering.. In het algemeen en over langere termijn gezien zijn deze inzichtenn plausibel, maar de vraag kan gesteld worden wat er gebeurt wanneerr deze ontwikkelingen in voorkomende gevallen — en dat kan soms
no o
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heell snel gaan, op korte termijn - zich in tegenovergestelde richting
voordoen.. In dit verband lijkt ook een grotere aandacht voor de specifiekefieke institutionele structuur van een staat en in het bijzonder voor de
organisatiee en het functioneren van het geweldsmonopolie binnen de
betrokkenn samenleving gewenst.
Eenn tweede kwestie hangt hier nauw mee samen. Pacificering draagt
opp termijn bij aan vermindering van dreiging, onzekerheid en onberekenbaarheidd binnen een samenleving, en ook, samen met andere processen,, aan verlenging van handelingsketens en vergroting van interdependenties.. Volgens de theorie is een en ander bevorderlijk voor
civilisering.. Hier kan de vraag gesteld worden wat de consequenties
zijnn van een aanzienlijke verhoging van de niveaus van dreiging, onzekerheidd en onberekenbaarheid en van het verbreken van voorheen bestaandee handelingsketens en interdependenties. Welke gevolgen heeft
eenn verlies aan of een snelle desintegratie van maatschappelijke beheersingg voor de patronen van zelfcontrole en -beheersing van mensen?80
Eenn derde vraag heeft betrekking op 'de maatschappelijke dwang
tott zelfdwang' en op dee 'afname van contrasten', zowel in de posities en
gedragscodess van maatschappelijke boven- en onderlagen als in het gedragg van individuele mensen. Uitgaande van de theorie is er op lange
termijnn sprake van een versterking van de zelfdwang in de wisselwer'' king tussen maatschappelijke dwang en zelfdwang, en van een reële afnamee van de contrasten. Maar wat gebeurt er als de genoemde contrastenn aanzienlijk toenemen en als de maatschappelijke dwang relatief
sterkk stijgt?
Eenn vierde en hier als laatste te noemen vraag gaat over de identificatiee van mensen met grotere groepen. Op grond van de theorie gaat
civiliseringg gepaard met verruiming en uitbreiding van die identificatie.. Maar wat te denken van ontwikkelingen die juist inkrimping of
verminderingg van identificatie dan wel toenemende desidentificatie
latenn zien?81
Vanzelfsprekendd hangen deze aspecten met elkaar samen en het lijkt
aanbevelenswaardigg ze in specifieke gevallen ook in hun samenhang te
bezien.. Dat is verre van eenvoudig maar langs die weg lijkt het althans
inn principe mogelijk in de komende hoofdstukken processen van civiliseringg en decivilisering te verhelderen.
Naa het voorgaande zal het duidelijk zijn dat er sprake is van een paradoxalee situatie waar het civilisering, natievorming en nationalisme betreft.. Aan de ene kant kunnen processen van natievorming, waaronder
inn
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begrepenn de ontwikkeling van nationale culturen, vruchtbaar bestudeerdd worden vanuit het perspectief van de civilisatietheorie. Aan de
anderee kant kan juist het bestaan van naties en van nationale culturen
beschouwdd worden als een struikelblok in het voortgaande civilisatieprocess van de mensheid als geheel. Civilisering staat op gespannen
voett met nationalisme als sentiment, ideologie en beweging en wanneerr extreem nationalisme op de voorgrond treedt, tijkt decivilisering
voorr kortere of langere tijd de overhand te kunnen krijgen op civilisering.. Durkheim's dilemma is nog ver verwijderd van een oplossing.
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Staatsvorming,, politiek geweld
enn burgerlijke civilisering in
Nederland,, i6e-2oe eeuw
Menn kan zich nauwelijks voorstellen hoe alle geweld en hardheid
waarmeee verschil van godsdienst in andere landen gepaard gaat,
hierr getemperd zijn door de algemene vrijheid die alle mensen
genieten,, hetzij openlijk gegeven, hetzij oogluikend toegestaan
(..)) in deze republiek, waar niemand enige reden heeft zich te beklagenn over gewetensdwang (..) debatteren [zij] zonder eigenbaat
off boosheid; zij verschillen van mening zonder vijandschap of
haatt (..) De mensen leven samen als burgers van de wereld, verenigdd door hun gemeenschappelijke menselijkheid en door de
bandenn van vrede, onder de onpartijdige bescherming van (..)
wettenn (..) en voor ieder gelijke vrijheid van bespiegeling en onderzoekk (..) en evenzeer in het veilig genot (..) van hun meer
reëlee bezit en de verworvenheden der fortuin.
WILLIAMM TEMPLE, 1673
I .. I N L E I D I N G : HEDENDAAGS GEWELD IN NEDERLAND

Fysiekk geweld tussen mensen, individueel en collectief, gaat veelal gepaardd met sterke emoties en roept ambivalente waarderingen op. Het
kann schokkend zijn, schrik en afschuw inboezemen, beschouwd wordenn als afkeurenswaardig en bijdragen tot streven naar bestrijding en
preventie.. Maar het kan ook, openlijk of meer heimelijk, als boeiend
enn indrukwekkend ervaren worden, bewondering opwekken, instemmingg of navolging oproepen. Welke van deze gevoelens en waarderingenn in afzonderlijke gevallen de overhand zullen hebben, is onder
meerr afhankelijk van de context en de aard van het geweld, van de
daarinn betrokken partijen en van de gevoeligheid van de waarnemer,
wellichtt vooral van diens vermogens tot identificatie en desidentificatie,, tot betrokkenheid en distantie.1 Die gevoeligheid is geen willekeurigg individueel gegeven, niet louter een kwestie van individuele aanleg,
smaakk of voorkeur, maar mede een functie van de samenleving en cultuurr waar de waarnemer deel van is. Zoals de vormen en de frequentie
vann geweldpleging variëren naar tijd en plaats, zo worden ook de bete"3 3
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kenissenn die toegekend worden aan geweld, de situaties waarin geweld
all dan niet geoorloofd wordt geacht en de waarderingen van geweld, in
meeromvattendd sociaal-cultureel verband gevormd, gestandaardiseerd
enn van generatie op generatie aangeleerd.2
Inn Nederland is de huidige binnenlandse criminele geweldpleging
niett onaanzienlijk. Volgens de politiestatistiek - de registratie van misdrijvenn die door aangifte of opsporing ter kennis van de politie komen
—— werden bijvoorbeeld in 1994 bijna 66.000 mensen getroffen door
eenn geweldsmisdrijf, dat wil zeggen dat ze in een of andere vorm door
anderee mensen met geweld bejegend werden. Het ging daarbij om
bijnaa achtentwintigduizend mishandelingen, zestienduizend diefstallenn met geweld, bijna elfduizend bedreigingen, ruim vijfduizend seksuelee misdrijven, bijna drieënhalfduizend misdrijven tegen het leven
enn een kleine drieduizend afpersingen. In datzelfde jaar werden tweemaall zoveel gevallen van geweld tegen goederen geregistreerd: ruim
130.0000 gevallen van vernieling. O p grond van andere bronnen wordt
geschatt dat tegenwoordig in Nederland jaarlijks ruim vijftigduizend
kinderenn ernstig worden mishandeld. Voorts zou ruim 11% van alle
vrouwenn herhaaldelijk eenzijdig geweld van haar partner te verduren
hebbenn en zou ruim 14% als meisje ongewenste seksuele ervaringen
mett familieleden hebben meegemaakt. 3 Ook wanneer we rekening
houdenn met het feit dat de verzameling, registratie en interpretatie van
kwantitatievee gegevens over geweldpleging notoir problematisch zijn,
zijnn dit, absoluut gezien, forse aantallen. Ze laten zien dat geweldplegingg als maatschappelijk probleem in Nederland niet gebagatelliseerd
kann worden; ze wettigen de inspanningen van onderzoekers, politici,
beleidsmakers,, justitie, politie en hulpverlening om geweldpleging te
beheersen,, te voorkomen en te bestrijden; en ze maken de publieke
verontrustingg over geweld en onveiligheid ten dele begrijpelijk. Aan de
anderee kant kan erop gewezen worden dat, gerekend over een bevolkingg van 15 miljoen, de aangehaalde cijfers uit de politiestatistiek ook
implicerenn dat minder dan 0,5% van de bevolking in 1994 slachtoffer
werdd van een geweldsmisdrijf en dat het aantal geweldplegers navenantt gering is. Anders gezegd: de kans is zeer klein dat mensen in Nederlandd als dader of slachtoffer rechtstreeks met geweld te maken krijgenn en de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking
onthoudtt zich van geweldpleging.4
Recentt historisch-sociologisch onderzoek, onder andere van de historicuss Spierenburg en de criminoloog Franke, maakt het mogelijk het
voorgaandee te plaatsen in het licht van enige kennis over de ontwikke114 4
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lingg van geweldpleging op langere termijn. Op vele gronden is het
aannemelijkk dat de samenleving in de latere Middeleeuwen in WestEuropaa zeer veel gewelddadiger en onveiliger was dan nu. Gesteld is
bijvoorbeeldd wel dat in laat-middeleeuwse steden 30 tot 70 maal zoveell mensen door misdrijven om het leven kwamen dan tegenwoordig
enn dat ook het aantal mishandelingen veel hoger lag. Voor Engeland,
waarr deze lange-termijnontwikkeling het meest uitvoerig is onderzocht,, geldt dat het doodslagcijfer - het aantal mensen per 100.000 inwonerss dat jaarlijks door moord en doodslag het leven verliest - ongeveerr 15 bedroeg rond 1500 en daalde tot 1 rond 1900, waarbij de meest
opvallendee daling is opgetreden tussen het einde van de 17e en het
eindee van de 18e eeuw. Waar geweld meer voorkomt en een integraal
bestanddeell van het dagelijks leven is, is ook de gewenning aan geweld
groter,, zullen mensen er in het algemeen minder gevoelig voor zijn en
geneigdd zijn het meer te tolereren. Diverse onderzoekers hebben betoogdd dat de voornaamste veranderingen in houdingen tegenover geweld,, in de zin van toenemende gevoeligheid en afnemende tolerantie
voorr geweld, in Engeland zouden hebben plaatsgevonden in de latere
18ee eeuw. Voor de stad Amsterdam is door Spierenburg berekend dat
hett doodslagcijfer rond 1450 47 bedroeg, rond 1550 28, en rond 1600
23,, daarna zette een forse daling in tot ongeveer 9 omstreeks 1700, 2 a 3
inn 1750 en ongeveer 1 in de eerste decennia van de 19e eeuw.5
Hett is zeer waarschijnlijk dat de trend die uit deze cijfers naar voren
komtt - niettegenstaande uitzonderingen, schommelingen en soms
grotee plaatselijke verschillen - voor heel West-Europa geldt: over de afgelopenn vier eeuwen is het criminele geweld, in het bijzonder wat betreftt moord en doodslag, vérgaand afgenomen. Deze daling op langere
termijnn heeft zich in het algemeen eerder voorgedaan in het noorden
enn westen dan in het zuiden en oosten, eerder in verder ontwikkelde
dann in minder ver ontwikkelde gebieden, maar op den duur vrijwel
overal.66 Franke heeft beargumenteerd dat in het bijzonder voor Nederlandd geldt dat moord en doodslag, (zware) mishandeling en diefstal
mett geweld vanaf halverwege de 19e eeuw, gemeten aan het aantal veroordeeldenn per 100.000 inwoners, min of meer stabiel op een laag niveauu zijn gebleven tot omstreeks 1970, waarna relatief sterke stijgingen
zijnn opgetreden.7 Op de kortere termijn van de afgelopen decennia
hebbenn we dus te maken met een stijgende trend tegen de achtergrond
vann een op veel langere termijn sterk gedaalde trend. Ondanks deze recentee stijging zijn meerdere onderzoekers op grond van de historische,
diachronee vergelijking en van contemporaine synchrone internationalee
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Iee vergelijkingen van oordeel dat Nederland nu 'nog steeds tot de
minstt gewelddadige landen ter wereld [behoort]' respectievelijk 'op
hett gebied van moord- en doodslag tot een van de allerveiligste landen'
gerekendd kan worden. 8
Watt het binnenlandse politieke geweld betreft is er in Nederland
sindss het einde van de jaren '60 ook een zekere toename te bespeuren,
vergelekenn met de twee decennia na de oorlog. Daarbij gaat het onder
meerr om demonstraties uitlopend op rellen, om bezettingen van bedrijvenn en onderwijsinstellingen, van overheidsgebouwen en ambassades,, om enkele terroristische activiteiten, om gewelddadige gebeurtenissenn rond anti-kernenergie acties, de anti-militaristische beweging
enn het 'kraken' van huizen, en om geweldsincidenten uit links- en
rechts-extremistischee kring. Voorzover het hierbij om openbaar collectieff geweld gaat, is er meestal ook sprake van geweld van de kant van
dee overheid, dat door de politie doorgaans zeer beheerst wordt toegepast.99 Afgezien van terroristische acties, waarbij Nederlanders tot op
hedenn nauwelijks een rol gespeeld hebben, is de geweldpleging als zodanigg tamelijk beperkt. Geweld tegen goederen komt meer voor dan
geweldd tegen personen, in de regel raken slechts enkelen licht gewond,
alleenn bij zeer hoge uitzondering is er sprake van ernstig gewonden, en
dodenn als gevolg van politiek geweld zijn vrijwel uitsluitend bij terrorismee gevallen. Tussen 1948 en 1977 zijn in Nederland dertien mensenn door politiek geweld omgekomen. 10 Hoewel gesteld kan worden
datt elke dode als gevolg van politiek geweld er een teveel is, kan al bij al
tochh geconcludeerd worden dat Nederland 'voor de omvang van het
politiekee geweld laag scoort' en dat 'politiek geweld in Nederland al
heell lang nauwelijks in ernstige vormen' voorkomt."
Inn opvallend contrast met het relatief lage niveau van geweldpleging
enn de hoge mate van pacificering van het alledaagse leven en de betrekkingenn tussen mensen en groepen binnen de Nederlandse samenlevingg staat de uitzonderlijk grote aandacht, ernst en verontrusting somss grenzend aan morele paniek — waarmee massamedia, politieke
partijen,, overheid en publiek tegenwoordig vaak op geweld reageren.
Dee beeldvorming in de massamedia speelt daarbij een sleutelrol. Een
georganiseerdee vechtpartij tussen twee groepen voetbalsupporters,
waarbijj een dode valt, wordt uit en te na belicht. Enkele gewelddadige
gezinsdrama'ss worden uitvoerig op de televisie besproken. Incidentele
gevallenn van moord en doodslag op straat in de uitgaanssfeer, betitelt
alss 'zinloos geweld', leiden tot omvangrijke publieke herdenkingen,
116 6
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verontrustingg en bezinningsacties op nationale schaal.12 Menig commentatorr geeft te kennen dat 'het geweld in onze samenleving een ernstigg maatschappelijk probleem is' en blijkens recente enquêtes vinden
Nederlanderss 'criminaliteit' en 'geweld en onveiligheid op straat' een
groot,, zo niet het grootste, probleem in de samenleving. In veel reactiess klinken besef van de kwetsbaarheid van de complexe samenleving,
identificatiee met slachtoffers en de zorg om eigen veiligheid duidelijk
door.. Soms is een ondertoon van wraakbelustheid te beluisteren en regelmatigg wordt de overheid opgeroepen hardere maatregelen te
nemen. .
Nagenoegg al deze reacties op geweldpleging weerspiegelen de grote
gevoeligheidd voor en de afkeer van geweld die kenmerkend zijn gewordenn voor omvangrijke groeperingen in de Nederlandse samenleving.
Hoewell ambivalentie niet ontbreekt, is afwijzing en veroordeling van
geweldd - politiek, crimineel en anderszins - de door zeer velen gedeeldee norm en wordt geschokt gereageerd wanneer blijkt dat anderen in
Nederlandd zich in mindere mate aan die norm houden. In dit hoofdstukstuk wordt onder meer getracht een antwoord te geven op de vraag hoe
hethet komt dat zoveel Nederlanders het gebruik van geweld afwijzen,
vanwaarr de afkeer van geweld stamt en waarom zovelen relatief overgevoeligg zijn geworden voor geweldpleging. Uiteraard gaat het hierbij
niett om gelijkblijvende eigenschappen die alle Nederlanders al lange
tijdd in gelijke mate bij hun geboorte hebben meegekregen, maar om
relatieff duurzame aspecten van hun collectieve mentaliteit en habitus,
omm aspecten van hun specifieke civilisatie. Die aspecten hebben vorm
enn inhoud gekregen in de loop van de ontwikkeling van de Nederlandsee samenleving en zijn voor hun continuering afhankelijk van bepaaldee voorwaarden. Om meer inzicht te krijgen in de dominante houdingenn van de meeste Nederlanders tegenover geweld wordt met de
civilisatietheoriee als leidraad in de derde en vierde paragraaf van dit
hoofdstukk nagegaan wat de aard en de omvang van binnenstatelijk politiekk geweld is geweest in verschillende fasen van de ontwikkeling van
dee Nederlandse samenleving.'3 Dit overzicht wordt voorafgegaan door
eenn paragraaf over de wording van de Nederlanden van de 14e tot in de
17ee eeuw: de periode van vroege staatsvorming die gepaard is gegaan
mett veel meer geweld dan de tijd vanaf omstreeks 1650. Op basis van
hethet overzicht worden vervolgens enkele algemene conclusies geformuleerdd over het historische patroon van politiek geweld in Nederland.
Tenslottee worden enkele verklaringen gesuggereerd voor dit patroon
waarbijj onder meer aandacht wordt besteed aan de positie van Nederigg
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landd temidden van de tussenstatelijke machtsbalansen in Europa, aan
relevantee aspecten van het staatsvormingsproces en de sociale gelaagdheidd en aan enkele trekken van de dominant burgerlijke civilisatie.
Daarbijj gaat het overigens niet alleen om het verwerven van inzicht in
bepaaldee 'peculiarities of the Dutch' maar ook om meer algemeen inzichtt in de voorwaarden die bevorderlijk zijn voor een relatief hoge
matee van pacificering van een samenleving.

2.. DE WORDING VAN DE NEDERLANDEN

Wanneerr we 1579 - het jaar waarin een aantal gewesten en steden, met
Hollandd en Zeeland als voornaamste kern, een militair bondgenootschapp aangingen tegen Spanje - als uitgangspunt nemen, kunnen we
stellenn dat 'Nederland' als relatief autonome staatssamenleving nu
ruimm vier eeuwen bestaat. Die vierhonderd jaar van continue ontwikkeling,, slechts onderbroken door de Franse en Duitse bezettingen van
1795-18133 en van 1940-1945, hebben het tot een van de oudste 'moderne'' staten ter wereld gemaakt en mettertijd aan de Nederlandse samenlevingg en cultuur een zeer grote mate van vanzelfsprekendheid gegeven. .
Datt 'Nederland' zou ontstaan in de latere 16e en het begin van de
17ee eeuw en dat het de vorm zou krijgen die het in 1648 bij de vrede
vann Munster met Spanje had en vervolgens behield, was echter verre
vann vanzelfsprekend. In tegenstelling tot later ontwikkelde nationalistischh gekleurde mythen, waarin 'Nederland' beschouwd werd als de
natuurlijkee resultante van het collectieve vrijheidsstreven van een als
culturelee eenheid gedacht Nederlands volk onder leiding van het
Oranje-huis,, was de vorming van 'Nederland' in de gedaante van de
Republiekk der Zeven Verenigde Nederlanden de onvoorziene en niet
beoogdee uitkomst van een complexe en langdurige machtsstrijd tussen
velee partijen die als 'de Opstand' uitvoerig is beschreven.14 Die machtsstrijdd kende in de loop der tijd meerdere fundamentele wendingen en
hadd ook tot heel andere uitkomsten kunnen leiden. Omvangrijk politiekk geweld en militaire strijd tijdens de Opstand gaven uiteindelijk de
doorslagg bij het bepalen van de grenzen van de staat en daarmee ook
vann de samenleving en de latere natie, bij de vorming van 'Nederland'
kortom.. Daar was overigens al een lange ontwikkeling aan voorafgegaan. .
Dee landstreken in het noordwesten van het Europese continent
langss de Noordzee waren in de 13e en 14e eeuw verdeeld in vele ver118 8
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schillende,, relatief kleine heerschappijeenheden, waaronder graafschappen,, hertogdommen en bisdommen. Merendeels formeel behorendd tot het vérgaand gefragmenteerde Duitse keizerrijk, waren deze
inn feite tamelijk autonoom en kenden ze elk op plaatselijk en gewestelijkk niveau eigen vormen van organisatie, bestuur en recht. De interne
machtsverhoudingenn binnen deze eenheden waren wankel en werden
periodiekk getekend door gewelddadige strijd tussen diverse partijen en
facties,, terwijl de heerschappijeenheden ook onderling met elkaar concurreerden.. Zowel intern als extern waren de verhoudingen slechts in
bescheidenn mate gepacificeerd. Bezuiden de grote rivieren waren
Vlaanderenn en Brabant wat betreft territorium, bevolking en economischee ontwikkeling de voornaamste gebieden, ten noorden daarvan
ontwikkeldee het graafschap Holland zich in de 13e eeuw langzaam tot
dee sterkste heerschappijeenheid. Illustratief voor de verhoudingen was
dee lange strijd tussen Vlaanderen en Holland om de hegemonie over
Zeelandd die uiteindelijk in het begin van de 14e eeuw ten gunste van
Hollandd werd beslecht. Illustratief was ook de inlijving van WestFrieslandd door de Hollandse graaf Floris V tegen het eind van de 13e
eeuww en het Hollandse streven naar meer beveiliging van de Zuiderzee
diee door Friese piraten onveilig werd gemaakt. In 1345 sneuvelde een
lateree graaf van Holland in de oorlog met Friesland en hoewel het aan
hett einde van de 14e eeuw lukte Friesland met behulp van een interne
partijj te veroveren, werden de Hollanders in 1414 weer verdreven.15
Bijj ontstentenis van een dominante mogendheid in deze streken,
vondd een eerste ontwikkeling naar een groter heerschappijverband
plaatss door de vorming van het Bourgondische rijk (1363-1477) dat
zichh vanuit het hertogdom Bourgondië in de latere 14e en de 15e eeuw
naarr het noorden uitbreidde tussen de Franse en Duitse rijksgebieden
in.. In 1384 verwierf de Bourgondische hertog de graafschappen Franche-Comté,, Vlaanderen, Artois, Nevers en Rethel, later kwamen daar
onderr meer Namen en Henegouwen, Brabant en Limburg, delen van
Picardië,, en Luxemburg bij. In 1433 gingen ook Holland en Zeeland
deell uitmaken van dit rijk. Met uitzondering van de streek rond Calais,, die in Engelse handen bleef, die rond Doornik, het bisdom Kamerijk,, en het grote prinsbisdom Luik dat het rijk doorsneed, vielen alle
strekenn in het zuiden samen met het meer noordelijke Holland en
Zeelandd nu onder Bourgondië. Nog verder noord- en oostwaarts gelegenn gebieden - het bisdom Utrecht (Sticht en Oversticht), Friesland
enn stad en land van Groningen - bleven buiten het rijk. De bisdommenn stonden wel onder Bourgondische invloed en Gelre maakte na
119 9
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veroveringg onder de laatste Bourgondische hertog, Karel de Stoute
(1467-1477),, kortstondig deel uit van het rijk, net als delen van de
Elzass en van Lotharingen. Na een opbouw over ruim 100 jaar leek
evenn een bijna aaneengesloten en machtig Bourgondisch rijk van de
Juraa tot de Noordzee mogelijk, maar met de dood van Karel in oorlog
mett de Zwitsers op het slagveld bij Nancy in 1477 werd deze mogelijkheidd tenietgedaan.' 6
D ee opkomst en gedeeltelijke ondergang van het Bourgondische rijk is
eenn voorbeeld van het proces van statenvorming dat in het westen van
Europaa in de 15e eeuw in volle gang was. In concurrentiestrijd met elkaarr trachtten grote adellijke huizen hun heerschappijeenheden - de
toekomstigee territoria van meer stabiele dynastieke staten - te consolideren,, uit te breiden en tot zogenaamde 'nieuwe monarchieën' te vormen.. Tot behoud en uitbreiding werden allerlei middelen gehanteerd:
strategischh uitgekiende adellijke huwelijken om gewenste coalities te
scheppen,, allianties te bestendigen en gunstige erfenissen te bemachtigen,, de koop en verkoop van territoria en opvolgingsrechten, en steeds
weerr hernieuwde oorlogvoering. Hoewel een stelsel van in territorium
toenemendee en meer stabiele heerschappijeenheden zich in het westen
vann Europa in de 14e en 15e eeuw aftekende, konden, net als in voorgaandee eeuwen, bepaalde min of meer 'toevallige' gebeurtenissen - een
adellijkk huwelijk dat stand hield of juist niet, een verbroken adellijke
verloving,, de vroegtijdige dood van een erfgenaam, een politieke
moord,, een gewonnen of verloren slag — nog vérstrekkende gevolgen
hebben:: deze of gene heerschappijeenheid of landstreek werd bij anderee gevoegd of daar juist aan onttrokken, grotere gehelen werden gevormdd en vielen ook weer uiteen. Het verschafte aan het politieke en
militairee leven en daarmee ook aan het alledaagse bestaan van zeer
velenn een grote wisselvalligheid: instabiele verhoudingen en frequent
enn omvangrijk geweld waren regel.'7
Binnenn de heerschappijeenheden streefden de heersers op allerlei
manierenn naar uitbreiding en versterking van hun macht, gezag en invloed.. Door de ontwikkeling van min of meer permanent persoonlijk
bestuurr door de vorsten inzake 'binnenlandse' en 'buitenlandse' politiek,, financiën en vorstelijke rechtspraak kregen de hoven een meer
centralee plaats, al bleef bijvoorbeeld het Bourgondische hof nog een
rondreizendd hof. Daarmee kwam een proces van centralisering op
gangg dat geleidelijk meer en meer inwerkte op de gewestelijke en
plaatselijkee samenlevingen. De hoven werden uitgebreid en raakten in
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dee 15e eeuw in bestuurlijk opzicht intern meer gedifferentieerd en gespecialiseerdd met raden, ambten en kamers voor verschillende aangelegenheden.. Er trad een proto-bureaucratisering op waarin leden van de
hogeree adel een prominente rol vervulden maar ook universitair geschooldee beambten van burgerlijke komaf belangrijker werden. Door
vergrotingg en betere organisatie van hun geweldsmiddelen trachtten
dee heersers ook hun aanspraken op het gebruik van geweld meer te realiserenn en effectiever op te treden tegen 'binnenlandse' weerspannigheidd van adellijke heren, boeren en steden en tegen 'buitenlandse' vijanden.. In de loop van de 15e eeuw werden de eerste staande legers
gevormd,, aanvankelijk met een omvang van enkele duizenden tot
tienduizendenn soldaten, maar halverwege de 16e eeuw beschikte bijvoorbeeldd de Spaanse monarchie al over een leger van meer dan honderdduizendd man.'8 Teneinde één en ander te financieren werd door
dee heersers gestreefd naar vergroting en bestendiging van belastinginkomsten.. Door de almaar stijgende uitgaven, ten behoeve van het hof,
vann bestuur, rechtspraak, diplomatie en bovenal van de voortdurende
oorlogvoering,, hadden zij permanent behoefte aan meer geld. Tenslottee kan gewezen worden op het streven meer invloed te krijgen op de
kerkelijkk georganiseerde religie door zeggenschap over benoemingen
vann geestelijken en te waarborgen dat de bevolking in religieus opzicht
opp gelijke wijze georiënteerd was. Al deze tendenties van vroege staatsvormingg en een zekere centralisering van macht waren in specifieke
vormenn in het uitgestrekte Bourgondische rijk aanwezig.19
Maarr er waren ook aanzienlijke structurele belemmeringen voor effectievee centralisatie die voortvloeiden uit de algemene stand van
maatschappelijkee ontwikkeling, bijvoorbeeld wat betreft communicatie,, administratie en belastingheffing, infrastructuur, transport en logistiek.. En er waren sterke tegenkrachten. Extern waren de lotgevallen
vann Bourgondië steeds nauw verbonden met en afhankelijk van de
helee toenmalige politieke constellatie in West-Europa, van het statenstelsell in wording. Aanvankelijk was de opkomst van Bourgondië samengegaann met de groei van het Franse koninkrijk, later waren juist
coalitiess met Engelse koningen tegen Frankrijk een voorwaarde voor
continueringg van de Bourgondische macht en met de verdere uitbreidingg naar het noorden werden ook goede betrekkingen met het Duitse
keizerrijkk belangrijker.10 Intern omvatte het Bourgondische rijk een
nogg nauwelijks geïntegreerd conglomeraat van landstreken en gewestenn met elk eigen en uiteenlopende tradities, rechten en belangen, die,
gegevenn de stand van maatschappelijke ontwikkeling, vanuit het cen121 1
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trumm slechts in beperkte mate beïnvloed konden worden en die vanuit
dee gewesten met wisselend succes behartigd werden. Voor de opeenvolgendee Bourgondische hertogen was het van fundamenteel belang
dee hogere adel binnen het rijk in persoonlijke loyaliteit aan zich te bindenn en om te vormen tot een hof- en dienstadel ten behoeve van bestuur,, rechtspraak en militaire activiteiten. Mede daartoe stichtte Filips
dee Goede in 1430 de ridderorde van het Gulden Vlies, waarvan de
doorr hem gekozen leden een persoonlijke eed van trouw aan hem en
zijnn dynastie aflegden en beloond werden met ambten en inkomsten,
onderr meer als raadsheren aan het hof, in diplomatieke en militaire
functiess en als gouverneurs en stadhouders namens de hertog in de
verschillendee gewesten. Ook wederzijds tot voordeel strekkende bindingenn met hoogwaardigheidsbekleders binnen de kerk waren belangrijk.. En door een zekere greep op de benoemingen in stadsregeringen,
vrijwell per stad verschillend, trachtte het centrum ook zoveel mogelijk
welwillendee stedelijke regeringen - vooral belangrijk in Vlaanderen,
Brabantt en Holland — tot stand te brengen en zo de burgerlijke stadspatriciatenn aan zich te binden terwijl de invloed van andere stedelijke
groepen,, zoals de ambachten en gilden, bij voorkeur zoveel mogelijk
werdd beperkt.
Patronageverhoudingenn en uitgebreide verwantschapsbindingen en
-netwerkenn en dus ook allerlei vormen van factiestrijd speelden politiekk op en tussen alle niveaus een uiterst belangrijke rol. Ter realisering
vann hun uiteenlopende belangen hadden de vele spelers binnen het
rijkk - het vorstelijk centrum, de intern gedifferentieerde adel, de clerus
enn de verschillende stedelijke burgerijen — enerzijds elkaar nodig en
warenn zij van elkaar afhankelijk terwijl anderzijds ieder steeds trachtte
dee eigen zaak zoveel mogelijk te bevorderen. Daaruit resulteerde een
politiekee dynamiek waarin, onder andere door de werking van een
complexx 'koningsmechanisme', op den duur en tegen veel taai verzet
in,, de macht van het centrum ook institutioneel toenam. Die toenemendee macht ging evenwel gepaard met een eveneens toenemend belangg van min of meer 'representatieve' instellingen op stedelijk, gewestelijkk en rijksniveau: de stadsregeringen, de vergaderingen van de
statenn en de sta ten-generaal. ll De verwerving van belastingen speelde
hierbijj een sleutelrol. Bij ontbreken van een permanent en stabiel belastingmonopoliee in handen van het centrum en bij een voortdurende
behoeftee aan geld was het centrum steeds opnieuw gedwongen bij de
statenn van de gewesten 'beden' in te dienen: verzoeken om belastingen
tee heffen en af te dragen. Daarover kon onderhandeld worden, er kon122 2
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denn voorwaarden aan worden verbonden en er konden compromissen
geslotenn worden. De groeiende centrale macht beteugelde de macht
enn het particularisme van de gewesten, maar ook het omgekeerde gold:
dee groeiende gewestelijke macht, zij het per gewest en ook onderling
tussenn de gewesten vaak verdeeld, kon het centrum intomen. In het
Bourgondischee rijk groeide een politieke structuur en praktijk waarin
geenn der betrokken partijen de absolute oppermacht bezat en zijn wil
aann alle andere kon opleggen, maar waarin alle partijen in dynamische
machtsbalansenn gebonden waren aan elkaar en zich steeds met elkaar
moestenn verstaan, zij het lang niet altijd op vreedzame wijze.
Niettegenstaandee de ontwikkeling van deze gedifferentieerde institutionelee structuur van Bourgondiè* bleef het geheel toch een wankele
constructie.. Het Jaat-middeleeuwse Bourgondië was uiteraard geen
hechtt geïntegreerde nationale staat en al evenmin een stabiele dynastiekee staat zoals die in de 16e en 17e eeuw zouden ontstaan. Bij afwezigheidd van vast gevestigde, stabiele en effectieve gewelds- en belastingmonopoliess was de mate van 'statelijkheid' van het rijk nog heel
bescheiden.. Dat gold ook voor de 'verstatelijking' van de samenleving.
Hoee wankel de evenwichten waren, bleek bij de dood van de laatste
hertogg in 1477. Zijn erfgename en enige dochter Maria moest aanzien
hoee de Bourgondische landen in het zuiden onmiddellijk werden aangevallen,, ondanks hevig verzet binnen enkele jaren door de Franse koningg werden veroverd en, met uitzondering van Franche-Comté, blijvendd bij het Franse rijk werden ingelijfd. Ook de streken in Picardië
gingenn verloren aan Frankrijk, dat nu tevens de zuidelijke Bourgondisch-Nederlandsee gewesten bedreigde. De Nederlandse gewesten die
deell waren geweest van het rijk, erkenden Maria wel als opvolgster,
maarr alleen op voorwaarde dat zij een groot deel van de centraliserende
maatregelenn die haar vader genomen had, ongedaan zou maken en vele
'oude'' gewestelijke en stedelijke rechten zou herstellen. Aldus geschieddee bij het door Maria in 1477 verleende zogenaamde Groot Privilege.
Inn het licht van latere ontwikkelingen was daarbij vooral belangrijk dat
hethet aandeel van de staten in het bestuur, zowel van de afzonderlijke gewestenn als in gezamenlijkheid, werd vastgelegd en verruimd. Zij zoudenn voortaan op eigen gezag mogen vergaderen, in alle belangrijke
kwestiess gehoord moeten worden, toestemming moeten verlenen voor
oorlogvoeringg en bij inbreuk op de vastgelegde vrijheden ontslagen
zijnn van hun plichten tegenover de vorst.22 Het was illustratief voor de
sterkee spanning tussen het centrum en de gewesten, tussen centripetale
enn centrifugale krachten. Hoewel Maria's echtgenoot, de Habsburgse
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Maximiliaann van Oostenrijk, die bij haar dood in 1482 als 'regent' ten
behoevee van hun zoon Filips door de gewesten werd erkend, en zijn
stadhouderss de verleende privileges weer krachtig aanvochten, bleven
dee structurele spanningen tussen het centrum en de gewesten en tussen
dee gewesten onderling bestaan en waren zij een kleine eeuw later van
grotee betekenis bij de Opstand van de Nederlanden.
Maximiliaann moest zich overigens te vuur en te zwaard weren om
hett Nederlandse restant van Bourgondië te behouden. Extern voerde
hijj met steun van de meeste gewestelijke staten oorlog tegen Frankrijk
enn intervenieerde hij in oorlogen in Utrecht en het prinsbisdom Luik.
Gelree maakte zich weer los uit het Bourgondisch verband en bleef met
Fransee steun onder hertog Karel van Egmond tot 1538 regelmatig met
militairr succes ten strijde trekken tegen de nu Habsburgse centrale
macht.. Intern onderwierpen de regent en zijn stadhouders opstandige
stedenn in Vlaanderen en Brabant, beslechten zij met militaire middelenn een aanzienlijk conflict met enkele hoge edelen en onderdrukten
zijj de boerenopstand van het zogeheten kaas- en broodvolk in Holland
inn het begin van de jaren '90. 13 Pas met het bewind van Filips de Schonee (1494-1506), opnieuw centraliserend maar in een zekere afstemmingg met de staten van de gewesten en met de hoge adel, werden de
externee en interne betrekkingen weer wat stabieler en wat meer gepacificeerd.ficeerd. Zijn huwelijk met Johanna van Aragon in 1496 bracht de Nederlandenn voor het eerst in verband met Spanje. In 1506 werd Filips
doorr erfopvolging namelijk ook koning van Castilië en hoewel hij kort
daaropp overleed, brak met de opvolging door zijn zoon Karel V als
landsheerr van de Nederlanden in 1515 een tijdperk aan waarin de Nederlandsee gewesten deel werden van een zeer groot rijk waarvan Spanje
dee kern vormde.
Karell V werd niet alleen bij erfenis landsheer van de Nederlanden
maarr kort daarop (1516) tevens koning van Spanje, dat toen ook ZuidItaliëë (Napels), Sardinië en Sicilië omvatte en in de eerste helft van de
16ee een koloniaal rijk in West-Indië, Midden- en Zuid-Amerika verwierf.. Doordat hij ook nog Oostenrijk, Karinthië en Tyrol erfde, werd
hijj bovendien keizer van het Duitse rijk (1519). Het bijeenhouden en
besturenn van dit immense en intern zeer verscheiden rijk was, zeker
onderr i6e-eeuwse condities, een buitengewoon gecompliceerde opgavee en bracht de Spaanse monarchie onder meer in structureel conflict
mett de Franse en in mindere mate de Engelse koningen en met het Ottomaans-Turksee rijk, zowel in Zuidoost-Europa als in het Mediterrane
gebied.. Halverwege de eeuw werd ook een conflict met de Duitse vor124 4
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stendommenn die protestants geworden waren, onvermijdelijk. Karel
wass een veldheer-koning en zijn bewind werd getekend door oorlog:
mett Frankrijk (voornamelijk in Italië en de zuidelijke Nederlanden)
gedurendee 1521-1529, 1536-1537, 1542-1544; met het Turkse rijk gedurendee 1521-1538 en 1541-1547; met de Duitse protestanten in 1546-1547.
Vanaff 1551 volgde opnieuw oorlog met Frankrijk, nu in coalitie verbondenn met de Duitse protestanten en het Ottomaanse rijk, een conflictt dat duurde tot 1559. Aanzienlijke militaire successen werden behaaldd met bijvoorbeeld de veroveringen van Bohemen, Moravië,
Silezië,, Hongarije en Kroatië, van Franche-Comté, Lombardije (Milaan)) en Tunis, maar de vrijwel permanente staat van oorlog met andere
mogendhedenn in Europa betekende dat elke verovering en pacificatie
precairr was en steeds opnieuw bedreigd kon worden. Uiterst gecompliceerdee lasten rustten op het centrale hof en het bestuur van alle delen
vann dit wereldrijk en zware en stijgende belastingen rustten op de onderdanen.14 4
Inn 1517, kort na zijn aantreden, verliet Karel V de Nederlanden voor
Spanjee en keerde er nadien slechts enkele malen voor korte tijd terug.
Zijnn langdurige afwezigheid werkte niet bevorderend op de banden
tussenn de gewesten en hun landsheer en deed hun uiteenlopende belangenn mettertijd sterker uitkomen. In de 16e eeuw groeide in de Nederlandenn het besef dat men veel bijdroeg aan de almaar stijgende uitgavenn voor de vele oorlogen van de Spaanse monarchie, terwijl
adequatee compensatie uitbleef. In Karels naam werden de Nederlandenn vanuit het hof te Brussel centraal geregeerd door achtereenvolgens
zijnn tante Margaretha van Oostenrijk (1517-1530) en zijn zuster Maria
vann Hongarije (1531-1555). De centrale regering, in wisselvallige en antagonistischee samenwerking met leden van de hoge adel, de gewestelijke
statenn en de staten-generaal, was primair gericht op de bevordering van
dee variërende Habsburgse dynastieke belangen, die soms wel, soms
niett parallel liepen met de belangen van de hoge adel, de steden en de
staten. .
Externn impliceerden de dynastieke belangen dat de Nederlanden
werdenn uitgebreid met de noordoostelijke streken die buiten het
Bourgondischee rijk waren gebleven, dat ze los gemaakt werden uit
oudee banden met Frankrijk en het Duitse rijk, en dat ze als geheel een
militair-strategischh tegenwicht boden tegen Frankrijk. Intern vereisten
zee een voortdurend streven naar versterking van de centrale macht
doorr meer eenheid en volgzaamheid te bewerkstelligen in politiek, bestuurlijkk en juridisch opzicht en meer en vastere inkomsten in fiscaal
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opzicht.. Kerkelijk was het doel een zelfstandige kerkprovincie te realiseren,, samenvallend met het territorium van de Nederlanden, beslissendee invloed te krijgen op alle belangrijke benoemingen binnen de
geestelijkee hiërarchie en onder de bevolking eenheid in religieus opzichtt te handhaven.
Tott 1549, het jaar van de zogeheten Pragmatieke Sanctie, waarbij de
statenn van de nu voor het eerst als geheel tamelijk onafhankelijke en
onderr één dynastie samengebrachte 'zeventien provinciën' trouw beloofdenn aan Karel V en zijn erfopvolgers, werd veel van dit alles ook
gerealiseerd.. In een lange reeks politieke en militaire verwikkelingen
slaagdee de centrale regering erin met sterke financiële en militaire
steunn vanuit Holland eerst Friesland te onderwerpen (1523), daarna
Utrechtt en Overijssel (1528), vervolgens de stad Groningen en de
Ommelandenn (1536) en tenslotte ook Gelderland (1543). Voor deze
streken,, die voorheen weinig geregeld bestuur en veel gewelddadige
internee partijstrijd hadden gekend, betekende de annexatie een toenemendee pacificatie van de betrekkingen, zij het in afgedwongen onderschikkingg aan de centrale regering in Brussel. Voor Holland betekende
hett onder meer een lang gewenst einde aan de Friese kaapvaart, aan
strubbelingenn met Utrecht en Gelderse plundertochten en daarmee
eenn betere beveiliging van grensgebieden en handelsroutes over de
Zuiderzeee en over de rivieren en het land naar het oosten.25
All in de jaren '20 was Karel V erin geslaagd Doornik (Tournai) te
veroverenn en Franse jurisdictie over Kroon-Vlaanderen en Artois te
beëindigen.. In de jaren '30 en '40 lukte het hem ook de Nederlanden
tee onttrekken aan jurisdictie van het Duitse rijk al bleven bepaalde belasting-- en bijstandsverplichtingen ten opzichte van het rijk bestaan.
Dee Nederlanden, nog steeds een samenstel van uiteenlopende gewestenn en verre van een geïntegreerde eenheid, werden zo toch een meer
onafhankelijkk geheel temidden van andere landen in wording/ 6
Hett streven naar versterking van de centrale macht en vergroting
vann de interne eenheid kreeg vooral een impuls in het begin van de
jarenn '30 met een reorganisatie van het centrale bestuur dat nu drie collateralee raden kreeg: de Geheime Raad, de Raad van State en de Raad
vann Financiën. In de jaren '40 werden op bescheiden schaal ook permanentee indirecte belastingen ingevoerd, de zogenaamde 'nieuwe
middelen'.. Vergeleken met Frankrijk vond deze invoering laat plaats
enn de voornaamste belastingen bleven via 'beden' toch afhankelijk van
instemmingg en medewerking van de gewestelijke staten, die hierdoor
ookk zelfde beschikking kregen over meer financiële middelen en enige
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controlee verwierven over de besteding van de belastingopbrengsten.27
Inperkingg van de macht van de staten vanuit het centrum door de gewestelijkee hoven voor rechtspraak meer bestuurlijke functies toe te
kennen,, lukte wel enigszins maar stuitte ook op tegenwerking vanuit
dee staten. Onvrede leefde eveneens onder de hoge edelen die in bestuurr en rechtspraak op centraal en gewestelijk niveau meer en meer
verdrongenn werden door juridisch geschoolde beambten uit de stadspatriciatenn en de recente ambtsadel. Ook hun bevoegdheden als stadhouderss en militaire commandanten werden ingeperkt. Tenslotte was
err verzet tegen centralisering vanuit de steden. Altijd gecompliceerd
doorr plaatselijke omstandigheden, speelde hierbij veelal inbreuken op
oudee stedelijke rechten en tradities en toenemende belastingdruk vanuitt het centrum een rol. Vanaf 1525 was er een golf van stedelijke oproeren,, onder andere in 's Hertogenbosch, Utrecht, Groningen en
Brussel.. In Gent kwam het later tot ernstig verzet dat door Karel V in
15400 met militaire middelen werd onderdrukt, waarna de stad diep
vernederdd werd en alle privileges verloor. Dat intimideerde weliswaar
anderee steden en staten maar bracht niet meer loyaliteit ten opzichte
vann de centrale regering teweeg.28 Wat de kerk en de religie betreft,
wistt Karel vanaf de jaren '20 van de paus volledige zeggenschap te krijgenn over alle belangrijke benoemingen - met pauselijke instemming
achteraf.. Herhaaldelijk werden plannen gemaakt voor kerkelijke reorganisatiee maar die kregen uiteindelijk pas onder Philips II in het plan
voorr de 'nieuwe bisdommen definitief vorm.29
Dee bestrijding van het in het begin van de 16e eeuw opkomende
protestantismee nam de regering krachtig ter hand: strenge plakkaten
werdenn afgekondigd en inquisiteurs met ruime volmachten aangesteld.
Publiekee boekverbrandingen, voornamelijk van werken van Luther,
werdenn georganiseerd en kort daarop, in 1523 en 1525, werden de eerste
'ketters'' in Brussel en Den Haag op de brandstapel gebracht. Tijdens
Karel'ss bewind werden in de Nederlanden, die halverwege de 16e eeuw
ruwwegg drie miljoen inwoners telden, waarschijnlijk ongeveer tweeduizendd mensen, vooral anabaptisten, getroffen door hetzelfde lot. In
naarr schatting enkele tienduizenden gevallen werd door de inquisiteurs
'onderzoek'' verricht, wat kon uidopen op boetes, confiscatie van bezittingenn en verbanning. Deze praktijken riepen in brede kring diepe en
blijvendee weerstand op, niet alleen onder de wellicht enkele honderdduizendenn die enige affiniteit hadden met een of andere variant van
protestantismee maar ook onder de meerderheid der katholieken. De
activiteitenn van de inquisiteurs werden algemeen beschouwd als een in127 7
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breukk op bestaande rechten en jurisdicties en om die reden soms ook
tegengewerktt door stedelijke regeringen en staten. Naast politieke en
juridischee bezwaren waren er ook morele bezwaren: tortuur, verminkingg en verbranding uitsluitend vanwege religieuze overtuiging, zonderr verder strafbaar gedrag, was voor velen niet acceptabel.30
Samenvattendd kan gesteld worden dat het Habsburgse regime er in
dee eerste helft van de 16e eeuw in slaagde een groot deel van zijn belangenn krachtig te bevorderen, maar de in veel opzichten toegenomen
drukk vanuit het ver weg in Spanje gelegen centrum riep tegelijk tegenkrachtenn op die na de opvolging door Philips II in 1555 eerst resulteerdenn in toenemend verzet en ondermijning van de koninklijke macht
enn vanaf 1565 in openlijke en omvangrijke opstand in de Nederlanden.
Wanneerr we het proces van staatsvorming in deze streken in de anderhalvee eeuw voorafgaand aan de Opstand bezien, kan allereerst geconstateerdd worden dat er een lange ontwikkeling plaatsvond naar een
groterr heerschappijverband. Die ontwikkeling verliep deels schoksgewijs,, deels geleidelijk, en kende min of meer sterke terugslagen, in het
bijzonderr in de decennia na 1477. Het grotere heerschappijverband
werdd als het ware over de voorheen meer autonome en kleinere heerschappijj eenheden op gewestelijk niveau aangebracht. Door hun onderschikkingg aan de Bourgondische en vervolgens de Habsburgse dynastiee boetten deze eenheden wel iets van hun autonomie in maar ze
blevenn ook in vele opzichten als institutioneel geheel en daarmee ook
alss relatief autonome machtsbases in stand. Hoewel de heerschappij
vanuitt het centrum geleidelijk meer doordrong op het gewestelijke en
plaatselijkee niveau bleef het toch grotendeels indirect rule.i[ Deels was
ditt onvermijdelijk, gezien de structurele belemmeringen voor elk centraall bewind die voortvloeiden uit de stand van maatschappelijke ontwikkeling,, deels kwam het voort uit het feit dat de vorming van een
groterr heerschappij- en bestuursverband in deze streken geen 'inheemse'' ontwikkeling was maar van 'buitenaf', vanuit Bourgondië, op gang
wass gekomen. De gewesten waren vrijwel steeds deel van een groter
geheell - eerst het Bourgondische rijk, later het Habsburgse Spaanse
rijkk - waarvan het zwaartepunt buiten de Nederlandse streken lag. Ze
raaktenn zo betrokken bij tussenstatelijke conflicten in het grotere Europesee kader die veelal nauwelijks uit hun eigen directe belangen
voortvloeidenn en daarmee vaak rechtstreeks strijdig waren. Binnen de
dynamiekk van het statenstelsel in wording in de 15e en 16e eeuw verwiervenn ze als geheel en onder een eigen naam gaandeweg een relatief
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autonomee positie.32 Intern vormden de Nederlanden echter zeker geen
eenheidd vergelijkbaar met die van een hedendaagse nationale staat. Pas
relatieff laat, in de jaren '40 van de 16e eeuw, waren alle gewesten binnenn een groter verband gebracht. Toen de Opstand uitbrak waren de
noordelijkee gewesten nog pas enkele decennia 'vereend', terwijl ze
daarvoorr veel langer op min of meer vijandige voet met elkaar verkeerdd hadden. De integratie tussen alle gewesten onderling was gering,
ookk die tussen de noordelijke en zuidelijke gewesten samen. Het lang
dominantee beeld van 'eenheid' voor de Opstand en 'scheiding' door de
Opstandd is dan ook niet adequaat.33 Hoewel er omstreeks 1500 aanwijzingenn zijn voor een duidelijker besef van de politieke betekenis van de
eigenn 'Dietse' taal en in het begin van de eeuw onder delen van de geletterdee elites voor het eerst sprake is van nationaal aandoende mythevormingg — de mythe van de 'Bataafse herkomst' van de Hollanders —
kann zeker nog niet gesproken worden van een Nederlandse natie.34 Gezienn de discussie in het vorige hoofdstuk, was de integratie tussen de
standen,, tussen de gewesten en tussen regeerders en geregeerden daarvoorr nog onvoldoende ontwikkeld en was van andere aspecten van natievormingg nog niets of nauwelijks iets waarneembaar.
Ookk de staatsvorming verkeerde nog in een pril stadium. Er was wel
eenn relatief autonome centrale heerschappijstructuur met een zekere
matee van interne differentiatie en specialisatie, maar de centralisering
diee daarvan uitging, stuitte steeds weer op forse tegenkrachten. Wat de
belastingenn betreft, wist het centrum wel haar inkomsten sterk te vergrotenn maar hett beschikte nog niet over een belastingmonopolie, veeleerr was er sprake van een polypole structuur van besluitvorming en beschikkingg over belastingen. Iets soortgelijks gold voor het gebruik van
geweld:: het centrum streefde wel naar een exclusieve aanspraak op het
gebruikk van geweld en naar concentratie van geweldsmiddelen, maar
ookk anderen — leden van de hoge adel, gewestelijke staten en steden —
kondenn over eigen geweldsmiddelen beschikken en uit bijvoorbeeld de
stedelijkee opstanden bleek hoezeer het centrum zich steeds opnieuw
gedwongenn zag gebruik te maken van geweld om zijn aanspraken te
herstellenn en te handhaven. Er was nog geen stabiel, duurzaam en effectiefcentraall geweldsmonopolie, het proces van geweldsmonopoliseringg bevond zich nog in een vroege fase. En dat tekende ook het hele
process van statenvorming in West-Europa in deze eeuwen: het endemische,, frequente en omvangrijke geweld, zowel tussen de staten en staatachtigee formaties in wording als binnen de afzonderlijke staten.
Inn dit licht was de Opstand geen uitzonderlijk verschijnsel in het
129 9

C I V I L I S E R I N GG

EN D E C I V I LISER1 NG

toenmaligee Europa en impliceerde hij evenmin een scherpe breuk met
dee voorafgaande periode. De historicus Geoffrey Parker heeft: wel de
langee duur van het conflict, van 1565 tot 1648, en het min of meer permanentee oorlogsgeweld tussen 1572 en 1607 en hernieuwd tussen 1621
tott 1647 uitzonderlijk genoemd, waarbij de strijd tot in de jaren '90
vann de 16e eeuw bovendien vele trekken van 'revolutie' en 'burgeroorlog'' vertoonde.35 In de hele geschiedenis van 'Nederland' is deze periodee degene geweest met het meeste politieke en militaire geweld. Het
gedetailleerdee verloop van de Opstand - de verschillende fasen, de
deelnamee van verschillende actoren om uiteenlopende redenen op verschillendee tijdstippen - is hier niet aan de orde, maar enkele aspecten
verdienenn in het verband van dit betoog nog vermelding.
Dee Opstand was begonnen en heeft zich ontwikkeld als verzet — in
hett noorden uitlopend op een succesvolle separatistische beweging tegenn twee sterke krachten in het vroeg-moderne Europa: de in onderlingee coalitie verbonden en op machtsvergroting gerichte krachten van
hett koninklijke absolutisme en de rooms-katholieke kerk. Het doel
vann beide was de toen al relatief rijke Nederlandse gewesten meer te
beheersenn en voor degenen die met dit streven geconfronteerd werden,
zouu dat onvermijdelijk verdere aantasting met zich meebrengen van
voorheenn bestaande individuele, corporatieve, stedelijke en gewestelijkee privileges, rechten en vrijheden; het zou leiden tot het betalen van
meerr belastingen en een afnemende controle op de besteding daarvan
enn tot het verliezen van de betrekkelijke vrijheid zelf te bepalen wat
menn geloofde. Hoe groot de verschillen in stand en maatschappelijke
positie,, in motieven en belangen van de verschillende groepen die aan
dee Opstand deelnamen, ook waren, toegeven zou voor allen vrijwel
zekerr machtsverlies betekend hebben.
Ditt werd veelal scherp beseft en tijdens de Opstand keerde men zich
dann ook tegen het streven naar machtsuitbreiding door koning en kerk
enn werd vooral het bestaande verdedigd. De voornaamste 'ideologische'' thema's die tot uitdrukking kwamen, stemden daarmee overeen:
dee rechten en belangen van standen, steden en gewestelijke staten; de
grenzenn van de koninklijke macht; het recht op verzet bij misbruik van
diee macht; het belang van religieuze tolerantie en de afwijzing van vervolgingg van 'ketters', al ontbrak het tot in de 17e eeuw niet aan fanatiserendee bewegingen onder bepaalde groepen katholieken en protestanten. 366 Met andere woorden: men ging in tegen centraliserende
staatsvormingg van een bepaalde signatuur. De prijs die daarvoor betaaldd moest worden was hoog: langdurige bedreiging en destructie,
130 0

STAATSVORMING,, POLITIEK GEWELD EN BURGERLIJKE CIVILISERING

grootschaligg geweld, een aanzienlijk verlies aan mensenlevens, zeer
hogee financiële lasten.37 Zonder die kosten en zonder omvangrijk gewelddadigg verzet was de Republiek, was Nederland, niet ontstaan.
Overigenss waren natuurlijk ook andere condities van grote betekenis:
dee relatief gunstige geopolitieke positie van de noordelijke gewesten en
dee sterke economische ontwikkeling van vooral Holland en Zeeland
vanaff het einde van de 16e eeuw; de gecompliceerde internationaal politiekee verhoudingen en militaire conflicten waarin het Spaanse rijk
steedss verwikkeld was, die periodiek scherpe grenzen stelden aan de financiëlee en daarmee ook aan de militaire middelen die ingezet konden
wordenn om de Opstand te onderdrukken; en de financiële en militaire
steunsteun die de opstandelingen ontvingen van Engeland en van Franse en
Duitsee protestanten.
Zoalss het calvinisme door de strijd tegen het katholicisme tot op zekeree hoogte daarvan het spiegelbeeld werd, zo werd de nieuwe staat, de
Republiekk der Zeven Verenigde Nederlanden, in zekere zin het spiegelbeeldd van de dynastieke staatsvormen die in Europa van de 16e tot
hett einde van de 18e eeuw domineerden. Ondanks de aarzelende acceptatiee van de nieuwe staatsvorm, wat onder meer bleek uit het aanvankelijkee zoeken naar een nieuwe vorst, en ondanks de grote moeilijkhedenn uit de begintijd ontstond in de laatste decennia van de 16e
eeuww en de eerste van de 17e een politieke structuur met een aantal
specifiekee trekken die voor de latere ontwikkeling van Nederland,
onderr meer wat betreft het gebruik van politiek geweld en de processenn van pacificering en civilisering, van grote betekenis zouden zijn.
Tenn tijde van de vrede van Munster in 1648 telde de Republiek omstreekss 1,8 miljoen inwoners, van wie bijna de helft in de provincie
Hollandd woonde, voor het merendeel in steden. De vrede bracht de
Republiekk internationale erkenning als onafhankelijke staat. Door de
Opstandd was het koninklijke centrum met zijn streven naar machtsuitbreidingg weggevallen en gaandeweg groeide een situatie waarin de
soevereiniteitt en het algemene bestuur berustten bij de Staten van de
afzonderlijkee provincies en de Staten-Generaal, samengesteld uit afgevaardigdenn van de provincies. Zowel het gezag als de bestuurlijke activiteitenn van de provinciale Staten en van de Staten-Generaal namen
sterkk toe en beide ontwikkelden min of meer stabiele procedures en
praktijkenn voor algemeen en dagelijks bestuur, onder meer via vaste
commissies.. De verschillende competenties waren lang niet altijd helderr afgebakend wat veelvuldig aanleiding gaf tott taaie geschillen over
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specifiekee kwesties. De Republiek was een statenbond én een bondsstaat,, een federatie én een confederatie. Er was, strikt genomen, geen
centraall belastingmonopolie en geen uniform belastingsysteem voor
hett hele territorium — elke provincie behield daarin een zekere autonomiee — maar de beoogde opbrengsten van de belastingen werden wel
centraall vastgesteld met voor elke provincie, deels naar draagkracht,
eenn vast aandeel. Er was evenmin een centraal geweldsmonopolie — de
stedenn beschikten bijvoorbeeld over eigen geweldsmiddelen onder anderee in de vorm van schutterijen — maar de provincies beschikten ook
weerr niet over eigen legers, wél betaalden ze elk afzonderlijke regimentenn van het leger waardoor ze ook invloed hadden. De zeven provinciess kenden elk eigen Statenvergaderingen die binnen het ruimere
kaderr van de Republiek op het eigen territorium nagenoeg soeverein
waren.. Holland, bijvoorbeeld, werd bestuurd door de Staten van Holland,, waarin de ridderschap van het gewest één stem uitbracht en afgevaardigdenn van de achttien steden van de provincie ook elk één stem.
Dee Staten van de overige provincies waren op soortgelijke wijze samengesteld,, al was de macht van de adel in de oostelijke provincies wat
groterr dan in de westelijke waar de afgevaardigden van de steden domineerden.. De Staten-Generaal behartigde de gemeenschappelijke
takenn van de Republiek: buitenlandse zaken, leger, oorlogvoering en
dee daartoe benodigde belastingen, en het bestuur van de generaliteitslanden.. Bij belangrijke zaken moest dit college in principe met eenstemmigheidd beslissen terwijl de afgevaardigden meestal primair de
belangenn van hun eigen provincies bepleitten. Praktisch werd echter
veell geregeld buiten de vereiste eenstemmingheid om. Binnen dit geheell werden belangrijke nineties vervuld door de stadhouders. Oorspronkelijkk waren zij gouverneurs geweest namens de vorstelijke
landsheerr maar door de Opstand waren zij 'eerste dienaar van de Staten'' geworden die nu immers de soevereiniteit belichaamden. De Statenn konden in principe een stadhouder benoemen en ontslaan, maar
zee waren daar niet volledig vrij in, in feite ontstond een zekere erfopvolgingg en ook wisten de stadhouders hun positie soms fors te versterken.. De stadhouders hadden invloed op de buitenlandse politiek, ze
haddenn een toezichthoudende functie voor de rechtspleging en benoemingsrechtenn in die sfeer, ze bemiddelden bij geschillen tussen de provincies,, ze werden geacht de 'ware religie' te handhaven en ze hadden
eenn belangrijke militaire taak: opperbevelhebber van het leger (kapitein-generaal)) en van de vloot (admiraal-generaal).
Binnenn de provincies was de autonomie van de afzonderlijke stads132 2
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regeringenn relatief groot. Zij bestonden uit colleges van doorgaans
enkelee tientallen regenten (de vroedschap), die onder andere de voornaamstee stedelijke ambtenaren benoemden onder wie de burgemeesterss voor het dagelijks bestuur en de schout en schepenen voor de
rechtspraak.. In voorkomende gevallen vulde de vroedschap zichzelf
aann met leden uit de bovenste laag van plaatselijke welgestelde en aanzienlijkee families, het regentenpatriciaat. De stadhouder van de provinciee kon daarbij meestal kiezen uit een dubbeltal namen dat de
vroedschapp hem voorlegde.
Ruimm twee eeuwen lang bleef deze gecompliceerde politieke structuur
inn grote trekken intact. Binnen de Republiek gaf de provincie Holland,, die omstreeks 60% van alle benodigde belastingen bijdroeg, vaak
dee doorslag en binnen de Staten van Holland namen de afgevaardigdenn van Amsterdam de machtigste positie in. Dit schiep een zekere tegenstellingg met de stadhouder, meestal een prins uit het Huis van
Oranje,, met name in kwesties van leger en vloot. De rijke koopliedenregentenn uit het westen, georiënteerd op handel en zeevaart en afkerig
vann oorlogvoering die daar niet aan bijdroeg, gaven doorgaans de
voorkeurr aan een sterke vloot, terwijl de stadhouder dynastieke en territorialee ambities koesterde en mede ter bescherming van de oostelijke
provinciess — waar hij ook meer macht bezat en aanhang had onder de
adell — veelal streefde naar een sterk landleger. De beide 'partijen' die
zichh onder meer langs deze spanningsas aftekenden, stonden bekend
alss 'staatsgezinden' en als 'prinsgezinden' of 'oranjegezinden'.38 Deze
bijzonderee institutionele en politieke structuur - zonder duidelijk
machtscentrum,, zij het onder Hollandse hegemonie; in hoge mate gedecentraliseerdd naar gewesten en daarbinnen weer naar steden; veeleer
vann 'onderaf' opgebouwd dan van 'bovenaf' gereguleerd en daarmee
bestaandee uit een complex geheel van machtsbalansen op en tussen het
plaatselijke,, provinciale en generaliteits-niveau — vormde twee eeuwen
langg het kader waarin politiek geweld zich zowel afspeelde als beheerst
werd,, en waardoor de pacificering van de samenleving gestalte kreeg.
3 .. POLITIEK GEWELD IN DE I 7 E EN I 8 E EEUW

Inn de tweede helft van de 17e eeuw zijn vooral de jaren 1650 en 1672 getekendd door politiek geweld en de dreiging daarvan. In een slepend
conflictt tussen stadhouder Willem II, zoon van de succesvolle veldheer
enn stadhouder Frederik Hendrik, en de Staten van Holland - in het
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bijzonderr de Amsterdamse stadsregering - over demobilisering van
troepenn van het Staatse leger, deed zich in de zomer van 1650 een plotselingee wending voor. Met een krappe meerderheid besloten de Staten,
onderr Amsterdamse druk, eenzijdig tot demobilisatie over te gaan,
waartegenn de stadhouder zich verzette. Hij was voorstander van een
groott landleger, betreurde de vrede van 1648, en wilde mogelijk de
strijdd tegen Spanje heropenen. Vergezeld door een afvaardiging van de
Staten-Generaall en vierhonderd edelen en troepen deed hij een poging
tott intimidatie van verschillende Hollandse stadsregeringen die Amsterdamm gesteund hadden. Die poging mislukte in Amsterdam zelf
waarr bij zijn bezoek de voltallige schutterij een parade hield en de
vroedschapp weigerde hem te woord te staan. Diep beledigd keerde de
stadhouderr terug naar zijn hof in Den Haag, zinnend op genoegdoening.. Enkele dagen later liet hij zes leden van de Hollandse Staten,
waarr zich overigens geen Amsterdamse regenten onder bevonden, in
Denn Haag arresteren en gevangen zetten op het slot Loevestein bij
Gorcum.. Hij had besloten een overval op Amsterdam te plegen om zo
dee politieke macht van de stad te breken, een idee dat al langer leefde
inn kringen van het stadhouderlijk hof.39 Onder leiding van de Friese
stadhouderr Willem Frederik trokken 12.000 man Staatse troepen, afkomstigg uit Gelderse garnizoenen, onder dekking van de nacht naar
Amsterdam.. Een deel van de troepen verdwaalde, bovendien werden
zee waargenomen door een te paard passerende postbode, op weg naar
dee stad. Net op tijd geïnformeerd, werd de stad in staat van verdedigingg gebracht en restte de troepenmacht niet veel anders dan een voorlopigg beleg te slaan. Onderhandelingen tussen stadhouder en Amsterdamsee regenten brachten korte tijd later de ontknoping: de
stadsregeringg ging accoord met de wens van de prins in mindere mate
tee demobiliseren, de troepen werden teruggetrokken, de verdediging
vann de stad weer op normale voet gebracht en leden van de machtige
familiee Bicker - al geruime tijd aanvoerders van de oppositie tegen de
stadhouderr - traden uit de stadsregering.40 Niettegenstaande de dreigendee situatie kwam het niet tot openlijk geweld, de gewapende
machtsgreepp van de stadhouder mislukte grotendeels en toen hij enkelee maanden later op 24-jarige leeftijd aan de kinderpokken bezweek,
haaldee menig regent opgelucht adem. Een week na zijn dood werd zijn
zoonn Willem III geboren; het zogenaamde stadhouderloze tijdperk,
hett eerste, dat duurde van 1650 tot 1672, was begonnen.
Hett formele einde van dit tijdperk, dat een forse versterking van de
staatsgezindee regenten-oligarchie, onder andere onder leiding van de
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pensionariss van de Staten van Holland, Johan de Witt, met zich mee
hadd gebracht, kwam in juli 1672, het tweede jaar dat politieke geweldplegingg te zien heeft gegeven. Onder toenemende oorlogsdreiging en
oorlogsverklaringen,, van Engeland in maart, van Frankrijk en de bisdommenn Keulen en Munster in april en mei, ontstond zowel een omvangrijkee verwarring, paniek en desorganisatie als een sterke beweging
tenn gunste van de adspirant-stadhouder Willem III, die begin juli door
dee Staten-Generaal als stadhouder beëdigd werd. Zonder veel effectievee verdediging - de vijandelijke overmacht was zeer groot - werden
hethet zuiden en het oosten van de Republiek door Franse, Keulse en
Münstersee troepen bezet. Begin juni trok Willem III als kapitein-generaall zijn leger terug achter de waterlinie, die van Muiden aan de
Zuiderzeee via Bodegraven en Schoonhoven naar Gorcum aan de Waal
liep.. Eind juni werd Utrecht door het leger van de Franse koning Lodewijkk XTV bezet. De Staten-Generaal toonden zich bereid in ruil
voorr vrede de generaliteitslanden in het zuiden af te staan maar Lodewijkk wilde meer: onder andere een groot deel van de streek rond Nijmegenn en publiek herstel van de katholieke kerk in de Republiek. Die
wenss versterkte de volkse, deels protestantse en orangistische, bewegingg in de Zeeuwse en Hollandse steden die tegen de staatsgezinde regenten,, vóór de stadhouder en vóór voortzetting van de strijd was.
Doorr succesvolle zeeslagen tegen de Franse en Engelse vloot, een zeer
omvangrijkee uitbreiding van het Staatse leger, militaire bijstand van de
Duitsee keizer en Brandenburg, en de inname van Bonn in 1673 door
Willemm III moest het Franse leger wijken uit de Republiek. In 1674
volgdee vrede met Engeland, Munster en Keulen, en in 1678 ook met
Frankrijk.. Hoewel deze jaren leidden tot een grote machtstoename
vann Willem III - het stadhouderschap en het kapitein-generaalschap
werdenn erfelijk verklaard en hij verwierf grote invloed in de provincies
Utrecht,, Gelderland en Overijssel - werd de laatstgenoemde vrede,
ondankss zijn actieve oppositie, door de regenten toch doorgezet.
Watt het binnenlandse politieke geweld in 1672 betreft, was de situatiee onoverzichtelijk en complex. In de provincies, steden en dorpen
speeldenn naast de oorlogsgebeurtenissen en een brede weerzin tegen
hett bewind van de staatsgezinde regenten allerlei specifieke omstandighedenn een rol. In nogal wat steden werden oranjegezinde regenten
inn de stadsregeringen geholpen waarbij acties vanuit de burgerij en de
doorr hen beheerste schutterijen alsook oproeren en demonstraties beslissendd waren.41 Openbare geweldpleging werd in veel gevallen op
gangg gebracht door de ene regentenfactie tegen de andere, met behulp
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vann tussenpersonen uit de burgerij of een clientèle onder de schutters
enn lagere strata in de steden en onder boeren op het platteland. Vanaf
eindd augustus werden onder leiding van de stadhouder staatsgezinde
regentenn in Holland systematisch vervangen door prinsgezinden, van
eenn totaal van 460 regenten werden er 130 vervangen. Bij de militaire
strijdd in 1672 vielen waarschijnlijk vele honderden doden en gewondenn en in de bezette delen van de Republiek vonden verwoestingen en
plunderingenn plaats, maar het binnenlandse politieke geweld in het
niet-bezettee deel was over het geheel genomen gematigd en werd veelal
zorgvuldigg door plaatselijke leiders beheerst. Gedurende maanden van
ongeregeldhedenn in vele plaatsen in Holland en Zeeland viel slechts
eenn handvol doden. De moord op de gebroeders de Witt in Den
Haag,, die gelyncht werden door een daartoe aangezette groep, werd
doorr de autoriteiten oogluikend toegestaan en nimmer bestraft.41 Het
symboliseerdee de tijdelijk tanende macht van de staatsgezinde regenten,, van wie overigens velen hun posities wisten te behouden.
Naastt deze twee roerige episoden waren er in de tweede helft van de
17ee eeuw ook een aantal meer op zichzelf staande oproeren. Volgens de
historicuss Rudolf Dekker, die oproeren in Holland tussen 1600 en
17955 onderzocht, waren voedseloproeren in de 17e eeuw - en ook in de
18ee eeuw - zeldzaam.43 Hij vermeldt een oproer in Haarlem in 1693 en
inn de laatste jaren van de eeuw eveneens in Haarlem en in Gouda in
verbandd met de prijs van boekweitmeel. In verschillende andere steden
kwamenn rellen voor in verband met voedselproblemen. Anti-fiscale
oproerenn en rellen tussen 1600 en 1795 kwamen meer voor. Voor de
helee periode telde Dekker ruim dertig oproeren en een tachtigtal rellen
vann beperkter omvang. In de tweede helft van de 17e eeuw vonden
zevenn anti-fiscale oproeren plaats. In enkele gevallen speelden daarbij
zekerr ook andere motieven mee, zoals bij het Tabaksoproer in Haarlemm in 1690 en bij het Aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam. 44
Naa de eerste helft van de 17e eeuw vormden godsdienstige kwesties
nauwelijkss meer een aanleiding voor openlijk collectief geweld, al valt
tee wijzen op protestantse agitatie tegen katholieken hier en daar in het
crisisjaarr 1672, in de jaren '40 van de 18e eeuw, alsook een eeuw daarna.. Meer uitgesproken politieke motieven waren belangrijk in 1672,
zoalss al geschetst, en bij oproerigheid in het noordelijk deel van Hollandd in 1653 waar enige oranjegezindheid naar voren kwam bij volksverzett tegen verslechterende economische omstandigheden ten gevolgee van de eerste oorlog tussen de Republiek en Engeland (1652-1654).
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Nietteminn waren tegenstellingen tussen regentenfacties ook hier fundamenteel.45 5
Dee genoemde oproeren duurden meestal niet langer dan een dag, in
zeldzamee gevallen enkele dagen. Geweldpleging tegen personen was
niett afwezig maar wel zeldzaam.46 Bedreiging en intimidatie en bovenall plundering van woonhuizen van degenen die tijdens het oproer als
volksvijandenn golden - sommige regenten of belastingpachters47 warenn regel. Stadssoldaten, schutterij of troepen van de Staten van de
provinciee onderdrukten de oproeren doorgaans snel, waarbij kleine
aantallenn zwaargewonden en soms ook doden vielen. De justitie achteraff leidde ook wel tot terechtstellingen maar opvallend is dat deze
rechtsplegingg vrijwel altijd behoedzaam en gematigd werd uitgevoerd
enn soms ook achterwege werd gelaten om geen nieuwe oproerigheid
uitt te lokken. Waar de hogere overheden wel aandrongen op de harde
hand,, bleven plaatselijke bestuurders voorzichtiger. Tot arrestaties van
grotee groepen oproerlingen kwam het zelden, Dekker noemt een gemiddeldd aantal van tien.48
Tegenn het einde van de 17e eeuw en in het begin van de 18e was de Republiek,, onder leiding van de nu samenwerkende stadhouder en de
Statenn van Holland, politiek en op grote schaal ook militair betrokken
bijj de 'Glorious Revolution' van 1688 in Engeland — die de stadhouder
tott koning van Engeland maakte - en bij twee langdurige oorlogen, de
Negenjarigee oorlog met Frankrijk (1688-1697) en de Spaanse successieoorlogg (1702-1713). In deze periode trad de Republiek voor het laatst
internationaall als 'grote mogendheid' op. Aangezien de actieve oorlogshandelingenn zich overwegend afspeelden in het Rijnland en de
zuidelijkee Nederlanden, op zee en in koloniale gebieden ver buiten
Europa,, en de legermacht van de Republiek overwegend bestond uit
buitenlandsee beroepssoldaten bleven directe invloeden op de binnenlandsee situatie van de Republiek beperkt. De oorlogstoestand droeg
well bij aan enkele oproeren in deze tijd.
Mett de dood van de kinderloze stadhouder-koning in maart 1702 in
Engelandd nam het tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) een
aanvang.. Willem III had zich als stadhouder willen laten opvolgen
doorr Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland, maar de Staten
vann Holland gaven hieraan geen gevolg. Bovendien hadden zij rekeningg te houden met de machtige koning van Pruisen, een kleinzoon
vann de oudste dochter van Frederik Hendrik - van wie sinds kort territoriaa aan de Republiek grensden en met wie de Republiek internatio137 7
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naaii geallieerd was. Bij de dood van Willem III eiste hij zowel de titel
'Prinss van Oranje' als de daaraan verbonden rechten en erfenis op en
bezettee hij alvast Lingen. De veranderingen in de politieke machtsverhoudingenn ten gunste van de staatsgezinden die nu op gang kwamen,
leiddenn tot zogenaamde wetsverzettingen in meerdere steden waarbij
oranjegezindee regenten uit de stadsregeringen werden verwijderd. In
hett oosten van de Republiek kwam het tot de zogeheten 'plooierijen'.49
Hoewell hierbij eisen tot herstel van oude rechten vanuit de van politiekee macht buitengesloten burgerij naar voren kwamen - zoals eerder
ookk in 1672 was gebeurd - is niet aan de conclusie te ontkomen dat
factiestrijdd tussen regenten onderling ook hier een belangrijke rol
speelde.. Oproerdreiging werd door de ene partij tegen de andere uitgespeeld.. Bij de justitiële repressie werden in de stad Amersfoort twee
leiderss van de burgerij voor het stadhuis onthoofd, een derde werd verbannenn nadat men hem het zwaard over het hoofd gezwaaid had. Voor
anderee betrokkenen volgde pardon en amnestie. 50
Inn de eerste vier decennia van de 18e eeuw is verder niet veel te merkenn van openbare geweldpleging met een politiek karakter. Incidentele
enn weinig omvangrijke belastingtroebelen deden zich wel voor: in
Krommeniee in 1707, in Hoorn in 1711, in Alkmaar in 1714 en in Amsterdamm in 1731. Deze oproeren duurden een dag lang en brachten
voorall geweldpleging tegen bezittingen van belastingpachters met zich
mee.. In de jaren 1740 en 1741 leidde voedselschaarste en hoge prijzen
tott voedselrellen in meerdere Hollandse steden.
Internn politiek geweld op grotere schaal brak uit in de jaren 1747 en
1748.. In nagenoeg alle provincies en in vele steden kwamen voorheen
betrekkelijkk stabiele plaatselijke machtsverhoudingen onder grote
drukk te staan en leidde openbare geweldpleging tot verandering in die
verhoudingen.. In 1740 was de Oostenrijkse successie-oorlog begonnenn tussen enerzijds Frankrijk en anderzijds Oostenrijk, Engeland en
Spanje.. De Republiek was met de laatste drie mogendheden verbonden.. Aanvankelijk stelde de Republiek zich terughoudend op en beperktee men zich tot het sturen van troepen naar de zuidelijke Nederlandenn en naar Oostenrijk. In 1747 besloot de Franse koning Lodewijk
XVV evenwel de betrekkingen met de Republiek te forceren: in april
viell een Franse legermacht Staats-Vlaanderen binnen. De nu volgende
gebeurtenissenn vertoonden familie-gelijkenissen met de ontwikkelingenn in 1672, wat ook door vele tijdgenoten werd beseft. Verhalen over
oorlogsgruwelenn uit de mond van vluchtende ooggetuigen en geruch138 8
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tenn over verraad schiepen in Zeeland en wat later ook in Holland een
klimaatt van onrust, onzekerheid en paniek. Dit werd uitgebuit door
oranjegezindee regenten en ging gepaard met volksmolest tegen staatsgezindee regenten in verschillende Zeeuwse steden. Het resultaat was
datt Willem IV, zoon van de in 1711 omgekomen Johan Willem Friso,
eindd april door de Staten van Zeeland benoemd werd tot stadhouder
enn kapitein-generaal. In mei volgden de andere provincies en in decemberr werd Willem uitdrukkelijk erkend als erfelijk stadhouder in
beidee linies. Hij leek tevreden met dit 'herstel' van zijn positie op 'legale** wijze — van volksbewegingen moest hij niets hebben, van burgerlijk
radicalismee nauwelijks meer — maar dat gold niet voor een van zijn
voornaamstee adviseurs, de edelman Willem Bentinck van Rhoon. Intrigerendd en manipulerend met hulp van lokale handlangers zorgde hij
opp belangrijke plaatsen voor burgerverzet en volksgemor teneinde
staatsgezindee regentenfacties onder druk te zetten en te houden.5'
Dee oorlogshandelingen verliepen intussen ongunstig voor de Republiek:: in mei 1747 had het Franse leger heel Staats-Vlaanderen bezet en
inn juli werd Bergen-op-Zoom belegerd, dat in september werd ingenomen.. Geldgebrek noopte de Staten van Holland en de andere provinciess tot extra belastingheffing en het streven naar vrede. De toch al als
hoogg ervaren belastingdruk, de stijgende voedselprijzen, de afkeer van
corruptee praktijken onder de regenten — in pamflettencampagnes
breedd uitgemeten - en opnieuw ontwakend besef onder de burgerij op
zeggenschapp in bestuur en schutterijen, mede tot leven gewekt door de
mobilisatie,, hielden de bevolking, aangespoord door oranjefacties, in
dee gehele Republiek in beweging. Het streven naar machtsherstel voor
dee stadhouder ontwikkelde zich in het noorden en westen van de Republiekk tot een burgerlijke hervormingsbeweging - de Doelistenbeweging,, zo genoemd naar de schuttersdoelen waar vergaderd werd diee naar inhoudelijke eisen beschouwd niet anders dan gematigd kan
wordenn worden genoemd.52 Nadat ook de stadhouder geopteerd had
voorr vrede, begonnen lange onderhandelingen die in oktober 1748
leiddenn tot de vrede van Aken. Voor de Republiek waren de voorwaardenn niet gunstig en deze vrede is wel 'de begrafenis van de Republiek
alss grote mogendheid' genoemd.
Dee binnenlandse situatie bleef roerig tot het einde van 1748. In het
voorjaarr waren de Staten van de provincies Friesland en Groningen in
toenemendee mate onder druk gezet door acties van burgerij en boeren
tegenn de extra belastingheffingen en vóór meer invloed op bestuur en
rechtspraak.. Het terugtrekken van de garnizoenen door de stadhouder
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dwongg de Staten tot toegeven. Begin juni kwam het tot geweldpleging
tegenn gehate belastingpachters in Haarlem, Leiden, Den Haag en
Amsterdam.. Omdat de schutters, afkomstig uit de burgerij, in de
eerstgenoemdee steden in dit geval niet bereid waren te schieten op
stadgenotenn moesten de stadsregeringen toegeven: de verpachting van
belastingenn werd afgeschaft en de inning van belastinggelden gestaakt.
Zoo niet in Amsterdam waar de onwilligheid van de schutters verdween
toenn plunderaars zich ook tegen burgerwoningen leken te gaan richten.. Men schoot met scherp en twee oproerlingen werden opgehangen
uitt de vensters van de Waag op de Dam in het centrum van de stad. Bij
dezee executie brak paniek uit, soldaten schoten in de massa, er vielen
gewondenn en er verdronken mensen in de nabijgelegen gracht, het
Damrak.. Omdat de stadhouder eind juni voorstelde overal het belastingpachtenn af te schaffen en andere mogelijkheden tot heffing na te
gaan,, werd het Amsterdamse beleid gedesavoueerd en werd de weg geopendd voor andere eisen vanuit de burgerbeweging. Bentinck zag zich
nuu gedwongen een groeiend radicalisme te beteugelen, wat hem redelijkk lukte. In september bezocht Willem IV Amsterdam, hij zette de
burgemeesterss opzij, verving een deel van de vroedschap, sprak welwillendd met enkele gematigden uit de burgerij maar veranderde niets in
fundamentelee zin. Wetsverzettingen elders in Holland volgden, uitgevoerdd door twee commissarissen van de Staten. Toen ondanks deze
stappenn hier en daar de burgerbewegingen toch doorgingen, zette de
stadhouderr troepen in om de orde te handhaven. Onder de burgerij
begonn groeiende teleurstelling in de oranjeparrij zich af te tekenen en
naa de plotselinge dood van Willem IV in 1751 kregen zowel de hervormingsgezindee Doelisten als de nieuwkomers in de stadsregeringen het
moeilijk." "
Dee eerste drie decennia na 1750 verliepen tamelijk rustig op een enkel
incidenteell oproer na en ook in de buitenlandse betrekkingen bleef de
Republiekk buiten schot. Mede omdat de eigen militaire kracht gering
was,, bleef men tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) neutraal.
Aann deze zwakte lag een binnenlands conflict ten grondslag: de oranjepartijj wenste uitbreiding van het leger, daarin gesteund door de oostelijkee landprovincies, terwijl de zeeprovincie Holland, met Amsterdam
voorop,, de voorkeur gaf aan vergroting en verbetering van de vloot.
Tott halverwege de jaren '7° v a n de 18e eeuw bleef een patstelling besluitvormingg in de Staten-Generaal blokkeren. Het aan de macht
komenn van stadhouder Willem V in 1766, toen hij achttien jaar was,
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veranderdee nauwelijks iets: de nieuwe stadhouder was een onbekwaam
bestuurder.S4 4
Hett conflict over legeruitbreiding versus vlootherstel bereikte een
nieuww hoogtepunt bij het uitbreken van de oorlog tussen Engeland en
dee Amerikaanse koloniën (1775-1783). Onder de zich nu geleidelijk als
derdee partij - naast de staatsgezinden en de oranjepartij - aftekenende
'burgerpartij'' en onder een deel van de regenten koesterde men sympathiee voor de Amerikaanse zaak, terwijl de oranjepartij belast raakte
mett het odium pro-Engels te zijn. In 1777 kwam het tot enig herstel
vann de vloot, twintig oorlogsschepen, die werden ingezet om de handell met Amerikanen in het Caraïbisch gebied te beschermen. Hierop
begonn de Engelse marine Nederlandse schepen aan te houden, waarbij
dee stadhouder in de Staten-Generaal harde tegenmaatregelen voorkwam.. In 1778 overlegden afgevaardigden van Amsterdam te Aken in
hett geheim met Amerikanen over een toekomstig handelsverdrag.
Toenn het concept van dit verdrag de Engelse regering in handen was
gevallen,, verklaarde zij, eind 1780, de oorlog aan de Republiek.
Dezee vierde oorlog met Engeland (1780-1784) verliep voor de Republiekk desastreus en speelde de 'burgerpartij' steeds meer politieke ammunitiee in handen voor verzet tegen de stadhouder en de oranjegezindee regenten. In september 1781 was het pamflet Aan het Volk van
Nederland'' verschenen dat snel grote bekendheid verwierf. Het bevattee felle kritiek op de stadhouder en de heersende politieke verhoudingenn en ontvouwde in grote trekken een politiek programma voor de
burgerbeweging,, nu 'patriotten' genaamd. Door de gehele Republiek
kwamenn vervolgens contacten tot stand tussen leidende burgers en
ideeënn over verkiezing van burgerrepresentanten en over oprichting
vann bewapende vrijkorpsen van burgers werden overal gemeengoed.
Tott daadwerkelijke oprichting van zulke korpsen kwam het in tal van
plaatsenn in 1782 en 1783. De oppositionele burgers kregen hierbij steun
vann staatsgezinde regenten die het burgerlijk anti-orangisme als in hun
eigenn belang zagen. Deze patriottische beweging was de eerste liberaalnationalistischee en enigszins democratische politieke beweging in Nederland.. De beweging was een uiting van de mate waarin het proces
vann natievorming binnen de Republiek inmiddels gevorderd was en
droegg bij aan verdere ontwikkeling van dat proces.
InIn december 1784 werd in Utrecht een nationaal congres van vrijkorpsenn gehouden en de druk van de burgerbeweging op stedelijke en
provincialee regeringen nam toe. Halverwege de jaren '80 omvatte de
bewegingg in de hele Republiek omstreeks 27.000 bewapende militie141 1
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leden.. Hier en daar, onder meer in den Haag, Rotterdam, Haarlem en
Leiden,, vonden gewelddadige botsingen plaats tussen vrijkorpsen en
doorr orangisten aangezette groepen uit de lagere strata van de bevolking,, waarbij in Rotterdam vier doden vielen doordat het vrij korps het
vuurr opende op tegen demonstranten." In 1785 werd de macht van de
stadhouderr besnoeid door de Staten van Holland en Willem V week
uitt naar het oosten van de Republiek waar zijn positie sterker was.
Doorr radicalisering van de eisen van de burgerbeweging ontwikkelde
dee situatie zich nu verder in revolutionaire richting. Als tegenzet liet de
stadhouderr in de zomer van 1786 twee stadjes in Gelderland, Hattem
enn Elburg, die door patriottische besturen werden beheerst, bezetten
doorr zijn eigen troepen. Daarop besloten de Staten van Holland een
cordonn te leggen van Staatse troepen en vrijkorporatisten rond het
westenn van de Republiek, Holland en een deel van Utrecht, om het
hoofdd te bieden aan mogelijke verdere militaire acties van de stadhouder.. N u raakten ook de gezanten van Frankrijk, Engeland en Pruisen
meerr en meer betrokken bij de binnenlandse tegenstellingen - een
burgeroorlogg leek niet uitgesloten — en de Engelsman Harris nam de
leidingg van de oranjepartij op zich. In het voorjaar van 1787 werd door
dee oranjegezinden een poging ondernomen de vrijkorpsen van Rotterdamm en Amsterdam uit te schakelen met behulp van een volksoproer,
watt mislukte.56 De definitieve ontknoping volgde echter spoedig. In
meii kwam het tot een schermutseling tussen Utrechtse vrijkorporatistenn en troepen van de stadhouder waarbij ruim tachtig doden vielen.
Dee Utrechtenaren wonnen deze 'slag' - het was de enige militaire confrontatiee van deze periode. In juni werd de vrouw van de stadhouder,
eenn zuster van de Pruisische koning Frederik Wilhelm II, op weg naar
Denn Haag door leden van een vrijkorps aangehouden. Zij riep de hulp
vann haar broer in en begin september overschreden 26.000 man Pruisischee troepen de grens om genoegdoening te halen. Na een week herriepenn de Staten van Holland alle besluiten tegen de stadhouder, Amsterdamm capituleerde begin oktober, en van enig militair verweer was
geenn sprake. Het patriottisch revolutionair élan bleek niet opgewassen
tegenn de aanblik van een geregeld leger met vijandige bedoelingen.
Omstreekss vijfduizend patriottische burgers vluchtten naar het buitenland,, meest naar Frankrijk. De omwenteling ging gepaard met
orangistischh geweld tegen hun bezittingen en bracht later enige justitiëlee repressie met zich mee.57 Voortaan garandeerden Pruisen en Engelandd de staatsinstellingen van de Republiek.
Langg duurde dit niet: acht jaar later, in 1795, vielen revolutionaire
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Fransee legers de Republiek binnen. Door patriottische burgers werden
nuu revolutionaire comités opgericht die de macht in dorpen, steden en
provinciess overnamen. De stadhouder vluchtte naar Engeland. Hoewell er weinig geweld werd gepleegd tegen oranjegezinde personen en
hunn bezittingen, nam een deel van hen de vlucht. De Franse bezetting
betekendee het einde van de ruim twee eeuwen oude Republiek, die
nogg kortstondig werd omgedoopt tot de 'Bataafse Republiek'. Het zou
tee ver voeren de ontwikkelingen tussen 1795 en 1813 gedetailleerd te bezien.. Verschillende staatsgrepen en omwentelingen deden zich voor
waarvann het succes steeds afhankelijk was van de houding van de Fransee bezettingstroepen. Tot openlijke politieke geweldpleging kwam het
zeldenn - het bleef bij tactische arrestaties op cruciale momenten - aangezienn alle betrokkenen steeds aangewezen waren op de effectief in
Fransee handen rustende geweldsmiddelen.58 Op langere termijn beschouwd,, was het voornaamste gevolg van deze periode de vorming
vann een eenheidsstaat die de oude politiek-institutionele structuur verving.. De laatste staatsgreep vond plaats in 1813. Nadat Napoleon bij
Leipzigg beslissend verslagen was, trokken de Franse troepen zich uit
Nederlandd terug en werden voorlopige besturen ingesteld door leden
vann oude regentenfamilies. Twee van hen, Van Hogendorp en Van der
Duynn van Maasdam, trokken het algemeen bestuur aan zich ten bate
vann de zoon van Willem V, die als koning Willem I de eerste vorst van
hethet Koninkrijk der Nederlanden werd.

4 .. P O L I T I E K GEWELD IN DE I 9 E EN 2 0 E EEUW

Watt betreft het voorkomen van politiek geweld was de 19e eeuw in
vergelijkingg met de 18e eeuw vreedzamer. De Belgische Opstand van
18300 en de tiendaagse oorlogshandelingen van Nederland tegen België
inn augustus 1831 hadden zowel binnenstatelijke aspecten als belangrijkee tussenstatelijke dimensies. In Nederland laaiden nationalistische
sentimentenn sterk op maar het verloop en de uitkomst van het conflict
—— het ontstaan van België — werden vooral door de grotere Europese
statenn bepaald. Binnen Europa was deze korte gewapende strijd het
enigee militaire conflict waarin Nederland betrokken was tijdens de 19e
eeuww - aan beide zijden samen vielen naar schatting anderhalfduizend
doden.59 9
Naastt dit conflict resteren de gewelddadige gebeurtenissen rond de
kerkelijkee Afscheiding van 1834, de verschillende onlusten van de jaren
'40,, de politieke agitatie van protestanten tegen katholieken in de
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jarenn '50 en het zogenaamde Palingoproer van 1886 in Amsterdam. Tot
slott kan voor de 19e eeuw gewezen worden op enkele lokale politieke
geweldsincidenten,, overheidsrepressie van hier en daar bestaande arbeidsonrustt en het, soms met geweld, hinderen van de socialistische
bewegingg tegen het einde van de eeuw.60
D ee kerkelijke Afscheiding van 1834 was een protestantse beweging
onderr persoonlijke leiding van enkele rechtzinnige predikanten die
zichh verzetten tegen wat zij zagen als de lichtzinnigheid van de officiële
protestantsee kerk. Aanvankelijk reageerde de regering met rauwe
maatregelen:: leidende predikanten werden gevangen gezet en afgescheidenenn kregen inkwartiering van troepen te verduren. O p lokaal
niveauu kwam hier en daar geweldpleging tegen rechtzinnigen voor. De
afgescheidenenn kregen echter al spoedig steun van anderen, onder wie
vooraanstaandee leden van de officiële kerk, en tenslotte erkenning van
staatswege.. Niettemin emigreerden velen naar Amerika waar men
meerr godsdienstvrijheid hoopte te vinden. 6 '
Inn de jaren '40 waren er verschillende onlusten. In het najaar van
18455 waren er rellen in Den Haag en Delft, in de zomer van 1847 in het
noordenn van het land, in Groningen, Leeuwarden en Harlingen. Misoogsten,, schaarste en duurte speelden hier, zoals ook elders in Europa
inn deze jaren, een voorname rol. De gebeurtenissen van maart 1848
haddenn een meer politiek karakter. O p 15 en 16 maart vonden in Den
Haagg demonstraties plaats naar aanleiding van het ontslag van het
toenmaligee kabinet, waarbij een radicale journalist als leider optrad.
O pp 24 maart leidde een oproep van enkele Duitse socialistisch georiënteerdee handwerkslieden tot een samenkomst van een paar duizend
mensenn op de Dam in Amsterdam. Het was de bedoeling daar leiders
tee kiezen, wellicht geïnspireerd door de revolutionaire gebeurtenissen
inn Wenen en Berlijn. Zover kwam het echter niet — er werden wel ruitenn ingegooid, er werd wat geplunderd en men bedreigde even de huizenn van een burgemeester en een oud-burgemeester. Het geheel duurdee slechts enkele uren, cavalerie en infanteristen joegen de menigte
uiteenn en de inmiddels opgeroepen schutterij had niets meer te doen.
Vann een volksoproer was amper sprake en de gebeurtenissen stonden
nagenoegg los van de politieke ommezwaai van koning Willem II die
grondwetsherzieningg mogelijk maakte waardoor de liberale burgerij
definitieff een groter aandeel in de politieke macht kreeg/12
Hett zogeheten Palingoproer van 1886 was ongetwijfeld de gelegenheidd waarbij openlijk geweld van de kant van de overheid en van de
bevolkingg - die van de Amsterdamse volksbuurt de Jordaan — de meest
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ernstigee vorm van de 19e eeuw aannam. De jaren '80 waren een tijd
vann economische depressie, de arbeidersbeweging groeide en de klassentegenstellingenn waren tamelijk scherp. Een arbeidersleider, de
voormaligee predikant Domela Nieuwenhuis, was juist veroordeeld tot
eenn jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis. Hij had begin juli
18866 in Amsterdam een redevoering gehouden waarbij door een aanwezigee een pistoolschot was afgevuurd op een andere aanwezige, de
politiecommissariss Stork. De politie, in de woorden van E.H. Kossmannn 'lomp en slechtbetaald', was onder lagere strata gehaat als symbooll van de heersende orde en toen zij, later in juli, het volksvermaak
vann het palingtrekken in de Jordaan met gewelddadig ingrijpen beëindigde,, leidde dit tot enkele dagen durende gevechten in de buurt. Ingezettee infanterie onderdrukte het oproer waarbij zesentwintig doden
vielenn en omstreeks honderd gewonden. Enkele honderden kregen gevangenisstraffenn maar kort daarop gratie. Veelzeggend voor de maatschappelijkee verhoudingen is dat in het parlement geen enkele aandachtt aan het gebeurde werd besteed totdat maanden later bij enkele
vann de processen sommige kamerleden protesteerden tegen aspecten
vann de rechtsgang.6'
InIn de 20e eeuw zijn uiteraard de jaren van de Duitse bezetting de periodee geweest met het meeste politieke geweld en met het grootste aantall slachtoffers als direct en indirect gevolg. Zoals ook voor vele andere
vann de betrokken landen geldt, is nooit eerder in de geschiedenis van
Nederlandd zo'n groot aantal mensen omgekomen door doelbewust
menselijkk toedoen als in deze jaren. Bij de Duitse inval woonden hier
omstreekss 140.000 Joden, van wie 118.000 Nederlanders. Aan het
eindee van de oorlog bleken 106.000 van hen te zijn vermoord, ongeveerr 90.000 Nederlandse Joden en 16.000 in Nederland verblijvende
Jodenn van andere nationaliteiten. In de concentratiekampen kwamen
nogg eens 23.000 andere Nederlanders 0m.64 Bij de bezetting, vervolgingg en onderdrukking en bij het actieve verzet daartegen - van een
numeriekk zeer kleine minderheid - ontbrak geweld van Nederlanders
tegenn Nederlanders niet, maar gezien de uitzonderlijke omstandighedenn van de Duitse bezetting zonder welke dit alles niet had plaatsgevonden,, zullen we binnen dit bestek niet verder op deze jaren ingaan.65
Buitenn deze vijfjaar en de nasleep daarvan biedt de 20e eeuw dan
tott in de jarenn '60 een beeld waarin openlijke politieke geweldpleging
weinigg voorkomt. De voornaamste incidenten waren het aardappeloproerr in Amsterdam in 1917; de soldatenrellen in het najaar van 1918
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enn daarop aansluitend de zogeheten 'historische vergissing' van Troelstra,, de toenmalige leider van de SDAP; de muiterij op het oorlogsschipp De Zeven Provinciën in 1933; en het Amsterdamse oproer van
hett jaar daarop.
Dee slechte voedselsituatie in de laatste jaren van de fierste Wereldoorlog,, waarin Nederland neutraal bleef, leidde in juni 1917 tot onlustenn bij de aardappeldistributie in Amsterdam. Enkele wagons met
aardappelenn werden geplunderd, bij de rellen die twee dagen aanhielden,, vielen twee doden en een aantal gewonden. Ook de sociaal-democratischee SDAP en het daarmee gelieerde Nederlands Verbond van
Vakverenigingenn drongen aan op handhaving van de orde: 'tegen elk
geweldd (moest men) forscher geweld stellen'.66 In april van het jaar
daaropp gaf een vermindering van de broodrantsoenen op verschillende
plaatsenn aanleiding tot lichte vormen van oproerigheid.
Voedselproblemenn en ingetrokken verloven vormden de aanleiding
tott soldatenrellen eind oktober 1918 in de legerplaats de Harskamp bij
Zwollee en in Amersfoort. Op 5 november vroeg de voorzitter van de
socialistischee fractie in het parlement, Troelstra, het ontslag van de opperbevelhebber,, wat ook inderdaad volgde - waarschijnlijk om andere
niett publiek onthulde redenen. Vermoedelijk meende Troelstra dat in
hett Nederlandse leger, net als in het Duitse, revolutionaire verlangens
leefden,, hoewel bijna alle andere socialistische voormannen deze
opvattingg niet deelden. In zijn overtuiging gesterkt door het feit dat
opp 9 november de burgemeester van Rotterdam enkele plaatselijke socialistischee leiders had verzocht hem bij te staan bij het handhaven van
dee orde als de revolutie zou beginnen, hield Troelstra op 11 november
eenn rede in Rotterdam. Hij kondigde aan dat de bourgeoisie gereed
stondd om de macht aan de arbeidersklasse over te dragen en herhaalde
dezee visie in het parlement de dag daarop. De regering — goed op de
hoogtee — zond echter troepen naar Rotterdam, Amsterdam en Den
Haagg en riep de vrijwillige landstorm op. Protestantse en katholieke
politiekee partijen en organisaties bereidden een massaal trouwbetoon
aann koningshuis en regering voor en de volgende dagen vonden omvangrijkee aanhankelijkheidsmanifestaties plaats. O p 14 november liet
Troelstraa in het parlement weten dat hij geen revolutie voorzag. Hij
hadd ook geen enkele poging gedaan de arbeiders in beweging te krijgen.. De avond daarvoor waren bij een demonstratie voor een kazerne
inn Amsterdam, georganiseerd door 'revolutionairen', onder verwarrendee omstandigheden drie demonstranten doodgeschoten, een vierde
stierff later aan zijn verwondingen. Bij het voorgenomen protest de
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volgendee morgen kwamen nog geenn honderd mensen op de been.67
Zwaree maatregelen van regeringszijde werden ook genomen bij de
onderdrukkingg van muiterij op het oorlogsschip De Zeven Provinciën.. Naar aanleiding van een aankondiging van salarisverlaging was
opp 4 februari 1933 een muiterij begonnen. Het schip lag toen voor de
kustt van Atjeh in Indonesië, de bemanning zette koers naar het zuiden
vann Sumatra en werd daar zes dagen later tot overgave gedwongen
doorr een bombardement van het schip waarbij 23 leden van de bemanningg omkwamen. Gezagsversterkende maatregelen tegen bonden
vann marinepersoneel en tegen politisering van ambtenaren in het algemeenn werden kort daarop genomen.
Ookk bij het Amsterdamse oproer van 1934 werd het gezag gehandhaafdd door zwaar optreden. Nadat in een sfeer van demonstraties en
protestvergaderingenn op 4 juli 1934 voor het eerst verlaagde werkloosheidsuitkeringenn werden uitbetaald, braken aan het eind van de dag
vechtpartijenn met de politie uit in de volksbuurt de Jordaan. De drie
dagenn daarna verspreidde het oproer zich door de stad en kwam het
tott solidariteitsstakingen, die het N W overigens zoveel mogelijk
trachttee te beperken terwijl de SDAP zich tegen de geweldpleging van
dee protestbeweging keerde. Het gemeentebestuur van Amsterdam
kreegg politie-bijstand in de vorm van driehonderd marechaussees, terwijll nog eens driehonderd soldaten in reserve werden gehouden; mortierenn en pantserwagens werden aangevoerd. Op 8 juli was het protest
voorbijj en arresteerde de politie verdachten in kringen van communistenn en radicale socialisten. De arrestanten kregen een halfjaar gevangenisstraf,, er waren vijf doden gevallen en tientallen gewonden, van wie
err later nog een overleed. De politie had naar schatting drieduizend
schotenn afgevuurd en er was voor enige tienduizenden guldens schade
aangericht.68 8
Ditt oproer is tot op heden het laatste volksoproer in Nederland geweest.. Zoals gezegd, verliepen de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlogg tot in de jaren '60 zonder noemenswaardig politiek geweld.
Alleenn in 1956, ten tijde van de opstand in Hongarije, kwam het hier
tott ernstige bedreiging en openlijke geweldpleging tegen Nederlandse
communisten. .
5.. VERGELIJKINGEN

Hett voorgaande overziend, kunnen we in de lange-termijnontwikkelingg van de samenleving in deze streken gedurende de laatste zes eeu147 7
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wenn drie perioden onderscheiden: de tijd van het begin van de 15e tot
dee laatste decennia van de 16e eeuw; de tijd van de Republiek vanaf
hett einde van de 16e tot het einde van de 18e eeuw; en de laatste twee
eeuwen.. Globaal kan geconcludeerd worden dat in elke periode in vergelijkingg met de voorgaande het binnenstatelijke politieke geweld is
afgenomenn en de interne pacificering van de samenleving is toegenomen.. Maar deze stelling over de lange-termijntrend vereist nuancering,, het gaat immers niet om een eenduidige unilineaire ontwikkeling. .
Inn de eerste periode kan nog niet zinvol gesproken worden van 'Nederland',, in het begin van deze tijd ging het in deze streken om een heterogenee verzameling 'miniatuurstaatjes' waarbinnen en waartussen de
verhoudingenn weinig gepacificeerd waren. Geweld was een integraal
bestanddeell van het leven en 'vredestijd' en 'oorlogstijd' waren nog
weinigg van elkaar gedifferentieerd. O p het niveau van het gebied als
geheell was het monopoliemechanisme, zoals uiteengezet door Elias, in
dee 13e tot de 15e eeuw slechts in beperkte mate werkzaam. Hoewel
Hollandd zich ontwikkelde tot de sterkste eenheid, was er in deze strekenn geen duidelijk dominante heerschappijeenheid die ernaar streefde
enn erin slaagde andere te onderwerpen. Het mechanisme werkte wel
binnenn het ruimere kader van Noordwest-Europa: vanaf de late 14e
eeuww ging een deel van de 'miniatuurstaatjes' behoren tot het Bourgondischee verband, een ander deel bleef daar buiten. Het is aannemelijkk dat deze fase van staatsvorming aan meer interne pacificering
bijdroeg:: de militaire protectie nam toe, de kans op gewapende conflictenn tussen de 'deelstaat]es' nam af, meer geregeld bestuur en uitbreidingg van de rechtspraak verminderden de kans op allerlei 'privé-geweld'' en werkten ordenend op de samenleving. Anderzijds verkeerde
hett Bourgondische rijk veelvuldig in oorlog met andere staten in wordingg en riep de staatsvorming intern ook nieuwe conflicten op. Binnenn het rijk functioneerde het koningsmechanisme, maar op een complexeree wijze dan geschetst in de civilisatietheorie. Noch van het
geweldsmonopoliee noch van het belastingmonopolie kan gesteld wordenn dat het stabiel berustte bij het centrum, er was zeker geen sprake
vann min of meer stabiele privé-monopolies in handen van de vorst,
zoalss later wel gold in sommige absolutistische staten. Beide monopoliess verkeerden nog in een vroege fase van wording en hadden van
meett af aan zowel 'private' als 'publieke' trekken. 69 De politieke structuurr van het rijk in deze streken was destijds immers steeds dualistisch:
hett vorstelijk centrum stond tegenover de 'representatieve' gewestelij148 8
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kee staten en in gewichtige zaken van bestuur, van geweld en van belastingenn was de beschikkingsmacht verdeeld en moest gezamenlijk beslotenn worden.
Inn overeenstemming met het voorgaande is het algemene beeld van
dezee tijd getekend door weinig stabiele verhoudingen en een relatief
laagg niveau van pacificering. In feite waren de interne en externe pacificatiee onderhevig aan frequente schommelingen: variërend naar tijd
enn plaats werden veelvuldig jaren van meer orde en pacificering afgewisseldd door jaren van minder orde en meer geweld, regelmatig in
sommigee gebieden neigend naar een toestand van letterlijke anarchie,
zoalss bijvoorbeeld na 1477. Veel hiervan gold ook nog gedurende de
16ee eeuw. In de eerste helft van die eeuw werden de resterende 'staatjes'
ingevoegdd in het grotere verband van de Nederlanden en het Habsburgsee rijk. Alle territoria die later 'Nederland' zouden worden, waren
nuu samen met andere binnen één dynastiek verband gebracht en verwiervenn als geheel een internationale erkenning en een zekere autonomie.. Vergeleken met het Bourgondische centrum wist het Habsburgse
bewindd de centrale macht via bestuur en rechtspraak aanzienlijk uit te
breiden,, de aanspraak op het geweldsmonopolie krachtiger en effectieverr te maken en de greep op de belastingen te versterken, echter zonderr werkelijke monopolies op geweld en belasting te verwerven. In
sommigee opzichten nam de pacificatie waarschijnlijk toe maar dat vereistee ook veelvuldig dreigen met en gebruiken van geweld. Zo bleef er
veell instabiliteit en het centrum slaagde er niet in de relatieve autonomiee van steden en de medezeggenschap van staten werkelijk te ondermijnen,, laat staan te beëindigen. Naarmate het bewind meer absolutistischee trekken kreeg, groeide de weerstand en halverwege de jaren '60,
slechtss enkele decennia na de 'vereniging', luidde het verzet van een
heterogenee coalitie van hoge en lage adel, stedelijke burgerijen en
delenn van de lagere strata de Opstand in die decennialang zeer veel politiekk en militair geweld in de Nederlanden met zich meebracht. Wat
dee geringe mate van pacificatie in de 16e eeuw betreft, was de situatie
inn de Nederlanden overigens niet uitzonderlijk, elders in West-Europa
heerstenn soortgelijke condities.
Pass tegen het einde van de 16e eeuw, bij het begin van de tweede onderscheidenn periode, toen zich de eerste contouren van 'Nederland'
gingenn aftekenen, kwamen diepgaande veranderingen op gang. Met
dee consolidatie van het grootste deel van het territorium van de Republiekk rond 1600, achter betrekkelijk goed beveiligde grenzen, werd een
fundamentelee voorwaarde vervuld voor een meer continu proces van
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internee pacificering. Met het wegvallen van het koninklijke centrum
datt op krachtige en vaak gewelddadige wijze naar veelzijdige machtsuitbreidingg had gestreefd, vervielen goeddeels ook de grieven die ten
grondslagg hadden gelegen aan de Opstand. De politieke structuur die
nuu ontstond, was in veel hogere mate gedecentraliseerd. De merendeelss burgerlijke oligarchieën, naar schatting ruim tweeduizend regentenfamilies,, die het over de gehele Republiek op alle niveaus - plaatselijk,, gewestelijk en 'nationaal' - voor het zeggen kregen, waren
aangewezenn op overwegend vreedzame politieke samenwerking en
dienden,, mede ter handhaving van hun eigen belangen en veiligheid,
opp plaatselijk niveau recht, orde en rust te handhaven. Hoewel ook
onderr de Republiek nog niet gesproken kan worden van een geweldsenn belastingmonopolie op 'nationaal' niveau - wat ook tot uitdrukkingg kwam tijdens de voornaamste politiek gewelddadige conflicten verwiervenn beide monopolies meer 'publieke' trekken en waren de verhoudingenn over het algemeen stabieler dan in de 16e eeuw. Niettegenstaandee het voortduren van de oorlog met Spanje in de eerste helft van
dee 17e eeuw en de ernstige interne politiek gewelddadige crises van
1617-1619,16500 en 1672, groeiden toch binnen de Republiek condities
waaronderr politiek geweld meer beheerst en teruggedrongen werd en
waarinn Vredestijd' en 'oorlogstijd' meer van elkaar gedifferentieerd
raakten.. De schommelingen in de interne en externe pacificatie werdenn minder frequent en minder hevig. De appreciatie door Sir Williamm Temple, Engels ambassadeur, van de algemene politieke situatie
inn de Republiek omstreeks 1670, bij de opening van dit hoofdstuk geciteerd,, is wellicht te idyllisch maar bevat zeker een belangrijke kern
vann waarheid.70 Opmerkelijk is ook dat de jaren die het meeste interne
politiekee geweld laten zien in de latere 17e en 18e eeuw tevens jaren zijn
vann crisis in de externe pacificering: van escalerende oorlogsdreiging of
daadwerkelijkee militaire interventie van buitenafin de Republiek.
Ditt verband geldt ook voor de derde periode van de laatste twee
eeuwen:: voor de jaren 1812-1813, 1830-1831 en 1940-1945. Buiten deze
jarenn wordt het beeld overheerst door een relatief hoge mate van voortgezettee en duurzame pacificatie en een laag niveau van politiek geweld.
Dee vorming van een nationale eenheidsstaat - nog gerealiseerd onder
dee kortstondige Bataafse Republiek en daarna in de Franse tijd en na
18133 gehandhaafd - met stabiele en effectieve gewelds- en belastingmonopoliess op nationaal niveau heeft de pacificering sterk bevorderd.
Aann de andere kant zijn het voortduren van internationale vrede binnenn Europa, uitgezonderd enkele kortstondige onderbrekingen, tus150 0
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senn 1815 en 1914 en het feit dat Nederland tussen 1831 en 1940 buiten
oorlogenn tussen Europese staten is gebleven daarvoor van groot belang
geweest.. Dit werpt ook licht op de omvang en de ernst van het collectievee trauma dat de Duitse bezetting hier teweeg heeft gebracht: voor
eenn samenleving die al zo lang zo weinig politiek geweld had gekend
enn waarvoor gepacificeerde condities al zo lang 'normaal' en vanzelfsprekendd waren, was de schok van oorlog en bezetting uitzonderlijk
groot.71 1
Bezienn we de laatste twee perioden, waarin met recht van het bestaan
vann 'Nederland' gesproken kan worden, nog wat nader dan kunnen
opp basis van het inventariserende overzicht van binnenstatelijke politiekee geweldpleging de volgende conclusies getrokken worden.
Tenn eerste heeft de Nederlandse samenleving zich na de eerste decenniaa van de 17e eeuw betrekkelijk vreedzaam ontwikkeld. De frequentiee van interne politieke geweldpleging is voor elke eeuw vergelijkenderwijss laag te noemen. Vergeleken met bijvoorbeeld Engeland,
Frankrijkk en Duitsland valt het op dat Nederland na 1648 geen gewelddadigee godsdienstige twisten, geen regionale opstanden of afscheidingsbewegingen,, geen gewelddadige boerenbewegingen, geen
revolutiee en geen burgeroorlog heeft gekend. Politieke moorden zijn
inn de Nederlandse geschiedenis zelden voorgekomen en gezien de aantallenn doden en gewonden bij de voorkomende gevallen van politieke
geweldplegingg kan geconcludeerd worden dat de omvang van die geweldplegingg tamelijk gering is geweest. Overigens gaat het in dit verbandd natuurlijk niet alleen om kwantitatieve gegevens, van meer belangg is de sociologische betekenis: er is in de Nederlandse geschiedenis
naa het begin van de 17e eeuw geen periode aan te wijzen waarin binnenstatelijkee politieke geweldpleging een grote omvang aannam of
langeree tijd bleef duren. Daardoor is nooit een situatie gegroeid waarin
eenn 'cultuur van geweld' kon ontstaan, waarin men geweldpleging als
vanzelfsprekendd kon gaan beschouwen, en is geweld nooit een 'normaai'' en integraal bestanddeel geworden van de Nederlandse politieke
cultuur. .
Tenn tweede kan geconstateerd worden dat een zeer duidelijke afnamee van intern politiek geweld aanwijsbaar is bij vergelijking van de 17e
enn 18e eeuw met de 19e en 20e eeuw. Kwamen in de eerste twee eeuwen
oproerenn met een zekere regelmaat voor, in de laatste twee eeuwen is
ditt nauwelijks meer het geval. In de 17e en 18e eeuw zijn ook herhaalde
malenn met wisselend succes staatsgrepen gepleegd maar de laatste da151 1
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teertt van 1813 en sindsdien heeft geen enkele partij of beweging in de
Nederlandsee samenleving meer geprobeerd de staatsmacht op illegitiemee wijze aan zich te trekken. Hier is een inzicht van Elias waardevol:
wass in de eerste fase de maatschappelijke structuur en vervlechting nog
zoo dat het soms voor betrokken partijen — de stadhouders en delen van
dee regentenstand — mogelijk en voordelig leek een greep te doen naar
dee voornaamste machtsposities en andere daarvan met geweld uit te
sluiten,, in de tweede fase zijn de maatschappelijke structuur en vervlechtingg zodanig veranderd in de richting van toegenomen wederzijdsee afhankelijkheid dat de strijd niet meer gaat om de heerschappij monopoliess zelf maar om een aandeel in de machtskansen onder
handhavingg van de institutionele staatsstructuur.72
Tenn derde kunnen we bij de geweldpleging die plaatsvond grofweg
tweee vormen onderscheiden. Allereerst de incidentele oproeren, sterk
lokaall bepaald en vaak tot het lokale niveau beperkt gebleven, waaraan
voorall door mensen uit de lagere strata binnen de steden werd deelgenomen.. Collectieve politieke geweldpleging op het platteland is in Nederlandd weinig voorgekomen. De protesten werden doorgaans op
gangg gebracht door en waren gericht tegen een bepaalde omstandigheidd of overheidsmaatregel: sterk stijgende werkloosheid, een zich snel
ontwikkelendd voedseltekort, als te hoog ervaren prijzen, een belastingbesluitt of een als ongeoorloofd en onrechtvaardig ervaren overheidsingrijpen.755 De daadwerkelijke gewelddadigheid van de zijde der oproerlingenn was bijna steeds gematigd. Het gebruik van vuurwapens kwam
zeldenn voor en ook messen en dolken, die in de 17e en 18e eeuw meer
gedragenn werden dan in de 19e en 20e eeuw, werden weinig gebruikt.
Stenenn gooien, eenvoudig handgemeen, bedreiging en intimidatie van
vijandigg geachte personen, vernieling, soms door brandstichting, en
plunderingg van huizen, goederen en bezittingen waren regel. Slechts in
zeldzamee gevallen vielen er doden door toedoen van oproerlingen.
Dodenn vielen vaak wel bij de doorgaans snelle en effectieve onderdrukkingg van deze oproerigheid door schutterijen of soldaten, zij het
meestall slechts enkele. Na het begin van de 19e eeuw kwamen dit soort
oproerenn nauwelijks meer voor.
Dee andere vorm van politiek geweld betrof staatsgrepen en 'omwentelingen'.. Staatsgrepen - in ruime zin, mislukt en geslaagd - hebben
zichh voorgedaan in 1618, 1650, 1672, 1747-48, 1787, 1795, 1798 en de
jarenn daarna en tenslotte in 1813. Hierbij ging het uiteraard niet om
overwegendd lokale gebeurtenissen, het doel was om de machtsverhoudingenn op landelijk niveau te wijzigen. Delen van de heersende groe152 2
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penn waren steeds nauw betrokken bij de staatsgrepen: aan de ene kant
dee verschillende stadhouders en de 'oranjepartij', anderzijds de 'partij'
vann de staatsgezinden waarin vooral de regenten van Amsterdam een
grotee rol speelden. Steeds waren de tegenstellingen en spanningen tussenn deze twee 'partijen', vaak gecompliceerd door lokale factiestrijd
tussenn regentenfamilies onderling, aanwezig. De 'derde partij' van politiekk buitengesloten burgers — die al van zich deed horen in het oosten
vann het land aan het begin van de 18e eeuw en opnieuw, op grotere
schaal,, in de jaren '40 van die eeuw — vervulde een sleutelrol bij de ontwikkelingg van een revolutionaire situatie in de jaren '80. Het 'oude'
kaderr van tegenstellingen bleef echter ook toen gehandhaafd en veel
vann de geweldpleging in deze jaren hield rechtstreeks verband met de
tegenstellingenn tussen oranje- en staatsgezinden. Zowel in 1618, in
1672,, in 1747-48, in de jaren '80 van de 18e eeuw en in 1795 is op vele
plaatsenn duidelijk sprake van collusie tussen personen en facties uit de
heersendee laag en degenen die het handwerk van de oproerigheid voor
hunn rekening namen. De mate van verdeeldheid binnen de heersende
groepenn was bepalend voor de grenzen van de geweldpleging: waren
dee te onttronen facties in voldoende mate geïntimideerd en ondermijndd dan werden rust en orde, desnoods met militaire en justitiële
middelen,, opnieuw hersteld. Het zou te ver voeren om het ontstaan en
hethet verloop van de beroeringen steeds geheel toe te schrijven aan manipulatiee door de heersende groepen maar dat ze in de machtstrijd tussenn die groepen soms werden aangesticht en vaak uitgebuit is onmiskenbaar.. Dit geldt vooral voor de crisisjaren 1672, 1747-48, 1787 en
17955 die met elkaar gemeen hebben dat er telkens sprake was van snel
opkomendee militaire dreiging en interventie van buiten de Republiek.
Dee betrekkelijke stabiliteit van de binnenlandse machtsverhoudingen
werdd dan grondig aangetast en rivaliserende partijen en facties kregen
kansenn die onder 'normale' vreedzame omstandigheden niet of nauwelijkss bestonden.
Hoewell bij de staatsgrepen in de 17e en 18e eeuw op tamelijk grote
schaall geweldsmiddelen werden gemobiliseerd en de dreiging daarvan
menigmaall een beslissende wending bracht, valt op dat de daadwerkelijkee geweldpleging steeds zeer beperkt bleef. Tot grootscheepse gewapendee confrontaties is het nooit gekomen, massaal bloedvergieten
bleeff uit. Die constatering leidt tot een vierde conclusie: opmerkelijk is
dee tamelijk geringe mate van repressie bij oproeren en de weinig intensievee vervolging van politieke tegenstanders bij staatsgrepen en omwentelingen.. Die vervolging was waarschijnlijk het ernstigst in 1787.
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Hett dubieuze proces tegen Van Oldenbarnevelt en anderen, gevolgd
doorr diens dood op het schavot in 1619, en de moord op de gebroeders
dee Witt in 1672 waren bloeddorstige dissonanten in een code waarin
eenn rustig - en vaak tijdelijk - terugtreden de regel was voor 'Heeren'
wierr politieke positie onhoudbaar was geworden. Het uitblijven van
omvangrijkk bloedvergieten geldt ook voor de grote emancipatiebewegingenn van de burgerij, ruwweg tussen 1740 en 1850, en van de lagere
strata,, tussen 1870 en 1920. De bewegingen zelfwaren weinig gewelddadigg - de burgerlijke beweging was overigens gewelddadiger dan de
arbeidersbewegingg - en een scherpe en gewelddadige reactie, zo bekendd uit de geschiedenis van andere Europese landen, heeft zich hier
nooitt voorgedaan.
Tott slot van dit hoofdstuk worden nog enkele verklaringen gesuggereerdd voor het hier geschetste patroon van politiek geweld.
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Inn het begin van de 17e eeuw prees Johan van Oldebarnevelt, pensionariss van de Staten van Holland, de geringe zin voor gewelddadigheid
diee kenmerkend zou zijn voor de Nederlandse landaard: '(wij zijn) tottenn oorloge niet geneicht, sulckx dat wij oock gedurende den noot van
denn oorloge onse kinderen en vrunden al uytten oorloge gehouden en
daerr afgeraden hebben, soo veel ons mogelijck is geweest'. Ruim drie
eeuwenn later wees ook de historicus Johan Huizinga op het
) weinig
militairee karakter van het Nederlandse volk'.74 Men zou nu geneigd
kunnenn zijn de relatief geringe mate van binnenstatelijk politiek geweldd in de Nederlandse geschiedenis te verklaren uit de geconstateerde
collectievee afkeer van geweld en oorlog. Tot op zekere hoogte zou dat
ookk niet onjuist zijn, maar de problematiek is ingewikkelder: een zekeree afkeer van het militaire is een duurzaam aspect van de mentaliteit en
habituss van de meeste Nederlanders, het is een facet van het burgerlijkee civilisatiepatroon dat kenmerkend is geworden voor Nederland.
Hett ontstaan van deze burgerlijke civilisatie en de continuering
ervann op langere termijn onder bepaalde voorwaarden vragen om naderee toelichting. N u heeft Elias, op grond van zijn sterk op Frankrijk
gerichtee onderzoek, betoogd dat het proces van pacificering doorlopendd een belangrijke voorwaarde was en is voor voortgezette civilisering.. Zijn theoretische inzichten in samenhangen tussen civilisering en
pacificeringg kunnen, mits gehanteerd op een voldoende hoog niveau
vann abstractie, ook gebruikt worden bij het zoeken naar specifieke sa154 4
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menhangenn tussen civilisatie en tussenstatelijke en binnenstatelijke
pacificeringg in het zo andere geval van Nederland. In het volgende
gaann we eerst in op de ontwikkeling van de positie van Nederland temiddenn van de tussenstatelijke machtsbalansen in Europa en op de externee pacificering. Daarna komen aspecten van het burgerlijke civilisatiepatroon,, van de staatsvorming, de sociale gelaagdheid en de interne
pacificeringg aan de orde.
Eenn duurzaam beschermde positie in ruimte en tijd is ongetwijfeld een
vann de meest fundamentele condities voor de ontwikkeling van een
gepacificeerdee staatssamenleving. Dat vereist overwegend vreedzame
betrekkingenn met omringende samenlevingen en een vrij grote mate
vann stabiliteit in de machtsbalansen tussen de betrokken landen. Na
dee vrede met Spanje waren deze voorwaarden voor de Republiek gunstig.. Het kleine territorium rond de delta's van grote rivieren aan de
noordelijkee periferie van het continent was aan het einde van de 16e
eeuww grotendeels afgerond en redelijk beveiligd tegen aanvallen van
buitenaf.. De veldtochten van de stadhouders Maurits en Frederik
Hendrikk breidden het territorium in de eerste helft van de 17e eeuw uit
tott de omvang die het ook nu nog heeft, afgezien van de latere toevoegingg van een deel van Limburg. Vanaf het midden van de 17e eeuw
konn de samenleving zich verder ontwikkelen achter internationaal erkendee stabiele grenzen.
Dee vestiging van de Republiek tegen het einde van de 16e eeuw en
hethet weerstaan van de Spaanse militaire druk waren, gegeven een constellatiee van andere gunstige omstandigheden, voor een groot deel mogelijkk gemaakt door de economische en militaire macht van de verbondenn gewesten, zowel ter zee als op het land. Maar in de tweede
helftt van de 17e eeuw begon die macht allengs te tanen. Zoals de opkomstt van de Republiek tot wereldmacht direct samenhing met de
toenmaligee zwakheid en interne verdeeldheid van de omringende staten,, zo was de teruggang nauw verbonden met de groeiende sterkte
vann diezelfde staten, vooral Engeland en Frankrijk. Hun mercantilistischee handelspolitiek werkte in het nadeel van de Republiek waarvan
dee economische macht primair gebaseerd was op scheepvaart en handel.. De structurele belemmeringen die een blijvende grote macht van
dee Republiek beslissend in de weg stonden - het kleine territorium, de
geringee omvang van de bevolking, de afwezigheid van belangrijke
grondstoffenn als basis voor een eigen nijverheid, de beperkte binnenlandsee markt, de betrekkelijk zwakke staatsorganisatie en later ook het
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relatieff hoge loonpeil - deden zich steeds duidelijker gelden als determinantenn in het proces van machtsverlies dat de Republiek doormaakte.. Haar voortbestaan en dat van het latere Koninkrijk werd zo meer
enn meer een functie van de rivaliteiten en machtsbalansen tussen veel
sterkeree West-Europese staten, lange tijd vooral Engeland en Frankrijk,, later ook Pruisen/Duitsland. Aangezien geen der betrokken staten,, uiteraard om verschillende redenen, aan de andere blijvende overheersingg van het Nederlandse territorium gunde, kon de Nederlandse
samenlevingg zich relatief autonoom, maar tegelijkertijd afhankelijk en
kwetsbaar,, verder ontwikkelen. Zolang de machtsbalansen tussen de
grotee antagonisten in West-Europa min of meer in evenwicht bleven,
hadd Nederland niet al te veel te duchten - zij beschouwden immers
primairr elkaar als tegenstanders en hadden van de Republiek en het
Koninkrijkk geen grootschalige agressie te vrezen. Maar bij verstoring
vann de evenwichten door oorlog werd het Nederlandse gebied vrijwel
onmiddellijkk aangetast: in 1672, in 1747, in 1787,1795-1813 en in 19401945.755 Deze omstandigheden verklaren ook waarom de Nederlandse
diplomatiee zich steeds meer ontwikkelde in de richting van een behoedzaamm manoeuvreren tussen de grootmachten waarbij wisselende
coalitiess aangegaan werden. Ook de relatief sterke bemoeienis van de
Engelsee en Franse en later ook de Pruisische regeringen met de interne
politiekee verhoudingen in de Republiek en het Koninkrijk kunnen in
ditt licht begrepen worden.
Hett gegeven van eigen kleinheid, relatieve onmacht en militair onvermogenn binnen de Europese verhoudingen heeft zich in de tweede
helftt van de 17e eeuw en in de loop van de 18e steeds sterker doen voelenn — al moesten ook toen nog enkele harde lessen geïncasseerd wordenn — en is sindsdien niet meer verdwenen. Het in vergelijkend perspectieff gematigde Nederlandse nationalisme, het pacifisme in de
buitenlandsee betrekkingen met Europese staten en het lang volhouden
vann een neutraliteitspolitiek — tot 1940 - kunnen mede hierdoor in
principee verklaard worden. Binnen de figuratie van met elkaar concurrerendee Europese staten waren de opeenvolgende politieke elites in
Nederlandd wel gedwongen af te zien van (dreigen met) geweldgebruik
bijj de regulering van tussenstatelijke conflicten: de kansen op succes
warenn immers bij voorbaat nihil. 76 Deze specifieke trekken van de externee pacificering kunnen ten dele ook de geringe militaire traditie
verklarenn die een onderdeel vormt van de burgerlijke civilisatie.
Dee militaire strijd tegen Spanje was te land al grotendeels door
vreemdenn gestreden, meest Duitse en Waalse huurtroepen, en tijdens
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dee hele Republiek bleef het leger overwegend bestaan uit buitenlandse
beroepssoldaten.. De Unie van Utrecht had een gezamenlijke verdedigingg van de provincies 'met lyff, goet ende bloed' beoogd maar in feite
kwamm dat neer op andermans gehuurd lijf en bloed.. Verschillende omstandighedenn speelden hierbij een rol. Onder een bevolking die gerichtt was op het agrarisch bedrijf, op handel, scheepvaart en visserij, op
nering,, ambacht en nijverheid en die daarin meestal een redelijk bestaann kon vinden, stond het gewone soldatenberoep laag aangeschreven.. Anderzijds was er onder legeraanvoerders weinig animo burgers,
arbeiderss en boeren aan te werven waar professionele soldaten voor geschikterr werden gehouden. In een memorie van 1568 werd al gepleit
voorr vreemde troepen en tegen een leger van autochtonen, 'car nous
trouvonss tousjours que les gens de ce pays sont plus dédiés et affectionnéss a 1'industrie que a la guerre'.77 Natuurlijk was ook het gegeven dat
menn doorgaans over voldoende kapitaal beschikte om troepen te
hurenn van beslissende betekenis, alsook het feit dat er meestal een
ruimm aanbod op de militaire markt was.
Hett lage aanzien van het soldatenberoep en het wantrouwen ten opzichtee van militairen kwam ook tot uitdrukking in de uiterst behoedzamee wijze waarop provinciale en stedelijke regenten met de Staatse
troepenn plachten om te gaan: 'Men had, naar men zei, met deze huurlegerss de halve vijand in huis, de hele voor de deur'.78 Stadsregeringen
dedenn regelmatig liever geen beroep op militaire bijstand bij ongeregeldhedenn en oproeren en het kwam ook voor dat troepen die onder
oorlogsomstandighedenn naar steden werden gestuurd daar niet of pas
naa lange chicanes werden toegelaten. Vrees voor aantasting van de stedelijkee autonomie, de onvermijdelijke kosten, de overlast van inkwartieringtiering en twijfel over de disciplinering van de soldaten speelden hierbijj een rol.
Kortom:: de overgrote meerderheid van de bevolking onder de Republiekk kreeg geen militaire training en deed geen militaire ervaring
op.. Die conditie is hier lang blijven gelden: afgezien van enkele jaren
tenn tijde van de inlijving bij Frankrijk kwam persoonlijke dienstplicht
zonderr afkoopmogelijkheden pas in 1898 tot stand. Het systeem van
lotingg werd in 1938 afgeschaft, de beperking van de lichtingssterkte in
1948,, nog geen vijftig jaar later is de dienstplicht weer afgeschaft. De
historicuss Roorda signaleert dat de bevolking al in 1672 de landoorlog
ontwendd was en zijn beschrijving van de uiterst gebrekkig verlopende
mobiliseringg en de nagenoeg afwezige gevechtskracht onder burgers
enn boeren laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Later was het al
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niett anders: op eigen kracht aangewezen bij defensie tegen vijandige
geregeldee troepen was er van strijd nauwelijks sprake. Men miste kenniss en ervaring en een eventueel ideologisch motief dat de strijdlust
hadd kunnen aanwakkeren - waarschijnlijk nooit sterk vóór de 19e
eeuww — woog niet op tegen de vrijwel zekere nederlaag. Ook de patriottenn in de jaren '80 van de 18e eeuw vormden met al hun exercitie-genootschappen,, hun verbale strijdlust en hun bewapening geen uitzonderingg op deze regel.
Behalvee de geringe militaire traditie zijn er enkele andere aspecten
vann burgerlijke civilisatie die in de Nederlandse samenleving vanaf het
eindee van de 16e eeuw aanwezig zijn en waarvan de kern — niettegenstaandee vele veranderingen - een opmerkelijke continuïteit heeft vertoond.. In hun bekende studies over de Middeleeuwse samenleving
hebbenn Pirenne en Bloch betoogd dat de term 'burger' — van origine
hett Franse 'bourgeois' maar spoedig in andere streken en talen verspreidd - vanaf de 11e eeuw gestaan heeft voor stadsbewoner in ondubbelzinnigee tegenstelling tot ridder, geestelijke en horige boer. Vanaf de
eerstee bloeiperiode van de stedelij k-burgerlijke cultuur in West-Europa,, gedragen door kleine kernen van handelaren en ambachtslieden, figurerenn daarin dan ook idealen van persoonlijke vrijheid tegenover
dienstbaree gebondenheid, en van recht, orde en veiligheid tegenover
willekeurigee autoriteit, wanorde en gewelddadigheid. Persoonlijke
handelingsvrijheid,, onmisbaar voor de ontwikkeling van handel en
ambacht,, diende geen gunst van feodale heren te blijven maar moest
omgezett worden in recht. Dit recht moest veroverd worden op aanvankelijkk vaak onwillige aristocratische en kerkelijke overheden: door
onderhandeling,, met geld en met geweld. De toenemende erkenning
vann stadsrechten maakte vrijheid tot de legale status van burgers en
leiddee tot nieuwe vormen van organisatie en politiek-bestuurlijke autonomie.. Voor een stedelijke samenleving gebaseerd op handel, ambachtt en nijverheid moesten nieuwe regels en wetten, rechten en plichtenn uitgewerkt worden en vreedzame middelen van conflictregulering
tott ontwikkeling worden gebracht. Arbitrair geweld - 'het recht van de
sterkste'' — strookte hier zeker niet mee en diende vooral afdoende beheerstt te worden. Hoewel elke notie van democratie vreemd was aan
dezee tijd noemt Bloch als belangrijk element nog de conceptie van gelijkheidd van de burgers in stedelijk communaal verband. 79
Hett duurde eeuwen voordat deze elementen van de vroeg-burgerlijkee civilisatie in Europa zich konden doorzetten. In de 16e eeuw vormdenn ze evenwel de collectieve culturele en institutionele erfenis van de
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burgerlijkee groeperingen die de leiding verwierven in de jonge Republiek.. Zoals uit het volgende moge blijken, waren de condities voor de
verbreiding,, handhaving en verdere ontwikkeling van deze burgerlijke
civilisatiee in het Nederlandse gebied bijzonder gunstig: het burgerlijk
beschavingspatroonn raakte verankerd in de maatschappelijke en politiek-institutionelee structuur en bevorderde - in wisselwerking - een
relatieff hoge mate van interne pacificering.
Zoalss gezegd, maakte de Opstand een einde aan het centraliserende
bewindd van een naar absolutisme neigende vorstelijke dynastie. Dat
betekendee onder meer dat hier geen duidelijk dominant machtscentrumm op 'nationaal' niveau ontstond, dat een indrukwekkend hof en
eenn bijbehorende hofsamenleving niet tot ontwikkeling kwamen en
datdat een centrale vorstelijke bureaucratie, steeds uit op machtsuitbreidingg over territoria en maatschappelijke groepen, uitbleef. De Republiekk kende evenmin een omvangrijke en machtige grootgrondbezittendee adel. In de noordelijke Nederlanden was de feodalisering relatief
laatt opgetreden en niet tot volle ontplooiing gekomen. In de 'Zeventienn Provinciën was de meeste hoge adel in het zuiden geconcentreerd
enn ten tijde van de radicalisering van de Opstand hadden de meesten
vann hen de kant van de vorst gekozen.80 Ook was de macht van de katholiekee kerk sterk ingeperkt. Onder deze condities was de politieke,
economischee en culturele dominantie van het stratum van rijke burgerlijkee kooplieden en regenten binnen de Republiek, vooral in het
sterkk verstedelijkte westen, zonder meer groot en amper omstreden.
Dee enige echte rivaal in de strijd om culturele hegemonie, de adel,
speeldee in de Republiek overwegend een ondergeschikte rol. Men
bleeff op een kleine groep aristocraten aangewezen voor het militaire
handwerkk waar men zelf niet in bedreven was. Hun militair ethos, hun
aristocratischee opvattingen van eer en grootheid en hun dynastieke aspiratiess brachten de Republiek naast bescherming soms ook ernstig in
gevaar,, maar hun ambities werden meestal tijdig ingetoomd door hun
politiekee en financiële afhankelijkheid van burgerheren. Het adellijkhoofsee beschavingsmodel, zo dominant in de ontwikkeling van Frankrijk,, heeft geen wortel geschoten in de Nederlandse cultuur en bleef
hierr altijd perifeer.
Binnenn de eerder geschetste gecompliceerde en gedecentraliseerde
politiek-institutionelee structuur van de Republiek hielden op elk niveauu - de steden, de provincies en de generaliteit - complexe machtsbalansenn tussen de betrokken groepen machthebbers elkaar min of
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meerr in evenwicht. Hetzelfde gold voor de relaties tussen de niveaus.
Hett is aannemelijk dat in deze structuur grotendeels de verklaringen
beslotenn liggen zowel voor de relatieve vreedzaamheid van de maatschappelijkee ontwikkeling als voor de vormen en het verloop van de
voorkomendee gevallen van binnenstatelijk politiek geweld. Waarom?
Allereerstt bevorderde deze structuur maatschappelijke integratie op
kleinschaligg niveau binnen een op zichzelf ook weer tamelijk kleinschaligg - en daardoor betrekkelijk gemakkelijk beheersbaar - territorium.. De processen van politieke, economische, sociale en culturele integratiee die zich ten tijde van de Republiek voordeden, werden op
gangg gebracht en gedragen door maatschappelijke groepen die elk
voorr zich een zekere mate van autonomie konden behouden en 'vrijwillig'' konden samenwerken zonder van 'bovenaf' tot integratie te
wordenn gedwongen - wat elders zo veelvuldig tot geweld aanleiding
gaf.. O p lokaal niveau was het groepje regentenfamilies dat een bepaaldee plaats bestuurde, niettegenstaande hun vaak wereldwijde economischee belangen en 'kosmopolitische' oriëntatie, ook sterk gericht op de
plaatselijkee samenleving. Ze woonden daar temidden van degenen
overr wie ze heersten, vaak stammend uit een geslacht dat al over meerderee generaties lokaal bezit, aanzien en macht had, en ze waren verantwoordelijkk voor de handhaving van recht en orde - zowel naar
'binnen'' als naar 'buiten' toe — en een zeker peil van welvaart. H u n
voorzichtigheidd bij het nemen van besluiten die nadelig konden zijn
voorr plaatsgenoten of die de plaatselijke verhoudingen konden verstoren;; hun merkwaardige combinatie van moed en behoedzaamheid bij
hett tegemoet treden van samenscholingen en beroeringen; hun opvallendee legalisme - dat overigens ook bij de van politieke macht buitengeslotenn burgerij bestond - en hun terughoudendheid bij repressieve
activiteitenn kunnen verklaard worden uit hun positie binnen de lokale
gemeenschappen.. O p cruciale momenten, zoals bij oproeren, was hun
persoonlijkee veiligheid en die van hun families, goederen en bezittingenn mede afhankelijk van het functioneren van de schutterijen, gerecruteerdd uit de lagere burgerij. Hoewel de regenten zich vrijwel altijd
tegenn politieke aspiraties van de burgerij verzetten, moesten zij wel rekeningg houden met hun belangen en hadden zij zeker ook oog voor de
lastenn die op de lagere strata drukten. Van pogingen om die lasten te
verlichten,, bijvoorbeeld via vermindering van de indirecte belastingen,
iss doorgaans niets te merken maar wel slaagden de regenten erin gedurendee de hele periode van de Republiek de toevoer en de prijs van
graann min of meer stabiel te houden.
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Voorr andere groepen op lokaal niveau was de oriëntatie op de plaatselijkee samenleving waarschijnlijk niet minder, eerder sterker. Veel ambachtsliedenn en neringdoenden waren afhankelijk van de plaatselijke
marktt en hadden dus belang bij het onderhouden van goede betrekkingenn met plaatsgenoten. Bovendien hadden de regenten vaak bepaaldee ambten te vergeven en konden ze andere patronage-functies
vervullenn voor degenen die formeel geen aandeel in de politieke macht
hadden.811 De binding van werklieden en arbeiders aan plaatselijke
werkgelegenheidd kan verklaren waarom ook zij binnen de lokale gemeenschapp opgenomen waren. Onder tamelijk stabiele condities van
gezagshandhavingg en economie zullen dan ook grote delen van de
burgerijj en de lagere strata het algemene streven van de regenten gedeeldd hebben. Denken in termen van plaatselijke harmonie is niet
raadzaamm maar het lijkt redelijk te veronderstellen dat gedeelde belangenn en een zekere mate van consensus doorgaans het gebruik van fysiekee dwang konden voorkomen en remmend werkten op geweldsgebruik.. Historici hebben vaak, soms in anachronistische termen, de
'corruptie'' der regenten breed uitgemeten - het was ook een regelmatigg weerkerende en in de 18e eeuw steeds luider wordende klacht maarr het is ook van belang te beseffen dat voor het einde van die eeuw
niemandd beschikte over een alternatief. In primair op klassentegenstellingenn gerichte analyses bestaat de neiging de betekenis van de kleinschaligee integratie-eenheden waaruit de Republiek was opgebouwd,
watt betreft de vormgeving van belangen, politieke tegenstellingen,
bindingenn en identificaties te onderschatten of zelfs geheel over het
hoofdd te zien.
Eenn ander, niet minder belangrijk, effect van deze structuur was de
permanentee verdeeldheid die eruit voortvloeide, niet alleen onder de
bevolkingg maar ook onder de machthebbers. Alle klassen werden verdeeldd door lokale en gewestelijke bindingen en op de verschillende
bestuurlijkee niveaus was de verdeeldheid ook institutioneel gegarandeerd.. Hierdoor werden partijen, facties en afzonderlijke regentenfamiliess voortdurend gedwongen rekening te houden met elkaar en elkaarss belangen te respecteren terwijl men tegelijkertijd tot een zeker
gemeenschappelijkk bestuur moest zien te komen. Dit bevorderde
voorzichtigheid,, gematigdheid, overleg, deliberatie, overreding, geven
enn nemen, en het vormen van coalities. Vreedzaam met elkaar omgaan
wass binnen deze structuur geboden en vrijwel steeds in ieders belang,
hett dreigen met of gebruiken van geweld meestal taboe. Wie binnen
dezee figuratie in gedrag en politieke eisen radicaliseerde, kon er bijna
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altijdd zeker van zijn de andere facties tegenover zich te vinden. Behalve
inn tijden van externe en interne politieke crisis bood een dergelijke opstellingg weinig kans op succes. De heersende groepen waren zich van
ditt alles bewust en het stelde duidelijke grenzen aan de mate van verdeeldheidd en concurrentie die men zich kon permitteren. Deze gematigdee burgerlijke politieke cultuur die ten tijde van de Republiek ontstond,, bleef ook in de 19e en 20e eeuw het dominante model voor
politiekk gedrag in Nederland.
Dee ingrijpende verandering van de politiek-institutionele structuur
rondd 1800 - de vorming van een nationale eenheidsstaat, centraal geleidd en gebaseerd op landelijke gewelds- en belastingmonopolies ontnamm aan heersende groepen op plaatselijk en gewestelijk niveau
veell van hun oude zeggenschap, maar de maatschappelijke integratie
wass toen al zover gevorderd dat dit nauwelijks verzet opriep. Deze ontwikkelingg ontnam ook de zin aan lokale oproeren tegen lokale regeringen.. De centralisering van de staat verschafte deze tot vér in de 20e
eeuww een zwaar overwicht op alle maatschappelijke belangengroepen,
hett maakte de weg vrij voor bureaucratisering als bestuurs- en beheersapparaatt en opende, op langere termijn gezien, het perspectief van gelijkee burgerrechten voor alle leden van de bevolking en voor democratiseringg binnen een allengs onpersoonlijker en meer en meer bij wet
gereguleerdee samenlevingsorde. Zo werd de pacificering tamelijk stabiell en nauw vervlochten met burgerlijke civilisering in de 19e en 20e
eeuww voortgezet.
Wanneerr we tenslotte terugkeren naar de vraag hoe het komt dat zoveell Nederlanders het gebruik van geweld ter oplossing van onderlinge
geschillenn afwijzen, waarom zovelen relatief overgevoelig zijn gewordenn voor geweld en vanwaar de afkeer van geweld stamt, kan het antwoordd kort zijn. Niet door eigen morele voortreffelijkheid of superieur
inzichtt maar door een geschiedenis van specifieke samenhangen tussenn externe pacificering, staatsvorming, burgerlijke civilisering en internee pacificering waarin binnenstatelijk politiek geweld in de afgelopenn eeuwen meestal niet mogelijk, zelden nodig en vrijwel nooit
nuttigg was.
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Staatsvorming,, nationalisme
enn natievorming in Duitsland,
i8e-2oee eeuw
Nietss van al wat volkeren in politiek en sociaal opzicht bijeenhoudtt - een zelfde regering, een zelfde geloof, dezelfde wetten,
dezelfdee belangen, een klassieke literatuur, een overheersende
openbaree mening — is bij de Duitsers aanwezig. (..) de natie als
geheell is zo versnipperd dat in feite onduidelijk is op welk deel
vann het keizerrijk de naam natie eigenlijk van toepassing is. {..)
Alleenn politieke instituties kunnen het karakter van een natie
vormen;; de aard van de regering in Duitsland is bijna in lijnrechtee tegenstelling met de filosofische Verlichting van de Duitsers.
Vandaarr dat zij hun grote durf op ideeëngebied combineren met
eenn allergehoorzaamste aard. De belangrijke positie van de militairee stand en de klasseverschillen hebben hen eraan gewend zich
buitengewoonn nauwkeurig te houden aan de hiërarchie in de socialee betrekkingen; gehoorzaamheid is bij hen geen serviliteit,
maarr orde; ze voeren de opdrachten die ze krijgen zeer gewetensvoll uit, als was elke opdracht een plicht.
MADAMEE DE STAËL, l8lO
I.. INLEIDING: HET DUITSE VRAAGSTUK

'Watt is Duitsland? Wie zijn Duitsers?' Die vragen stelden televisie-verslaggeverss van het ZDF in de eerste dagen na de opening van de Berlijnsee Muur op 9 november 1989 aan passanten uit Oost-Berlijn. Een
mageree jongeman antwoordde glimlachend: 'Duitsers zijn overal waar
menn zuurkool eet', om zichzelf na enig nadenken te corrigeren: 'Ach
nee,, Duitsland is waar men Duits spreekt'.
Zowell de vragen als de antwoorden zijn veelzeggend. De vragen
omdatt ze verwijzen naar de onzekerheid onder Duitsers omtrent hun
nationalee identiteit, de antwoorden omdat ze verwijzen naar culturele
kenmerkenn en niet naar politieke of geografische criteria voor het deel
uitmakenn van de Duitse natie. Vergeleken met bijvoorbeeld Engeland,
Frankrijkk of Nederland bestaat Duitsland als nationale staat nog niet
zoo lang — pas in 1871 verwierf het voor het eerst een zekere politieke
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eenheid.. Sindsdien heeft het herhaaldelijk forse territoriale expansie en
ingrijpendee contractie doorgemaakt en de daarmee gepaard gaande
wisselingenn in territorium en bevolkingsaantal en de instabiliteit van
dee grenzen van Duitsland hebben zeker bijgedragen aan de Duitse onzekerheidd omtrent de eigen identiteit. Daarbij speelde ook een rol dat
steedss grote groepen Duitstaligen in Europa - die zich voor een groot
deell mede op grond daarvan als Duits beschouwden - buiten Duitslandd leefden. Ongerekend de Duitstalige Oostenrijkers en Zwitsers,
woondenn bijvoorbeeld rond 1920 omstreeks negen miljoen Duitsers
verspreidd over diverse Centraal- en Oost-Europese landen. Nu is dat
aantall teruggelopen tot ruim twee miljoen. De tamelijk recente staatsvorming,, de instabiele grenzen en het verspreide vestigingspatroon
makenn begrijpelijk dat niet het leven binnen een afgebakend Duits
staatsterritoriumm of een Duits paspoort als eerste kenmerk van 'Duitszijn'' worden genoemd, maar taal of, ruimer, Kultur.1
Dee onzekerheid over de nationale identiteit én het besef van een gedeeldee cultuur werden de laatste halve eeuw mede in stand gehouden
doorr het bestaan van twee Duitslanden: de Bondsrepubliek en de
DDR,, met deels aan elkaar tegengestelde politieke en economische
systemen.. Aan die situatie is onlangs, op 3 oktober 1990, formeel een
eindee gekomen. In een zeer hoog tempo, binnen een jaar na de openingg van de Berlijnse Muur, zijn de beide Duitslanden samengegaan
inn één nationaal federatief staatsverband. Kort daarna heeft het verenigdee Duitsland zijn soevereiniteit, waar in 1945 met de bezetting
doorr de geallieerden een einde aan was gekomen, herkregen. Het is
niett overdreven om te stellen dat met het begin van dit proces van eenwordingg de Duitse geschiedenis een nieuw keerpunt heeft bereikt en
eenn nieuwe fase is ingegaan.
Aann dramatische keerpunten, vaak gepaard gaande met omvangrijk
politiekk en militair geweld en met traumatische gevolgen, heeft het in
dee Duitse geschiedenis van de laatste twee eeuwen niet ontbroken. Het
nationalee vraagstuk heeft daarin steeds een centrale rol gespeeld. Vanaf
hethet einde van de 18e eeuw is de vraag wat Duitsland was, of zou moeten
zijnn of worden, een diepgaand problematische en fel omstreden kwestiee geweest. Daarbij ging het zowel om de gebiedsafbakening, de territorialee grenzen van Duitsland, als om de gewenste politiek-institutionelee structuur en de culturele identiteit: de aard, het zelfbewustzijn en
dee culturele grenzen van de Duitse natie. Deze dimensies hebben in
wisselendee combinaties en met verschillende accenten over de afgelopenn tweehonderd jaar steeds de kern van het Duitse nationale vraag164 4
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stukk uitgemaakt. Uiteraard was dat vraagstuk niet louter een interne
Duitsee aangelegenheid, in elk opzicht speelden ook de relaties met
anderee staatssamenlevingen in Europa een rol. Bezien we de Duitse nationalee kwestie over langere termijn dan zijn vooral de weerkerende tegenstellingenn en de scherpe polarisatie in de interne Duitse verhoudingenn en in de relaties tussen Duitsland en andere Europese staten in het
westenn en oosten opvallend. Die polarisatieprocessen zijn, zoals bekend,, bij herhaling uitgelopen op grootschalig geweld en hebben
onderr meer geleid tot ingrijpende wendingen in het Duitse lot.
Hett ontstaan van de Duitse nationale problematiek en van het
Duitsee nationalisme kan gesitueerd worden in de periode van de ondergangg van het Heilige Rooms-Duitse Rijk onder druk van de toenmaligee Franse politiek-militaire expansie. Die expansie was weer ten
delee een reactie opp de coalitie-oorlogen die andere Europese staten in
17922 tegen het revolutionaire Frankrijk begonnen waren. De troonsafstandd van de laatste keizer, Frans II, in 1806 bezegelde het einde van dit
Rijk,, het Eerste Rijk, dat toen bijna een mythische duizend jaar bestaann had. Nog geen halve eeuw later, in 1848, volgde een nationale revolutiee die onder meer ten doel had een vorm van Duitse politieke
eenwordingg te realiseren maar die vrijwel geheel mislukte. Een politiekee eenwording werd wel bereikt tussen 1863 en 1871 maar nu door
middell van een serie oorlogen onder Pruisische hegemonie. Op triomfalistischee wijze werd het nieuwe Duitse keizerrijk, het Tweede Rijk, in
18711 in Versailles uitgeroepen en daarmee brak een periode aan van
zeerr omvangrijke Duitse machtsvergroting, van groeiend imperialisme
enn wijd verbreid Duits nationalisme, en van toenemende tussenstatelijkee rivaliteit in Europa. De daaruit resulterende Eerste Wereldoorlog
leiddee tot het einde van het Tweede Rijk in 1918, amper vijftig jaar
nadatt het tot stand was gekomen. Die ondergang werd door grote aantallenn Duitsers niet geaccepteerd, zoals ook de Weimarrepubliek,
medee ontstaan door de naoorlogse revolutionaire bewegingen, door
henn niet geaccepteerd werd. De nationale problematiek werd de meest
omstredenn politieke kwestie in de republiek, die uitmondde in het extreemm nationalistische Derde Rijk van na 1932. De bevrijding en ondergangg van 1945, de grote ontnuchtering van het Duitse nationalisme,, resulteerde in de Duitse deling, die nu weer ongedaan is gemaakt.
Inn en door deze historische perioden, fasen van maatschappelijke
ontwikkelingg en collectieve ervaringen zijn het Duitse nationale zelfbeseff en het Duitse nationalisme gevormd en getekend. Met het onderstaandee wordt beoogd de lange-termijnontwikkeling van deze pro165 5
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blematiekk enigszins te verhelderen. Daarbij gaat het vooral om drie
veelomvattendee vragen. Ten eerste: hoe is het proces van natievorming
inn Duitsland verlopen? Of, anders gezegd: onder welke condities heeft
zichh een Duits nationaal besef ontwikkeld en hoe is dit besefin opeenvolgendee historische perioden verbreid geraakt over brede lagen van de
Duitsee bevolking? Een tweede kwestie betreft de relaties tussen natievormingg en staatsvorming in de Duitse gebieden. Een derde vraag
heeftt betrekking op de bijzondere aard van het Duitse nationalisme:
watt waren de voornaamste trekken en welke continuïteiten en discontinuïteitenn zijn in de ontwikkeling van dat nationalisme in de 19e en
20ee eeuw aanwijsbaar? Tenslotte wordt kort ingegaan op het Duitse
nationalismee na 1945 en op de recente hereniging.
2.. HET ONTSTAAN VAN HET DUITSE NATIONALISME,
I77O-182O O

'Watt zijn de Duitsers?' Ruim tweehonderd jaar geleden, in 1766, gaf
dee keizerlijke rijkshofraad, Friedrich Carl von Moser, als antwoord op
diee vraag: 'Wij zijn een volk met één naam en met dezelfde taal, onder
eenn gemeenschappelijke opperheer, wat innerlijke kracht en sterkte
betreftt het eerste Rijk van Europa (..) maar zo, zoals we zijn, zijn we al
eeuwenlangg wat onze politieke constitutie betreft een ingewikkeld
raadsel,, een bron van buit voor onze buren, een onderwerp van hun
spot,, onderling verdeeld, onverschillig tegenover de eer van onze
naam,, een groot en tegelijkertijd veracht volk, dat in principe gelukkig
zouu kunnen zijn, maar in feite zeer beklagenswaardig is'.2 Von Mosers
diagnose,, waarin zelfbeklag en een zekere rancune doorklinken, was
tott op grote hoogte waarheidsgetrouw. Aan het einde van de 18e eeuw
warenn de Duitse gebieden in Centraal-Europa politiek gefragmenteerd,, economisch betrekkelijk weinig ontwikkeld, sociaal en religieus
diepgaandd verdeeld, en getekend door oorlogvoering.
Hett Heiliges Römisches Reich deutscher Nation — de naam werd gangbaarr in de 15e eeuw — ging terug op het Oost-Frankische Rijk dat in
8433 bij het Verdrag van Verdun was ontstaan. In de geschiedenis van
hett Rijk in de daaropvolgende eeuwen was het feodaliseringsproces ver
voortgeschredenn en waren de centrifugale impulsen keer op keer sterkerr gebleken dan de centripetale. Centraliserende krachten, die bijvoorbeeldd in Engeland en later in Frankrijk, Bourgondië en het Habsburgsee Spanje de contouren van laat-middeleeuwse en vroeg-moderne
dynastiekee staten teweeg hadden gebracht, hadden zich wel van tijd
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tott tijd voorgedaan, maar zetten niet door en het resultaat was dat het
Rijkk ook na 1500 gekenmerkt bleef door een ineffectieve politiek-institutionelee structuur met een slechts zeer zwak machtscentrum. In de
tweedee helft van de 18e eeuw omvatte het niet minder dan 314 staten
enn staatjes, 51 zogenoemde 'vrije rijkssteden' en nog eens omstreeks
14755 Rekhsritterschaften, politiek relatief autonome gebieden in handenn van leden van de lagere adel.3
Dezee politieke fragmentatie, goeddeels een erfenis van de feodalisering,, werd bestendigd in en door de Dertigjarige Oorlog (1618-1648)
enn getuigde van het stagnerende staatsvormingsproces in Midden-Europa.. Binnen dit geheel waren slechts twee staten, Pruisen en Oostenrijk,, er in de loop van de 17e en 18e eeuw in geslaagd de status van
'grootmacht'' te verwerven, op de tweede rang gevolgd door Hannover,
Baden,, Württemberg, Beieren en Saksen.4 De verdeeldheid in vele statenn en de daaruit voortvloeiende zwakte van het Rijk als geheel hadden
hett gebied inderdaad vaak tot een slagveld gemaakt, waarop overigens
niett alleen de buren van Duitsland opereerden, maar vooral ook de
Duitsee vorsten zelf. Dynastieke rivaliteiten en conflicterende belangen
leiddenn met grote regelmaat tot oorlogen, vanaf de 16e eeuw versterkt
doorr religieuze tegenstellingen tussen het Lutherse protestantisme,
sterkk in het noorden en oosten, en het rooms-katholicisme, sterk in
hett westen en zuiden. Vooral de gevolgen van de Dertigjarige Oorlog
inn de eerste helft van de 17e eeuw waren in veel opzichten zo desastreus
datt herstel pas in de tweede helft van de 18e eeuw optrad. Naar sommigee schattingen werd tijdens de oorlog de Duitse plattelandsbevolking,
zo'nn 90% van de totale bevolking, met de helft gereduceerd, zij het
mett aanzienlijke regionale variaties; de stedelijke bevolking nam met
meerr dan eenderde af. Dit ging gepaard met een radicale verarming in
vergelijkingg met de tijd voor de oorlog en met een algehele economischee teruggang waarbij vooral de Duitse steden hun leidende positie
enn welvaart uit de 16e eeuw verloren. De oorlog impliceerde ook een
hernieuwdee accentuering van allerlei feodale en standsverhoudingen,
waartoee de initiatieven zowel van 'onderop' als van 'bovenaf' kwamen.
Eenn sociale hiërarchie met scherpe standsonderscheidingen bleef daardoorr in de 18e eeuw in de Duitse gebieden veel meer behouden dan in
Engeland,, Frankrijk of Nederland het geval was.5
Allee staten en staatjes werden beheerst door afzonderlijke dynastieke
families,, door clericale heersers, of, in de steden, door gesloten burgerlijkee oligarchieën. Deze heersersgroepen waren primair georiënteerd
opp eigen (stands) belang en trachtten de macht, soevereiniteit en onaf167 7
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hankelijkheidd van hun gebieden zo goed mogelijk te handhaven. De
meestee regimes waren absolutistisch, meer of minder Verlicht, en berusttenn op coalities tussen de dynastieke vorst, de grondbezittende adel
enn de clerus, eventueel aangevuld met dat deel van de hogere burgerij
datt in staatsdienst was. Het overgrote deel van de bevolking was uitgeslotenn van politieke invloed. Zij waren de onderdanen, die in het beste
gevall paternalistisch-autoritair geregeerd werden en in het slechtste
gevall extreem uitgebuit. Typerend is de visie van een i8e-eeuwse Pruisischee vorst op de stedelijke burgerij en de boeren in Pruisen, ze werdenn beschouwd als 'rullende Materie des Staates ohne Selbstexistenz',
henn paste slechts gehoorzaamheid. 6
Economischh verkeerden de Duitse gebieden in de tweede helft van
dee 18e eeuw niet in een wezenlijk andere situatie dan aan het eind van
dee 16e eeuw. Omstreeks 85% van de bevolking was werkzaam in de agrarischee sector, in het westen veel nog feodaal gebonden kleine boeren
enn pachters, in het oosten vooral horige boeren en landarbeiders op de
grotee adellijke landgoederen. De productiviteit in de landbouw en de
veeteeltt was nog laag, de gebruikte methoden waren traditioneel, zij
hett met grote regionale verschillen. De vele steden en stadjes waren
meestall klein, doorgaans hadden ze niet meer dan 10.000 inwoners.
Zee fungeerden als marktplaatsen, centra van bestuur en van traditioneell handwerk en ambacht, nauwlettend beheerst door gilden. In 1780
teldee Berlijn, hoofdstad van Pruisen, ongeveer 150.000 inwoners; de
helftt van de beroepsbevolking bestond uit hovelingen, bureaucraten
enn militairen. O o k elders in Pruisen maakten militaire garnizoenen
vaakk een belangrijk deel uit van de stedelijke bevolking. In sommige
gebieden,, in het Rijnland, in Saksen, Silezië en ook wel in andere
delenn van Pruisen, was sprake van een wat meer ontwikkelde en gedifferentieerdee economie met meer handel, vormen van manufactuur en
mijnbouw.. Overigens werkte de politieke fragmentatie belemmerend
opp de economie: talloze tollen en tariefgrenzen, uiteenlopende wetsenn belastingstelsels, verschillende geldeenheden, maten en gewichten,
stondenn vooral de economische ontwikkeling van de kleinere territoria
inn de weg.7
Inn overeenstemming met het voorgaande was de sociale structuur in
dee Duitse gebieden rond 1800 nog een typische standenstructuur. De
samenlevingg was opgebouwd uit hiërarchisch gerangschikte lagen
waarr mensen door geboorte lid van werden, de sociale mobiliteit was
gering,, de levensstijlen verschilden sterk en tussen de sociale lagen bestondenn duurzame verschillen in politiek-juridisch, economisch en so168 8
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ciaal-cultureell opzicht. Het hoogste stratum werd gevormd door de
dynastiekee families en de adel, door de hogere clerus en in de steden
doorr de patricische bovenlaag van de burgerij. De machtsposities van
dee vorstenhuizen en adellijke geslachten berustten op het bezetten van
dee tronen, de centrale politiek-bestuurlijke functies, en op grootgrondbezit.. Voorts beschikte de adel over een monopolie op vrijwel
allee officiersplaatsen in de legers en op vele hogere rangen in de staatsbureaucratieën.. Hoewel de adel deze bureaucratieën domineerde,
werdd een deel van de hogere ambten bezet door leden van de hogere
burgerij.. Deze hooggeschoolde staatsbeambten van burgerlijke komaf
maaktenn deel uit van de voor Duitsland specifieke burgerlijke groeperingg van de zogenoemde Bildungsbürger. Deze groepering bestond uit
universitairr gevormden — omstreeks 100.000 aan het einde van de 18e
eeuw,, 0,5% van de bevolking - en hun families. Behalve staatsbeambtenn behoorden ook beoefenaren van vrije beroepen zoals artsen en advocaten,, professoren en andere universitaire docenten, de hogere protestantsee clerus, geleerden en schrijvers ertoe.8 Tussen de adel en de
hogeree burgerij bestond overigens een duidelijke hiërarchie — met de
burgerijj op de tweede rang — een scherpe sociale scheidslijn en een
diepgaandee culturele tegenstelling, meer dan in Engeland of Frankrijk
hethet geval was.9 Onder de hoogste groepen van adel en burgerij bevond
zichh de Mittelstané. de kleinere burgerij in steden en dorpen: ambachtslieden,, handwerkers, kleinhandelaars, winkeliers, klerken en beambten,, de lagere clerus en de onderwijzers, met hun gezinnen. Daaronderr volgde tenslotte de grote massa van de bevolking: de families
vann boeren en landarbeiders, ambachtsgezellen en -leerlingen, knechtenn en meiden, werklieden en dagloners.
InIn dit politiek gefragmenteerde, economisch weinig ontwikkelde en
overwegendd agrarische 'Duitsland', dat in feite bestond uit vele verschillendee dynastieke standensamenlevingen, was nog nauwelijks sprakee van een proces van natievorming en waren de voornaamste conditiess voor een wijd verbreid Duits nationalisme niet vervuld. Binnen het
geheell van een veelheid aan staten was de afstand tussen de afzonderlijkee sociale lagen en de verschillende regio's, en die tussen de heersende
elitess en de geregeerden groot, en de integratie beperkt. Er was geen gestandaardiseerdee Duitse cultuur en geen Duits-nationale wij-groep,
waarmeee vereenzelviging mogelijk was. Er waren nauwelijks of geen
Duits-nationalee bindingen of gevoelens en Duits-nationalistische ideologiee bestond amper. Bij gebrek aan integratie op het niveau van Duits169 9
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landd als geheel, waren identificaties, bindingen en loyaliteiten veeleer
pré-nationaall te noemen.10 Gericht op de eigen dynastieke familie als
symbooll van de eigen staat, op de eigen maatschappelijke stand en de
eigenn plaatselijke samenleving of streek van herkomst: de Heimat
Slechtss van de twee voornaamste groeperingen binnen het hoogste
stratumm - de hogere adel en de hogere burgerij — kan gezegd worden
datt ze, elk voor zich, meer integratie kenden op het niveau van Duitslandd als geheel, al werkten ook onder deze groepen verschillen in dynastieke,, regionale en plaatselijke bindingen verdelend. Voor een deel
vann de hogere adel gold bovendien een sterk internationale of transnationalee oriëntatie, in het bijzonder op de Franse hofcultuur. Wat de
burgerijj betreft, was een klein deel van de Bildungsbürger actief bezig
vormm te geven aan een besef van 'Duits-zijn', aan de vorming van wat
eenn Duits proto-nationalisme genoemd zou kunnen worden. Dit
proto-nationalistischh besef was niet direct politiek - politiek werd algemeenn beschouwd als prerogatief van vorsten en adel - sterk standsgebondenn en primair cultureel van aard: Bildung en Kultur werden de
sleutelbegrippen.. Het ging om de cultivering van een veelzijdige intellectuelee ontwikkeling, van een waarachtig gevoelsleven, en van burgerlijkee deugdzaamheid. Aanvankelijk golden vooral de idealen van de
Verlichting,, de Aufklarung, en de klassieke filosofie als inspiratiebronnen.. Ook was er veel belangstelling voor de toenmalige ontwikkeling
vann wetenschappelijke kennis, voor geschiedenis, filosofie en de Duitse
literatuur,, die in het laatste kwart van de 18e eeuw voor het eerst sterk
opbloeide.. Na 1800 evenwel werden idealen uit de Romantiek meer
richtinggevend:: het gevoel, de ziel, de verbeelding en de organische
krachtt van de (Duitse) traditie en geschiedenis werden geplaatst tegenoverr de 'zielloze rede' van de Verlichting." Met hun geschriften trachttenn de betrokken Bildungsbürger individueel en collectief hun eigenwaardee tot uitdrukking te brengen en zich te onderscheiden van zowel
dee adel als de lagere strata in eigen land, als van de Franse en Engelse
cultuur.111 Door zich in woord en geschrift bezig te houden met de bepalingg van het 'Duits-zijn' eigenden ze zich als het ware het recht toe
uitt te maken wat en wie wel, en wat en wie niet als rechtgeaard 'Duits'
konn gelden. Daarmee konden ze zowel anderen, zij het vooralsnog
voornamelijkk symbolisch, 'hun plaats wijzen' als zelf een plaats innemen. .
Behalvee van dit overwegend burgerlijke, standsgebonden, proto-nationalistischee besef, beperkt tot een in omvang bescheiden deel van het
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geletterdee publiek, was van Duits nationalisme aan het einde van de
18ee eeuw nog weinig te merken. Wel waren enkele basisvoorwaarden
voorr een latere ontwikkeling van massaal nationalisme aanwezig. Zo
sprakenn de meeste bevolkingsgroepen binnen het Rijk een variant van
dee Duitse taal, met uitzondering van de hoge adel, die zich bij voorkeurr van het Frans bediende, en de veelal relatief kleinee taalminderhedenn (Frans, Deens, Jiddisch en, omvangrijker, Pools en Tsjechisch).
Ookk wist men zich christelijk, zij het dat de tegenstelling en de lange
strijdd tussen het protestantisme en het rooms-katholicisme in religieus
opzichtt ook verdeeldheid impliceerde. Voorts was er een zeker etnischcultureell en geo-politiek besef: de Germanen leefden in het midden
vann Europa, met de Webchen (Romaans, Frans, Italiaans, en 'vreemd',
inn ongunstige zin) in het westen en zuiden, en de Slawen in het oosten.
Dee betrekkingen met beiden waren niet onverdeeld gunstig, over beidenn bestonden negatieve stereotypen. Ten slotte was er het Rijk, met
dee keizer als voornaamste symbool, dat, hoe abstract ook en ver verwijderdd van het dagelijks leven, Duitse eenheid en historische continuïteit
suggereerde.. Deze vier elementen — taal, christendom, etnisch-cultureell en geo-politiek besef, en het Rijk - komen in alle 19e- en 20eeeuwsee manifestaties van Duits nationalisme naar voren, zij het met
wisselendee accenten, en ze kunnen beschouwd worden als de culturele
enn politieke voedingsbodem waarop het latere Duitse nationalisme, als
sentiment,, als ideologie en als politieke beweging, kon gedijen.
Rondd 1800 gaf het politiek-militair expansieve Frankrijk de eerste sterkee impuls tot het ontstaan van Duits-nationale sentimenten op grotere
schaall en tot het begin van een Duits-nationale beweging die niet meer
alleenn cultureel was maar ook politieke trekken kreeg. In 1793 bezetten
Fransee legers de gebieden ten westen van de Rijn en stichtten een nieuwee Duitse staat, de Confederatie van de Rijn, onderhorig aan Frankrijk.. De Zuid-Duitse staten gingen allianties aan met Frankrijk. Vele
oudee mini-staatjes werden geïncorporeerd in de nieuwe staat, feodale
ordeningenn en standsprivileges werden afgeschaft, de horigheid werd
beëindigd,, steden verwierven plaatselijk zelfbestuur, en met de invoeringg van burgerrechten werden deze ook aan Joden toegekend, die
voorheenn formeel en informeel systematisch negatief gediscrimineerd
werden.. Deze gelijkstelling riep overigens direct weerstanden op en
werdd na 1815 in grote delen van de Duitse gebieden weer ongedaan gemaakt."" Deze hervormingen van staat, bestuurlijke en juridische structuur,, en economie, die het Napoleontische regime doorvoerde in het
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westen,, kwamen ook in Pruisen tot stand. In 1806 werd het tot tweemaall toe verpletterend verslagen en bij het verdrag van Tilsit in 1807
verloorr het Pruisische koninkrijk ongeveer de helft van zijn territorium
enn bevolking, werd het gedwongen een grote oorlogsschuld te betalen,
eenn Frans bezettingsleger te onderhouden en van bovenaf hervormingenn van staat, economie en leger in te voeren. Een Pruisische hervormingsbeweging,, onder leiding van betrekkelijk 'verlichte' aristocraten,
kwamm op gang.'4
Tijdenss deze jaren ontstonden een Pruisisch en een Duits nationalisme.. Waar de massa van de bevolking van stad en land in Pruisen de
Fransee bezetting aanvankelijk gelaten had ondergaan, groeide door de
duur,, de last en de vernedering van de bezetting meer en meer afkeer
vann de bezettende macht. Aanvankelijk waren de idealen van de Fransee revolutie en de onder Franse druk gerealiseerde hervormingen door
hett geletterde en hooggeschoolde deel van de Duitse bevolking met instemmingg begroet, maar ook onder hen kreeg teleurstelling de overhandd en wendde men zich meer en meer af van de revolutie-idealen.
Eenn historicus schreef terecht: 'De Franse soldatenlaarzen stampten
steedss meer Pruisische en Duitse patriotten uit de grond'.15 De zogehetenn Bevrijdingsoorlogen van 1809 en 1813 tegen Napoleon gingen gepaardd met enthousiaste, grootscheepse en goeddeels vrijwillige massamobilisatiee - in 1813 leverde de Pruisische bevolking van 5 miljoen
mensenn een vrijwilligersleger van 350.000 man op - waarbij nationalistischee sentimenten een hoofdrol speelden.
Alss collectief gevoel en ook in de vorm van flarden ideologie is een
Pruisischh en een Duits nationalisme dus voor het eerst onder bredere
lagenn van de bevolking ontstaan in het begin van de 19e eeuw. Deze
eerstee golf van nationalisme was voornamelijk een reactie op een
vreemdee bezetting en verschafte aan het Duitse nationalisme de uitgesprokenn anti-Franse oriëntatie, die het tot halverwege de 20e eeuw zou
behouden.. Wat 'anti-Frans' inhield, varieerde van tijd tot tijd, maar
hett impliceerde in elk geval een aangrijpingspunt voor afkeer van de
idealenn van de Verlichting en de revolutie, en in zekere zin van het hele
modell van politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkeling
zoalss zich dat in de 19e eeuw in West-Europa aftekende.' 6 De DuitsFransee tegenstelling die in deze tijd ontstond en ruim anderhalve eeuw
voortduurde,, is illustratief voor de wijze waarop naties en nationalismenn zich ten opzichte van elkaar vormen. Toch had het Duitse nationalismee op deze schaal aan het begin van de 19e eeuw nog goeddeels
eenn incidenteel karakter, het ging om een tijdelijk wij-gevoel, teweeg172 2
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gebrachtt door de tussenstatelijke polarisatie met Frankrijk. Voor een
duurzamerduurzamer en massaier nationalisme waren de maatschappelijke condities,, zoals gezegd, nog niet vervuld en na 1815 ebde het nationalisme
alss massa-verschijnsel dan ook betrekkelijk snel weg. Nationalistische
ideeënn bleven evenwel behouden en ook raakte het nationalisme organisatorischh verankerd.
Dee ideeën uit het begin van de eeuw bleven bestaan onder de oudstrijderss van de Bevrijdingsoorlog, bij sommige aristocraten, een groot
deell van de Bildungsbürger, en vooral onder de burgerlijke jeugd. In
publiekee en geheime genootschappen en verenigingen werd het ideaal
vann een Duitse culturele en politieke eenheid besproken en levend gehoudenn in een tijd waarin daarvan in werkelijkheid geen sprake was.
Ookk werden verondersteld nationale waarden en deugden gecultiveerd.. Tot de voornaamste genootschappen behoorden studentenverenigingen,, zangclubs, turn- en gymnastiekverenigingen en schuttersverenigingen.177 Aanvankelijk waren de gymnasten- en studentenbewegingg het belangrijkst: op een totale bevolking van een kleine 25 miljoen
warenn er in 1818 150 turnverenigingen met circa 12.000 leden, in datzelfdee jaar waren in een veertiental studentenverenigingen zo'n 4.000
vann de in totaal 10.000 universiteitsstudenten georganiseerd. Deze verenigingenn hadden primair een plaatselijk en regionaal karakter maar ze
onderhieldenn ook landelijk contacten met elkaar: een indicatie van een
eerstee aanzet tot integratie op nationaal niveau. Eén van de voornaamstee manieren waarop een nationale gezindheid en nationale idealen tot
uitdrukkingg werden gebracht was het gezamenlijk zingen van patriottischee liederen. Verguizing van Frankrijk en alles wat als 'Frans' werd beschouwd,, verheerlijking van het Duitse vaderland - de taal, het Volk,
hethet eerste Rijk, de Germaanse geschiedenis - het Duitse landschap en
dee Duitse natuur waren vaste thema's in deze gezangen.
Binnenn het nationalistische gedachtegoed tekenden zich twee
hoofdstromingenn af, die beide ten dele teruggingen op het proto-nationalismee uit het einde van de 18e eeuw. Aan de ene kant een stromingg die, behalve cultureel nationalistisch, ook min of meer liberaaldemocratischh genoemd kan worden en waarin zowel politiek-liberale
alss economisch-liberale opvattingen bestonden. Het ideaal voor de
toekomstt was een verenigd, constitutioneel Duitsland — over de territorialee grenzen daarvan liepen de meningen overigens uiteen - waarin
dee macht van dynastieke vorsten en adel duidelijk aan banden zou zijn
gelegdd en waarin burgerrechten gewaarborgd zouden zijn. Een Duitslandd waarin 'eenheid, recht en vrijheid' zouden heersen. Binnen deze
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stromingg bestonden verschillen tussen hen die meer het liberalisme
warenn toegedaan en anderen die meer democratisch georiënteerd
waren.188 Aan de andere kant was er een stroming, meer emotioneel dan
intellectueel,, die als sterk romantisch kan worden getypeerd. Ook deze
wass cultureel nationalistisch maar kwam politiek niet veel verder dan
Duitsland-verheerlijkingg - vooral de taal en het Volk — en een diffuus,
bijnaa mystiek verlangen naar Duitse eenheid. Beide stromingen waren
inn werkelijkheid overigens niet scherp van elkaar onderscheiden - in
dee studentenbeweging bijvoorbeeld kwamen ze alletwee voor - en
beidee hadden binnen de toenmalige politieke machtsverhoudingen
eenn sterk oppositioneel karakter. Na 1819 stonden ze dan ook periodiekk bloot aan scherpe repressie en vervolging van staatswege.
3-- STAATSVORMING, NATIEVORMING EN NATIONALISME,
18ZO-1871 1

Dee Restauratie, die vanaf 1815 in heel Europa inzette, had in 1819 geleid
tott een coalitie tussen de Russische, de Pruisische en de Oostenrijkse
dynastiekee regimes. De heersende elites waren daarbij overeengekomenn weerstand te bieden aan de in hun ogen subversieve en revolutionairee krachten van liberalisme en nationalisme, van constitutionalisme
enn democratie. Dientengevolge was het binnenlandse politieke klimaatt in het in 1815 territoriaal sterk vergrote Pruisen uitgesproken autoritair-conservatieff geworden. De Pruisische hervormingsbeweging
kwamm ten einde, de hervormingen werden ten dele teruggedraaid, en
vann staatswege waren de politieke vrijheden van de onderdanen sterk
ingeperkt.. Een eerder gedane vorstelijke belofte een constitutie in te
voerenn werd niet ingelost, er was geen vrijheid van meningsuiting,
nochh van vereniging en vergadering — openbare politieke activiteiten
warenn dan ook nagenoeg onmogelijk. Voorts was er een strenge staatscensuur,, geen academische vrijheid en een omvangrijk en waakzaam
politie-apparaatt met ruime bevoegdheden om elke vorm van 'subversiviteit'' te bestrijden. In 1819 werdenn zowel de turnverenigingen als de
studentenbewegingg verboden, verschillende leiders werden voor langeree tijd gevangen gezet en tot aan het begin van de jaren '30 van de
19ee eeuw leek de nationalistische beweging effectief onderdrukt. 19
Dee omvangrijke territoriale vergroting van Pruisen — dat onder anderee de helft van het koninkrijk Saksen, Westfalen en het Rijnland verwierf-- was een gevolg van de arrangementen van het Weense Congres
uitt 1815, dat het aantal Duitse staten tot 38 had teruggebracht: 34 dy174 4
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nastiekee staten en 4 stadstaten. Vergeleken met het Heilige Roomse
Rijkk was dit een grote stap voorwaarts in het staatsvormingsproces, al
wass in de Duitse Bond van deze 38 staten, die bestond van 1815 tot
1870,, een soortgelijke structurele stagnatie ingebouwd als eertijds in de
politiek-institutionelee structuur van het Rijk. De politiek-staatkundigee verdeeldheid bleef gehandhaafd en een sterk machtscentrum ontbrak.. Binnen het geheel van Duitse staten bleven Oostenrijk en Pruisenn in onderlinge rivaliteit domineren, waarbij Oostenrijk vooralsnog
hett overwicht behield. Van Pruisen bleef een groot deel buiten de
Bondd (Posen, West- en Oost-Pruisen) en van Oostenrijk waren behalvee het dominant Duitse deel ook Bohemen en Moravië erin opgenomen.. Duitse nationale staatseenheid, waar sommigen in 1813-1815 wel
vann gedroomd hadden, leek nog zeer ver verwijderd.
Tochh waren er in de 19e eeuw twee op langere termijn werkzame
ontwikkelingenn die op den duur onontkoombaar bevorderend werktenn op de vorming van een Duitse natie: ten eerste de voortgaande internee staatsvormingsprocessen, en ten tweede de economische ontwikkelingenn in de richting van een industriële samenleving. Vanaf de jaren
'200 groeiden de staatsbureaucratieën in vrijwel alle Duitse staten in
omvangg en effectiviteit. Ze gingen zich steeds intensiever en gedetailleerderr bezighouden met allerlei facetten van het maatschappelijk
leven:: bijvoorbeeld met belastingen en tolheffing, met wegenaanleg,
waterstaatt en de aanleg van spoorwegen, met staatsmijnbouw en
scheepsbouw,, met uitbreiding en regulering van onderwijs en met
godsdienstbeoefening,, bevolkingsadministratie en landmeetkunde.
Ditt bevorderde algemene regelgeving, uniformering en standaardiseringg op allerlei terreinen binnen betrekkelijk grote Duitse territoria die
daardoorr intern meer geïntegreerd raakten.
Veell van deze activiteiten waren bedoeld ter stimulering van economischee ontwikkeling, aansluitend op hervormingen uit het begin van
dee eeuw die in principe de grondslag gelegd hadden voor een kapitalistischee ontwikkeling van handel, nijverheid en ambacht. Een belangrijkee stap in dit proces was de vorming van de eerste tolunie (Zollverein),
inn 1828 op Pruisisch initiatief tot stand gebracht, in 1834 uitgebreid
mett een aantal Midden- en Zuid-Duitse staten en in 1867 tot een gebiedd dat bijna samenviel met het Rijk van 1871. Deze interne Duitse
marktvormingg bevorderde handel en productie, en bewerkstelligde
meerr economische integratie tussen de diverse regio's. Binnen dit
kaderr kwam na 1830 de industrialisatie op gang. Ruim een halve eeuw
laterr begonnen dan in Engeland, verliep deze aanvankelijk traag en
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mett grote regionale en plaatselijke verschillen, maar na 1850 werd het
tempoo snel hoger en in het laatste kwart van de 19e eeuw zette het process zeer sterk door.*0
Onbedoeldd en nauwelijks voorzien werkten deze twee processen
vann interne staatsvorming en economische ontwikkeling de trage maar
gestagee ondermijning van de dynastieke standensamenlevingen in de
handd en leidden ze in de laatste decennia van de 19e eeuw tot het ontstaann van een nationale klassensamenleving. De mobiliteit, geografischh en sociaal, begon in de tweede helft van de eeuw sterk toe te
nemen.. Omvangrijke bevolkingsmigraties deden zich voor en urbaniseringg kwam op gang. Nieuwe sociale groepen ontstonden: ondernemers,, fabrieksarbeiders en alras ook allerlei nieuwe middengroepen.
Transport,, communicatie en onderwijs werden steeds belangrijker.
Ditt alles impliceerde ook dat bindingen aan de eigen stand, aan het
eigenn Land of de streek van herkomst, en aan de eigen dynastieke familiee voor in omvang groeiende groepen aan betekenis inboetten.
Naarmatee de maatschappelijke integratie op Duits-nationaal niveau
voorr grotere groepen steeds meer werkelijkheid werd, werd ook het
'Duits-zijn'' meer en meer een realiteit naast het Thüringer of Sakser,
Pruiss of Beier zijn. Tegen het einde van de jaren '40, toen een revolutionairee situatie ontstond in de Duitse gebieden, bevond dit alles zich
overigenss nog slechts in een beginfase.
Naa de onderdrukking van de nationalistische beweging omstreeks
18200 duurde het ruim een decennium voordat het opnieuw tot manifestatiess van nationalisme kwam. Onder invloed van de revolutie-bewegingg in Frankrijk in 1830, de Belgische afscheiding van Nederland
enn de Poolse opstand in datzelfde jaar, ontwikkelde zich in het zuidwestenn van de Duitse gebieden en in Beieren in korte tijd een liberaalnationalistischh georiënteerde oppositiebeweging die onder meer gerichtt was op verruiming van de constitutionele rechten die in de
meestee Zuid-Duitse staten — in tegenstelling tot Pruisen - al bestonden.. Door het onwrikbare verzet van de dynastieke regimes hiertegen,
voorall in Beieren, radicaliseerde de beweging. Bij een deel van de leiderss en de aanhang ontstonden republikeinse en radicaal-democratischee ideeën: het principe van volkssoevereiniteit werd geopperd en
sommigenn meenden zelfs dat alleen revolutie een uitweg zou kunnen
bieden.. Het merendeel van de beweging was echter gematigder. De
voornaamstee organisatie was aanvankelijk de Press- und Vaterlandsverein,rein, een vereniging van circa 5.000 burgers, afkomstig uit de Mittel176 6
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standenstanden het BiUungsbürgertum. Het doel was 'de geestelijke wedergeboortee van Duitsland', na te streven door het oprichten en uitgeven
vann liberaal gezinde kranten die dan de publieke opinie konden vormenn in overeenstemming met politiek liberale en nationale idealen,
waarnaa de 'materiële eenwording' van Duitsland in een later stadium
alss het ware vanzelf zou volgen. Een andere activiteit was de organisatie
vann een 'nationaal festival' te Hambach in 1832, waar met toespraken
enn het zingen van patriottische liederen uiting werd gegeven aan de nationalistischee verlangens. Het festival werd bijgewoond door 25.000
mensenn en joeg het gevestigde gezag zoveel schrik aan dat kort daarop
dee autoriteiten via repressie van staatswege opnieuw probeerden de nationalee beweging uit te bannen. Dit lukte ten dele maar de beweging
zettee zich voort in op het eerste gezicht a-politieke vormen, zoals mannenzangkorenn en gymnastiekverenigingen, die vooral in de jaren '40
steedss meer succes boekten: in 1847 waren er 1100 mannenkoren met
omstreekss 100.000 leden, verspreid over heel Duitsland, en 250 gymnastiekverenigingenn met circa 90.000 leden. Men onderhield onderlingg contacten en organiseerde feestelijke manifestaties op nationaal
niveauu die door de opkomst van spoorwegen en stoomschepen door
belangstellendenn uit alle delen van Duitsland werden bijgewoond.21
InIn vergelijking met de nationalistische beweging van vóór 1820 was
dee sociale samenstelling in zoverre veranderd dat de beweging nu overwegendd bestond uit volwassen mannen en minder uit jongeren; wel
warenn ook deze volwassenen in overgrote meerderheid afkomstig uit
dee burgerlijke middenlagen. Ideologisch was de beweging nog steeds
primairr cultureel nationalistisch en gematigd politiek liberaal, maar
eenn zekere politieke radicalisering was onmiskenbaar.
Dee betrekkelijk stabiele politieke en maatschappelijke verhoudingenn binnen de Duitse staten kwamen in 1848 vrij plotseling onder
hogee druk te staan. Net als elders in Europa was de tweede helft van de
jarenn '40 een tijd van crisis: misoogsten, strenge winters, cholera en
sterkk gestegen voedselprijzen hadden het lot van grote delen van de lageree strata, vooral in de steden, precair gemaakt. Groepen ambachtslieden,, in het bijzonder in de omvangrijke textielnijverheid, kregen als
gevolgg van industriële concurrentie te maken met dalende prijzen voor
hunn producten en met stijgende werkloosheid. In 1847 waren al oproerenn uitgebroken die door legeronderdelen scherp onderdrukt waren
zonderr dat steunmaatregelen waren genomen. Antagonisme ten opzichtee van de staatsoverheden bestond niet alleen onder de lagere strata
enn delen van de Mittelstand, maar ook onder de hogere liberaal ge177 7
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oriënteerdee burgerij. Velen stonden kritisch tegenover de reactionaire
aardd van de dynastieke regimes. In Pruisen was in 1840 een nieuwe koningg aangetreden, die aanvankelijk liberaal gezind leek en hoge verwachtingenn had gewekt - er was zelfs sprake van de invoering van een
constitutiee - maar die zich na enkele jaren deed kennen als autocratischh heerser in de traditie van zijn voorvaderen.
Toenn onder deze omstandigheden, begin 1848, nieuws over de aanvankelijkk succesvolle revolutionaire bewegingen in Parijs en Wenen
bekendd werd, leidde dat tot volks vergaderingen, demonstraties en petities.. De bewegingen begonnen in het zuiden en westen van de Duitse
gebiedenn en vele Duitse vorsten gingen onder deze druk over tot de
aanstellingg van liberaal gezinden als minister. Die zetten zich in voor
politiekee hervormingen: het opstellen van ontwerp-constituties, de
verruimingg van burgerrechten, de invoering van voorlopige parlementenn op basis van beperkt censuskiesrecht dan wel uitbreiding van bevoegdhedenn van reeds bestaande semi-parlementaire organen. Na
bloedigee straatgevechten in Berlijn gebeurde dit ook in Pruisen: de koningg trok zijn troepen terug uit de stad, benoemde enkele Rijnlandse
liberalenn als minister en zegde bovendien in vage bewoordingen een
grondwett toe. Vanaf het eerste begin speelden naast liberaal-democratischee motieven in de hervormingsbeweging ook Duits-nationale motievenn een hoofdrol: in Frankfurt kwamen afgevaardigden van alle
Duitsee staten bijeen om instituties voor een toekomstige Duits-nationalee staat te ontwerpen.
Vann alle voorgenomen hervormingen en van de politieke eenwordingg kwam uiteindelijk echter vrijwel niets terecht. De nationale en liberalee revolutie mislukte. De burgerlijke hervormers bleken onderling
sterkk verdeeld: er waren republikeinen en monarchisten, radicalen en
gematigden,, nationalisten en federalisten, voorstanders van een Kkindeutschedeutsche eenwording (zonder Oostenrijk) en van een Grossdeuts
(mett Oostenrijk), en elke afzonderlijke Duitse staat kende ook weer
eigenn specifieke problemen. Het bleek moeilijk deze verschillen te
overbruggenn en de verdeeldheid belemmerde slagvaardig optreden,
terwijll de opgaven waarvoor de hervormers zich gesteld zagen zwaar
enn moeilijk waren. Bovendien verloren de liberale leiders hun greep op
dee doorgaande opstandige bewegingen onder de lagere strata voor wie
'werkk en brood' vooreerst belangrijker waren dan liberale principes en
staatsrechtelijkee hervormingen. Al spoedig namen zij hun toevlucht
tott repressieve middelen om orde en rust te handhaven. Misschien had
dee hele beweging deze interne zwakten nog te boven kunnen komen,
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waree het niet dat zij hernieuwd op sterke tegenstand stuitte. De Pruisischee koning besloot na zijn aanvankelijk toegeven namelijk een pogingg te doen de oude dynastieke orde te herstellen. Van doorslaggevendee betekenis daarbij was dat het leger met zijn adellijke officieren en
boerensoldatenn trouw de koning volgde, net als de Pruisische civiele
bureaucratie.222 Weliswaar slaagde het Frankfurter parlement er in het
voorjaarr van 1849 alsnog in een ontwerp-constitutie op te stellen voor
eenn verenigd Duitsland onder leiding van Pruisen, maar de Pruisische
vorstt weigerde vol minachting de hem aangeboden keizerskroon, het
parlementt werd door militair ingrijpen ontbonden en opstanden
tegenn de herinvoering van de oude orde werden door Pruisische troepenn hard neergeslagen. In 1850 brak in Pruisen opnieuw een periode
vann reactie en repressie aan.
Dee revolutiejaren hadden een tweede golf van massaal nationalisme te
zienn gegeven. Ideologisch was dit nationalisme binnen de hervormingsbewegingg overwegend gelieerd met politiek liberale idealen, gerichtt op constitutionele Duitse eenwording, vestiging van burgerrechtenn en parlementarisering. Leiders en aanhangers van de beweging
warenn voornamelijk afkomstig uit de burgerlijke middenlagen al was
err binnen de gevestigde Mittelstand, met name onder de handwerkmeesters,, ook een vrij sterke anti-liberale stemming.13 Was de revolutie
gelukt,, dan had 1848 het begin kunnen worden van een waarschijnlijk
federatievee Duits-nationale staatseenheid, met een tamelijk gematigd
nationalismee en liberaal-democratische instituties. Daarmee was wellichtt een ontwikkeling in de richting van volledige parlementaire democratiee mogelijk geworden, analoog aan bijvoorbeeld de Engelse of
dee Nederlandse politiek-institutionele ontwikkeling. Het mislukken
vann de revolutie en vooral de daaropvolgende reactie van de gevestigde
machtenn sloten een dergelijke ontwikkeling echter uit. Een Duitse
staatseenheidd kwam vooreerst niet tot stand en Duitsland werd meer
nogg dan voorheen een 'verspatete Nation'. Politiek liberalisme en
Duitss nationalisme groeiden in de periode van 1850 tot 1880 steeds
verderr uiteen, waardoor het Duitse nationalisme zijn overwegend burgerlijj k-emancipatorisch karakter verloor. Door verbreiding van nationaall besef over de adel enerzijds en over de lagere strata anderzijds
kreegg het zowel meer aristocratische als meer volkse trekken.
Dee uitslag van de politieke krachtmetingen van 1848-18 50 was van
beslissendee betekenis voor de hele verdere ontwikkeling tot 1918 en
werktee ook daarna nog door. Ten eerste was de politieke machtspositie
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vann de vorst en de adel in het dominante Pruisen - en daarmee ook elderss in Duitsland - veel sterker gebleken dan die van de hervormingsgezindee burgerij. Waar in het westen van Europa de machtsbalans tussenn adel en burgerij in de tweede helft van de 19e eeuw definitief
doorsloegg ten gunste van de burgerij, bleef in Duitsland de adel dominant.. Geconfronteerd met toegenomen polarisatie tussen heersers en
geregeerdenn en met dreigend machtsverlies hielden vorst en adel, en
daarmeee ook het leger en de bureaucratie, overwegend vast aan de politiekee denkbeelden en verhoudingen van de dynastieke staat en de
standensamenleving.. Zij waren in meerderheid niet bereid macht te
delenn en erkenden de legitimiteit van nieuwe politieke instituties niet,
ookk niet als ze zelf meegewerkt hadden aan de instelling ervan, zoals
aann de eerste Pruisische grondwet van 1850 en aan de instituties van
hett Rijk van 1871, zoals de Rijksdag. Als machtigste politieke elite blevenn zij gekant tegen meer democratische invloed van de bevolking op
staatszakenn en dus tegen politiek liberalisme en tegen het latere democratischh socialisme. Omdat zij een hoofdrol speelden bij de vorming
vann het Tweede Rijk en van 1871 tot 1918 politiek bleven domineren,
werdd hun standsethos van eer en grootheid, van autoritarisme en militarisme,, van onverhulde arrogantie en botte flinkheid {Schneidigkeit)
eenn sterk bestanddeel in het Duitse nationale zelfbewustzijn en in het
Duitsee nationalisme. Het Herrenethos van deze in wezen pre-industriëlee krijgerselite werd een centraal modellerend element in de nationalee politieke cultuur van het industrialiserende Duitsland.
Tenn tweede bleef de formele machtspositie van de Pruisische koning,, na 1871 ook keizer van Duitsland, bijzonder sterk. Onder de
Pruisischee grondwet van 1850 en de Duitse van 1867/1871 kreeg hij de
gehelee uitvoerende macht toegewezen, het alleenrecht over de buitenlandsee politiek, een absoluut vetorecht over alle wetgeving en uitgebreidee rechten om desgewenst alle burgerlijke vrijheden op te schorten.. O o k werd het leger niet aan de grondwet gebonden - het werd
eenn staat binnen de staat en bleef dat de facto tot 1945 - maar slechts
aann de keizer persoonlijk, en deze behield alle benoemingen van officieren,, van civiele ambtenaren en ministers als persoonlijk privilege.
Tegenn deze machtsconcentratie konden het via het drieklassenkiesrechtt gekozen Pruisische parlement, en na 1871 de nationale Rijksdag,
geenn adequaat tegenspel bieden. Binnen de semi-dynastieke staatsstructuurr van het Rijk bleven de Duitse parlementen en de Rijksdag
betrekkelijkk machteloze praatcolleges, niet in staat de regeringen werkelijkk te controleren, onmachtig om een regering weg te zenden, en
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mett slechts marginale invloed op militaire zaken en op de buitenlandsee politiek. De slecht functionerende democratische instituties deden
hethet aanzien daarvan in de ogen van grote delen van de bevolking geen
goedd en de politieke partijen, die in de jaren '60 van de 19e eeuw ontstonden,, werden geen effectief bemiddelende organisaties tussen de
staatt en groepen uit de bevolking.
Voorr de burgerij was, ten derde, de afloop van de revolutie een diepe
teleurstellingg geweest, althans voorzover zij politiek liberaal en enigszinss democratisch georiënteerd was. Veel burgers en leden van de Mittelstandtelstandhaddenhadden zich echter ook ernstig bedreigd gevoeld door de opstandigee bewegingen onder de lagere strata en dat had onder meer tot
gevolgg dat onder grote delen van de Duitse middenlagen een diep en
blijvendd wantrouwen ontstond ten aanzien van politieke bewegingen
onderr die strata. Voor handhaving van rust en orde en ter bescherming
vann bezittingen en belangen richtte de burgerij zich op de gevestigde
machtenn -vorsten en adel - binnen de staten. Politiek liberale idealen
raaktenn voor velen meer en meer op de achtergrond, economisch liberalismee bleef echter wel bestaan, alsook het verlangen naar Duits-nationalee eenheid.
Aann het einde van de jaren '50 en het begin van de jaren '60, toen het
reactionairee klimaat in Pruisen enigszins was afgenomen, traden georganiseerdee uitingen van dat nationale verlangen opnieuw naar voren.
InIn burgerlijke kringen werd de voornaamste landelijke organisatie de
DeutscherDeutscher National-verein, met omstreeks 25.000 leden. Onder invloedd van het succes van de Italiaanse eenwording had deze vereniging
tenn doel opnieuw propaganda te maken voor de Duitse eenwording en
voorzichtigg druk uit te oefenen op de Duitse regeringen om terzake
initiatievenn te nemen. Een leidende rol was toebedacht aan Pruisen onderr uitschakeling van de Grossdeutsche optie - de Pruisische koning
moestt dan keizer van het nieuwe Duitsland worden. Een deel van deze
bewegingg was zeker nog politiek liberaal maar de meerderheid werd
overtuigdd aanhanger van het zogeheten nationaal-liberalisme. De in
18666 opgerichte Nationalliberale Partei stelde zich tevreden met de
economischee speelruimte die de burgerij had, streed niet langer meer
voorr meer burgerrechten en versterking van de positie van de parlementen,, vereerde de koning-keizer en diens premier Bismarck, en
werdd na 1871 een steunpilaar voor het regime. In de jaren '60 werd een
mogelijkee politieke en organisatorische band met de beginnende
Duitsee arbeidersbeweging zorgvuldig uit de weg gegaan. Deze hele
181 1

CIVILISERINGG EN DECIVI LI SERI NG

ontwikkelingg is wel aangeduid als het einde van het Duitse liberalisme. .
Doorr 'eenheid' boven 'recht en vrijheid' te stellen, 'nationalisme'
bovenn 'liberalisme' en de gevestigde machten binnen de semi-dynastiekee staatsstructuur te accepteren, kreeg het nationalisme onder de
meerderheidd van de Duitse burgerij een anti-liberale inslag.24 Een deel
vann de nationale beweging van de jaren '60 bleef overigens aanvankelijkk meer republikeins en democratisch, en vaak ook meer anti-Pruisischh en pro-Oostenrijks georiënteerd. In de landelijke organisaties van
turnverenigingen,, zangkoren en schuttersverenigingen, die in de jaren
'600 opnieuw opleefden en nog enkele grote festivals belegden, bleven
dee meer radicale ideeën uit 1848 voortleven, waarschijnlijk mede
omdatt veel van de leden van deze verenigingen afkomstig waren uit de
kleineree burgerij en uit de lagere strata, vooral ambachtsgezellen. Hun
politiekee invloed was evenwel niet groot, en hun ideaal, waarin de culturelee natie, opgevat als alle Duitssprekenden, zou samenvallen met
eenn toekomstige Duits-nationale staat, werd niet gerealiseerd.
Dee daadwerkelijke eenwording werd tussen 1863 en 1871 door de Pruisischee politieke en militaire elite onder leiding van Bismarck doorgezet.. In 1863 werd eerst militaire steun verleend aan de Russische onderdrukkingg van de Poolse nationale beweging. In 1864 werd samen met
Oostenrijkk een oorlog tegen Denemarken ingezet ter verwerving van
Sleeswijkk en Holstein, vervolgens werd over dezelfde kwestie maar nu
tegenn Oostenrijk oorlog gevoerd. Dat leverde Pruisen niet alleen beide
gebiedenn op, maar ook de suprematie over Oostenrijk en de annexatie
vann Hannover, Nassau, Kurhesse en Frankfurt, die zich aan de Oostenrijksee kant geschaard hadden. Daarmee omvatte Pruisen drievijfde
vann het Duitse territorium en een ongeveer evengroot deel van de
Duitsee bevolking. Ten slotte werden de staten in het zuiden - Beieren,
Württembergg en Baden - door een combinatie van diplomatie, verdragenn en een oorlog tegen Frankrijk in 1870-1871, die ook nog tot de
annexatiee van Elzas-Lotharingen leidde, aan Pruisen gebonden en
werdd in Versailles het Duitse keizerrijk uitgeroepen.
Hoewell het Rijk dus tot op grote hoogte het resultaat was van Pruisischh expansionisme en imperialisme, bracht deze serie van verbluffendd succesvolle politiek-militaire acties het dynastieke regime, het
legerr en Bismarck persoonlijk, een massale populariteit en bewonderingg in Duitsland. Eindelijk was het voornaamste nationalistische ideaall gerealiseerd: 'Duitsland' was een politieke eenheid geworden en
eenn Machtstaat binnen Europa. Deze ontwikkeling gaf een sterke im182 2
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pulss aan het Duitse collectieve zelfbewustzijn, zowel onder de adel als
dee hogere burgerij, zowel onder de MittelstandAs de lagere strata. Dat
hethet nieuwe Duitsland Oostenrijk uitsloot en Van bovenaf' tot stand
wass gebracht door oorlogvoering en verovering onder leiding van een
pre-industriële,, adellijke elite, en zonder politieke participatie van de
meerderheidd van de bevolking, werd door sommigen wel beseft en betreurd,, maar speelde in de golf van nationale euforie nauwelijks een
dempendee rol.
4 .. DUITS NATIONALISME TUSSEN 1 8 7 I EN 1 9 4 5

Hoewell het Tweede Rijk een bondsstaat werd - met een zwaar overwichtt van Pruisen - en geen nationale eenheidsstaat, hadden de processenn van staatsvorming en economische ontwikkeling in het laatste
kwartt van de eeuw de Duitse natievorming zover voortgestuwd dat
voorr brede lagen van de bevolking 'de Duitse natie' meer en meer een
realiteitt was geworden. De vorming van het Rijk had van Duitsland de
grootstee staat in Midden- en West-Europa gemaakt en in de jaren '70
werdd door middel van wetgeving en bureaucratie die staat, vooral in
bestuurlijkk en financieel-economisch opzicht, verder intern gestalte
gegeven.. In deze periode werd de Duitse samenleving ook gekenmerkt
doorr een sterke demografische groei, snelle en omvangrijke urbaniseringg en doorzettende economische ontwikkeling en industrialisatie.
Rondd 1870 was Duitsland al verder geïndustrialiseerd dan Frankrijk en
omstreekss 1900 was het op gelijk niveau met Engeland gekomen.25 De
industrialisatiee ging gepaard met een enorme groei in de infrastructuur
voorr transport en communicatie, met een bloeiende ontwikkeling van
wetenschapp en techniek en met een sterk toenemend belang van het
onderwijs.. In de laatste drie decennia van de 19e eeuw namen, kortom,
dee tekenen van Duitse modernisering, macht en welstand reusachtig
toe.. Het kon niet anders of deze hele ontwikkeling verschafte aan
velenn nationaal vooruitgangsgeloof en zelfvertrouwen, trots en optimisme.. De toenemende integratie op het niveau van Duitsland als geheell - politiek, economisch en cultureel - schiep de vereiste condities
voorr een duurzaam en wijd verbreid Duits nationalisme. In tegenstellingg tot de situatie aan het begin van de eeuw tekende zich nu duidelijk
eenn Duits-nationale wij-groep af, waaraan ieder min of meer gebondenn was, uiteraard naast andere loyaliteiten. Er was nu een gestandaardiseerdee en standaardiserende Duits-nationale cultuur en manifestatiess van Duits-nationale gevoelens en van nationalistische ideologie
warenn geen uitzondering meer, maar regel geworden. Nationaal besef
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enn nationalisme waren niet langer meer overwegend voorbehouden
aann de burgerlijke standen, zoals in het begin van de eeuw, maar waren
organisatorischh verankerde massa-verschijnselen geworden die in alle
standenn en klassen voorkwamen/ 6
Tochh betekende dit alles niet dat de Duitse samenleving nu een
hechtee eenheid vormde en evenmin dat het Rijk erg stabiel was. Bismarck'ss staat was een hybride mengsel van dynastieke en parlementairee elementen, met een overwicht van de eerste, en handhaving van dat
overwichtt vereiste van de centrale regering een voortdurend gevecht
tegenn mogelijke uitbreiding van de parlementaire macht. Bismarck's
tactiekk was daarbij om steeds opnieuw binnenlandse en buitenlandse
vijandenn aan te wijzen en met de strijd daartegen steun voor het Rijk
tee scheppen. De kanselier zelfwas geen nationalist - veeleer een Pruisischh aristocraat - maar zag in het nationalisme de voornaamste ideologischee kracht die de semi-dynastieke staat en de moderniserende, industriëlee klassensamenleving bij elkaar kon houden. Na 1871 werden
tweee grote groepen van de Duitse bevolking slachtoffer van deze politiek.. Eerst werden de Duitse katholieken, circa eenderde van de bevolking,, met steun van de nationaal-liberalen bestempeld tot Reichsfeinde,
diee zouden heulen met Rome en van wie de nationale loyaliteit kwestieuss zou zijn. Tijdens de Kulturkampf werd door de staatsoverheid
tegenn hen een harde repressieve campagne gevoerd.27 Vervolgens werdenn de sociaal-democraten van de SPD, en daarmee ook dat deel van
dee nieuwe arbeidersklasse dat socialistisch georiënteerd raakte, als
ReichsfeindeReichsfeinde het slachtoffer van repressie en vervolging, die geleg
seerdd werd met de anti-socialistische wetgeving van 1878 tot 1890. Het
'officiële'' nationalisme van de staatsoverheid kreeg hierdoor een antikatholiekee en protestantse inslag en, in veel sterkere mate, een anti-socialistischh karakter.
Hoewell de georganiseerde strijd tegen de katholieken aan het einde
vann de jaren '70 eindigde, de katholieke Zentrum-pa.rti] daarna het regimee doorgaans steunde, en de bestrijding van de socialisten na 1890
verflauwde,, was een belangrijk effect van de campagnes dat onder
beidee bevolkingsgroepen sterke ambivalenties waren ontstaan ten opzichtee van de Duitse staat en de Duitse natie en dat beide in eigen subculturenn betrekkelijk geïsoleerd raakten. Binnen het Rijk bleven zij
buitenstaanders.. In 1912 vormden de katholieken en de sociaal-democratenn de twee grootste fracties in de Rijksdag, maar door de aard van
dee staatsstructuur bleef hun politieke macht en invloed gering, in het
bijzonderr wat betreft militaire zaken en buitenlandse politiek.
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Hett Rijk werd politiek vooral gesteund door de adel en de hogere
burgerij,, door grote delen van de Mittelstand, de boeren en het merendeell van de sterk in omvang groeiende nieuwe middenlagen. Aan het
eindee van de jaren '70 kwam tussen de grootgrondbezittende adel en
dee ondernemende industriële burgerij een duurzame politiek-economischee coalitie tot stand - 'het huwelijk tussen ijzer en rogge' - bezegeldd door een wending van economisch liberalisme naar nationaal
economischh protectionisme. Deze coalitie blokkeerde binnen de contextt van de semi-dynastieke staat tot 1914 elke verdere politiek-institutionelee ontwikkeling in meer democratische richting. Was eerder al
eenn tegenstelling ontstaan tussen politiek liberale idealen en Duits nationalisme,, nu werd ook economisch liberalisme onverenigbaar geacht
mett de Duitse nationale belangen zoals deze door de staatsoverheid en
dee voornaamste elites werden gedefinieerd.
Hett beeld van de Duitse natie, van het 'Duits zijn', dat zij uitdroegenn was uitgesproken autoritair en hiërarchisch, met een nadruk op
plichtt en ijver, trouw en eer, gehoorzaamheid en Luthers protestants
christendom.. Het individuele bestaan moest in dienstbare onderschikkingg gewijd worden aan het nationale collectief. Deze deugden werdenn in toenemende mate gepresenteerd als de kern van de Duitse Kultur,tur, als kenmerkend voor de Duitse 'volksaard', als typerend voor de
Duitsee beschaving. God, de keizer, het gezag, het vaderland, het leger
enn de familie waren vaste thema's in de nu veelvuldig gebezigde nationalistischee retoriek. Deze variant van Duits-nationalistische ideologie,
dee 'officiële' versie van staatsoverheid en establishment, was voornamelijkk gericht op handhaving van de politieke en sociale status quo en
medee daarom anti-liberaal, anti-socialistisch en anti-democratisch.
Bedoeldd als Ersatzreligion, als ideologische panacee die alle tegenstellingenn en verdeeldheid binnen staat en samenleving moest overbruggen,, werd dit nationalisme door de staat voorgeschreven als een vast
onderdeell van al het onderwijs. Kritiekloze verheerlijking van het
Duitsee verleden en het Duitse heden en het scheppen van verwachtingenn over een grootse Duitse toekomst was de meerderheid van kleinburgerlijkee onderwijzers en leraren wel toevertrouwd, juist onder hen
leefdenn al langer sterke nationalistische sentimenten.18
Watt ook een belangrijke rol speelde bij deze ontwikkeling van het
nationalismee ten tijde van het Tweede Rijk, was wat wel 'de feodaiiseringg van de Duitse burgerij' is genoemd. Met deze wat ongelukkige
termm wordt gedoeld op een proces waarbij burgerlijke groepen in
Duitslandd zich in toenemende mate identificeerden met de Duitse
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adell en de daarbinnen levende opvattingen en gedragscodes ten dele
overnamen.. Zulks in tegenstelling tot 'de verburgerlijking van de adel'
-- het proces in omgekeerde richting- die in West-Europa aanwijsbaar
was.. Deze partiële conformering van de Duitse burgerij aan de adel uitvloeisell van de al lang bestaande dominantie van de adel die binnen
hett Rijk werd gecontinueerd - impliceerde onder meer een zeker antiintellectualisme,, bewondering voor autoritair ('flink' of schneidig) gedrag,, voor militaire deugden, en standsarrogantie. Dit ging ten koste
vann oudere burgerlijke idealen van meer liberale aard en van humanistischee Bildung.19
Behalvee in het onderwijs, waarin doelbewust gestreefd werd naar
'nationalisering'' van de kinderen tot nationaal denkende volwassenen,
werdenn ook in openbare gebouwen, gedenktekens en standbeelden, in
openingsceremonieënn en grootscheepse, nu mede door de overheden
georganiseerde,, nationale festivals, Duits-nationale symbolen uitgedragenn en Duits-nationalistische ideeën van 'bovenaf' bevorderd. Nationalee feestdagen - de verjaardag van de keizer en Sedantag{i september)) - werden met grootse rituelen gevierd: klokgebeier, militaire
paradess en optochten, feestelijke bijeenkomsten met toespraken door
notabelen,, bier, worst, en samenzang van nationale liederen.30 Dat het
Rijkk mede het product was van een oorlog tegen de Franse Erbfeind
werdd zo niet vergeten, en Bismarck aarzelde ook niet van tijd tot tijd
paniekk te scheppen over opnieuw naderende oorlog, bij voorkeur vlak
voorr Rijksdagverkiezingen, of tegenover de afgevaardigden te dreigen
mett een staatsgreep.
Doorr de aandacht te vestigen op dreigende gevaren vanuit het buitenlandd - die in werkelijkheid voornamelijk bestonden in de geest van
dee leiders van het regime — al dan niet verbonden met binnenlandse
'rijksvijanden',, werd ook getracht naar binnen toe Duitse eenheid te
bevorderenn en identificatie tussen het dynastieke regime en de natie teweegg te brengen. Bovendien leidde het de aandacht af van belangrijke
binnenlandsee problemen zoals de sociale kwestie en het voortdurende
gebrekk aan democratie. De annexatie van Elzas-Lotharingen was al een
uitingg van imperialisme geweest en in de jaren '80 werd een vooral
tegenn Engeland en Frankrijk gericht imperialisme officieel Rijkspolitiek."" Daarmee groeiden ook opvattingen over een Duitse beschavingsmissiee in de wereld, over het belang van een Duitse Weltpolitik, en
werdd het streven naar Weltmachteen belangrijk doel binnen de nationalistischee ideologie en beweging. Uitbreiding van de militaire sterkte,
onderr andere door de opbouw van een omvangrijke marine, was hier
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rechtstreekss mee verbonden. Binnen brede lagen van de Duitse bevolkingg werd het imperialisme populair en in de jaren '90 werden vele nationalistischee verenigingen en genootschappen opgericht, met panGermaansee doelstellingen, ter bevordering van het imperialisme, voor
dee vloot en voor het leger. Vooraanstaande leden van de adel en de hogeree burgerij speelden hierbij een belangrijke rol en vele academici en
studentenn aan de universiteiten raakten extreem nationalistisch georiënteerd.. Deze ontwikkeling ging ook gepaard met vérgaande verketteringg van vormen van 'internationalisme' en 'kosmopolitisme', vooral
gerichtt tegen het socialisme en liberalisme en gecombineerd met heftigee uitingen van anti-semitisme.'2 Ook de binnenlandse minderheden
voorr wie Duits niet de eerste taal was — omstreeks 10% van de bevolking,, meest Pools-, Deens- en Franstaligen - kregen te maken met een
repressievee staatspolitiek. Het illustreert hoe het proces van natievormingg in Duitsland in deze periode naast 'interne' integratie ook scherpee 'externe' uitsluiting en afgrenzing impliceerde.
Tegenn deze ontwikkelingen van het nationalisme als ideologie en
bewegingg in het Tweede Rijk werd wel publiekelijk bezwaar gemaakt
doorr sommige Duitse intellectuelen, door de kleine groep politici die
werkelijkk liberaal was gebleven en door sommige sociaal-democratischee leiders, maar hun invloed was te marginaal om een tegenbewegingg op gang te brengen. Daar kwam bij dat in de sociaal-democratischee gelederen zowel een krachtig anti-kapitalisme als een sterk
anti-überalismee overheersten, die ten dele ook kenmerkend waren
voorr het toenmalige Duitse nationalisme, en dat onder de arbeidersklassee in ruimere zin Duits-nationale sentimenten zeker niet ontbraken.» »
Hett hiervoor beschreven nationalisme van staat en establishment, dat
voornamelijkk gericht was op handhaving en versterking van de bestaandee dynastieke en maatschappelijke orde, sloot ten dele aan op het
romantischee nationalisme uit het begin van de eeuw, maar dit was nog
meerr het geval bij de variant van Duits nationalisme, die als völkisch
bekendd is geworden. Hernieuwd onder woorden gebracht door enkele
tweederangss academische auteurs, wier werk echter een stijgende populariteitt genoot, kregen de völkische ideeën omstreeks 1900 een meer
massalee verbreiding, vooral onder de oude en nieuwe middenlagen.
Dee door deze auteurs gepresenteerde visie op het Rijk was ambivalent:
zee beschouwden de stichting ervan als een eerste stap op weg naar alDuitsee eenheid en macht, maar daarna hadden burgerlijk kapitalisme
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enn materialisme, klassentegenstellingen en socialisme, partijpolitiek,
verdeeldheidd en 'parlementaire zwendel' greep gekregen op de Duitse
samenleving.. Het 'gezonde', 'zuivere' en 'reine' voortbestaan van het
Duitsee Volk en van de Volksgemeinschafi werd ernstig bedreigd door de
maatschappelijkee modernisering en door binnen- en buitenlandse vijanden.. De toekomst werd somber ingezien: voor Duitsland was geen
toekomstt meer mogelijk van groei en expansie, Duitsland was te laat
gekomen,, de Kultur zou ten ondergaan aan de Zivilisation die overal
omm zich heen greep.34 Deze gevoelens van bedreigdheid en naderende
ondergangg gingen paradoxalerwijze samen met een groot geloof in de
absolutee superioriteit van Deutschheit, een cultureel-racistische bepalingg van het 'Duits-zijn'. Dit völkische nationalisme impliceerde verwerpingg van moderniteit en van alles wat als 'vreemd' werd beschouwd,, sentimentele romantisering van het verleden, verheerlijking
vann het rurale leven en van de natuur, van Duitse helden en soldaten,
enn was gekoppeld aan een fel anti-semitisme.3S Tegelijkertijd radicaal
énn reactionair, modern én anti-modern, industrieel én pre-industrieel,
populistischh én aristocratisch, en door en door racistisch, werd dit gedachtegoedd een centraal bestanddeel van de Duitse nationalistische
ideologiee in de eerste helft van de 20e eeuw.

Naa het door keizer Wilhelm II afgedwongen vertrek van Bismarck als
premierr van Pruisen en kanselier van Duitsland in 1890, namen de verdeeldheidd binnen het Rijk en de instabiliteit van de politiek-institutionelee structuur nog toe. De binnenlandse polarisatie tussen de klassen
enn partijen zette door, en door de onaantastbaarheid van de semi-dynastiekee staatsstructuur konden noodzakelijke hervormingen die de
verdeeldheidd hadden kunnen matigen, niet gerealiseerd worden. Al bij
all werd het regeren op rijksniveau steeds moeilijker en het uitbreken
vann de Grote Oorlog, begin augustus 1914, werd in Duitsland dan ook
mett opluchting en massaal nationaal enthousiasme begroet. De keizer
kendee nu 'in mijn volk geen partijen meer, maar nog uitsluitend Duitsers'' en de zogeheten Burgfrieden werd geproclameerd waarbij binnen
dee burcht van het omsingelde Duitsland alle rijen gesloten werden ter
verdedigingg van het vaderland. Nationale eenheid leek elke verdeeldheidd te overheersen en de coalitie met Oostenrijk in een Grossdeutsche
KampfgemeinschaftKampfgemeinschaft werd ervaren als herstel van de eenhe
Duitsee natie na de pijnlijke breuk van 1866/1871. De Franse ideeën van
'vrijheid,, gelijkheid en broederschap' waren nu door 'de Duitse ideeën
vann 1914: plicht, orde en gerechtigheid' overwonnen. 36 Deze 'ideeën
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vann 1914', die vooral werden uitgedragen door het regime en door
Duitsee universiteitsgeleerden, circuleerden al spoedig door heel Duitslandd als eenheidsscheppende politieke mythe.
Eénn en ander sloeg des te meer aan omdat vrijwel allen, van de
hoogstee politieke en militaire leiders tot en met de massa van de bevolking,, dachten dat de oorlog van korte duur zou zijn en ongetwijfeld
zouu resulteren in een klinkende Duitse overwinning. Het eerste bleek
all snel onjuist te zijn, maar in het laatste werd tot vlak voor het bittere
einde,, vier jaar later, nog in hoge mate geloofd en gedurende de hele
oorlogg hielden de politiek-militair verantwoordelijken er hoogst onrealistischee denkbeelden op na over de Duitse militaire macht en de te
bereikenn oorlogsdoelen.37 De catastrofe die zich van 1914 tot 1918 ontwikkelde,, was enerzijds te groot om te kunnen verdragen: 1,8 miljoen
Duitserss sneuvelden, ruim 4 miljoen raakten gewond, van wie een
miljoenn oorlogsinvalide werd, en vanaf 1916 ontstonden binnenslands
nijpendee problemen. Aan de andere kant drong de catastrofe niet volledigg door: tot het einde toe bleven Duitse troepen buiten Duitsland
vechtenn en bereikte de oorlog het eigen territorium niet op grote
schaal.. Jarenlang werden Rijksdag en bevolking doelbewust en systematischh misleid over de militaire ontwikkeling en lieten ze zich misleiden,, en toen de ineenstorting en het einde van het keizerrijk zich plotselingg aandienden, slaagde de politiek-militair verantwoordelijke
legerleidingg erin de schuld van het verlies via de 'dolkstootlegende'
doorr te schuiven naar de civiele politici - katholieken, sociaal-democratenn en een enkele liberaal - die eindelijk probeerden orde op zaken
tee stellen en de strijd te beëindigen.
Naa twee jaar oorlog, grote verliezen op het slagveld en groeiende
grondstoffen-- en voedselproblemen binnenslands - de sterfte door
voedselgebrekk in 1916/1918 in Duitsland is geschat op 750.000 mensen
-- gaf 1916 de eerste tekenen te zien van het einde van de nationale politiekee eenheid die in 1914 nog zo duidelijk bestaan had. In 1917 trad
hernieuwdd interne maatschappelijke polarisatie op de voorgrond: een
meerderheidd in de Rijksdag sprak zich voor vrede uit en daartegenover
ontstondd de Vaterlandspartei waarin allerlei nationalistische groepen
enn organisaties zich aaneensloten. Deze partij, die op haar hoogtepunt
anderhalff miljoen leden telde en daarmee groter was dan de sociaal-democratischee SPD, drong met alle mogelijke middelen aan op voortzettingg van de oorlog tot de Endsieg behaald was. Zij wenste omvangrijke
annexatiess in België, Frankrijk en Rusland, en wilde voor het Rijk als
geheell het weinig democratische Pruisische drieklassenkiesrecht invoe189 9
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ren.. Daarmee was de partij niet alleen extreem nationalistisch maar
ookk reactionair. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum splitste
zichh eerst de USPD af van de SPD, kwam het vervolgens tot de vormingg van de links-radicale en revolutionaire Spartakusbond, en tenslottee tot de oprichting van de Duitse communistische partij. De wortelss van de polarisatie tussen 'links' en 'rechts' binnen de Duitse natie
lagenn ver voor de Eerste Wereldoorlog, maar het verloop van de oorlog
zelff verschafte aan de polarisatie een radicaal en extremistisch karakter
waartegenn de Republiek van Weimar, uitgeroepen in november 1918,
opp den duur niet bestand bleek te zijn.38
Hett ontstaan van de Republiek, die aan de Duitse staat voor het eerst
eenn meer democratische politiek-institutionele structuur verschafte,
viell samen met het verlies van de oorlog, het einde van het keizerrijk
enn de door zeer velen als nationale vernedering ervaren 'vrede' van Versailles.. Als gevolg van de oorlog en de revolutionaire bewegingen van
1918/19199 werd de centrale politieke beheersing van het geweldsmonopoliee ernstig verzwakt: de bewegingen van links radicaliseerden en
werdenn in bloedig geweld gesmoord, het sterk verkleinde leger claimde
neutraliteitt in de binnenlandse politiek, maar verleende in werkelijkheidd steun aan de vooral in het oosten tot eind 1919 doorvechtende
'vrijcorpsen'' van formeel gedemobiliseerde officieren en soldaten en
aann andere extreem-rechtse krachten, en politieke moorden werden
gangbaar:: tussen eind 1918 en begin 1922 werden er niet minder dan
3766 gepleegd. In deze jaren werd politiek geweld een integraal bestanddeell van het politieke leven in Duitsland. 39 In juni 1920, bij de
eerstee verkiezingen voor de nieuwe Rijksdag, behaalden extreem-links
enn conservatief- en extreem-rechts samen al ruim 50% van de stemmen. 40 0
Dee omstandigheden waaronder de politieke democratie in Duitslandd tot stand kwam, plaatste deze democratie vrijwel lijnrecht tegenoverr het Duitse nationalisme als sentiment, ideologie en beweging dat,
zoalss betoogd, al eerder een sterk anti-democratische inslag kende. De
voormaligee buitenstaanders van het Wilhelminische tijdperk, die geïdentificeerdd werden met die democratie, konden in de ogen van zeer
grotee groepen nationalistisch georiënteerde Duitsers de problemen
vann na 1918 niet legitiem en geloofwaardig oplossen, al waren de conditiess halverwege de jaren '20 tijdelijk gestabiliseerd. In hun ogen was
dee Duitse natie niet alleen diepgaand vernederd door de buitenlandse
vijanden,, maar ook Verraden' en 'uitverkocht' door de nieuwe binnen190 0
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landsee machthebbers. Bij de 'vrede' van Versailles had de tegenpartij
uitt de oorlog, vooral onder Franse invloed, inderdaad zo zwaar wraak
genomenn dat de kansen op ontwikkeling van een meer democratisch
Duitslandd wel zeer klein waren geworden.41 Door de collectieve nationalee vernedering en de last en de duur van alle verplichtingen die uit
hethet vredesverdrag voortvloeiden, werden de kansen op een revanchistischee en nationalistische reactie daarentegen zeer groot. Dit temeer
omdatt het Duitse vooroorlogse nationalisme al veel elementen bevatte
diee zo'n reactie bevorderden en de nationalistische bewegingen van na
19200 direct aansloten op de beide stromingen van het conservatieve en
hethet völkische nationalisme van voor 1914.

Tenn tijde van de Weimarrepubliek was de balans tussen het conservatievee en het radicale nationalisme aanvankelijk in het voordeel van het
conservatievee nationalisme, institutioneel onder meer verankerd in de
DeutschnationaleDeutschnationale Volkspartei en in grote delen van het leger, de civ
bureaucratiee en het justitiële apparaat. Bij de Rijksdagverkiezingen van
19244 behaalde de DNVP ruim 20% van de stemmen en werd de op
éénn na sterkste fractie in de Rijksdag. In de jaren daarna sloeg de balans
langzaamm door ten voordele van het extreme nationalisme, uiteindelijk
voorall belichaamd in de nationaal-socialistische beweging.
Watt ideeën betreft was Adolf Hitler geen origineel man en het nationaal-socialismee geen originele beweging. De voornaamste elementenn van de nationaal-socialistische ideologie bestonden al voor 1914,
maarr de verloren oorlog en de nieuwe omstandigheden van na 1918 bevorderdenn een toenemende populariteit van dat gedachtegoed. Aan de
enee kant berustte de nationaal-socialistische machtsvorming op een
hardd werkend partijapparaat, op het systematisch gebruik van politiek
geweld,, op de groeiende persoonlijke populariteit van Hitler en op
stembussuccessenn na 1928. Begonnen met 6,5% van de stemmen bij de
Rijksdagverkiezingenn van mei 1924 was de kiezersaanhang van de partijj daarna teruggelopen tot minder dan 3% bij de verkiezingen van
19288 om vervolgens te stijgen tot 18,3% in 1930 en 37,3% in juli 1932 hethet hoogste resultaat onder 'vrije' omstandigheden. In november 1932
vondd een bescheiden terugval plaats naar 33,1% en bij de verkiezingen
vann maart 1933, minder dan twee maanden na de machtsovername,
werdd 43,9% behaald, maar toen was er al geen sprake meer van vrije
verkiezingen.411 Aan de andere kant was de nationaal-socialistische
machtsvormingg mogelijk geworden door een gebrek aan effectieve oppositiee en het verval van de politiek-institutionele structuur van de
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Weimarrepubliek.. De machtsovername van begin 1933 was zeker niet
onvermijdelijkk en werd slechts mogelijk door medewerking van de gevestigdee conservatief-nationalistische elites in politiek, leger en bureaucratie.. Extreem, fanatiserend en rancuneus Duits-nationalisme
wass de ideologische kern van de beweging. Wat Hitler en de nationaalsocialistischee propaganda verwoordden, was wat vele Duitsers voelden
enn dachten, en Hitler's enorme populariteit berustte op zijn vermogen
eenn groot deel van de toenmalige nationale politieke cultuur te belichamen.. Als nieuwe volkskeizer wist hij het oude aristocratisch-nationalistischee Herrenethos, voorheen vooral voorbehouden aan de adellijkee stand, in cultureel-racistische vorm te 'democratiseren' en daarmee
nogg verder te radicaliseren dan het van origine al was. Door 'ras' en
'bloed'' als de meest fundamentele criteria voor het toebehoren aan de
natiee te proclameren, verkreeg het Duitse nationalisme zijn meest exclusivistischee vorm. Hitler's politieke en militaire 'successen' tussen
19333 en 1939 herstelden het zo diep gekwetste eergevoel van een groot
deell van de Duitse natie en dat verklaart mede waarom er tot 1944, ondankss de voortschrijdende decivilisering en de voor Duitsland steeds
slechterr verlopende oorlog, zo weinig verzet was van de meerderheid
vann de bevolking, die niet nationaal-socialistisch was, maar wel nationalistisch.43 3
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Hoee ontwikkelde het Duitse nationalisme zich na het einde van de
Tweedee Wereldoorlog, welke rol speelde het bij de recente vereniging
vann de D D R en de BRD, en welke ontwikkeling is in de nabije toekomstt waarschijnlijk? De ondergang en bevrijding van 1945, gevolgd
doorr het definitieve verlies van de oude Duitse gebieden ten oosten
vann de Oder en de Neisse - bijna een kwart van het territorium van
hett Rijk van 1937 — en door de tweedeling van het resterende Duitsland,, was geen volledige breuk met het verleden, geen Stunde Null,
maarr de discontinuïteiten hebben wel de continuïteiten overtroffen.
Dee wending van 1945 was ingrijpender dan de voorafgaande wendingenn van 1815,1848,1871,1918 en 1933. Door de integrale verovering, de
onvoorwaardelijkee overgave en de blijvende bezetting werd de soevereiniteitt van de Duitse staat naar binnen en naar buiten toe aanvankelijkk geheel opgeheven en was deze vervolgens, zowel in het westen als
inn het oosten, tot voor kort onderhevig aan reële beperkingen. Het
verliess van de oostelijke territoria, het herstel van Oostenrijk als zelf192 2
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standigee staat en de vorming van de D D R en de BRD werden de
Duitserss in hoge mate van buitenaf opgelegd en waren niet het resultaatt van vrije keuze van de betrokken bevolkingen. Ondanks weerstanden,, onvrede en verbittering onder relatief grote groepen, werd in het
algemeenn beseft dat realiseerbare alternatieven ontbraken en legde
menn zich de facto neer bij de nieuwe situatie.
Voorall de laatste fase van de oorlog, met de zeer grote verliezen aan
mensenn en materieel in Duitsland zelf— het totale aantal Duitse oorlogsdodenn is geschat op ruim 6,8 miljoen - en de daaropvolgende
vluchtt en verdrijving van omstreeks 8 miljoen Duitsers, had aan de
overgrotee meerderheid duidelijk gemaakt dat de nationaal-socialistischee periode een catastrofe voor heel Duitsland was geworden. Een
'dolkstoodegende',, die in 1918 zo effectief en succesvol was geweest,
behoordee niet meer tot de mogelijkheden. De onthullingen over de
barbarijj van de concentratiekampen en de massamoord op de Europesee Joden konden niemand, behalve de zogenoemde 'onverbeterlijken',
ontgaan.. Het optreden van de geallieerden tegen de bevolking en
voorall de nazi's onder hen was aanvankelijk tamelijk hard — al bleef de
'denazificatie'' gekenmerkt door grilligheid, ineffectiviteit en onregelmatigheidd in vele opzichten 44 — maar de fouten van Versailles werden
niett herhaald en al spoedig werd, vooral in het westen, veel gedaan
voorr wederopbouw in economische, politieke en culturele zin. Nationalistischee verbittering en rancune, zowel individueel als collectief,
warenn zeker aanwezig, net als in 1918, maar konden door de veranderdee omstandigheden niet omgezet worden in georganiseerde politieke
activiteit. .
Wederopbouw,, vooral in materiële zin, was ongetwijfeld wat de
overgrotee meerderheid van de Duitse bevolking het meest bezighield
inn de eerste twee decennia na 1945. Al kort voor het einde van de oorlog,, in maart 1945, luidde een van de laatste stemmingsberichten van
deSD: :
Ess ist der breiten Masse derzeit ganz einerlei, wie das künftige Europa
aussieht.. Aus allen Gesprachen ist zu entnehmen, dass sich die Volksgenossenn aller Schattierungen sobald als möglich den Lebensstandardd der Vorkriegszeit herbeiwünschen und gar keinen Wert darauf
legen,, in die Geschichte einzugehen.45
Inn hetzelfde licht kan ook het zich massaal afwenden van het nationaal-socialisme,, dat zich in de zomer van 1945 voltrok, worden begrepen:: het was niet alleen opportuun dat te doen, maar de nederlaag was
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zoo volledig, de verwoesting zo groot en de nationale ontnuchtering zo
totaall dat er weinig anders overbleef dat het verleden af te zweren, te
verdringenn en zich in werk en familie te verschansen. De groeiende
welvaart,, die zich al in de jaren '50 begon af te tekenen en die in de
jarenn '6o sterk doorzette, was in dit verband tegelijkertijd uitdrukking
vann de nieuwe oriëntatie en een belangrijke stabiliserende factor. Na
19455 werden het recente nationale verleden en het nationalisme tot in
dee jaren '60 in vergaande mate getaboe'1'seerd.46

Watt de Duitse elites betreft, voltrok zich door en na de oorlog een
fundamentelee verandering. De hegemonie van Pruisen en de politieke
dominantiee van de Duitse adel verdwenen definitief en daarmee werdenn de voornaamste barrières die tussen 1848 en 1933 elke wezenlijke
politiekee vernieuwing hadden geblokkeerd uiteindelijk opgeheven.
Daarmeee verviel ook de politieke en sociale basis van het oude conservatievee nationalisme. De definitieve ontmanteling van de Mittelstand,
diee ironisch genoeg zijn voornaamste beslag kreeg in de nationaal-socialistischee periode, droeg hier evenzeer toe bij. De politieke elite die
inn het westen aan de macht kwam, bestaande uit christen-democraten,
sociaal-democratenn en een kleine groep liberalen, zette zich enerzijds
scherpp aftegen het nationaal-socialisme - en stond mede daarom huiverigg tegenover elke manifestatie van nationalisme als politieke ideologiee — en anderzijds tegen het communisme. In de jaren '50 werd de nationalistischee en deels nationaal-socialistische Reichspartei na enig
stembussuccess verboden. Jaren later volgde ook een verbod van de
communistischee partij, die overigens in 1969 opnieuw werd opgericht,
zonderr belemmering van staatswege. Heroplevingen van radicaal nationalismee in de jaren '60 met de Nationaldemokratische Partei Deutschlandsenschlandsen in de jaren '80 met de Republikanerwerden door de staat
overheidd nauwlettend gevolgd maar leidden niet tot verboden. De
geringee electorale successen van zowel extreem rechts als extreem links
-- een trend die vanaf 1949 tot op heden onmiskenbaar is - duiden er
onderr meer op dat de klassenverschillen, klassentegenstellingen en bijbehorendee ideologische scheidslijnen van weleer goeddeels hun politiekee relevantie verloren hebben en dat het oude Duitse nationalisme
onderr de bevolking amper meer leeft. Het duidt ook op het economischee en politieke succes van de zeer gematigd nationale, overwegend
neoliberalee koers van de opeenvolgende Duitse regeringen, gecombineerdd met een zogeheten sociale markteconomie, en op de sterkte en
stabiliteitt van de nieuwe politiek-institutionele structuur. Links en
rechtss extremisme trekken wel veel aandacht in de media maar zijn in
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hett westen marginale verschijnselen geworden die onder de overgrote
meerderheidd van de bevolking geen steun van belang genieten.47 Volkischkisch nationalisme, als sentiment, ideologie en beweging zo wijdverbreidd tussen 1890 en 1945, is door de veranderde omstandigheden volstrektt archaïsch geworden, al zijn er nog altijd sporen van over.
Dee Duitse communistische elite die in het oosten onder Russische
supervisiee aan de macht kwam, zette zich, net als die in het westen,
scherpp af tegen het nationaal-socialisme. 'Anti-fascisme', 'volksdemocratie'' en 'de eerste socialistische staat op Duitse bodem' werden de
slagwoorden.. Daarnaast was en bleef men sterk anti-liberaal en antikapitalistisch.. Juist die twee elementen waren ook prominent aanwezigg geweest in het völkische nationalisme en ook in allerlei andere opzichtenn vertoonden staat en samenleving in het oosten veel meer
continuïteitt met het verleden dan in het westen het geval was. 'Pruisische'' waarden - autoriteit, hiërarchie, discipline, gehoorzaamheid, militarismee — stonden hoog aangeschreven, de politiek-institutionele
structuurr werd en bleef dictatoriaal. Overigens was ook in het oosten
voorr de overgrote meerderheid de economische wederopbouw van
primairr belang en werd ook daar het verleden op grote schaal verdrongen.. Dit laatste was meer het geval dan in het westen omdat het regime
inn het oosten ook officieel elke verantwoordelijkheid voor het verleden
vann de hand wees: geen Wïedergutmachung, geen publieke politieke
schuldbekentenissen,, geen 'speciale' betrekking met de staat Israël en
geenn vrije intellectuele discussie waarin op het verleden kon worden
ingegaan,, zoals in het westen vanaf de latere jaren '60 zeer veelvuldig
gebeurde.. Hoewel de DDR zich opwerkte tot de meest welvarende samenlevingg in het 'Oostblok', was de wederopbouw, vergeleken met de
BRD,, veel minder succesvol en effectief, mede daarom was de legitimiteitt van het regime veel geringer dan in het westen, ging het over tot
letterlijkee ommuring van de westzijde van het eigen territorium en
ontwikkeldee het intern een buitengewoon omvangrijk repressief apparaat. .
Dee beide Duitse staten onderhielden de facto steeds speciale betrekkingenn met elkaar, ondanks algemeen wederzijds antagonisme, hoogoplopendee spanningen en herhaalde crises. In de officiële publieke
politiekee beeldvorming beschouwden beide elkaar als kunstmatige politiekee monstruositeiten en betwistte men eikaars recht om 'de Duitse
natie'natie' te vertegenwoordigen. De regeringen in het westen behielden
zichh het recht voor namens de gehele Duitse natie op te treden en verenigingg met de DDR was en bleef de voornaamste doelstelling van de
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buitenlandsee politiek. De regeringen in het oosten geloofden onverkortt in de superioriteit van het 'socialisme' en meenden dat dat socialismee uiteindelijk zou triomferen over het kapitalisme, ook in de
BRD,, waarna 'socialistische eenwording' van Duitsland mogelijk zou
zijn.. Pas in het begin van de jaren '70 werden, met de erkenning van
eikaarss bestaan, de wederzijdse verhoudingen realistischer en meer
ontdaann van ideologische retoriek.
Doorr de tweedeling bleef de relatie tussen staat en natie in de beide
Duitslandenn overigens diepgaand problematisch: 'Duits zijn' viel niet
samenn met het burgerschap van de BRD of de DDR, maar met beide
tegelijk,, en 'de Duitse natie' kon noch voor de ene noch voor de anderee staat de min of meer vanzelfsprekende basis zijn van het politieke
leven.. De oude polarisaties over de aard van de natie die de Duitse geschiedeniss zo lang gekenmerkt hadden, werden afgelost door de nieuwee polarisatie tussen de beide staatssamenlevingen met hun verschillendee systemen. In de BRD werd de laatste twee decennia hernieuwd
gezochtt naar nationale historische legitimatie, meest tevergeefs want in
dee Duitse geschiedenis van voor 1945 is niet veel te vinden van liberalismee en democratie. De tamelijk dubieuze pogingen tot historisch,
enigszinss nationalistisch getint revisionisme hebben tot felle debatten
geleidd en zijn tot nu toe weinig succesvol geweest.48 In de DDR concentreerdee men zich aanvankelijk op episoden van protest en verzet in
dee Duitse geschiedenis, opgevat als 'voorlopers' van het socialisme: de
Duitsee boerenkrijg van 1525, de bevrijdingsoorlog tegen Napoleon,
1848,1918,, het links-radicalisme ten tijde van Weimar en het communistischee verzet tegen het nationaal-socialisme, maar later werden ook
Maartenn Luther en het Pruisen van Frederik de Grote 'geannexeerd'.
Bijj alle divergentie, staatsretoriek en intellectuele discussie, bleef in
beidee samenlevingen onder brede lagen van de bevolking evenwel het
beseff behouden dat men deel had aan de Duitse cultuur en in zoverre
bijj elkaar hoorde. Een besef dat geschraagd bleef door gedeelde historischee ervaringen en door de talloze verwantschapsbanden en andere betrekkingenn en contacten tussen Duitsers in het westen en het oosten.
Dee recente vereniging van de BRD en de DDR is mogelijk gewordenn door de sterk veranderde internationale machtsconstellatie en de
snellee verzwakking van het communistisch regime in het oosten, en is
inn hoge mate een ontwikkeling geweest die van 'onderaf' begonnen is:
mett een interne protestbeweging in het oosten, gevolgd door een massalee uittocht. Toen eenmaal besloten was deze beweging niet met ge196 6
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weidd te stuiten, moesten de politieke elites in het oosten en westen zich
tott het uiterste inspannen om de hele ontwikkeling nog enigszins te
kunnenn beheersen. De slagzin van de protestbeweging: 'Wir sind das
Volk!'' was geen uitdrukking van hernieuwd rabiaat nationalisme maar
eenn ironische herinnering gericht aan de machthebbers in het oosten
omm eindelijk hun eigen ideologische retoriek serieus te nemen. De lateree uitroep 'Wir sind ein Volk!' was ongetwijfeld een klassiek nationalistischee formule maar eerder een wat verraste constatering dan een
strijdkreet.. De verkiezingen, eerst in het oosten en daarna in Duitslandd als geheel, hebben de afwezigheid van nationalistisch triomfalismee en van nationalistische rancune duidelijk onderstreept en de officiëlee plechtigheid voor de nationale eenwording in Berlijn was een
toonbeeldd van gematigdheid. De condities voor het verdere proces van
Duitsee eenwording, zowel internationaal als binnenslands, zijn gunstigerr dan ze ooit sinds 1848 zijn geweest. Het lijkt erop dat er nu voor
hett eerst in de Duitse geschiedenis een Duitse staatseenheid kan ontstaann die bestemd is voor alle Duitsers, die geen grote groepen meer
uitsluitt en evenmin te maken zal krijgen met de georganiseerde politiekee vijandigheid van andere groepen Duitsers. Daarmee zou dan 'die
deutschee Frage' eindelijk afgesloten kunnen worden en zou op termijn
eenn betrekkelijk onproblematisch en gematigd Duits-nationaal zelfbeseff mogelijk worden. De eenwording zal zeker leiden tot hernieuwde
Duitsee machtsvergroting en tot versterking van het collectieve Duitse
zelfbewustzijn,, maar dat dat opnieuw zal leiden tot extreem nationalismee zoals tussen 1871 en 1945 is hoogst onwaarschijnlijk.
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Dee vervolging van de Armeniërs
inn het Ottomaans-Turkse rijk,
1894-1922 2
(..)) the whole history of the human race contains no such horriblee episode as this. The great massacres and persecutions of the
pastt seem almost insignificant when compared with the sufferingss of the Armenian race in 1915.
HENRYY MORGENTHAU, 1918

Werr redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?
ADOLFF HITLER, I939

I .. I N L E I D I N G : DE A R M E E N S E G E N O C I D E EN EEN
V I S I EE O P V E R V O L G I N G

Tussenn 1894 en 1922 hebben in het Ottomaans-Turkse rijk naar schattingg anderhalf miljoen Armeniërs door vervolging, deportatie en massamoordd het leven verloren. Gerekend tegen een totale Armeense bevolkingg binnen het rijk van circa tweeënhalf miljoen betekent dat dat
omstreekss 60% van alle Armeniërs is omgekomen. Het grootste aantal
slachtofferss is gevallen in 1915 en 1916, waarschijnlijk tussen de achthonderdduizendd en ruim een miljoen mensen. Eén- a tweehonderdduizendd zijn gedood tijdens een reeks georganiseerde pogroms tussen
18944 en 1896 en bij een massaslachting in en nabij de stad Adana in Ciliciëë in het zuidoosten van Turkije in april 1909. De overigen zijn omgekomenn tijdens episoden van vervolging tussen 1917 en 1922.' Met de
beëindigingg van het Ottomaanse rijk en de stichting van de Turkse Republiekk door Mustafa Kemal (Atatürk) in 1922-1923, de internationale
erkenningg van de Turkse soevereiniteit binnen de nieuwe Turkse grenzen,, en de externe en interne restabilisering van Turkije, kwam tenslottee een einde aan de vervolgingen.
Zowell in Turkije zelf als in internationaal verband werden na 1918
verschillendee pogingen ondernomen degenen die als voornaamste verantwoordelijkenn en daders bij de vervolgingen betrokken waren, te berechten.. Een aantal van hen werd ook bij verstek veroordeeld, maar
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uiteindelijkk bleven zij onbestraft.1 In de daaropvolgende decennia werdenn de vervolgingen in het publieke bewustzijn verdrongen en tot op
hedenn is in Turkije waar het de genocide van de Armeniërs betreft een
'ontkenningssyndroom'' dominant.3 In West-Europa bestond vanaf
hethet laatste kwart van de 19e eeuw tot in de jaren '20 van de vorige eeuw
eenn grote publieke interesse voor de lotgevallen van de Armeniërs,
maarr daarna ging deze belangstelling verloren en niet ten onrechte is
well gesproken van de 'vergeten' genocide. De voornaamste vragen in
ditt hoofdstuk zijn: onder welke condities is de vervolging van de Armeniërss mogelijk geweest, en waarom en hoe hebben deze vervolgingenn zich voorgedaan? Alvorens daarop in te gaan, worden echter allereerstt enkele elementaire theoretische uitgangspunten voor een visie op
vervolgingg geschetst.
Vervolgingg en vernietiging van bevolkingsgroepen en minderheden is
inn de geschiedenis van de mensheid zowel een uitzonderlijk als een
weerkerendd verschijnsel. Gevallen van collectieve vervolging en massamoordd zijn bekend uit alle grote beschavingen, uit imperia vanaf de
oudheidd tot in de 20e eeuw, uit dynastieke en nationale staten, uit preindustriëlee en industriële maatschappijen, uit 'pre-moderne' en 'moderne',, en uit kapitalistische en communistische samenlevingen. Vervolgingg is dus niet beperkt tot een min of meer duidelijk af te
bakenenn type samenleving, een persecuting society, noch in het bijzonderr kenmerkend voor een bepaald historisch stadium, zoals modernity*ity* Maar dat betekent uiteraard niet dat de historisch veranderlijke
conditiess van politiek en economie, van sociale organisatie en bevolkingssamenstelling,, cultuur en civilisering niet relevant zouden zijn.
Integendeel:: de aard en het verloop van elk specifiek geval van groepsvervolgingg zijn gerelateerd aan de aard en ontwikkeling van de gehele
samenlevingg waarin die vervolging plaatsvindt. Zo bezien is elk geval
vann vervolging ook uniek en kan het slechts begrepen worden door het
tee plaatsen binnen de context waarvan het deel uitmaakt.5
Aann de andere kant gebruiken we niet voor niets hetzelfde begrip
'vervolging'' voor gebeurtenissen en verschijnselen die weliswaar in vele
opzichtenn uiteenlopen maar waarin we toch zoveel overeenkomsten
menenn te onderkennen dat we ze onder dezelfde noemer brengen. De
aardd en het verloop van groepsvervolgingen kennen een aantal soortgelijkee regelmatigheden en ook zijn er overeenkomsten in de condities
waaronderr vervolgingen plaatsvinden. In dit hoofdstuk en het volgende,, over de vervolgingg van de Joden in Duitsland tussen 1933 en 1939,
199 9

C I V I L I S E R I N GG

EN

DECIVILISERING

iss het de bedoeling iets van die regelmatigheden en condities op te sporen. .
Doorr vanuit vergelijkend historisch-sociologisch perspectief in te
gaann op deze beide pogingen tot nagenoeg totale genocide in de eerste
helftt van de 20e eeuw, wordt allereerst getracht inzichten te verwerven
diee ons in staat stellen beter te 'begrijpen' wat er in het recente verleden
iss gebeurd.6 Daarnaast kunnen die inzichten gebruikt worden voor het
onderzoekk van andere gevallen van groepsvervolging en massamoord
diee zich in de tweede helft van de vorige eeuw op vele plaatsen in de
wereldd hebben voorgedaan en kunnen zij op den duur misschien bijdragenn aan het eerder onderkennen en voorkomen van potentieel genocidalee ontwikkelingen in de toekomst.7
Doorr de gekozen historisch-sociologische benadering worden belangrijkee aspecten van de genoemde vervolgingen onderbelicht. De vervolgingenn van de Armeniërs en de Joden behoren tot de grootste politieke
misdadenn en catastrofes uit de menselijke geschiedenis. Hun kolossale
omvang,, de wijdvertakte organisatie en het complexe verloop van de
vervolgingen,, de wijzen waarop als laatste stadium van de vervolging
dee gewelddadige vernietiging plaatsvond, de grote snelheid waarmee
ditt gebeurde, en de verschillende maar uiteindelijk voor bijna alle vervolgdenn helse ervaringen, stellen iedereen die probeert zich een voorstellingg te maken van het geheel voor grote problemen. Problemen die
zowell intellectueel zijn als politiek, moreel en emotioneel.
Bijj elke benadering en iedere verwoording is selectiviteit onvermijdelijkk en dat brengt met zich mee dat andere belangrijk te achten
kantenn en gezichtspunten buiten beeld blijven.8 Dat risico wordt groterr naarmate meer geabstraheerd wordt van tijd en plaats en naast
specifiekee vragen over het 'hoe' van vervolgingen algemenere vragen
wordenn gesteld over het 'waarom' van vervolgingen en de veelomvattendee condities waaronder zij hebben kunnen plaatsvinden. Meer
dann bij ander historisch-sociologisch onderzoek speelt ook de spanningg tussen distantie en betrokkenheid een rol. Een aanzienlijke mate
vann distantie is onmisbaar — om kennis te kunnen blijven nemen van
dee beschikbare feiten, na te denken over vragen en antwoorden, en
afstandd te bewaren van een politiek-moreel vertoog dat wel emotioneell bevredigend kan zijn maar vaak minder verhelderend is. Maar
evenn onmisbaar is betrokkenheid - als fundamenteel gevoel van respectt voor al diegenen die te gronde zijn gericht, als drijfkracht voor
hett denken en de sociologische verbeelding, en als afweer tegen zich
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somss opdringend cynisme. Dat gevoel kan ook dienen als kompas bij
hett denken.
Dee blijvende spanningen tussen distantie en betrokkenheid kunnen
resulterenn in een paradoxale gewaarwording: van tijd tot tijd kan de
gewaarwordingg dat een vervolging intellectueel doorgrond kan worden,, doorkruist worden door het verlammende gevoel 'er niets van te
begrijpen'.99 Bijvoorbeeld bij kennisname van gedetailleerde feiten die
dee monsterlijkheid van het georganiseerde sadisme, dat ook besloten
ligtt in vervolgingen, indringend duidelijk maken, en die ook degene
diee zich al uitvoerig verdiept heeft in de vervolging toch weer opnieuw
sprakelooss kunnen achterlaten. In zekere zin is dat goed: het in stand
houdenn van het vermogen om geschokt te worden is een passend verweerr tegen de risico's van emotionele vereelting, morele slijtage en politiekk quiêtisme. Mede daarom is er wel voor gepleit in de studie van
vervolgingg de aandacht vooral te richten op ervaringen van de vervolgdenn en inmiddels is, zoals bekend, een zeer omvangrijke literatuur ontstaann waarin door overlevenden en anderen verslag wordt gedaan van
diee ervaringen. Dat in het volgende die ervaringen slechts in enkele
voorbeeldenn en fragmenten naar voren komen, vloeit voort uit een anderss gerichte vraagstelling. Het doel is niet primair een beschrijving te
gevenn van ervaringen van de vervolgden - voorzover dat al mogelijk is
-- maar om meer zicht te krijgen op de genese en ontwikkeling van
processenn van vervolging. De lezer dient evenwel voor ogen te houden
datt tijdens vervolgingen grote aantallen mensen, collectief en individueel,, door andere mensen hun vrijheid wordt ontnomen, dat ze door
diee anderen ontrecht, onteerd en vernederd worden, verdreven wordenn uit hun woonplaatsen, ontdaan worden van hun menselijke waardigheid,, beroofd van hun bezittingen, mishandeld, verkracht, gemarteldd en gedood worden.
Alss een eerste elementair uitgangspunt is het zinvol 'vervolging' te onderscheidenn van 'oorlog' en 'burgeroorlog', al kan er sprake zijn van
nauwee samenhangen tussen deze verschijnselen. De gangbare modernee betekenis van 'oorlog' verwijst naar internationale, tussenstatelijke
conflictenn waarbij bewapende legermachten met elkaar strijden. Bij
'burgeroorlog'' - vaak een verwarrend en anachronistisch begrip door
dee associaties die het oproept met 'burgers' en 'burgerschap' terwijl
daarvann dikwijls geen sprake is - gaat het om gewelddadige strijd tussenn twee of meer bewapende en georganiseerde groepen binnen een
landd dat voorheen door één staatsverband omspannen werd.10 Anders
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dann bij oorlog en burgeroorlog zijn bij collectieve vervolging de vervolgerss doorgaans wél gewapend en georganiseerd maar zijn de vervolgdenn nauwelijks of niet bewapend, noch in militair verband georganiseerd.. Collectief gewapend verzet vanuit de groep der vervolgden
iss uitzonderlijk, al komt het soms voor.
Dee term Vervolgen' wordt hier gebruikt in de zin van 'met vijandige
bedoelingenn najagen of volgen', en daarin liggen al enkele fundamentelee vooronderstellingen besloten. Vervolgen speelt zich af tussen mensen,, het is een sociaal verschijnsel, vervolging is iets dat sommige mensenn doelbewust en in georganiseerd verband onder bepaalde
omstandighedenn andere mensen aandoen. Het verdient aanbeveling te
denkenn in termen van een proces van vervolging: het met vijandige bedoelingenn najagen kent een min of meer duidelijk gemarkeerd begin,
eenn gestructureerd verloop en een aanwijsbaar einde. Vervolging ontstaatt niet zo maar plotseling en spontaan: als elk ander complex sociaal
process vloeit het voort uit voorafgaande processen en omstandigheden,, is het daar in brede zin een functie van. Verheldering van een vervolgingsprocess vereist dan ook onder meer onderzoek van antecedenten. .
Hett op gang komen van een vervolgingsproces kan in eerste instantiee begrepen worden als gevolg van doelbewust genomen besluiten van
eenn politieke en/of militaire elite die het machtsdomein waarbinnen
dee vervolging plaats heeft tot op zekere hoogte beheerst. Dit uitgangspuntt — een handelingsperspectief— kan fungeren om het begin en ten
delee ook het verloop van een vervolgingsproces te beschrijven en te
verklaren,, maar het roept ook vragen op naar voorafgaande condities
waaronderr dergelijk handelen mogelijk is. Bijvoorbeeld: wat is de aard
vann een dergelijke elite, hoe heeft die elite haar machtspositie verworven,, wat zijn de motieven om te besluiten tot vervolging en onder
welkee omstandigheden kunnen dergelijke beslissingen genomen worden?? En ook: wat is de aard van het machtsdomein waarbinnen de vervolgingg plaatsvindt en hoe heeft dat machtsdomein zich ontwikkeld
voordatt een proces van vervolging op gang kan komen?
Welkee groepen of minderheden het slachtoffer worden van vervolgingg hangt in hoge mate af van de perceptie, het wereldbeeld en de
ideologiee van de besluitvormende elite, maar meestal gaat het om
groepenn die onder bepaalde omstandigheden als bedreigend worden
ervaren.. Deze perceptie kan tot op grote hoogte losstaan van enige
werkelijkee dreiging, zoals het gedrag van een paranoïde persoon niet
afgestemdd is op een realistische betekenisgeving van de wereld om hem
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heen.. Om dergelijk gedrag te kunnen begrijpen, is het evenwel nodig
dee paranoïde betekenisgeving zo goed mogelijk te doorgronden. Om
dezelfdee reden is het noodzakelijk de perceptie van de elite die besluit
tott vervolging in de beschouwing te betrekken.
Dee context van een vervolging wordt in de ruimste zin gevormd
doorr het geheel aan menselijke samenlevingen op mondiaal niveau.
Ditt integratieniveau is ongetwijfeld van belang: een specifiek geval van
vervolgingg binnen een bepaalde samenleving hangt meestal nauw
samenn met de relaties tussen die samenleving en andere samenlevingen.. Zowel het begin, het verloop, als het einde van een vervolging zijn
doorgaanss verbonden met veranderingen in die relaties en worden er
medee door bepaald. Naarmate in de loop van de mensheidsgeschiedeniss het geheel aan politiek-militaire, economische en sociaal-culturele
vervlechtingenn tussen samenlevingen toeneemt, wordt dit niveau ook
belangrijkerr voor het begrijpen en verklaren van vervolgingen. Maar
eenn lager integratieniveau is daarvoor vooralsnog van veel groter gewicht:: het niveau van het machtsdomein, meestal een staat, waarbinnenn de vervolging zich voordoet. Een vervolgingsproces is overwegend
gebondenn aan een bepaald territorium waarvan de grenzen samenvallenn met de grenzen van de soevereiniteit en het machtsbereik van de
betrokkenn staat. Binnen die grenzen speelt de vervolging zich af en zijn
vervolgerss en vervolgden aan elkaar gebonden. Daarbuiten worden
vervolgdenn vluchtelingen en verliezen vervolgers goeddeels hun macht.
Eenn laatste veronderstelling die in de term Vervolgen' besloten ligt,
iss dat er sprake is van vijandige bedoelingen van de kant van de vervolgers.. Die bedoelingen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer hun
machtsmiddelenn superieur zijn of worden aan die van de vervolgden.
Zoo bezien, is vervolging een proces waarin de machtsbalans tussen vervolgerss en vervolgden zich steeds verder wijzigt ten voordele van de eerstenn en ten nadele van de laatsten. Een sociologische analyse van deze
verschuivendee machtsbalans is mogelijk door de machtsbronnen waaroverr beide kunnen beschikken vergelijkend in ogenschouw te nemen.
Hoee is de verdeling van de beschikking over bestaansmiddelen, organisatiemiddelen,, oriëntatiemiddelen, geweldsmiddelen en andere
machtsbronnen?? Toegang tot en enige beschikking over de centrale
staatsmacht,, in het bijzonder over de daaronder ressorterende geweldsmiddelen,, lijken hierbij het meest doorslaggevend.
Hoeverr de machtsbalans ten ongunste van de vervolgden doorslaat,
looptt uiteen. Vervolging kan in vele verschillende gedaanten tot uiting
komenn en variëren van bedreiging, intimidatie en terrorisering tot col203 3
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lectievee verdrijving en systematische massamoord. In een vervolgingsprocess kunnen de vervolgden meestal hun eigen bescherming in steeds
geringeree mate waarborgen, hun kwetsbaarheid neemt toe en daarmee
hunn afhankelijkheid, totdat zij ten slotte nagenoeg geheel weerloos
kunnenn worden. De toename van weerloosheid kan op zichzelf de vervolgerss aanzetten tot verdere stappen in het vervolgingsproces. In de
meestt extreme gevallen van vervolging is het ombrengen van de vervolgdenn zowel de meest dramatische manifestatie van de macht van de
vervolgerss als van de onmacht der vervolgden.
Uitt een deel van de literatuur over vervolgingsprocessen komt soms
impliciet,, soms expliciet, een ideaal-typische sequentie van fasen binnenn een vervolgingsproces naar voren. Globaal gaat het om een vijftal
fasen:: identificatie van de te vervolgen groep, segregatie of isolering
vann de vervolgden, onteigening van bezittingen, concentratie, en vernietiging."" Mits voorzichtig in heuristische en attenderende zin gehanteerd,, in combinatie met inzichten in de verschuiving van machtsverhoudingenn binnen elke fase, kan dit model gebruikt worden om het
gestructureerdee verloop van vervolgingsprocessen verder te doorgronden. .
Dee ontwikkeling van een vervolgingsproces kan, zoals gezegd, in
eerstee instantie weliswaar beschouwd en begrepen worden als gevolg
vann besluiten van een machthebbende elite, maar eenmaal op gang gebracht,, krijgt een vervolgingsproces een eigen dynamiek die, in tweede
instantie,, nadere beschouwing en verklaring vereist. Eenmaal op gang
gekomen,, roept het bijvoorbeeld naast bedoelde ook allerlei onbedoeldee en onvoorziene reacties en gevolgen op, en kan het ook al snel tenderenn naar onomkeerbaarheid en naar 'cumulatieve radicalisering'.11
Alss elk ander veelomvattend sociaal proces is het opgebouwd uit de
vervlechtingenn van vele honderdduizenden, zo geen miljoenen, handelingenn van even zovele mensen op verschillende niveaus van integratie,, waarbij de meesten een beperkt inzicht hebben in het geheel en
slechtss in geringe mate in staat zijn het proces te beïnvloeden. Het is
niett aannemelijk dat alle direct en indirect betrokkenen bij een vervolgingsprocess — vervolgden, vervolgers en allen die verder deel uitmaken
vann de samenleving waarin de vervolging plaatsvindt zonder daar
rechtstreekss aan deel te nemen - het gehele proces, of zelfs maar een
flinkflink deel daarvan, kunnen overzien en naar betekenis kunnen schatten.. Dit uitgangspunt impliceert ook de volgende overwegingen.
Err kan geen twijfel over bestaan dat vervolgingen gemotiveerd wordenn door vijandige intenties — de vervolging zelf is daar het bewijs van
204 4

DEE VERVOLGING VAN DE ARMENIËRS IN HET OTTOMAANS-TURKSE RIJK

—— maar dat betekent niet dat allen die op een of andere wijze door hun
handelenn actief bijdragen aan vervolging ook altijd persoonlijk door
vijandigheidd en haat gemotiveerd worden. Mensen kunnen om uiteenlopendee redenen aan vervolging deelnemen, als zij er al een bewustee voorstelling van hebben en als zij al beseffen dat hun daden deel uitmakenn van het proces. Degenen die bedreigd worden door vervolging
kunnenn daar heel verschillend op reageren, en wanneer zij al beseffen
datdat zij met levensbedreigende vervolging te maken hebben, is het toch
ookk voor hen niet mogelijk met zekerheid vast te stellen wat de toekomstt zal brengen. En ook voor hen die nabij de vervolging verkeren
zonderr er rechtstreeks bij betrokken te zijn — de bystanders, met een
woordd van Raul Hilberg - geldt dat zij verschillend kunnen reageren:
vann een afwachtende, neutrale of onverschillige houding, tot en met
vlucht,, hulp aan de vervolgden, actief verzet, of meer of minder bewustt profiteren van de ontwikkelingen.13
Maarr hoe dit in specifieke gevallen ook zij, wanneer een vervolgingsprocess teweeg is gebracht, krijgt het een eigen dynamiek met allerleii vormen van dwang waaraan vele betrokkenen zich dan vaak nauwelijkss meer kunnen onttrekken. Uiteraard laat dit onverlet dat
degenenn die uit de aard van hun machtspositie een vervolgingsproces
voorbereiden,, plannen, op gang brengen, coördineren en doen doorvoerenn — en het dus ook in grote trekken kunnen overzien en sturen datdat wil zeggen: zij die binnen de relevante maatschappelijke hiërarchieënn de voornaamste functies bezetten, verantwoordelijk gehouden
kunnenn worden voor hun daden.14
Mett behulp van deze uitgangspunten wordt in het volgende ingegaann op de vervolging van de Armeniërs in het Ottomaans-Turkse rijk.
Omm de context van die vervolging te verduidelijken, wordt eerst een
schetss gegeven van de genese van het Ottomaanse rijk en de positie
vann de Armeniërs binnen dat rijk.
2 .. D E O N T W I K K E L I N G VAN H E T O T T O M A A N S E RIJK EN DE
P O S I T I EE VAN A R M E N I Ë EN DE A R M E N I Ë R S

Hett Ottomaanse imperium, dat in de 16e eeuw onder sultan Suleymann I (1520-1566) in vele opzichten zijn grootste macht bereikte, was
vanaff het einde van de 13e eeuw door veroveringen en verdragen gegroeidd vanuit een betrekkelijk klein prinsdom in het westen van Anatoliëë onder heerschappij van de tribale leider Osman. De door hem gevestigdee dynastie regeerde ruim 600 jaar over het rijk dat tot 1923 zijn
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naamm droeg. Het prinsdom was één van een tiental zogeheten ghaziprinsdommenn in Anatolië waar van oorsprong nomadische Turkse
pastoralistenn en krijgers zich in de 13e eeuw voorlopig gevestigd hadden. .
Dee Turken behoorden tot de nomadische volkeren van de centrale
Euraziatischee steppe die na de eerste eeuwen van de jaartelling vanuit
dee grensgebieden met China, Turkestan en Mongolië van tijd tot tijd
westwaartss trokken. Levend in tenten, met paarden en kamelen als rijenn lastdieren, waren zij eraan gewend in seizoensmigratie met hun
kuddenn rond te trekken over grote afstanden van vaak vele honderden
kilometers.. In stamverbanden, in tijden van oorlog soms samengaand
inn grotere losse tribale federaties, leefden zij in concurrentie met elkaar,
onderr meer om weidegronden en water. Deze nomadische pastoralistenn waren ook uiterst mobiele en geharde bereden krijgers die in grote
horden,, nauwelijks bepantserd en slechts licht bewapend met pijl en
boog,, eeuwenlang periodiek in staat bleken zeer destructieve rooftochtenn over lange afstanden te ondernemen tegen verder ontwikkelde sedentairee samenlevingen in het Verre Oosten, het Midden-Oosten en
hett Westen.1S
Dee Turkse stammen die onder leiding van hoofden van de zogehetenn Seldjoek clan in de 8e eeuw naar het westen trokken, wisten de
stadd Samarkand te veroveren en vestigden van daaruit een rijk over het
westenn van Centraal-Azië. Ze stuitten daarbij op het islamitische Arabischee rijk dat zich vanuit het Arabisch schiereiland in de 7e en 8e
eeuww juist in noordelijke en oostelijke richting over een groot deel van
Perziëë had uitgebreid. Behalve tot oorlog leidde deze confrontatie op
termijnn ook tot een zekere symbiose: tussen beide rijken, grofweg tussenn pastoralisten en sedentaire boeren, kwamen handelsbetrekkingen
tott stand, de Arabische islamisering van de Turken kwam op gang, en
tott moslim bekeerde Turken verwierven, deels vanwege hun martiale
kwaliteiten,, als hooggeplaatste slaven militaire en politieke functies
binnenn het Arabisch-Perzische rijk. Toen dit Abbasidische rijk in het
beginn van de 11e eeuw in verval was geraakt,, nam een dynastie van islamitischh geworden Seldjoek-Turken de centrale heerschappij over. Met
Baghdadd als hoofdstad vestigden zij hun bewind over Perzië, Syrië en
Mesopotamië.. In het rijk der Seldjoeken waren de in principe antagonistischee nomadisch-pastoralistische tradities en de sedentaire-stedelijkee tradities min of meer met elkaar geïntegreerd.
Doorr de noordelijke periferie van het rijk en goeddeels buiten het
bereikk van de centrale heersers bleven periodiek Turkse nomadische
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groepenn uit Centraal-Azië naar het westen trekken waar zij in het westelijkee grensgebied in Armeense territoria doordrongen die toen goldenn als de buitengewesten van het christelijke Byzantijnse (Oost-Romeinse)) rijk. Over de oorsprongen van de Armeniërs is weinig bekend
maarr zeker is dat hun geschiedenis vijf tot zeven eeuwen voor het
beginn van de jaartelling terugreikt. Het vestigingsgebied van de Armeniërss - die zichzelf Hayk noemden en hun woongebied Hayastan omvattee van oudsher het hoogland dat zich uitstrekt rond de berg Araratt tussen de hooglanden van Anatolië en Perzië in, in het noorden tot
aann de vallei van de rivier de Kura in Transkaukasië, in het zuiden tot
hett begin van het laagland van Mesopotamië tussen de Tigris en de
Eufraat.. De overgrote meerderheid van de Armeense bevolking bestondd uit sedentaire landbouwers en herders, met een dunne bovenlaagg van inheemse edelen en geestelijken, terwijl in de steden - onder
anderee Trebizonde, Erzurum en Kars - ook Armeense ambachtslieden,, winkeliers en handelaren leefden. De niet scherp afgebakende locatiee in het grensgebied van continenten en op het kruispunt van oude
transcontinentalee handelsroutes, betekende dat Armenië meestal omringdd was door grotere en machtiger rijken die elkaar het gebied betwistten.. Maar mede door het bergachtige karakter van het landschap
wistenn de Armeense bevolkingsgroepen, overigens zelden politiek verenigd,, niettemin van tijd tot tijd een zekere mate van autonomie te
handhaven.. Tijdens zon periode in de 3e en 4e eeuw raakten zij in
meerderheidd gekerstend en ontwikkelden een eigen variant van Oosterss christendom, wat gepaard ging met het ontstaan van een eigen alfabet,, een Armeense literatuur en een eigen religieuze organisatie. Dat
alless bleek van groot belang voor de culturele cohesie en continuïteit
vann de Armeense bevolking in later eeuwen toen van enige politieke
autonomiee slechts zelden sprake was en zich bovendien vanaf de latere
nee eeuw een aanzienlijke Armeense diaspora voordeed.16
Onderr de Turkse groepen die in de Armeense gebieden doordrongen,, bevonden zich zowel zogeheten ghazi's- als heilig beschouwde islamitischee 'strijders voor het geloof' wier voornaamste doel was 'de ongelovigen'' te beoorlogen en mede door roof en plundering in hun
bestaann te voorzien - als deels wel, deels niet, geïslamiseerde pastoralistenn op zoek naar nieuwe gronden. Vanuit het islamitische Seldjoekrijkk werden pogingen gedaan de rooftochten en infiltraties van deze
groepenn af te wenden naar het christelijke Byzantijnse rijk, terwijl de
Byzantijnsee keizer het opdringen van ghazi's en pastoralisten juist een
haltt wilde toeroepen. In een poging zijn macht in de oostelijke grens207 7
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provinciess van Byzantium te herstellen, werd er een groot leger heen
gestuurdd dat echter in 1071 bij Manzikert in het oosten van Anatolië
verpletterendd verslagen werd door een coalitie van reguliere Seldjoek
troepenn en ongeregelde islamitische strijders. Hoewel het nog bijna
vierr eeuwen duurde voor de ondergang van Byzantium bezegeld werd
mett de inname van de hoofdstad Constantinopel (1453) door de Ottomaansee Turken, is de nederlaag bij Manzikert later wel beschouwd
alss het begin van het einde van het Byzantijnse rijk. De defensie van de
grensgebiedenn van het rijk in het oosten was definitief doorbroken,
Turksee groepen ghazïs en pastoralisten trokken Oost- en Centraal Anatoliëë binnen, het Byzantijnse grensgebied verschoof naar het westenn en vanaf halverwege de 12e eeuw werd Centraal-Anatolië beheerst
doorr het zogeheten sultanaat van Rum (Rome), een Seldjoek-dynastie
diee regeerde vanuit de stad Konya. Hoewel al eerder, in de 8e en de 10e
eeuw,, groepen Armeniërs ten tijde van het Byzantijns regime onder
dwangg hervestigd waren in Thracië en bij Philippopolis (Bulgarije),
kwamm na Manzikert een Armeense diaspora op gang, onder meer naar
Cilicië,, later ook wel Klein-Armenië genaamd, naar Georgië in de
Kaukasus,, naar Galicië en Polen, en naar Libanon en Syrië. In later
eeuwenn vestigden groepen Armeniërs zich verspreid over vele plaatsen
inn het Ottomaanse rijk, al bleef het grootste deel woonachtig in OostAnatolië. 17 7

Dee betrekkingen tussen Byzantium en het sultanaat van Rum
warenn betrekkelijk stabiel, maar van relatief korte duur: in het begin
vann de 13e eeuw deed zich een nieuwe golf van nomadische expansie
vanuitt Centraal-Azië voor. Vanuit Buiten-Mongolië leidde Djenghis
Khann de grootste Mongoolse tribale federatie die ooit ten strijde trok.
Militairr onweerstaanbaar deden zijn bereden krijgershorden massale
enn aanvankelijk uiterst destructieve aanvallen op het Chinese rijk, de
rijkenn in Centraal-Azië en het Midden-Oosten, en tot diep in de Russischee steppe. Binnen enkele decennia werd bijna over de hele breedte
vann het Euraziatisch continent tussen de Wolga en de Amur een Mongoolss imperium gevestigd. Voor de Mongoolse legers uit, vluchtten
grotee groepen Turken uit Centraal-Azië in westelijke richting en in de
loopp van de Mongoolse expansie werd zowel de politiek-militaire
structuurr van het grote Seldjoeken-rijk als van het sultanaat van Rum
vernietigd.. Onder de vluchtelingen die in Anatolië belandden, bevondenn zich groepen gbazi's, weinig orthodoxe religieuze leiders, sjeiks en
derwisjen,derwisjen, met hun volgelingen, en nog niet geïslamiseerde Turken. Zi
kwamenn uiteindelijk toch onder Mongoolse overheersing, die overi208 8
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genss niet veel langer dan een generatie standhield. Na de dood van
Djenghiss Khan en de verdeling van zijn erfenis onder zijn zonen en
kleinzonenn viel het uitgestrekte nomadische imperium bij gebrek aan
duurzaamm samenbindende krachten weer uiteen. De Mongoolse dominantiee in Klein-Azië en het Midden-Oosten verschrompelde later
inn de 13e en in de 14e eeuw en daarop volgde een heropleving van
Turksee en Arabisch-Perzische macht maar nu versnipperd in een veelheidd van met elkaar strijdende rijken en rijkjes. Die onderlinge druk
enn concurrentie, gekoppeld aan nieuw opgeleefd militair en religieus
elan,, stuwde in Anatolië de Turkse expansie verder westwaarts tot halverwegee de 14e eeuw de Bosporus werd bereikt en in 1345 voor het eerst
Ottomaans-Turksee troepen - overigens ter ondersteuning van één van
dee met elkaar rivaliserende pretendenten voor de Byzantijnse troon dee Dardanellen overstaken naar het schiereiland van Gallipoli en daarmeee hun intrede deden in Europa.
Datt het Ottomaanse ghazi-primdom in enkele eeuwen kon uitgroeien
tott het reusachtige Ottomaanse rijk had zowel te maken met de grote
militaire,, polkiek-bestuurlijke en organisatorische talenten en vaardighedenn van Osman, de eerste sultans die na hem kwamen, en hun vezirs
off 'eerste ministers', als met de gunstige ligging van het prinsdom, de
afnemendee sterkte van het steeds verder in verval rakende Byzantijnse
rijk,, en de militaire zwakte van de gebieden waarin de Ottomaanse expansiee plaatsvond. Vanuit hun kerngebied in Noordwest-Anatolië
rondomm de hoofdstad Eskishehir, na 1326 verplaatst naar de voormalig
Byzantijnsee stad Bursa, en na 1360 naar Adrianopel (Edirne), ten westenn van Constantinopel, slaagden de eerste sultans erin hun aanvankelijkk nog sterk tribaal georiënteerde volgelingen, samen met de regionalee inwoners, onder wie veel orthodox-christelijke Grieken, en andere
Turksee groepen - nieuwe immigratiegolven uit het oosten gingen door
tott in de 15e eeuw - om te vormen tot de min of meer sedentaire bevolkingg van een voor die tijd tamelijk sterk gecentraliseerde staat met
eenn duurzame institutionele structuur.
Hoewell die staat gekenmerkt werd door Turkse en islamitische dominantiee omvatte hij van het begin af aan meerdere etnische groepen
enn verscheiden culturele en religieuze tradities, die mettertijd samengingenn in een voornamelijk door gewoonte en traditie geheiligde, sterk
hiërarchische,, maatschappelijke orde. Vanuit deze eerste fase van
staatsvormingg begon het imperium te groeien door een combinatie
vann Ottomaanse militaire druk en verovering, strategische allianties,
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waaronderr ook dynastieke huwelijken, en tijdelijke verdragen met
omringendee heersers. De ligging van het militair sterke Ottomaanse
kerngebiedd niet ver van het centrum van het verzwakkende Byzantijnsee rijk in Constantinopel, stelde achtereenvolgende sultans in staat
steedss meer Byzantijnse steden en gebieden tribuutplichtig te maken
dann wel zich direct toe te eigenen. Soms gingen steden, territoriaal afgesnedenn van andere rijksdelen of in de steek gelaten door het Byzantijnsee centrum, ook uit eigener beweging over naar de Ottomaanse
sultan.. Zo dijde het Ottomaanse rijk uit in het machtsvacuüm van het
Byzantijnsee rijk in Anatolie' en op de Balkan. Al bijna een eeuw voor
dee val van Constantinopel waren de Byzantijnse heersers goeddeels
Ottomaansee vazallen geworden en hadden Ottomaanse troepen grote
territoriaa veroverd in het westen, in Thracië, Macedonië, Bulgarije en
hethet zuiden van Servië, en in het zuiden en oosten in Anatolie.'8
Inn zekere zin 'moest' dat ook: het Ottomaans-Turkse rijk was een
militair-agrarischee samenleving waarvan de imperiële staat gericht was
opp militaire verovering en overheersing, gekoppeld aan systematische
economischee exploitatie. De macht, het functioneren en de dynamiek
vann die staat waren structureel afhankelijk van voortgaande territoriale
uitbreiding.. Nieuw veroverd grondgebied werd verdeeld in landgoederen,, timars, 'in leen' uitgegeven aan krijgers, sipahïs, die er een vastgesteldd inkomen uit verwierven en samen de voornaamste cavalerietroepenn vormden van de Ottomaanse legers. Deze structurele dwang tot
imperialismee had een ideologische pendant in de ghazi-tradhic en het
Ottomaansee wereldbeeld. In dat wereldbeeld was God's schepping
verdeeldd tussen twee 'huizen': het Huis van de Islam en het Huis van
dee Oorlog. In het eerste huis woonden de ware gelovigen die idealiter
opp den duur allen in goede orde en harmonie samen zouden leven in
éénn groot universeel islamitisch rijk - het Ottomaanse wellicht. In het
tweedee huis leefden de 'schaamteloze' en 'trouweloze' heidenen en ongelovigen;; de ghazi's hadden het voorrecht en de plicht hen door oorlogg te onderwerpen en in principe te bekeren of desnoods te doden en
zoo het Huis van de Islam uit te breiden.'9 Hoewel deze ideologie weinigg realistisch was en noodzakelijkerwijze pragmatisch gehanteerd
werd,, leefden deze opvattingen eeuwenlang in de hoofden en harten
vann vele Ottomaanse Turken en vormden zij een belangrijk motiefin
dee expansie. Toen de expansiemogelijkheden in de tweede helft van de
16ee eeuw op hun structurele grenzen stuitten - dat wil zeggen zowel op
dee macht van andere sterke rijken te land en ter zee, als op de interne
politiek-militaire,, economische en technologische beperkingen van
210 0

DEE VERVOLGING VAN DE ARMENIËRS IN HET OTTOMAANS-TURKSE RIJK

hett Ottomaanse rijk zelf- volgde eerst een periode van stagnatie in de
17ee en 18e eeuw, afwisselend getekend door fasen van verzwakking en
somss sterke heropleving, waarna vanaf het einde van de 18e eeuw een
niett meer te keren proces van contractie en neergang inzette dat in
feitee voortduurde tot de vorming van de Turkse republiek in het Anatolischh kerngebied in de jaren '20 van de 20e eeuw.
Bezienn vanuit Max Weber's typologie van heerschappijvormen was het
Ottomaansee rijk een vorm van traditionele heerschappij, in het bijzonderr patrimoniale heerschappij, inclusief de trekken die hij rangschiktee onder 'sultanisme'.20 Typerend was allereerst de vrijwel niet aan
beperkingenn onderhevige, despotische persoonlijke macht van de centralee heerser, de sultan, binnen het rijk. Als absolute opperheer - als
ghazighazi der ghazi's, sjah der sjahs of padisjah-i-Islam, als 'keizer van de wereld'' en als 'oorlogsheer van de horizonnen - heerste hij over het rijk
enn zijn onderdanen. In Weber's woorden was, wat de macht van de
sultann betreft, de 'sfeer van vrije willekeur en genade extreem ontwikkeld'. .
Opp enkele uitzonderingen na was in principe al het land, zowel het
oudee als het nieuw veroverde, zijn persoonlijke bezit waarover hij naar
eigenn inzicht kon beschikken. Dat had twee belangrijke gevolgen: een
seculiere,, juridisch gefundeerde notie en praktijk van overerfelijk
privé-bezitt van land kwam amper tot ontwikkeling en er ontstond
geenn feodale adel zoals in Europa die als tegenwicht tegen de macht
vann het centrale absolutisme kon functioneren." De sultan gaf wel
landd 'in leen' uit aan zijn gunstelingen, die behalve militaire ook bestuurlijkee functies vervulden, maar het bleef zijn bezit dat bij de dood
vann de gunsteling terugviel en ook bij zijn leven zonder meer teruggenomenn kon worden en aan een ander vergeven. In de Ottomaanse geschiedeniss zijn wel tijden van toenemende 'feodalisering' aanwijsbaar,
waarinn regionale en plaatselijke machthebbers hun zeggenschap uitbreiddenn ten koste van het centrum, maar doorgaans slaagde vervolgenss het centrum er weer in opnieuw de overhand te krijgen.22
Dee overheersende sterkte van de centrale staatsmacht had ook te
makenn met een ander belangrijk kenmerk. Behalve al het land, en het
rechtt op eenvijfde deel van alle goederen die door oorlog werden toegeëigendd en eenvijfde van hen die bij de krijg gevangen werden genomenn en tot slaven werden gemaakt, bezat de sultan ook een belangrijk
deell van de militairen van het rijk en van alle niet-militaire functionarissenn als zijn persoonlijk eigendom. In het Ottomaanse rijk kwam een
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differentiatiee tussen de privé-huishouding van de sultan en een publiekee staatshuishouding nauwelijks tot ontwikkeling: vele militairen, het
personeell en de functionarissen van het hof, en talloze 'staatsbeambten'' - van de laagste rangen tot 'generaals', 'gouverneurs' en groot-vizierss - behoorden in principe als slaven tot de huishouding van de sultann die zij volledige gehoorzaamheid verschuldigd waren. Te allen tijde
konn hij, zoals Bernard Lewis het uitdrukt, 'beschikken over hen, hun
levenss en hun goederen'.23
Hett Ottomaanse leger was dus voor een groot deel een slavenleger
enn de Ottomaanse staat een staat bemand door slaven. Daarop berusttee de macht van de sultans, het verschafte hen een uitzonderlijk grote
matee van autonomie tegenover alle andere groepen in de samenleving,
enn daardoor konden zij zeer hard optreden tegen 'verraders' en 'afval ligen'' in de eigen directe gelederen en tegen opstandige of van opstandigheidd verdachte personen of groepen binnen het rijk.
Datt slaven militaire en politieke-bestuurlijke functies vervulden, inclusieff de hoogste ambten, kwam in Europa niet voor maar was in islamitischee rijken niet ongebruikelijk. In vroeger eeuwen hadden de Turkenn zelf als slaven in Arabische en Perzische rijken gediend en nu
pastenn zij dezelfde islamitische traditie toe in hun eigen rijk. Wél bijzonderr voor het Ottomaanse rijk was de wijze van recrutering, selectie
enn scholing van de slaven. Deels werden zij, zoals ook vroeger en elders
inn het Midden-Oosten, verworven door koop en als krijgsbuit, maar
vanaff de late 14e eeuw werd daarnaast een nieuwe methode toegepast
diee tot institutie werd, de zogeheten devshirme. Deze devshirme bleef
ruimm drie eeuwen voortbestaan, tot in de 17e eeuw. Met vaste regelmaatt reisden speciale agenten door Rumelië (het Europese deel van
hett rijk), later ook wel door Anatolië, en selecteerden in dorpen en
stadjess gezonde jongens van 10 a 12 jaar uit christelijke families. Deze
werden,, bij wijze van tribuut of belasting, weggehaald uit het ouderlijk
huiss en bedrijf— dat zij doorgaans nooit meer terugzagen — en naar
specialee centra gestuurd, iets tussen kazernes en scholen in, deels in en
rondomm Istanbul, waar zij tot moslim werden bekeerd, Turks leerden,
enn verder geschoold werden. De ghazi-conc&püe van onderwerping,
tribuuthefïingg en religieuze bekering van de 'ongelovigen' klonk hierin
ookk door. De recrutering was beperkt tot jongens van christelijke herkomstt — geboren moslims konden in principe niet tot slaaf gemaakt
wordenn — en vond plaats zonder acht te slaan op etnische afkomst.
Velee slaven in de heersende Ottomaanse elite en in het leger, zowel soldatenn als officieren, waren dan ook van origine Albanezen, Grieken,
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Serviërs,, Macedoniërs of Bulgaren. Met een aanvoer van enkele duizendenn nieuwelingen per jaar werden leger en rijk zo voortdurend
voorzienn van nieuwe krachten die geacht werden uitsluitend loyaal te
zijnn aan de dynastieke sultans. Deze slaven vormden de keurkorpsen
vann het Ottomaanse leger — de cavalerie van de hoofdstad, de infanteriee en de artillerietroepen der Janissaren (van yeni sheri, 'nieuwe troepen')) - een deel van de hovelingen en het bestuursapparaat. Samen behoordenn zij tot de voornaamste pijlers van de centrale staat gedurende
dee eerste vier eeuwen van het Ottomaanse rijk.14
Naastt deze 'ruling institution' van het rijk is, parallel daaraan, wel
eenn 'religious institution' onderscheiden, gevormd door een hiërarchie
vann islamitische schriftgeleerden - de ulema, 'zij die weten', onder leidingg van de groot-moefti van de hoofdstad - die zich voornamelijk bezighieldenn met theologie en religieuze zaken, met onderwijs, recht en
rechtspraak.. Zoals Weber betoogd heeft, is de vorming van nieuw
rechtt onder persoonlijke patrimoniale heerschappij altijd problematisch,, maar voor het Ottomaanse rijk gold daarnaast dat binnen de
islamm strikt genomen geen plaats is voor rechtsvorming door mensen,
soevereinee heersers of staten. In principe stamt alle recht van God, het
iss vastgelegd in de short CL, de als heilig, eeuwig en onveranderlijk beschouwdee 'wet', een diffuus geheel van voorschriften die berusten op
dee Koran, de traditie van de profeet, en islamitische rechtsverhandelingenn van voor de ue eeuw. De interpretatie van deze religieus-juridische
erfeniss was de taak van de ulema die in recht gespecialiseerd waren, en
alss kadi's op lokaal niveau recht spraken en bestuurlijk-administratieve
functiess vervulden. Naast deze 'traditionele wet' waren er algemene regelss en meer specifieke verordeningen die de sultans in de loop der tijd
bijj decreet uitvaardigden — de kanuns — en overgeleverd gewoonterecht,, die beide een rol speelden in de rechtspraak. De ulema vormden
eenn machtige groep binnen de sterk religieus georiënteerde Ottomaansee staat en samenleving - hun hoogste vertegenwoordigers konden
vanuitvanuit religieus-juridisch standpunt ook de macht van de sultans soms
beteugelen.. Overigens waren over het geheel genomen differentiaties
tussenn 'het sacrale' en 'het seculiere', tussen religie, staat en recht, en
tussenn uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht binnen de
Ottomaansee staat slechts in geringe mate ontwikkeld.25
Dee legitimering van deze heerschappij en de acceptatie ervan door
dee bevolking berustten op traditie, op 'het eeuwige gisteren van
Weber:: het geloof in de islam, in de sultan en zijn dynastie, en in het
namenss hem gevoerde regime van de autoriteiten op de niveaus van
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provincies,, districten en localiteiten. Van de bevolking - de grote
massaa van gewone boeren en stedelingen, zowel islamitisch als christelijkk - werd bovenal onderschikking en gehoorzaamheid gevergd. Zij
waren,, in Weber's termen, geen 'staatsburgers' maar 'onderdanen',
zonderr formele rechtspositie, gehouden tot arbeid, het betalen van belastingg en het leveren van diensten en goederen. In tijden waarin vanuitt een sterk centrum tamelijk effectief geregeerd werd, fungeerde dit
traditionelee patrimoniale staatsgezag op de lagere niveaus naar de
maatstavenn van die tijd waarschijnlijk redelijk, in tijden van een zwakkee centrale regering kregen corruptie, uitbuiting en arbitraire repressie
doorr de machthebbers in de regio's echter gemakkelijk de overhand en
beschiktenn de onderdanen, afgezien van openlijke opstand, nauwelijks
overr middelen om zich daartegen te verweren.26
Inn de loop van de 16e eeuw had het Ottomaanse imperium zijn grootstee omvang bereikt. Een bijna onafgebroken reeks veldtochten, gekoppeldd aan een lange serie militaire overwinningen tussen 1354 en 1530 slechtss afgeremd door een zware terugslag in het begin van de 15e
eeuw,, toen Mongools-Turkse legers onder Timur Lenk de Ottomaansee macht een zware nederlaag toebrachten - hadden de expansie in alle
windrichtingenn steeds verder voortgedreven.
Inn het westen was, met uitzondering van een deel van het bergachtigee Montenegro, het gehele gebied ten zuiden van de Donau veroverd:
allee Griekse, Albanese, Servische en Bulgaarse gebieden waren Ottomaansee provincies geworden. Dat gold ook voor Bosnië-Herzegowina
enn het grootste deel van Hongarije benoorden de Donau. In 1529 werd
Wenenn voor het eerst belegerd - in 1683 voor de tweede en laatste maal
-- en gedurende ruim anderhalve eeuw lag het grensgebied tussen het
Habsburgsee en het Ottomaanse rijk slechts een kleine honderd kilometerr beoosten die stad. Meer naar het noorden waren Wallachije,
Transsylvanië,, Moldavië en Bessarabië (Roemenië) tribuutplichtige satellietstatenn onder bewind van christelijke vazallen. Het gebied van de
Dobroedjaa tot en met Podolië (ten noorden van de Dniester tot voorbijj de Bug, in het verre zuidoosten van de Oekraïne) werd rechtstreeks
bestuurd,, terwijl het islamitische Tartaarse Khanaat van de Krim, inclusieff het gehele gebied rondom de Zeee van Azov, rond 1470 een geallieerdee vazalstatus had gekregen.
Inn afwisseling met de Europese veldtochten in het westen en het
noordenn waren in het oosten en zuiden stap voor stap alle voorheen
zelfstandigee Turkse emiraten in Anatolië en het Griekse rijk van Trebi214 4
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zondee onderworpen en vervolgens in het begin van de 16e eeuw de
Armeensee gebieden en een groot deel van westelijk Transkaukasië,
waarmeee vrijwel het gehele gebied rondom de Zwarte Zee in Ottomaanss bezit was gekomen. Nog verder oostelijk werden Perzische gebiedenn tijdelijk tribuutplichtig gemaakt, waaronder de provincie Azerbaijann met de hoofdstad Tabriz. In zuidelijke richting werden Syrië en
dee Libanon, en Mesopotamië (Irak) tot aan de Perzische Golf veroverd,, in het westen van het Arabisch schiereiland werd de Hedjaz onderworpenn met de voor islamieten heilige steden Mekka en Medina.
Tenslottee werd ook een groot deel van Egypte en de hele Noord-Afrikaansee kuststrook van Tripoli tot en met Oran ingelijfd. Behalve dit
zeerr uitgestrekte en uiterst heterogene imperium te land, werd door
middell van een sterke, grotendeels door Grieken bemande, zeemacht
ookk het oostelijk en zuidelijk deel van de Middellandse Zee vanuit
Constantinopell beheerst.17
Dezee op verovering berustende genese van het Ottomaanse imperium
vanaff de latere Middeleeuwen tot in het begin van de vroeg-moderne
tijd,, gaf de Ottomaans-Turkse staat in hoge mate een militair en gewelddadigg karakter en impliceerde een zwaar overwicht van de staat
opp de overige samenleving. Niet ten onrechte zijn wel vergelijkingen
getrokkenn met de ontwikkeling van Pruisen in later eeuwen. Frequent,
omvangrijkk en soms zeer destructief militair geweld, inclusief massaslachtingenn onder krijgsgevangenen en de bevolkingen van overwonnenn steden en streken, speelde niet alleen een hoofdrol in het ontstaan
vann het imperium tussen de 14e en de 16e eeuw maar bleef ook in de
eeuwenn daarna 'onmisbaar' voor het voortbestaan van het rijk en het
handhavenn van de Pax Ottomanica. Slechts in beperkte mate geïntegreerdd en gestabiliseerd, moesten de grensgebieden, vooral in het westen,, noorden en oosten, steeds opnieuw tegen aanvallen van buitenaf,
somss in combinatie met samenzweringen van binnenuit, verdedigd
worden.. Vazallen keerden zich geregeld tegen het centrale gezag en
werdenn dan met militaire macht weer onderworpen, diverse buitengewestenn moesten van tijd tot tijd heroverd worden, opstanden en banditismeditisme binnen het rijk met militaire middelen bedwongen, en de dominantiee op zee kon slechts blijven bestaan zolang de Ottomaanse
vlotenn zeeslagen bleven winnen.28
Behalvee deze 'structurele dwang tot geweld', die evenzeer gold voor
anderee soortgelijke imperia, droegen ook andere aspecten van het rijk
bijj aan het gewelddadige karakter van de Ottomaanse politieke cul215 5
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tuur.. De gbazi-tradhie, vergelijkbaar met de ideeën en praktijken van
dee Europese christelijke kruisridders, verdween niet na de Middeleeuwenn maar bleef ook in later eeuwen sterk doorwerken in de Ottomaans-Turksee civilisatie. Daarnaast ontbrak het in hoge mate aan alternatievee mechanismen voor conflictbeslechting, zowel tussen het rijk
enn andere staten als binnen de autocratische staat.19 Geweld werd zo
niett tot ultima ratio, slechts te gebruiken wanneer alle andere middelenn gefaald hadden, maar bleef voor de staat buitenslands en binnenslandss een gangbaar en dominant middel in politiek en bestuur.
Ookk in het centrum van het rijk, aan het hof van de sultan in Istanbul,, waren de dreiging van geweld en daadwerkelijk geweldgebruik
nooitt ver weg. In Weber's visie waren patrimoniale heerschappijverbanden,, hoewel op het eerste gezicht zeer sterk, in feite inherent labiel,
dess te meer naarmate de centrale macht binnen het rijk exclusief belichaamdd was in de persoon van één heerser en in hoge mate steunde op
aann hem persoonlijk trouwe troepen. Wie de centrale positie overnam,
namm in principe de heerschappij in het gehele rijk over, maar diende
dann ook bijzonder beducht te zijn voor rivalen. Wie de trouw van de
troepenn verwierf en behield, kon heersen, maar wie daar niet of niet
meerr in slaagde, moest vrezen voor zijn leven. Beide mechanismen diee overigens ook gelden voor vele moderne dictaturen - waren bij uitstekk kenmerkend voor het Ottomaanse rijk. Al in de 14e eeuw was de
praktijkk ontstaan dat de eerste bestuursdaad van een nieuw aangetredenn Ottomaanse sultan bestond uit het laten vermoorden van al zijn
broers.. Wat later werd deze praktijk ook schriftelijk als 'wet' vastgelegd.'00 En meestal bleef het niet bij deze moorden op verwanten. Weliswaarr golden 'rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, gematigdheid en
wijsheid'' als de vier voornaamste deugden voor Ottomaanse sultans en
blekenn sultans met een sterke persoonlijkheid in staat hun eigen autocratischee macht te beteugelen, maar minder sterke sultans konden zich
tee buiten gaan aan arbitraire machtsuitoefening en in de loop der tijd
werdenn talloze militaire commandanten, hoffunctionarissen, 'ministers'' en groot-viziers, die in de ogen van hun meester gefaald hadden,
verdachtt raakten, ofte 'eigenmachtig' optraden, vermoord.3' Regelmatigg gebeurde dat ook onder druk van ontevreden troepen in de hoofdstad.. In de loop der tijd moest de trouw van die troepen, in het bijzonderr van de Janissaren, steeds vaker verworven worden door verhoging
vann soldij, speciale giften en verstrekking van nieuwe privileges door
nieuww aangetreden sultans, anders dreigden dienstweigering, muiterij
—— soms ook tijdens een veldslag - of erger. Aan het begin van de 17e
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eeuww werd door de hoofdstedelijke Janissaren voor het eerst een hen
onwelgevalligee sultan vermoord en de keurkorpsen van voorheen ontwikkeldenn zich mettertijd tot een machtig aartsconservatief bolwerk
binnenn de staat, een loodzware financiële last voor het rijk en een regelrechtee bedreiging van de stabiliteit van het centrale bewind.31
Ditt alles droeg bij aan een in hoge mate door geweld getekende politiekee cultuur, maar het betekende niet dat het alledaagse Ottomaanse
bestuurr in stad en land uitsluitend op repressie steunde. Vanaf het
beginn had de islamitische Ottomaanse heerschappij meerdere en in
velee opzichten uiteenlopende bevolkingsgroepen omvat en naarmate
hethet rijk zich uitbreidde, nam dat toe: anachronistisch gezegd werd het
Ottomaansee imperium een multi-culturele, multi-religieuze, multi-etnischee samenleving. Hoewel bij Ottomaanse veroveringen van niet-islamitischee gebieden massa-bekeringen tot de islam soms voorkwamen,, een enkele keer ook werden afgedwongen, islamisering ook via
dee devshirme plaatsvond, en in sommige gebieden, zoals Bosnië en Albanië,, geleidelijk voortschreed, was - in afwijking van een strikte interpretatiee van de ghazi-traditïe - een zeker pragmatisme in religieus
opzichtt regel. Van overheersend belang was dat de nieuw ingelijfde
christelijkee boeren en stedelingen hun arbeid, bedrijf, ambacht en
handell voortzetten en zo bijdroegen aan de orde, welvaart en belastinginkomstenn van het rijk. Zij werden geenszins beschouwd als gelijkwaardigg aan moslims - aanduidingen als 'het vee van de sultan', als
'honden'' en Varkens' waren heel gebruikelijk - en uiteraard werden zij
ookk niet gezien als deel van de als islamitisch gedefinieerde gemeenschap,, de umma of ümmet, maar, mits loyaal en gehoorzaam, kon hen
wordenn toegestaan te leven naar hun eigen gewoonten en gebruiken,
inclusieff hun religieuze praktijken. Deze 'tolerantie' was binnen de islamitischee wereld vanouds vooral voorbehouden aan dhimmis, 'de volkenn van het boek', die een van de beide andere monotheïstische religies,, de joodse en de christelijke, beleden waar de profeet weet van had
gehad.. In het Ottomaanse rijk werden zij in de 15e eeuw formeel als
milletmillet ('volk') erkend en als zodanig opgenomen in de hiërarchische
corporatievee structuur van het rijk. Tot ver in de 19e eeuw hadden drie
bevolkingsgroepenn binnen het rijk deze millet-status: de Grieks-orthodoxee christenen, de Joden - van wie velen afkomstig waren uit Spanje
waarr zij aan het eind van de 15e eeuw verdreven werden — en de Armeniërs,, die verschillende varianten van christendom kenden.33 De
millet-statusmillet-status impliceerde een eigen religieus-maatschappelijke organisatiee onder leiding van in Constantinopel residerende patriarchen of
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opperrabbijnen.. Deze religieuze hoofden werden door het Ottomaansee regime verantwoordelijk gehouden voor de goede orde binnen hun
'kudden'.. Het behoren tot een milletbood op lokaal niveau in principe
vrijheidd van godsdienstoefening en een zekere autonomie en bescherming,, vooral in de gebieden op de Balkan waar het de meerderheid
vann de bevolking betrof, maar daar stond tegenover dat speciale milletbelastingenn betaald moesten worden, dat de mannelijke leden uitgeslotenn waren van militaire dienst, en dat het hen - in tegenstelling tot
moslimss - verboden was wapens te dragen.34 Die kenmerken bevestigdenn en bestendigden hun collectieve inferioriteit in de ogen van moslimss en betekenden ook dat bijvoorbeeld de christelijke Armeense stedelingen,, boeren en herders in het oosten van Anatolië, waar ook
Turkenn en sedentaire en nomadische Koerden leefden, lang niet altijd
gevrijwaardd waren van gewelddadige druk en chicanes van hun islamitischee buren en de Ottomaanse autoriteiten ter plaatse. Hoewel de situatiee van de verschillende millets, afhankelijk van de lotgevallen van
hett rijk, soms beter en soms minder gunstig was, kan in het algemeen
gesteldd worden dat het systeem in elk geval een geïnstitueerde plaats
boodd aan de verschillende niet-islamitische bevolkingsgroepen met
hunn culturen en religies, ook al was het onmiskenbaar een tweederangsplaats. .
Inn de eerste eeuwen van het rijk bood de Pax Ottomanica, eenmaal
gevestigd,, ook een reële orde en veiligheid aan zowel de islamitische als
dee christelijke agrarische en stedelijke bevolking, en drukten de belastingenn waarschijnlijk niet al te zwaar. O p de Balkan gaven in elk geval
somss aanzienlijke groepen boeren de voorkeur aan het Ottomaanse
bewindd boven dat van hun eigen christelijke feodale opperheren en de
Grieks-orthodoxee kerk."
Dee Ottomaanse elites waren zich er tijdens die eerste eeuwen ten volle
vann bewust dat het Ottomaanse rijk het grootste en machtigste islamitischee rijk was dat ooit had bestaan. De meesten schreven aan dat rijk,
zijnn militaire macht, zijn godsdienst en beschaving — en daarmee aan
zichzelff - een niet te evenaren en onweerstaanbare superioriteit toe.
Aanvankelijkk was er nog wel openheid geweest voor culturele vernieuwingenn van buitenaf, bijvoorbeeld wat betreft militaire strategieën en
technieken,, de ontwikkeling van artillerie en zeevaart, van architectuur,, filosofie en kunst, en mede daardoor kon Constantinopel in de
16ee eeuw uitgroeien tot een voor die tijd veelzijdig kosmopolitisch
centrum.. Naarmate het rijk zich echter verder consolideerde en de in218 8
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vloedd van de orthodoxe islam, mede door de incorporatie van de Arabischee gebieden, toenam, werden culturele zelfgenoegzaamheid en afsluitingg voor invloeden van buiten, zowel vanuit Perzië als vanuit Europa,, regel.36 Dat ging goed zolang het rijk nog kon gelden als relatief
geavanceerdd en militair machtig binnen de toenmalige vroeg-moderne
wereld.. Maar toen die wereld buiten het imperium zich verder ontwikkelde,, vooral in West-Europa en in Rusland, de tussenstatelijke
drukk op het rijk daardoor toenam, en interne hervormingen uiterst
moeilijkk bleken, raakte het verder en verder achterop. Uiteindelijk bezweekk het onder toenemende druk van West-Europees en Russisch
imperialismee van buitenaf en van separatistische bewegingen van binnenuit.. Vanuit lange termijn perspectief bezien, werden de Armeniërs
hett slachtoffer van de reacties van opeenvolgende Ottomaans-Turkse
regimess op die langzame ineenstorting en het daarmee verbonden verliess aan macht en prestige.
3 .. D E V E R V O L G I N G VAN DE A R M E N I Ë R S I N 1 8 9 4 - 1 8 9 6 EN D E
N E E R G A N GG VAN H E T O T T O M A A N S E RIJK

Hoewell direct na de voor het Ottomaanse rijk zeer ongunstig verlopen
Russisch-Turksee oorlog van 1877-1878 enkele anti-Armeense pogroms
haddenn plaatsgevonden, deed de eerste omvangrijke golf van vervolgingg van Armeniërs zich voor tussen 1894 en 1896.37 Een beschrijving
vann de gebeurtenissen kan de contouren van de aard en het verloop
vann deze episode van vervolging in beeld brengen.
Inn de vroege zomer van 1894 verzetten boeren en herders in drie
Armeensee bergdorpen in Sassun, een gebied in het westen van de vilayetlayet (provincie) Bidis, zich met aanvankelijk succes tegen een rooftochtt van bereden nomadische Koerden. Waarschijnlijk waren de
Armeensee boeren, zoals ook elders voorkwam, al langere tijd gedwongenn geweest 'dubbele belasting' te betalen: officieel aan de Ottomaanse
overheidd en illegaal aan Koerdische stamhoofden voor 'protectie',
waarbijj veelal sprake was van collusie tussen plaatselijke Turkse beambtenn en Koerdische pastoralisten. In het toentertijd lang niet altijd
effectieff gepacificeerde bergachtige oosten van Anatolië, waar ook
banditisme,, bloedwraak en struikroverij gewoon waren, kwamen dergelijkee gewelddadige incidenten vaker voor, maar nu werden als reactie
opp het verzet in Sassun enkele Koerdische Hamidiye cavalerie-regimenten,, versterkt met troepen uit de garnizoenen van de steden Mush
enn Bidis en eenheden van het Vierde Legerkorps, op het gebied afge219 9
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stuurd.. Vermoedelijk speelde hierbij een rol dat de centrale en regionalee autoriteiten dit incidentele boerenverzet, overigens ten onrechte, beschouwdenn als voorbode van een 'Armeense revolutionaire opstand'. 38
Geconfronteerdd met de troepenmacht verzetten de Armeense inwonerss van Sassun zich aanvankelijk gewapenderhand — naar schatting
sneuveldenn omstreeks 150 soldaten - en een deel van hen wist later in
dee bergen te ontkomen, maar tussen 18 augustus en 10 september 1894
werdd het gebied door de Koerdische en Turkse eenheden grotendeels
verwoestt en werd de meerderheid van de Armeense bevolking van omstreekss vijfentwintig dorpen en gehuchten, naar schatting ruim achtduizendd mensen — mannen, vrouwen en kinderen, bij massamoorden
gedood.. Huizen werden, met de bewoners erin, in brand gestoken;
velenn werden gebajonetteerd; in één plaats werd een groep jonge mannenn eerst aan handen en voeten geboeid en daarna levend verbrand; elderss werden meisjes en vrouwen verkracht en vervolgens vermoord;
hierr en daar werden de dorpelingen eerst in hun kerk bijeengedreven
enn vervolgens daar omgebracht. 39
Dezee gebeurtenissen leidden tot diplomatieke protesten, onder anderee van Engelse, Franse en Russische kant, waarop de regering van
sultann Abdul Hamid een officiële commissie instelde 'om de criminele
dadenn van de Armeense bandieten' te onderzoeken. Intussen ontving
dee commandant van de troepen die huishielden in Sassun, Zeki Pasja,
vann de sultan hoge decoraties voor zijn 'oprechte trouw en dapperheid'.. De commissie weigerde Armeense getuigen te horen. Daarop
dedenn Europese consuls in de regio op last van hun ambassades en regeringenn zelfonderzoek naar de gebeurtenissen en hun rapportages resulteerdenn in diplomatieke druk op het Ottomaanse regime om mede
terr bescherming van de Armeniërs in de oostelijke vilayets bestuurlijke
enn juridische hervormingen door te voeren. Dergelijke hervormingen
warenn eerder al herhaalde malen voorzien, onder andere bij de internationalee verdragen van San Stefano en Berlijn uit 1878 waarmee de
toenmaligee Russisch-Turkse oorlog beëindigd was, maar tot dan toe
doorr verzet van het Ottomaanse regime niet gerealiseerd. Na onderhandelingenn werden nu opnieuw hervormingen toegezegd die in de
loopp van oktober 1895 van kracht zouden worden. 40
Kortt daarvoor, op 30 september, had de nationalistisch en socialistischh georiënteerde Armeense Hnchak partij, samen met leden van de
meerr liberale en gematigde Armenakan partij, een publieke demonstratiee georganiseerd in Constantinopel. Voor de eerste maal in de Ottomaansee geschiedenis zou een dergelijke demonstratie van leden van
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eenn minderheid in de hoofdstad plaatsvinden en de organisatoren
haddenn vantevoren zowel de Turkse autoriteiten als de Europese ambassadess geïnformeerd. Het doel was een petitie aan te bieden aan de
groot-vizierr waarin onder meer gevraagd werd om garanties van burgerrechtenn en persoonlijke veiligheid, eerlijke belastingheffing en beteugelingg van de gewelddadige afpersingspraktijken van de Koerden in
Oost-Anatolië.. Ook wilde men de aandacht van de Europese mogendheden,, ruim vertegenwoordigd in de stad, nog eens op 'de Armeense
kwestie'' vestigen. De demonstratie van enkele duizenden Armeniërs
gingg vreedzaam op weg maar werd tijdens het zingen van een revolutionairr lied door de politie en door met knuppels met ijzerbeslag bewapendee Turkse benden aangevallen waarbij vele demonstranten gedoodd werden en honderden anderen gewond raakten.41 Moorddadig
geweldd tegen Armeniërs in Constantinopel hield vervolgens dagenlangg aan.
Tegelijkertijdd kwamen in het gehele rijk pogromachtige aanvallen
opp plaatselijke Armeense gemeenschappen op gang. In de eerste dagen n
vann oktober in het stadje Ak-Hissar in het district Izmit, iets ten oostenn van Constantinopel, en in de veel verder naar het oosten liggende
stadd Trebizonde in de gelijknamige vilayet, en in dezelfde maand in
nogg tenminste vijftien andere gebieden. In november in twintig verschillendee gebieden en plaatsen, onder andere in Arabkir, Harput,
Sivas,, Mush, Aintab en Kayseri. In december op tenminste vijf verschillendee plaatsen — met een grote omvang in Urfa (Edessa) in het
zuidoosten,, waar omstreeks eenderde van de bevolking Armeens was
enn waarschijnlijk achtduizend Armeniërs omkwamen. De laatste pogromm in deze golf van aanvallen op Armeniërs deed zich voor op i januarii 1896 in het niet ver van Urfa gelegen Beredjik.42
Verspreidd over het hele rijk maar vooral in de vilayets in het oosten
enn zuiden — Van, Erzurum, Trebizonde, Sivas, Harput (Mamuret-ulAziz),, Diyarbekir en Urfa - waar de meeste Armeniërs leefden, werden
inn drie maanden tijd Armeense huizen en winkels, boerderijen en bezittingenn en hier en daar hele wijken geplunderd en in brand gestoken,
terwijll vele tienduizenden Armeniërs, wellicht meer dan honderdduizend,, op gruwelijke wijze werden omgebracht.43 Het anti-Armeense
geweldd vond plaats op heimelijke instigatie van de centrale overheid,
inn het bijzonder de sultan, en werd mogelijk gemaakt en ten dele uitgeloktt en georganiseerd door met elkaar samenwerkende civiele, militaire,, politiële en religieuze autoriteiten op regionaal en plaatselijk niveau,, hier en daar geholpen door uit Constantinopel gezonden
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agentenn van de sultan. 44 De daadwerkelijke uitoefening van het geweld
lagg veelal in handen van plaatselijke groepen Turkse mannen, hier en
daarr door leger en politie van wapens voorzien, en op vele plaatsen bijgestaann door ongeregelde Koerdische troepen. Bij dreiging van verzet
vann Armeense kant werd, net als in Sassun, ook wel rechtstreeks aan
hett geweld deelgenomen door gendarmerie (zaptieh) en soldaten. Veel
pogromss vonden plaats op vrijdag na de gebedsdienst in de moskeeën,
waarr de voorgangers de gelovigen voorhielden dat een Armeense aanvall op moslims op handen was dan wel dat de Armeniërs onafhankelijkheidd dreigden te krijgen. De gelovigen werden, in overeenstemmingg met de shari'a en de ghazi-uadïüe, opgeroepen hun plichten
tegenoverr de ware godsdienst en de sultan te vervullen en de 'trouweloze'' en 'ongelovige' Armeniërs voor hun ongehoorzaamheid te straffen.. Glorie, buit en straffeloosheid zouden hun deel zijn.
O o kk in andere opzichten waren er religieuze en rituele aspecten aan
dee pogroms: vaak begonnen ze na het blazen van een hoornsignaal of
hett afvuren van geweerschoten en werden ze op dezelfde wijze gestopt,
hetzijj om gebeden te zeggen en daarna de pogrom voort te zetten, hetzijj om ze te beëindigen, waarna moslim-functionarissen de overlevendee Armeniërs aanzegden dat de slachtpartijen en plunderingen voorbij
waren.. In sommige plaatsen werden de moorden vooral gepleegd door
slagerss en leerlooiers, ambachtslieden die met doden vertrouwd waren
enn over speciale vaardigheden met bijlen en messen beschikten; elders
werdd onder het uitspreken van rituele spreuken Armeense mannen de
keell doorgesneden zoals men dat bij schapen placht te doen. Ook werdenn Armeniërs, na het begin van de aanvallen, wel voor de keus gesteld
onmiddellijkk over te gaan tot de islam en zo te ontkomen aan een zekeree dood; vooral vrouwen en kinderen uit families waarvan de mannenn al vermoord waren, konden daarmee te maken krijgen. O p andere
plaatsenn werden jonge vrouwen en kinderen ontvoerd en in Turkse of
Koerdischee huishoudens opgenomen. Vele Armeense kerken en kloosterss werden welbewust geschonden, geplunderd en vernield, andere
tott moskee gemaakt.45
O pp sommige plaatsen ontsnapten Armeense gemeenschappen door
eenn combinatie van specifieke omstandigheden aan de pogroms. Eind
oktoberr 1895, toen elders in het rijk anti-Armeens geweld al in volle
gangg was, begonnen Armeense inwoners van het bergstadje Zeitun en
dee omringende Armeense dorpen een gewapende opstand die zij
maandenlangg volhielden. Mede door de strategische ligging van dit
berggebied,, zo'n veertig kilometer noordwestelijk van de stad Marash,
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wistenn de inwoners niet alleen omvangrijke aanvallen van Turkse en
Koerdischee troepen te weerstaan maar deze ook aanzienlijke verliezen
toee te brengen. In februari 1896 werd door onderhandelingen onder
bemiddelingg van Europese consuls de strijd rond Zeitun beëindigd.
Waarschijnlijkk bleef mede door het slagen van dit verzet de grote Armeensee bevolkingsgroep in en rondom de stad Adana — niet ver van
Zeitunn - gespaard voor de pogroms.46 Misschien speelden daarbij ook
regionalee en plaatselijke Turkse autoriteiten die geen voorstanders van
dee pogroms waren, een rol. Dat was in elk geval enige tijd een belangrijkk gegeven in de nabij de Russische en Perzische grenzen gelegen stad
Vann in het oosten van Anatolië en een deel van het gebied daaromheen,, waar niet alleen een kleine meerderheid van de bevolking Armeenss was en een deel over wapens beschikte, maar waar ook de Turksee gouverneur en de Turkse militaire commandant gekant waren tegen
wanordee en geweld. Na verwijdering van de gouverneur door de centralee Ottomaanse overheid kwam het in juni 1896 alsnog tot snel escalerendee gewelddadige strijd maar ook hier werd door bemiddeling van
Fransee en Engelse consuls ter plaatse een bestand bereikt, al werd door
Turkss verraad na het bestand alsnog een groep van omstreeks 900
Armeensee mannen, die een vrijgeleide naar de Perzische grens was toegezegd,, vlak voor de grens grotendeels omgebracht.47
Eenn van de laatste manifestaties van georganiseerd geweld tegen Armeniërss in deze tijd deed zich zo'n driekwart jaar na de grote golf van
pogromss voor in Constantinopel. Op 26 augustus 1896, twee jaar na
dee gebeurtenissen in Sassun, bezetten enkele tientallen bewapende
jongee activisten van de revolutionair nationalistische Armeense Dashnaktsutiunnaktsutiun partij het centrale gebouw van de Imperiële Ottomaanse
Bank,, een knooppunt van vele Europese kapitaalsbelangen in het rijk
enn ook van vitaal belang voor de Ottomaanse schatkist. Bij de aanvang
vann de bezetting werd een drietal bewakers van de bank gedood en
kwamm één van de leiders van de bezetters om, later vielen onder de bezetterss nog enkele doden tijdens schotenwisselingen met de politie
buitenn de bank. Gelijktijdig met de bezetting werden door groepjes
Armeensee revolutionairen aanslagen gepleegd op enkele politiebureaus
inn Constantinopel. Deze aanslagen werden afgeweerd, waarbij de aanvallerss omkwamen. De bezetters van de bank verklaarden Armeense
patriottenn te zijn en de bezetting te bedoelen als protest tegen de massamoorden.. Ze wilden hun grieven, vastgelegd in verschillende documenten,, onder de aandacht brengen van een zestal Europese ambassadess en ze eisten onmiddellijke politiek-bestuurlijke hervormingen en
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ingrijpenn van de Europese mogendheden. Zo niet, dan zouden ze met
meegebrachtee explosieven de bank opblazen. Door adequaat optreden
vann de Europese directie van de bank, onder inschakeling van de Engelsee en Russische ambassades, kon deze dreiging worden afgewend:
eenn aanvankelijk door de sultan gelastte aanval van politie en militairenn op de bank werd voorkomen, de bezetters werden door de zogehetenn dragoman (tolk) van de Russische ambassade overreed hun actie op
tee geven, ze kregen een vrij geleide naar het jacht van de Engelse bankdirecteurr en werden daarmee aan boord van een Frans schip gebracht
voorr verbanning naar Frankrijk.48
Inn de twee dagen die volgden, werden in heel Constantinopel, in
hethet bijzonder in de Armeense buurten, Armeniërs op straat en in hun
huizenn vermoord door met knuppels, messen en ijzeren staven bewapendee groepen Turken. Door politie en militairen werd niet ingegrepenn maar wel bemiddelend opgetreden, onder andere bij de distributie
vann wapens en het afvoeren van doden en gewonden. Europese diplomatiekee protesten werden eerst door de regering van de hand gewezen,
onderr meer onder verwijzing naar 'Armeense aanvallen op moslims',
maarr nadat op de tweede dag het gerucht ging dat Britse mariniers in
dee haven zouden landen en de ambassadeurs de sultan openlijk gedreigdd hadden dat voortzetting van de moordpartijen tot 'ernstig gevaarr voor zijn troon en zijn dynastie' zouden leiden, kwam er een abruptt einde aan. Inmiddels waren in de stad naar schatting zesduizend
Armeniërss omgebracht.49 Het laatste gewelddadige drama van deze
episodee van vervolging speelde zich enkele weken later af. Op 15 septemberr 1896 werden door Turkse troepen in het afgelegen stadje Egin
inn het noorden van de vilayet Harput tweederde van de Armeense huizenn geplunderd en in brand gestoken en omstreeks tweeduizend Armeniërs,, onder wie 'veel vrouwen en kinderen', vermoord. Egin was de
plaatss van herkomst van de leider van de bezetters van de Ottomaanse
bankk die bij het begin van de actie was omgekomen.50
Hoewell na het anti-Armeense geweld in Constantinopel aanvankelijk
zwaree en eensgezinde Europese diplomatieke druk op het Ottomaanse
regimee werd uitgeoefend om de verantwoordelijken voor de massamoordenn aan te houden, te berechten en eindelijk tot hervormingen
overr te gaan, verzwakte die druk het jaar daarop door de steeds ontwijkendee en vertragende diplomatieke tactiek van Ottomaanse kant en
toenemendee verdeeldheid tussen de Europese regeringen. Het regime
vann sultan Abdul Hamid handhaafde zijn positie, de vervolging en de
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massamoordenn bleven onbestraft, hervormingen kwamen niet tot
stand,, en tussen het Ottomaanse rijk en het keizerlijke Duitsland, dat
zichh al eerder opgesteld had als beschermer van het rijk, groeide verderee politiek-militaire en economische toenadering.51 Het 'Armeense
vraagstuk',, nu ernstiger dan ooit tevoren, bleef nagenoeg ongewijzigd
voortbestaan.. Wél waren door de vervolging bij vele Armeniërs gevoelenss van angst en beduchtheid voor het regime gegroeid en waren door
hethet openlijke geweld wantrouwen, haat en vijandschap tussen de verschillendee bevolkingsgroepen op plaatselijk niveau sterk toegenomen.
Hoewell een deel van de Turken in de hogere strata de pogroms afkeurde,, hier en daar ook Turken en Koerden Armeniërs in bescherming
haddenn genomen, en zeker niet alle Turkse autoriteiten hadden ingestemdd met de pogroms, kon het regime de vervolging min of meer heimelijkk als 'succes' beschouwen en waren delen van het civiele overheidsapparaat,, van het leger en de politie vérgaand gecompromitteerd.
Inn deze twee jaar was gebleken dat de Ottomaanse overheden in samenwerkingg met delen van de islamitische Turkse en Koerdische bevolkingg straffeloos konden overgaan tot grootschalige en openlijk gewelddadigee collectieve vervolging en repressie van de christelijke
Armeensee minderheid. Dat riep weliswaar internationale diplomatiekee protesten op en soms zware diplomatieke druk uit Europa en Ruslandd om binnen het rijk hervormingen door te voeren, maar werkelijk
dwingendee interventies waren uitgebleven. Het voorspelde weinig
goedss voor de toekomst.
Inn welk perspectief kunnen we deze eerste episode van vervolging van
dee Armeniërs zien? Waarom kwam het tot vervolging, en waarom nam
dee vervolging de geschetste vormen aan? In de keten van gebeurtenissenn op korte termijn, van acties en reacties van alle betrokkenen, waren
dee perceptie, de dispositie en het handelen van het Ottomaanse regimee van doorslaggevende betekenis. De sultan, te kenschetsen als overwegendd reactionair en autocratisch, was er primair op uit zijn eigen
positiee en de status-quo van het ernstig verzwakte rijk zo veel mogelijk
tee handhaven.52 Het is aannemelijk dat dat streven werd gedeeld door
hett overgrote deel van de heersende Ottomaanse elites.
Diee status-quo en de daarmee verbonden machtsposities stonden
onderr sterke politiek-economische en militaire druk van buitenlandse
mogendhedenn en van nationalistisch getinte emancipatiebewegingen
vann delen van christelijke minderheden binnen het rijk. In het recente
verledenn (1878) was een oorlog met Rusland uitgelopen op een neder225 5
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laag,, waarbij ook een deel van het Ottomaans/Armeense territorium
inn Oost-Anatolië rondom Kars en Ardahan aan Rusland verloren was
gegaan,, en de Bulgaarse provincies van het rijk een autonome status
haddenn verworven door een combinatie van Bulgaarse opstandigheid
enn buitenlandse druk. Blijkens een door de historicus Melson gepubliceerdee brief van sultan Abdul Hamid aan de Engelse ambassadeur
Currie,, met betrekking tot de gebeurtenissen in Sassun, ontwaarde de
sultann in de Armeense politieke activiteiten een duidelijke parallel met
dee Bulgaarse opstand en vreesde hij een soortgelijke afloop in de toekomst,, ten koste van het rijk. Weliswaar hield hij een afscheiding van
dee Armeniërs, op grond van hun verspreide vestigingspatroon en het
feitt dat zij in geen enkele provincie de grote meerderheid vormden,
voorr onmogelijk, maar hij zag in politieke activiteit van Armeense
kantt onmiskenbaar een ernstige dreiging.53
Hett handelen van het centrale Ottomaanse regime lag in het verlengdee van deze perceptie en dispositie. Het inzetten van een grote
troepenmachtt tegen de Armeniërs in Sassun in de zomer van 1894 had
hoogstwaarschijnlijkk niet alleen ten doel een vermeende 'revolutionairee opstand' de kop in te drukken maar tevens door het aanrichten van
eenn verwoestende massaslachting wraak te nemen en de hele Armeensee bevolkingsgroep binnen het rijk daarmee zodanig te intimideren dat
elkee politieke activiteit voortaan achterwege zou blijven. De gewelddadigee repressie riep echter verschillende onbedoelde, en vanuit het oogpuntt van de sultan en zijn regime ook ongewenste, reacties op: door
hett aanvankelijk felle, zij het uiteindelijk kansloze, Armeense verzet in
Sassunn sneuvelde een aanzienlijk aantal soldaten en gendarmes, en het
geweldd van de Koerdische en Turkse troepen tegen de Armeneense inwonerss leidde tot geschokte reacties in Europese kringen en vervolgens
tott intensieve diplomatieke bemoeienis en druk die het regime tot een
formeell onderzoek en het toezeggen van hervormingen dwong. Bovendienn bleek, getuige onder meer de voorgenomen Armeense publiekee demonstratie in Constantinopel, dat het niet gelukt was de Armeensee bevolking als geheel afdoende te intimideren.
Gezienn deze gevolgen van het drama in Sassun en de aard van het
centralee Ottomaanse regime dreigde nu een politiek van nog meer repressiee van de Armeniërs. Zoals in het verleden al herhaaldelijk was gebleken,, had het regime geenszins de bedoeling hervormingen ten behoevee van de Armeniërs door te voeren.54 Het Ottomaanse bewind en
dee diplomatie waren gericht op het systematisch ontkennen en bagatelliserenn van berichten over onrecht en geweld tegen Armeniërs en
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vann klachten daarover van Armeense zijde. Ook werd niet geaarzeld
gebruikk te maken van de tactiek van 'het beschuldigen van het slachtoffer':: er zou geen sprake zijn van geweld van Koerden en Turken
tegenn Armeniërs, maar juist van het tegendeel: Armeense rebellen' en
'bandieten'' zouden zich niet alleen 'met de wapens in de hand' tegen
dee Ottomaanse regering hebben gekeerd maar ook tegen de onschuldigee en vreedzame moslimbevolking. Onder die omstandigheden
'moesten'' regering en volk zich wel tegen de Armeniërs verweren."
Daarnaastt bediende de Ottomaanse diplomatie zich van geijkte diplomatiekee middelen als ontwijking, het uit elkaar spelen van de tegenstanders,, vertraging en misleiding. Toegeven aan Europese diplomatiekee druk vond alleen plaats wanneer dat onvermijdelijk werd en de
uiteindelijkee toezegging van hervormingen had uitsluitend ten doel de
Europesee mogendheden publiekelijk te apaiseren.
InIn werkelijkheid bleef het politieke doel evenwel de Armeniërs af te
straffenn voor hun 'ongehoorzaamheid' en te intimideren door geweld
enn terreur, onder verheimelijking van het aandeel van het centrale regimee daarin teneinde buitenlandse bemoeienis te ondopen. De demonstratiee in Constantinopel werd aangegrepen voor gewelddadige aanvallenn op de Armeniërs door 'het volk', in de gedaante van de
ongeregeldee Turkse benden, en bood tegelijkertijd, samen met 'de opstand'' in Sassun, een voorwendsel voor de reeks pogroms tussen oktoberr 1895 en begin 1896. Ook in de laatste cyclus van geweld in deze tijd
-- vanaf de bezetting van de Ottomaanse bank via de twee dagen durendee massamoorden in Constantinopel tot en met het bloedbad in
Eginn — is duidelijk waarneembaar hoe de beëindigde bezetting nadien
fungeerdee als voorwendsel voor massaal anti-Armeens geweld.
Bijj de pogroms waren regionale en plaatselijke omstandigheden
medebepalendd en moest, naast de vermelde inzet van ongeregelde
Koerden,, Turkse gendarmerie en soms ook geregelde troepen, steeds
eenn deel van de plaatselijke mannelijke Turkse bevolking voor geweld
tegenn de Armeniërs gemobiliseerd worden. Voor die mobilisering
werdd aangesloten bij bestaande scheidslijnen en tegenstellingen tussen
islamietenn en christenen en kon, onder aanwakkering van geruchten
overr een dreigende opstand van de Armeniërs, met succes een beroep
wordenn gedaan op traditionele religieuze concepties ontleend aan de
shari'aenshari'aen de gA^za-traditie. Dat verschafte aan de pogroms ook de genoemdee religieuze aspecten en kon op het eerste gezicht de indruk
wekkenn van godsdienststrijd op plaatselijk niveau. Het is overigens
niett uitgesloten dat voor sultan Abdul Hamid en andere Ottomaanse
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autoriteitenn ook werkelijk religieuze overtuigingen in het geding
waren.. Juist onder zijn bewind vond een afwending van het Westen
plaatss en werd gestreefd naar versterking van het islamitische karakter
vann het rijk. Naast seculiere politieke motieven om de Armeniërs met
geweldd te intimideren, was hun politieke beweging in zijn ogen misschienn ook een ontoelaatbare inbreuk op een als sacraal beschouwde
hiërarchischee orde waarbij de vanouds als inferieur geldende christenenn zich op verraderlijke wijze keerden tegen de superioriteit van de
islamm en de Turken.56
Mobiliseringg van delen van de lokale islamitische bevolking voor
massaall geweld tegen de Armeense inwoners was, voorzover bekend,
geenn moeilijke opgave, althans wanneer geen zware tegenstand van
Armeensee kant te vrezen viel en de Turkse autoriteiten ter plaatse de
juistee condities hadden geschapen. Hoe belangrijk die voorwaarden
waren,, bleek in het bijzonder uit die gevallen waarin wèl sprake was
vann georganiseerd en gewapend Armeens verzet of waar de plaatselijke
Turksee autoriteiten, ondanks oplopende spanningen en gewelddadige
incidenten,, weigerden pogroms toe te staan en de publieke orde blevenn handhaven, zoals in respectievelijk Zeitun en Van. Elders waren,
naa garanties van straffeloosheid, weinig inhibities ten aanzien van geweldd te bespeuren: uit de destructieve razernij en de wreedheden die
dee aanvallen op de Armeniërs kenmerkten, bleek de zeer geringe mate
vann identificatie tussen de bevolkingsgroepen. In de ogen van vele Turkenn waren de Armeniërs geen mensen zoals zijzelf en in meerderheid
toondenn ze zich ongevoelig voor het leed dat zij door hun geweld aan
dee Armeniërs toebrachten.
Datt plundering, brandstichting en massamoord, georganiseerd en
deelss gecamoufleerd als islamitische volkswoede, door het regime als
politiekk middel werd gebruikt, was op zichzelf niet uitzonderlijk. Het
pastee in de lange Ottomaans-Turkse traditie van destructief geweld
vann de staat tegen van ongehoorzaamheid of opstandigheid verdachte
onderdanen.. Daarbij werd amper onderscheid gemaakt tussen de
eventueell strafbare daden van individuen of groepen, en het toeschrijvenn van schuld aan en het afstraffen van de grotere religieuze of etnischee collectiviteit waarvan zij geacht werden deel uit te maken. Dit
primitievee politieke denken, dat onder meer getuigt van een relatief
lagee graad van maatschappelijke differentiatie en individualisering,
wass ook institutioneel verankerd in het millet-systeem en lag ten
grondslagg aan de vele gevallen van collectieve wraak en vergelding,
weerwraakk en represailles in het schoksgewijs afkalvende Ottomaanse
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rijkk in de 19e eeuw. De vervolging van de Armeniërs tussen 1894 en
18966 sloot deels aan bij dit patroon.
Dezee interpretatie van het vervolgingsproces op korte termijn kan ondersteundd worden door de gebeurtenissen te plaatsen in de context
vann enkele belangrijke ontwikkelingen op langere termijn. Zoals gezegd,, had de expansie van het Ottomaanse rijk al ver vóór de 19e eeuw
zijnn uiterste grenzen bereikt. In de 17e en 18e eeuw waren de tekenen
vann militair machtsverlies, territoriale contractie en daarmee verbondenn prestigeverlies steeds duidelijker geworden en in de 19e eeuw zette
ditt proces van neergang versneld door. Vanuit verschillende belangen
oefendenn vooral Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Engeland en Frankrijkk — later nog aangevuld met Pruisen/Duitsland en Italië — steeds
meerr druk uit op het Ottomaanse rijk.
Frankrijkk en Engeland hadden al in de 16e eeuw verdragen gesloten
mett het rijk waarbij zowel militaire als commerciële en zeevaartbelangenn werden nagestreefd. In analogie met het millet-systeem waren de
onderlingee betrekkingen geregeld bij zogeheten capitulaties. Tegen bepaaldee verplichtingen en betalingen konden onderdanen van Frankrijk
enn Engeland onder gezag van hun eigen ambassadeurs en consuls en
mett behoud van eigen recht zich vrij in het rijk bewegen, onder meer
omm handel te drijven. Frankrijk trad bovendien formeel op als beschermerr van alle niet-Franse Latijnse christenen in het rijk en van de voor
christenenn heilige plaatsen in Jeruzalem en de Sinaï. Het verschafte
beidee mogendheden, vaak in onderlinge concurrentie, geprivilegieerde
invloedd op de Ottomaanse regering. Die invloed nam in later eeuwen,
enn vooral in de 19e eeuw, sterk toe: beide staten werden economisch en
militairr sterker en werden binnen het geheel van Europese tussenstateüjkee machtsbalansen onmisbaar voor het in stand houden van het Ottomaansee rijk. Tevens groeiden hun economische belangen binnen het
rijkk en werd het door verschulding steeds afhankelijker van beide mogendheden.. Bovendien annexeerden beide in de loop van de 19e eeuw
vanuitt imperialistische motieven voormalig Ottomaanse gebieden:
Frankrijkk veroverde Algerije (1830-1847), maakte van Tunesië een protectoraatt (1881) en verwierff grote invloed in de Libanon; Engeland bezettee Cyprus (1878) en Egypte (1882), en kreeg vanuit het bezette Aden
(1839)) steeds meer invloed in de Arabische gebieden. Onder deze omstandighedenn kwamen beide mogendheden ook van tijd tot tijd op
voorr de belangen van christelijke minderheden binnen het Ottomaanseerijk;oprechte betrokkenheid bij het lot van die minderheden en im229 9
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perialistischh eigenbelang waren daarbij overigens niet altijd van elkaar
tee onderscheiden. 57
Dee zwaarste militaire druk op het Ottomaanse rijk ging uit van het
Russischee militair-agrarische imperium dat vanaf de 15e eeuw uitdijde
vanuitt het kerngebied rondom Moskou. Halverwege de 16e eeuw
stuittenn beide imperia voor het eerst op elkaar met de Russische veroveringg van het khanaat van Astrakhan. Amper een eeuw later begon
eenn reeks militaire confrontaties tussen beide rijken waarbij de strijd
weliswaarr geruime tijd heen en weer golfde, maar het Turkse rijk uiteindelijkk werd teruggedrongen. De Ottomaanse macht werd uit de
Oekraïnee benoorden de Bug verdreven en Azov werd nog lange tijd
mett grote moeite behouden, maar het gebied moest tenslotte worden
prijsgegevenn aan Rusland dat op de gelijknamige zee zijn eerste zuidelijkee marinevloot opbouwde. Met het aantreden van tsaar Peter I, de
Grote,, aan het einde van de 17e eeuw, werd uitbreiding van het Russischee rijk tot aan de kusten van de Zwarte Zee een hoofddoel van de
Russischee imperialistische politiek. De tsaar koesterde ook de wens
eenss het 'Tweede Rome' (Constantinopel), de bakermat van het orthodoxee christendom, op de Turken te heroveren en hij wierp zich op
alss beschermheer van de orthodox-christelijke bevolkingen die onder
Ottomaanss bewind op de Balkan leefden.58
Inn het westen van de Balkan vergrootte intussen het Habsburgse
Oostenrijkk de militaire druk op het Ottomaanse rijk. Aan het begin
vann de 17e eeuw was Oostenrijk door de sultan voor het eerst erkend
alss partij van gelijke rang in plaats van als geminachte verliezer. Net als
inn het noorden tegen Rusland golfde de militaire strijd aanvankelijk
heenn en weer, maar in 1664 werden de Ottomaanse legers bij St.Gothardd verpletterend verslagen en na het mislukte tweede Ottomaanse
belegg van Wenen in 1683 werden in hoog tempo Kroatië, de stad Buda
enn grote delen van Hongarije, Slavonië en Transsyivanië veroverd. Bij
hett verdrag van Karlowitz uit 1699 tussen het rijk en de Europese mogendhedenn werd het overgrote deel van de veroveringen geconsolideerd.. Zowel benoorden de Zwarte Zee als op de Balkan had het Ottomaansee rijk nu zware militaire nederlagen geleden en moesten grote
territoriaa definitief worden afgestaan.59
Ditt patroon herhaalde zich in de 18e eeuw. Door Oostenrijks-Hongaarsee veldtochten ging in het begin van de eeuw heel Hongarije verlorenn voor het rijk en werden delen van Noord-Bosnië, noordelijk Servië
enn Wallachije veroverd. Russische campagnes naar Bessarabië en
Moldaviëë waren aanvankelijk minder succesvol, maar enkele decennia
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laterr vond de eerste grote Russische invasie van de Krim plaats en steldenn Rusland en Oostenrijk, in tijdelijke coalitie met elkaar, zware
eisenn aan het Ottomaanse regime.60 Door Ottomaanse militaire inspanningenn en sterke Franse steun kon een beslissende nederlaag nog
wordenn afgewend, maar het Russisch-Oostenrijks samengaan duidde
eropp dat beide imperia nu welbewust uit waren op eigen expansie ten
kostee van het verzwakkende rijk. In 1770 veroverden Russische troepenn een groot deel van Moldavië en Oost-Wallachije, in de jaren daarnaa werd de gehele Krim ingenomen, de Kuban ten oosten van de
Zwartee Zee ingelijfd, en werden in de Kaukasus Mingrelië en Georgië
opp het Ottomaanse rijk veroverd. In enkele decennia was de hele noordelijkee kust van de Zwarte Zee in Russische handen overgegaan. Aangezett door de snelle Russische expansie, toenemende politieke activiteitt van Russische agenten onder de orthodoxe christenen op de
Balkann en openlijk geuite Russische aanspraken op Ottomaans/Grieksee territoria, veroverde Oostenrijk in 1789 bijna heel Bosnië en Servië,
inclusieff Belgrado, en het resterende deel van Moldavië tot aan de Russischee invloedssfeer. Door een voor het Ottomaanse rijk gunstige samenloopp van internationale omstandigheden kreeg het via vredesverdragenn het grootste deel van de veroverde gebieden alsnog terug, maar
hett respijt zou slechts van korte duur blijken te zijn.
Dezee ontwikkelingen in de tussenstatelijke betrekkingen van het Ottomaansee rijk in de 17e en 18e eeuw hadden onder andere tot gevolg
datt in Europa de beduchtheid voor de eeuwenlang gevreesde Turken
sterkk afnam en vervangen werd door een mengeling van geringschatting,, imperiële hebzucht, en bezorgdheid over de toekomst van het
rijk.. Aan het eind van de 18e eeuw tekende zich al af wat in de 19e eeuw
'dee Oosterse kwestie' of 'de zieke man van Europa' genoemd zou worden:: wat moest er worden van het almaar verzwakkende Ottomaanse
rijk?? Mett die 'Oosterse kwestie' raakten andere 'kwesties' gelieerd: eerst
dee Servische en de Griekse, later de Roemeense, Bulgaarse en Armeense.. Hoewel de posities soms tijdelijk verschoven, beoogden de Russischee en Oostenrijks-Hongaarse regimes doorgaans territoriale expansiee ten koste van het Ottomaanse rijk, terwijl onder behartiging van
eigenn imperialistische belangen Engeland, Frankrijk en Pruisen/Duitslandd neigden naar instandhouding van althans een groot deel van het
rijk,, vooral als tegenwicht tegen uitbreiding van Russische macht.
Datt de tijd van grote Ottomaanse offensieven en veroveringen definitieff voorbij was en het rijk duurzaam in het defensief was gedron231 1
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gen,, was voor opeenvolgende Ottomaanse elites moeilijk te aanvaarden:: naast een soms meer gelaten, soms meer realistische acceptatie,
genereerdee het proces van machtsverlies ook steeds opnieuw wantrouwen,, wraakzucht en een diepe rancune ten opzichte van de buitenlandsee mogendheden. Tegen de achtergrond van de martiale Ottomaans-Turksee traditie, waarin eeuwen achtereen grootse militaire
successenn waren geboekt, en het nauw daarmee verbonden geloof in
eigenn superioriteit, waren de grote nederlagen van de 17e en 18e eeuw
onbegrijpelijk,, pijnlijk, vernederend en schaamtevol.61 Te meer omdat
diee nederlagen werden toegebracht door de zo lang minderwaardig geachte,, 'trouweloze ongelovigen'. Daarmee werd de islamitische ghaziconceptiee in het hart geraakt, met onder een groot deel van de Ottomaans-Turksee elites een gewonde trots als duurzaam resultaat. Niet
langerr meer zeker van eigen militaire sterkte op de slagvelden en stap
voorr stap beperkt in de ooit onbegrensd geachte soevereiniteit, werd
hett rijk voor zijn voortbestaan steeds meer afhankelijk van diplomatie
gerichtt op het voorkomen en vertragen van vijandelijkheden, het aangaann van wisselende allianties met andere staten, en het trachten te verdelenn van de vele potentiële vijanden.
Ditt alles zette zich versneld voort in de 19e eeuw: aan de ene kant gingenn in een nieuwe reeks oorlogen en opstanden opnieuw grote delen
vann het rijk verloren, anderzijds trachtten opeenvolgende sultans en
regeringen,, laverend tussen een streven naar interne hervormingen en
hett handhaven van de status-quo, het tij van doorgaand machtsverlies
tee keren. In het begin van de eeuw raakte het rijk verwikkeld in de Napoleontischee oorlogen wat onder meer leidde tot het feitelijke verlies
vann Egypte, de definitieve Russische annexatie van Bessarabië - de
rivierr de Pruth tussen Bessarabië en Moldavië werd de nieuwe grens
tussenn beide rijken - en een massale Servische boerenopstand onder
Russischee protectie die Servië gedurende een aantal jaren feitelijk zelfstandigg maakte en een krachtige impuls gaf aan het ontstaan van een
vroegg Servisch nationalisme. 62 Vroeg nationalisme was ook te ontwarenn in de Griekse onafhankelijkheidsstrijd vanaf 1821, die uiteindelijk
inn 1830, weer onder zware internationale druk op het rijk, resulteerde
inn een onafhankelijke staat in de zuidelijke Griekse gebieden. De strijd
gingg gepaard met omvangrijke massamoorden over en weer en met
verdrijvingg van bevolkingsgroepen. Bij de vele gevallen van collectieve
wraakk en vergelding werd de scheidslijn vooral getrokken tussen christenenn en islamieten en in mindere mate tussen nationale of etnische
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groepen,, al vielen religieuze, nationale en etnische dimensies van identiteittiteit ook wel samen.63
Intussenn bracht een in 1827 begonnen oorlog met Rusland nieuwe
tegenslagen:: Russische troepen trokken door Moldavië en Wallachije,
overr de Balkan-bergketen en belegerden zelfs korte tijd Adrianopel. Bij
dee vrede van 18 29-1830 werden beide provincies — het toekomstige
Roemeniëë - semi-autonoom en werd bovendien Servië nagenoeg onafhankelijk.. In het oosten van het Ottomaanse rijk, waar Russische
troepenn ook ver opgedrongen waren, werden onder meer Georgië en
hett oosten van de Armeense gebieden definitief geannexeerd. Terwijl
velee islamieten, onder wie Tartaren en Tsjerkessen (Circassiërs), naar
hethet Ottomaanse rijk vluchtten, werden naar schatting een kleine miljoenn Armeniërs, omstreeks eenderde van het totale aantal, onderdanen
vann de Russische tsaar.64
Dee gewelddadige territoriale afkalving in deze tijd ging gepaard met
eenn serie pogingen het Ottomaanse rijk door interne hervormingen te
versterken.. Ook daarbij ging het gewelddadig toe. Al in 1791, onder
sultann Selim III, werd een politiek van hercentralisering ingezet, gerichtt op het tegengaan van een ver voortgeschreden 'feodalisering' die
inn allerlei gebieden binnen het rijk regionale potentaten en extreme
corruptiee hadden voortgebracht. Ook werden hervormingen van het
civielee bestuur, de belastingheffing en de strijdkrachten voorbereid, en
maatregelenn om de economie te versterken en meer seculier en beter
onderwijss te realiseren. Dit alles bedreigde vele gevestigde belangen en
riepp een reactionaire oppositie op, waarin vooral de ulemcu, de islamitischee geestelijkheid, en de Janissaren betrokken waren. Het daadwerkelijkk streven naar invoering van deze 'nieuwe orde' {Nizam-i-Jedid) aan
hethet begin van 19e eeuw werd de sultan fataal. In collusie met enkele
hogee autoriteiten in Istanbul en de groot- moefti van de hoofdstad
muittenn in 1807 de Janissaren. De sultan werd afgezet en kort daarop
naa een tegenstaatsgreep door hen vermoord. Ook tientallen hervormerss werden omgebracht, de afgehouwen hoofden van zeventien van
henn werden te pronk gesteld. Voorlopig had de reactie het pleit gewonnen.65 5
Maarr nog geen twintig jaar later werden de rollen omgekeerd: in
18266 deed sultan Mahmud II, na jarenlange zorgvuldige politieke en
militairee voorbereiding, bij een door hem uitgelokte nieuwe muiterij
vann Janissaren een greep naar de macht: duizenden Janissaren die in de
stratenn van Istanbul gewapend oprukten naar zijn paleis liet hij door
aann hem trouwe troepen met artillerie vernietigen. Gelijktijdig schafte
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hijj bij decreet het voormalige keurcorps af en werden in de provincies
opp zijn bevel in korte tijd nogmaals vele duizenden Janissaren vermoord.. De orde van de Bektashi derwisjen, die speciaal aan de Janissarenn toegewijd was geweest, werd getroffen door hetzelfde lot.
Doorr deze uiterst gewelddadige machtsgreep herstelde de sultan de
centralee autocratie binnen het rijk en vervolgens werden door zijn regimee van 'bovenaf' hervormingen doorgevoerd, geïnspireerd door Europesee voorbeelden. De strijdkrachten werden, deels naar Pruisisch
model,, gereorganiseerd; op centraal niveau werden ministeries gevormdd - waarbij onder meer ook de financiële en bestuurlijke macht
vann de ulema sterk werd ingeperkt — en ook werd gestreefd naar de
vormingg van een moderne civiele bureaucratie; belastingverpachting
werdd ten dele afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem; voorts
werdenn juridische en onderwijshervormingen tot stand gebracht.66
Hoewell ook veel bij het oude bleef en er diepe en sterke weerstanden
blevenn bestaan tegen wat door velen als imitatie van de 'ongelovigen'
werdd ervaren, werd met dit alles niettemin een begin gemaakt met de
omvormingg van het oude islamitische imperium tot een meer seculiere
enn modernere Ottomaanse staatssamenleving. In 1839 werd door de
zoonn en opvolger van Mahmud, sultan Abdul Mejid, nog een nieuwe
impulss aan deze transformatie gegeven door de afkondiging van een
decreett met constitutionele hervormingen die, samen met andere hervormingen,, wel aangeduid zijn als de Tanzimat ('reorganisatie'). Het
decreett was in feite het werk van enkele verlichte Turkse bestuurders
enn beoogde, overigens zonder fundamentele wijzigingen in het centralistischee autocratische staatsbestel, onder andere meer rechtszekerheid
binnenn het rijk tot stand te brengen en in principe gelijke rechten en
plichtenn voor alle Ottomaanse onderdanen, ongeacht religie en etniciteit,, te scheppen. Dit waren ultra-radicale voorstellen die op sterke oppositiee stuitten en bij gebrek aan krachtige steun vanuit het centrale
bewindd en ondanks intensieve Engelse diplomatieke bemoeienis dan
ookk slechts in bescheiden mate tot uitvoering kwamen.67 In de jaren
'500 van de 19e eeuw verliep tenslotte het hervormingsgetij en kreeg het
handhavenn van de status-quo onder de Ottomaanse elites opnieuw de
overhand. .
Datt hield ook verband met hernieuwd toenemende internationale
spanningen:: in het begin van de jaren '50 escaleerde een RussischFranss diplomatiek confict over de protectie van christenen en de voor
henn heilige plaatsen in het Ottomaanse rijk, waarbij ook de oude tegenstellingg tussen het rooms-katholieke en het Grieks-orthodoxe
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christendomm een rol speelde. De Russische tsaar Nicolaas I, die uit was
opp de definitieve val van het rijk en zich gepasseerd voelde door de
Fransee diplomatie, mobiliseerde eind 1852 zijn strijdkrachten en eiste
onderr meer een volledig protectoraat over de toen nog omstreeks
twaalff miljoen orthodox-christelijke onderdanen van de sultan. Voor
hethet Ottomaanse bewind, dat verdergaande ondermijning van de eigen
soevereiniteitt vreesde en onder druk stond van een anti-christelijke bewegingg onder leiding van ulema, was dit onacceptabel. Een coalitie
vann Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen trachtte eerst te bemiddelenn maar schaarde zich vervolgens aan Ottomaanse kant uit
vreess voor verdere Russische expansie. Daarop brak de Krimoorlog uit
-- waarin overigens ook op grote schaal langs de Donau werd gevochtenn - die, tegen hoge kosten voor de geallieerden, resulteerde in een
Russischee nederlaag. Bij het vredesverdrag van Parijs van 1856 werden
vrijwell geen territoriale wijzigingen aangebracht, wel kregen Moldavië
enn Bessarabië een semi-autonome status onder garantie van de mogendhedenn en werd de territoriale integriteit van het Ottomaanse rijk
nogmaalss erkend. Bij wijze van tegenprestatie legde de sultan in een
edict,, de Hatti-Humayun, getuigenis af van zijn goede bedoelingen ten
opzichtee van de christelijke bevolkingsgroepen in het rijk: de principes
vann de Tanzimat werden herbevestigd en hervormingen in het vooruitzichtt gesteld. Het edict werd opgenomen in het vredesverdrag tenslottee was de oorlog mede gevoerd over de christenen in het rijk —
maarr het regime gaf er geen uitvoering aan en aangezien de mogendhedenn plechtig hadden afgezien van interventie in de relaties tussen de
Ottomaansee regering en haar onderdanen bleven hervormingen uit.
Alss voorheen heersten de sultans als despoten over hun wankele rijk,
zijj het dat het regime als gevolg van de reorganisaties nu sterker gecentraliseerdd en gebureaucratiseerd was.
Pass in 1867 drongen Frankrijk, Engeland en Oostenrijk opnieuw op
hervormingenn aan, zeer tegen de zin van de toenmalige sultan, Abdul
Aziz,, die als incompetent gold.68 Tegelijkertijd ontwikkelde zich binnenn en buiten het rijk voor het eerst een Turkse oppositionele hervormingsbewegingg van 'onderaf' bestaande uit enkele tientallen verlichte
bestuurders,, intellectuelen en journalisten. In 1865 vormden zij een geheimee 'Patriottische Alliantie'. Deze 'jonge Ottomanen', seculier georiënteerdd en beïnvloed door verblijf en studie in Europa, streefden
naarr een constitutionele reorganisatie van het rijk, waarbij zowel sommigee islamitische concepties als liberaal-democratische en nationale
ideeënn uit Europa als leidraad dienden. Het doel was het rijk van een
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grondwett te voorzien die alle staatsburgers fundamentele rechten zou
geven,, de autocratische centrale macht zou inperken en een vertegenwoordigendee nationale assemblee met wetgevende macht zou scheppen.. Zo zou dan binnen het rijk een evolutie in de richting van een
parlementairee regeringsvorm gestalte kunnen krijgen. Ook werd het
binnenn de Ottomaanse verhoudingen relatief nieuwe begrip 'natie'
geïntroduceerd:: 'het volk', opgevat als alle Ottomaanse onderdanen,
zouu de bron moeten worden van alle legitieme politieke macht en de
focuss van de loyaliteit van de 'burgers', niet zoals tot dan toe de sultan
enn evenmin de ümmet, de gemeenschap van alle islamieten.69
Degenenn die deze revolutionaire ideeën uitdroegen, kregen al spoedigg te maken met repressie door het regime, hoewel één van de sympathisantenn van de jonge Ottomanen, Midhat Pasja, in 1872 enige tijd
groot-vizierr was. Enkele jaren later nam de onvrede met het regime
echterr vrij plotseling explosieve vormen aan: door financieel wanbeleidd en vérgaande verschulding ging het rijk bijna bankroet ten nadele
vann Europese, Turkse, Griekse en Armeense investeerders; droogte en
slechtee oogsten leidden tot hongersnood en onrust in Anatolië; en in
1875-18766 braken in Herzegovina, Bosnië en Bulgarije, aangestookt
doorr Montenegro en Servië, massale opstanden uit tegen het Ottomaansee bestuur. Weer werden in de gewelddadige strijd scheidslijnen
getrokkenn tussen christenen en islamieten: christelijke opstandelingen
pleegdenn massamoorden onder islamieten en het Ottomaanse bewind
reageerdee met extreme repressie door Tartaarse en Turkse troepen.
Voorall de 'Bulgaarse gruwelen', waarbij vele Bulgaarse dorpen door
dezee troepen werden platgebrand en omstreeks twaalfduizend christelijkee Bulgaren werden afgeslacht, schokten de publieke opinie en politicii in Europa en zorgden voor een fel anti-Turkse stemming. 70
Onderr deze omstandigheden slaagde de oppositiebeweging onder
Midhatt Pasja erin door een staatsgreep in de hoofdstad sultan Abdul
Azizz af te zetten, die kort daarop zelfmoord pleegde. Hij werd opgevolgdd door een neef die echter na drie maanden krankzinnig bleek en
opp zijn beurt werd opgevolgd door zijn jongere broer, Abdul Hamid
II.. Deze verklaarde zich eind 1876 accoord met een inmiddels naar
Pruisischh en Belgisch voorbeeld opgestelde grondwet — overigens pas
nadatt enkele fundamentele amendementen in autocratische richting
warenn aangebracht — en benoemde Midhat Pasja tot groot-vizier. Even
leekk het alsof een fundamentele wending in de politieke ontwikkeling
vann het Ottomaanse rijk ophanden was.71
D ee nieuwe sultan had echter heel andere bedoelingen. Met de af236 6
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kondigingg van de grondwet wilde hij vooral de Europese machten en
Ruslandd gunstig stemmen en een voortijdig einde maken aan een door
henn belegde conferentie in Constantinopel gericht op het uitwerken
vann maatregelen ter bescherming van de christenen in het rijk. Die
opzett slaagde: begin 1877 ging de door de grondwet schijnbaar overbodigg geworden conferentie zonder resultaat uiteen. In datzelfde jaar
kwamm een nieuwverkozen Ottomaans parlement nog tweemaal kort
bijeen,, maar daarna werd het door de sultan voor onbepaalde tijd verdaagd.. Midhat Pasja werd ontslagen en verbannen, en de Jong-Ottomaansee beweging door staatsrepressie uitgeschakeld.71 Terwijl de
sultann zo binnenslands zijn autocratie vestigde, werd het rijk van buitenaff opnieuw bedreigd.
Inn april 1877 viel Rusland, in het geheim verbonden met Oostenrijj k-Hongarije, zowel in het westen als het oosten het rijk binnen. Ook
Roemeniëë en Servië verklaarden de oorlog. De sultan rekende op
steunsteun van Engeland en Frankrijk, maar die bleef aanvankelijk uit, en
ondankss heftige Turkse tegenstand werden grote gebieden bezet. In
hett oosten werden de Armeense territoria tot en met Erzurum door
eenn Russisch leger veroverd, in het westen vestigde Oostenrijk een protectoraatt over Bosnië-Herzegowina, namen de Serviërs zuidelijk Servië
rondomm Nish in bezit, en bezetten Russische en Roemeense troepen
heell Bulgarije en de streek van Adrianopel. De val van Istanbul leek
nabij.. Dat alarmeerde de West-Europese mogendheden en onder hun
drukk kwam het vredesverdrag van San Stefano tussen Rusland en het
rijkk tot stand. Volgens dit verdrag bleef er nauwelijks Ottomaans gebiedd in Europa over en kwamen in plaats daarvan drie grote Slavische
staten:: Groot-Montenegro, Groot-Servië en een uitgestrekt Bulgaars
rijk.. Hernieuwde zware druk uit Europa voorkwam realisering van dit
verdragg en leidde in 1878 tot het Verdrag van Berlijn tussen alle betrokkenn mogendheden. Albanië, de Epirus, de sandjak (district) van Novi
Pazarr (destijds tussen Montenegro en Servië), Kosovo, Macedonië,
Thraciëë en het Bulgaarse gebied ten zuiden van de Balkan bergketen
blevenn in Ottomaans bezit en na Ottomaanse beloften hervormingen
tenn behoeve van de Armeniërs in de oostelijke provincies door te voeren,, trok Rusland zich goeddeels terug uit die gebieden, maar opnieuw
warenn aanzienlijke verliezen geleden en bijna was het rijk definitief ten
onderr gegaan.73 Ook na 1878 bleef die dreiging bestaan.
Hett is vooral tegen de achtergrond en in de context van de hierboven
geschetstee lange termijn ontwikkelingen dat de aard van het regime
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vann sultan Abdul Hamid en de eerste episode van vervolging van de
Armeniërss begrepen kunnen worden. In het lange proces van neergangg had het machtige islamitische rijk steeds meer aan territorium,
machtt en aanzien ingeboet. Dat proces werd voortgestuwd door sterkeree christelijke imperia en staten, al dan niet in coalitie met zich
emanciperendee christelijke minderheden binnen het Ottomaanse rijk.
Inn de noord-westelijke periferie van het rijk ontstond mettertijd een
reekss nieuwe vijandige staten op voormalig Ottomaans gebied, terwijl
ookk elders grote territoria verloren gingen.
Achtereenvolgendee Ottomaanse elites reageerden verschillend en
verdeeldd op deze hele ontwikkeling van vernederend machtsverlies en
vann voortdurende, en periodiek acute, bedreiging van het rijk. Grofwegg kunnen drie reactiepatronen onderscheiden worden: overwegend
vasthoudenn aan het bestaande, partiële hervorming en fundamentele
hervorming.. Het eerste patroon, dat tot aan de 20e eeuw het sterkste
bleek,, impliceerde dat men gefixeerd bleef op de tradities van het rijk,
hett autocratisch sultanaat, de islam en Turkse dominantie. Gericht op
hett verleden en gevangen in eigen superioriteitswaan, werd nagenoeg
alless wat daarvan afweek met een mengeling van minachting, angst en
achterdochtt tegemoet getreden en alles wat daarop inbreuk dreigde te
makenn met haat en geweld bejegend. Het tweede patroon tekende
zichh af in de eerste helft van de 19e eeuw: enkele sultans trachtten,
samenn met kleine groepen politiek-bestuurlijke en militaire medestanderss en onder gelijktijdige versterking van het autocratisch bestel,
beperktee hervormingen in het rijk door te voeren. Zoals geschetst
werdd de eerste poging daartoe door gewelddadige oppositie, typerend
voorr het eerste patroon, verijdeld; de tweede poging kon slechts enig
success hebben nadat die oppositie op haar beurt met groot geweld was
uitgeschakeld.. Voortzetting van de hervormingskoers verzandde vervolgenss door gebrek aan elan vanuit het centrum en hernieuwde oppositie.. Het derde patroon kreeg slechts kortstondig een kans in de
jarenn '70: de fundamentele hervormingen die de 'jonge Ottomanen'
nastreefden,, hadden de ontwikkeling van het rijk misschien in een
wezenlijkk andere richting kunnen stuwen, maar de reactie, belichaamdd in sultan Abdul Hamid, bleek veel sterker en opnieuw kreeg
hett eerste patroon de overhand. Het regime voelde zich, overigens niet
zonderr grond, vernederd, belegerd en bedreigd vanuit het buitenland,
enn het voelde zich belaagd vanuit het binnenland. Het verschanste
zichh letterlijk en figuurlijk, het zag in de beginnende Armeense emancipatiebewegingg uitsluitend een nieuwe bedreiging en het wist daarop
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niett anders te reageren dan met geweld dat alle proporties te buiten
ging-Uiteraardd is met deze uiteenzetting over het proces van neergang van
hett Ottomaanse rijk niet beoogd de vervolging van de Armeniërs in
1894-18966 in enigerlei opzicht te rechtvaardigen, noch is er grond voor
dee these dat het handelen van het Ottomaanse regime slechts een reactiee was op voorafgaande Armeense provocatie, zoals door sommige auteurss betoogd is.74 Wél is met deze analyse van de Ottomaanse neergangg en de reacties van de Ottomaanse elites daarop, gepoogd licht te
werpenn op de aard, de perceptie en dispositie van het regime van
Abdull Hamid. Het deels door veelomvattende omstandigheden, deels
doorr eigen toedoen in het nauw gebrachte regime was niet bij machte
eenn realistische taxatie te maken van de Armeense problematiek. Ook
wass het niet bereid tot een politiek die deze problematiek langs vreedzamee weg in betere banen had kunnen leiden. In plaats daarvan gaf het
er,, uit eigen vernedering en daardoor opgeroepen wraakzucht, de
voorkeurr aan de gepercipieerde dreiging met zwaar geweld tegen de
Armeensee bevolkingsgroep te beantwoorden. Amper twee decennia
laterr zouden dezelfde mechanismen onder ten dele andere omstandighedenn een ander Turks regime aanzetten tot genocidale vervolging van
dee Armeniërs.
4 .. D E G E N O C I D A L E V E R V O L G I N G VAN DE A R M E N I Ë R S
T E NN T I J D E VAN D E EERSTE W E R E L D O O R L O G
ENN H E T T U R K S E N A T I O N A L I S M E

Tweee staatsgrepen, in 1908 en 1909, ook wel aangeduid als de 'JongTurksee revolutie', maakten een einde aan het bewind van sultan Abdul
Hamid.. Na 1878, toen de autocratische heerschappij van de sultan
binnenslandss gevestigd raakte en het resterende Europese deel van het
rijkk door het Verdrag van Berlijn voorlopig gered leek, was het regime
err steeds in geslaagd nieuwe militaire confrontaties met de grote mogendhedenn te vermijden. Dat vereiste dat in de binnenlandse politiek
vann tijd tot tijd concessies werden gedaan aan hun invloed en imperialistischee belangen en dat in de buitenlandse politiek zo nu en dan verliezenn werden geïncasseerd. In 1882 was Egypte overgegaan in Britse
handen;; in 1885 konden de zuidelijke Bulgaarse gebieden zich bij de
noordelijkee voegen zonder Ottomaanse militaire interventie; en na jarenlangee verwikkelingen rondom Kreta, die in 1897 nog tot een korte
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Turks-Grieksee oorlog voerden, had het eiland, met zijn in grote meerderheidd christelijke bevolking, onder internationale druk een semi-autonomee status verworven. Ook ten tijde van de Armeense vervolgingenn in 1894-1896 was buitenlands militair ingrijpen voorkomen. 75
Binnenn het rijk voerde het regime een serie veranderingen door die
primairr ten doel hadden de eigen positie en de greep van het centrum
opp het rijk te versterken. In weerwil van de sterke heroriëntatie op de
islamm en de afkeer van het Westen, werd daarbij gebruik gemaakt van
kennis,, kapitaal en technologie uit Europa. Met Franse steun werd
overr het gehele rijk een netwerk van telegraafposten aangelegd waardoorr het centrum en de regio's nauwer met elkaar verbonden werden
dann ooit tevoren. In 1888 werd Istanbul aangesloten op het spoor naar
Wenenn en met Duitse steun werd begonnen met de aanleg van een
spoorlijnn door Anatolië, deel van de fameuze spoorweg van Berlijn
naarr Baghdad, en een andere lijn van Damascus naar Medina in de
Hedjaz.. Ter versterking van het civiele bestuur en de strijdkrachten
werdd naar Europees voorbeeld een serie instituten voor hoger onderwijss in het leven geroepen die het toekomstige kader van ambtenaren
enn officieren voor het rijk moesten leveren. Daartoe werden tevens het
middelbaarr en lager onderwijs uitgebreid en verbeterd. Ook kwam het
tott een aanzienlijke uitbreiding van de Turkse pers, zij het onder strengee censuur. 76
Dezee ontwikkelingen leidden tot een snelle groei van nieuwe hooggeschooldee beroepsgroepen binnen het rijk, kernen van een nieuwe
Ottomaans-Turksee middenklasse, en juist vanuit deze groepen ontstondd de oppositie die het regime uiteindelijk ten val bracht. Al in het
beginn van de jaren '90 van de 19e eeuw waren onder studenten en afgestudeerdenn van verschillende bestuurlijke en militaire academies in het
geheimm oppositiegroepjes gevormd die onderling in verbinding stondenn en contacten onderhielden met Turkse politieke bannelingen in
hett buitenland. Na de uitschakeling van het parlement in 1877 en de
repressiee van de Jong Ottomaanse beweging door het regime van
Abdull Hamid waren dergelijke groepen ontstaan in Parijs, Genève,
Cairoo en Londen. Onderling ideologisch verdeeld, werd de oppositiebewegingg naar de titel van het tijdschrift La Jeune Turquie, dat een
voormaligg Turks parlementslid in Parijs uitgaf, als geheel met de verzamelnaamm 'Jong-Turken' aangeduid. Onder invloed van het I9e-eeuwse
Fransee politieke positivisme werd 'orde en vooruitgang' een belangrijkee ideologische slagzin, die met het oog op de Ottomaanse werkelijkheidd nog aangevuld werd met de term 'eenheid'. De politieke organi240 0
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satiee die uit de beweging ontstond, kreeg als naam 'Comité voor Eenheidd en Vooruitgang' (Ittihad ve Terakki). Hoewel de beweging geregeldee contacten onderhield met vertegenwoordigers van Griekse,
Joodsee en Armeense groepen binnen het rijk was de oriëntatie nationalistisch,, zij het dat sommigen meer liberaal waren en vooral dachten
inn termen van 'vrijheid' en 'constitutie', terwijl anderen verschillende
vormenn van Ottomaans en Turks nationalisme waren toegedaan.
Dee eerste greep naar de macht deed zich voor in 1908 vanuit Salonikii (Thessaloniki) in de door het regime lang verwaarloosde provincie
Macedonië.. Daar bevond zich zowel een sterke afdeling van Ittihadals
eenn aantal daarmee sympathiserende jonge Turkse officieren van het
Derdee Legerkorps, onder wie Enver Bey. De directe aanleiding voor de
machtsgreepp was van buitenlands-politieke aard. Eerder dat jaar had
eenn bijeenkomst plaatsgevonden tussen de Russische tsaar en de Engelsee koning en de opstandelingen vreesden dat die de opmaat vormde
tott autonomie voor Macedonië ten koste van het rijk en dat het regimee van de sultan daartegen onvoldoende weerstand zou bieden. Terwijll de officieren zich met hun troepen ten noorden van de stad verschansten,, eiste het comité dat de sultan de constitutie van 1876
opnieuww in werking zou stellen. Aanvankelijk reageerde het centrale
regimee met het zenden van een legermacht vanuit Istanbul om de opstandelingenn te onderwerpen maar nadat de commandant en verschillendee leidende officieren door hun eigen soldaten vermoord waren, te
hulpp geroepen Albanese troepen gemene zaak maakten met de opstandigee Turkse militairen, en de sultan door het comité bedreigd was met
afzettingg en een mars op de hoofdstad, redde hij zijn troon door publiekelijkk de constitutie te herstellen en nieuwe verkiezingen voor het
parlementt toe te zeggen.77
Inn Istanbul en elders in het rijk kwam het vervolgens tot massale demonstratievee steunbetuigingen aan de omwenteling en heerste een euforiee van 'Ottomanisme': verschillen in religie, etniciteit en nationaliteitt werden irrelevant verklaard, allen waren nu immers gelijkelijk
Ottomanen.. Islamitische, Grieks-orthodoxe, Joodse en Armeense
geestelijkenn organiseerden gemeenschappelijke bijeenkomsten, onder
anderee ter herdenking van de slachtoffers van de Armeense vervolging
vann 1894-1896. In het nieuwe Ottomaanse parlement waren alle bevolkingsgroepenn vertegenwoordigd en hadden aanhangers van de Ittihadpartijj een meerderheid. Net als in 1876 leek kortstondig een fundamentelee wending in de politieke ontwikkeling van het rijk mogelijk,
maarr al spoedig werden door buitenlandse en binnenlandse gebeurte241 1
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nissenn de tegenstellingen tussen islamitische Turken en de christelijke
minderhedenn weer verscherpt, nam de militarisering van het Ottomaansee bewind sterk toe en kreeg een radicaal Turks nationalisme binnenn de Ittihad &t overhand.
Gebruikk makend van de politieke crisis in het centrum van het rijk
gingg Oostenrijk-Hongarije in 1908 over tot annexatie van Bosnië-Herzegowina,, proclameerde Bulgarije volledige onafhankelijkheid onder
eenn eigen tsaar en verklaarde Creta zich aan te sluiten bij Griekenland.
Terwijll het rijk zo in de buitenlandse politiek opnieuw gezichtsverlies
leed,, deden in april 1909 in het centrum reactionaire krachten een
greepp naar de macht. In Cilicië ging deze contra-staatsgreep gepaard
mett een zeer ernstige anti-Armeense pogrom waarbij omstreeks
20.0000 Armeniërs werden vermoord.78 Uit op herstel van de shari'a,
afschaffingg van de grondwet en uitschakeling van de Ittihad, bezetten
muitendee troepen in Istanbul het parlementsgebouw en werd onder
bewilligingg van de sultan de regering vervangen.79 Vanuit Saloniki
werdd snel gereageerd: onder leiding van generaal Mahmud Shevket
Pasjaa en de stafofficieren Enver en Mustafa Kemal marcheerden eenhedenn van het Derde Leger naar Istanbul, terwijl gevluchte parlementsleden,, bijeen buiten de hoofdstad, de generaal volmachten
gaven.. Eind april werd Istanbul ingenomen, de muitende troepen werdenn verslagen, het paleis van de sultan bezet, en hijzelf werd overgebrachtt naar Saloniki waar hij onder huisarrest werd geplaatst. Deze
tweedee staatsgreep maakte een definitief einde aan het regime van
Abdull Hamid en ook aan de grote macht van het sultanaat. De macht
vann de nieuwe sultan, een broer van Abdul Hamid, werd constitutioneell sterk ingeperkt en onder afkondiging van de staat van beleg werd
hethet Ottomaanse rijk voortaan beheerst door een deels militair, deels civiell bewind, waarbij Shevket Pasja als militair dictator optrad in samenwerkingg met Ittihad dat in toenemende mate het civiele bestuur
domineerdee en ideologisch meer en meer neigde naar extreem nationalisme. .
Inn de laatste decennia van de 19e eeuw waren, mede onder invloed van
soortgelijkee ontwikkelingen in Europa en van het groeiende nationalismee van de verschillende bevolkingsgroepen op de Balkan, manifestatiess van een versterkt Turks nationaal zelfbesef al toegenomen. Ten
tijdee van de Jonge Ottomanen rond 1875 werd nog gedacht in termen
vann een 'Ottomaanse natie', die alle religieus, cultureel en etnisch verscheidenn bevolkingsgroepen zou kunnen omvatten binnen een secu242 2
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Heree en constitutionele 'Ottomaanse staat' op parlementair-democratischee grondslag. Daarentegen had Abdul Hamid op allerlei manieren
hethet 'islamitische karakter' van het Ottomaanse rijk geaccentueerd.
Joodsee en christelijke minderheden werden daarbij uitgesloten, maar
allee islamitische minderheden - Arabieren, Koerden, Albanezen, Tartaren,, Tsjerkessen en andere - werden nadrukkelijk bij het rijk betrokken,, terwijl aan de Turken, als 'het eerste volk van de islam', een rol als
beschermerr van alle islamieten ter wereld werd toebedacht. Daardoor
dedenn ook pan-islamitische ideeën opgeld. Ten tijde van de JongTurksee staatsgrepen in 1908 en 1909 was een liberaal getint 'Ottomanisme'' onder de elites en onder de Griekse en Armeense minderheden
zekerr nog niet dood en 'islamisme' was, ook onder brede lagen van de
islamitischee bevolkingsgroepen, sterk aanwezig, maar de nieuwe JongTurksee machthebbers, in het bijzonder de militairen onder hen, haddenn weinig op met beide ideologieën. Voor hen stond het handhaven
enn militair versterken van het rijk voorop, islamieten waren zij slechts
inn naam, en op grond van hun eerste buitenlands politieke ervaringen
meendenn zij dat 'Ottomanisme' verdere afbrokkeling en verzelfstandigingg van gebiedsdelen met overwegend christelijke bevolkingen (Bosnië-Herzegowina,, Bulgarije en Creta) niet voorkwam. Een mengeling
vann Turks-nationalistische en pan-Turkse of'Turaanse' ideeën — onder
anderee ontwikkeld door de door Durkheim geïnspireerde socioloog en
ideoloogg Ziya Gökalp — werd voor hen richtinggevend. 'Ottomaans'
werdd synoniem met 'Turks' en de identiteit van het rijk werd meer en
meerr gedefinieerd in termen van etnisch Turks nationalisme.80
Opp basis van dit nationalisme, dat zowel familiegelijkenissen vertoondee met het Duitse volkische nationalisme als met pan-Germanismee en pan-Slavisme, werden overal in het rijk op plaatselijk niveau
aanhangerss voor de Ittihad-^axti] geworven en lokale afdelingen opgericht.. Op centraal niveau werd in naam van de nieuwe gelijkheid in
zoverree gebroken met de oude millet-status van de minderheden dat
mannenn uit deze groepen nu ook oproepbaar werden voor militaire
dienst.. Bij wet werden 'separatistische' genootschappen van etnische
enn nationale groepen verboden. 'Turkificatie' werd voorts nagestreefd
doorr het gebruik van het Turks in het openbare leven dwingend voor
tee schrijven.81
Dee wending naar Turkse etnisch nationalistische en 'Turaanse' of
pan-Turksee politieke ideeën bracht diegenen binnen de Ittihad-\>axt\)
diee deze ideeën waren toegedaan, in structurele oppositie met de nietTurksee christelijke minderheden binnenslands, vooral Grieken en Ar243 3
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meniërs,, en met het Russische rijk buitenslands, waar van de Krim en
dee Kaukasus tot ver in Centraal-Azië tal van bevolkingsgroepen 'van
Turksee stam' op 'bevrijding van het Russische juk' zouden wachten.
Eenn zekere oppositie ontstond echter ook met niet-Turkse islamitische
minderhedenn binnen het rijk, in het bijzonder de Albanezen en de
Arabieren.. Zij hadden niets op met 'Turkificatie' en in reactie daarop
ontwikkeldenn zich onder hen eigen varianten van nationalisme. Nietteminn bevorderden nieuwe ingrijpende gebeurtenissen tussen 1911 en
19133 een verdere verbreiding en versterking van extreem Turks nationalisme. .
Gestimuleerdd door de vestiging van een Frans protectoraat over het
onafhankelijkee sultanaat Marokko, eiste in het najaar van 1911 de Italiaansee regering uit imperialistische motieven per ultimatum instemmingg met een Italiaanse bezetting van Tripolitanië en Cyrenaica
(Libië),, zulks 'ter bescherming' van haar onderdanen wier belangen
doorr het slechte Ottomaanse bestuur onvoldoende gewaarborgd zoudenn worden. Het bewind in Istanbul, niet bij machte beide provincies
militairr te beschermen, reageerde voorzichtig met een aanbod tot onderhandeling.. Daarop verklaarde Italië de oorlog: de marine voer uit
enn een expeditieleger bezette de Libische kuststrook. De Ottomaanse
marinee was te zwak om weerstand te bieden, het Britse bestuur in
Egyptee verbood de doortocht over land van Turkse troepen uit Palestinaa naar Libië, en het Ottomaanse bewind restte weinig anders dan het
zendenn van een groep officieren, onder wie ook Enver en Mustafa
Kemal,, die aan het hoofd van Arabische stammen uit het binnenland
dee Italiaanse bezetters aan de kust zoveel mogelijk militair bestookten.
Dee Italiaanse marine ging daarop over tot het uit zee bombarderen van
dee Ottomaanse havens van Beiroet en Smyrna, het beschieten van de
fortenn aan de monding van de Dardanellen en de verovering van Rhodos,, Kos en andere eilanden van de Dodecanese groep, vlak voor de
Anatolischee kust. Diplomatieke onderhandelingen brachten de ontknoping:: in oktober 1912, een jaar na de Italiaanse aanval, kwam een
vredesverdragg tot stand waarbij het rijk Tripolitanië afstond aan Italië,
datt ook de Dodecanese eilanden behield tot de rest van Libië eveneens
ontruimdd zou zijn.
Terwijll zo het laatste deel van het Ottomaanse rijk in Afrika verlorenn ging, groeide binnenslands oppositie tegen het regime van de nieuwee /m'^W-machthebbers dat door velen als te tiranniek werd ervaren.
Gematigdd Ottomaans-conservatieve en Turks-liberaal-nationalistische
krachtenn sloten zich aaneen in een nieuwe Partij van Liberale Unie en
244 4

DEE VERVOLGING VAN DE ARMENIËRS IN HET OTTOM AANS-TU RKSE RIJK

eenn groep liberaal georiënteerde officieren oefende druk op het regime
uit.. Ondanks weerstand van de Imhad-pani], zagen Shevket Pasja en
dee rest van het kabinet zich genoodzaakt af te treden en werd onder
pressiee van de officieren en met hulp van de sultan een iets liberalere
regeringg gevormd.81
Maarr nu dreigde nieuwe strijd op de Balkan. Getuige van de Ottomaansee zwakte in de oorlog met Italië en van de politieke tegenstellingenn in Istanbul, maakte een coalitie van Balkanstaten, bestaande uit
Bulgarije,, Servië en Griekenland, met Montenegro op de achtergrond,
zichh op voor de definitieve 'bevrijding' van de christelijke bevolkingsgroepenn in het resterende Europese deel van het rijk ten bate van eigen
expansie.. Tussen begin oktober en begin december 1912 veroverden
Grieksee legers vanuit het zuiden een groot deel van de Epirus en van
zuidelijkk Macedonië, inclusief Thessaloniki. Vanuit het noorden
namenn de Serviërs Novi Pazar, Kosovo en noord-westelijk Macedonië
in,, terwijl restanten van de Turkse legers naar Albanië vluchtten, dat
vanuitt het noorden aangevallen werd door Montenegro. Verder naar
hethet oosten veroverden tenslotte Bulgaarse troepen in hoog tempo vrijwell geheel Thracië en oostelijk Macedonië, en hoewel Adrianopel aanvankelijkk onder beleg standhield, konden de Bulgaren slechts met
grotee moeite vlak voor Istanbul tot staan gebracht worden. Onder
dreigingg van de christelijke legers vluchtten grote groepen islamieten
vann de Balkan naar Anatolië.
Dezee eerste fase van wat later de Eerste Balkanoorlog is genoemd,
wass voor het rijk een zware slag: niet alleen waren alle Europese gebiedenn verloren gegaan maar ook hadden de Turkse legers een serie vernietigendee en vernederende nederlagen geleden. Op een door de grote
mogendhedenn belegde vredesconferentie in januari 1913 restte het Ottomaansee bewind slechts het doen van aanzienlijke concessies. Dit
'verraad'' riep in Ittibad-gelederen een scherpe reactie op: onder leiding
vann Enver, terug uit Afrika, overviel een groep officieren op 23 januari
19133 een vergadering van de regering, vermoordde ter plekke de ministerr van oorlog en dwong de liberale groot-vizier tot aftreden. In zijn
plaatss werd Shevket Pasja weer als groot-vizier benoemd, opnieuw een
nationalistischh Ittihad-Tegime geïnstalleerd, de staat van beleg afgekondigdd en alle voorgestelde concessies ingetrokken. De oorlogshandelingenn die nu volgden, brachten eerst nog meer tegenslag voor het
rijkk — Adrianopel viel onder Servisch-Bulgaars beleg, Grieken namen
dee stad Janina in de Epirus en Montenegrijnen veroverden Scutari in
Noord-Albaniëë - maar binnen de succesvolle Balkancoalitie groeiden
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nuu tegenstellingen over de verdeling van de nieuw veroverde gebieden.
Vervuldd van dromen over een Groot-Bulgarije en hun militaire kracht
overschattend,, ontketenden de Bulgaren in de zomer van 1913 de
Tweedee Balkanoorlog: ze vielen de pas veroverde Griekse en Servische
territoriaa aan maar werden binnen een maand van alle kanten verpletterendd verslagen, waarbij een Turks leger onder En ver kans zag oostelijkk Thracië met Adrianopel te heroveren en voor het rijk te behoudend d
Ietss van de Ottomaans-Turkse 'eer' werd daardoor hersteld, maar de
zwaree verliezen tussen 1908 en 1913 in Afrika en Europa hadden duidelijkk gemaakt dat ook de Jong-Turkse revolutie niet bij machte was de
afbraakk van het rijk te stoppen. Dat genereerde binnen het hernieuwdee Ittihad-iegime, aan de macht gekomen door een staatsgreep, politiekee intriges en moorden, een soortgelijke dispositie en perceptie als
binnenn het regime van Abdul Hamid: gewonde trots, een aanzienlijke
rancune,, en door vernedering opgeroepen wraakzucht ten aanzien van
buitenlandsee machten en binnenlandse minderheden, wier activiteitenn overwegend als bedreigend werden ervaren. Ook qua machtspositiee was er een overeenkomst: het nieuwe regime — gedomineerd door
driee 'sterke mannen': Enver Pasja, generaal en minister van oorlog; Talaat,, minister van binnenlandse zaken en /ff/'/W-partijleider; en Djemall Pasja, generaal en minister van marine — was al evenzeer autocratisch.. Een verschil was dat het regime niet langer traditioneel was: de
plaatss van de autoritaire sultan was ingenomen door populistische leiders,, die niet meer op de islam maar op militair denken en extreem
Turkss nationalisme georiënteerd waren.
Inn leidende Armeense kringen binnen het Ottomaanse rijk, zowel
binnenn de traditionele geestelijkheid als binnen de Dashnaktsutiun,
werdd het potentiële gevaar van deze nieuwe situatie beseft, zeker toen
naa de Balkanoorlogen de Armeniërs, naast de Grieken, als enige grote
christelijkee minderheid over waren gebleven. Aan de ene kant leidde
datt tot verklaringen van loyaliteit aan het rijk, aan de andere kant werd
vann tijd tot tijd behoedzaam aangedrongen op betere bescherming van
dee Armeense bevolking, tegen de achtergrond van de pogrom van
19099 in Cilicië, het corrupte bestuur in de oostelijke provincies en het
aanhoudendee illegale geweld van de Koerden.84 Onder internationale
druk,, aangevoerd door Rusland, werden begin 1914 hervormingen
overeengekomenn waarbij twee gevolmachtigde Europese inspecteursgeneraall toezicht zouden houden op de uitvoering. Ze arriveerden nog
inn Istanbul, maar het uitbreken van de wereldoorlog leidde tot op246 6
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schortingg van hun opdracht. Hervormingen zouden nooit meer
plaatsvinden,, het /«//wdf-regime greep de oorlog aan om door vervolging,, deportatie en massamoord de definitieve ondergang van de Armeensee bevolking te bewerkstelligen.85
Datt het Ottomaanse rijk aan Duits-Oostenrijkse kant betrokken raaktee bij de wereldoorlog was niet vanzelfsprekend. Militair al slecht toegerust,, hadden de Balkanoorlogen het rijk nog verder verzwakt - tenminstee 40.000 Turkse soldaten waren gesneuveld - en ook de recente
binnenlands-potitiekee strijd en de zwakke economische situatie vereistenn eerder een periode van vrede, neutraliteit en enig herstel dan van
nieuwee militaire krachtsinspanningen. Anderzijds vreesde het regime
omm dezelfde redenen een internationaal politiek isolement waardoor
hethet kwetsbare rijk in geval van oorlog wellicht een makkelijke prooi
zouu kunnen worden voor belligerente buurstaten. Nadat eerdere Ottomaansee pogingen tot coalities met Engeland, Frankrijk en zelfs Ruslandd waren mislukt, werd in de vroege zomer van 1914 een geheim verdragg met het Duitse keizerrijk gesloten. Beide rijken zouden elkaar
militairr bijstaan als Rusland zou interveniëren in het Oostenrijks-Servischee conflict. Intussen zou Turkije zich neutraal opstellen en zogenaamdd ter handhaving van die neutraliteit militair mobiliseren. Toen
dee oorlog eind juli, begin augustus uitbrak, volgde zware Duitse en
Oostenrijksee druk op het regime om daadwerkelijk te gaan deelnemen.. Vooral Enver, die tussen 1909 en 1911 Ottomaans militair attaché
inn Berlijn was geweest en grote bewondering koesterde voor het Duitsee leger, en het radicaal nationalistische deel van Ittihad toonden zich
gevoeligg voor die druk: wanneer de centrale mogendheden succesvol
zoudenn zijn, kon het rijk wellicht op de Balkan en in de Kaukasus
oudee Turkse territoria herwinnen. Bovendien waren tal van hoge commando-positiess in het Ottomaanse leger en de marine inmiddels ingenomenn door Duitse officieren en waren honderden Duitse civiele en
militairee experts druk doende het rijk in allerlei opzichten te versterken.86 6
Eindd oktober 1914 werd de schijn van Turkse neutraliteit verlaten:
eenn gecombineerde Duits-Ottomaanse vloot onder bevel van een
Duitsee admiraal voerde in de Zwarte Zee een verrassingsaanval uit op
Russischee marine-eenheden en bombardeerde Russische kuststeden.
Beginn november was het rijk in oorlog met de alliantie van Rusland,
Engelandd en Frankrijk. Hoewel de Duits-Ottomaanse strategie, gezien
dee gebreken in de Turkse gevechtskracht, aanvankelijk defensief ge247 7
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richtt was op het gesloten houden van de doortocht tussen de Middellandsee en de Zwarte Zee om daarmee Rusland te isoleren, en op de
bindingg van Russische troepen aan de Ottomaanse grenzen, vond al
snell een verschuiving in offensieve richting plaats. Nog in november
landdee een Brits-Indisch expeditieleger in het noorden van de Perzischee Golf, versloeg de daar aanwezige Ottomaanse troepen en bezette
Basraa (Zuid-Irak), waarmee de mondingen van de Eufraat en de Tigris
inn Engelse handen kwamen. Mede daardoor wisten de meer radicale
Turksee en Duitse politiek-militaire facties de te volgen strategie in
offensievee richting om te buigen. Met grote plechtigheid werd jihad,
dee islamitische heilige oorlog tegen 'de ongelovigen', geproclameerd.
Behalvee ter mobilisering van de Arabieren, de Koerden en de grotendeelss analfabete islamitische Turkse boerenbevolking binnen het Ottomaansee rijk, was het doel hiervan vooral om de islamitische bevolkingsgroepenn in Rusland, Brits-Indië en Egypte tot opstand te
bewegen.. Een eerste binnenlands effect was hernieuwde verscherping
vann de verhoudingen met de christelijke minderheden. Naast dit ideologischee beroep op religieuze solidariteit, werd ook veel verwacht van
etnisch-nationalistischee 'Turaanse' solidariteit: Turkssprekende groepenn in het zuiden van Rusland, in Transkaukasië en het door de Russenn beheerste noordoosten van Perzië werden geacht massaal in opstandd te komen in geval van naderend Ottomaans militair succes.
Inn overeenstemming met deze verwachtingen werden nu twee
offensievenn voorbereid: één door het Derde Ottomaanse Leger onder
leidingg van Enver vanuit noordelijk Ottomaans-Armenië gericht op
dee verovering van de steden Ardahan en Kars in Russisch-Armenië en
eenn doorsteek naar Transkaukasië, en één vanuit Palestina door de
Sinaïï naar het door de Britten beheerste Suezkanaal, door het Vierde
Legerr onder leiding van Djemal en enkele Duitse officieren. Beide
veldtochtenn liepen begin 1915 uit op Ottomaanse nederlagen, terwijl
dee verwachte opstanden onder de inheemse bevolkingen uitbleven. In
hett eerste geval was zelfs sprake van een militaire catastrofe: in barre
wintersee omstandigheden in de bergen rondom Sarakamish, halverwegee Erzurum en Kars, aan de Ottomaans-Russische grens, ging van
hett 120.000 man sterke Derde Leger binnen een week ruim 80.000
mann verloren. Slechts 18.000 soldaten keerden halverwege januari behoudenn terug op hun basis nabij Erzurum, hun commandant Enver
wass toen al weer in Constantinopel. 87
Wanneerr het Ittibad-regime, en in engere zin het driemanschap van
248 8

DEE VERVOLGING VAN DE ARMENIERS IN HET OTTOM AAN S-TURKSE RIJK

Enver,, Talaat en Djemal, besloten heeft tot systematische genocidale
vervolgingg van de Armeniërs is niet precies bekend, maar het is aannemelijkk dat een dergelijk besluit in december 1914 of januari 1915 tot
standd is gekomen. Het kan dan in verband worden gezien met de toenemendd offensieve en Turks-nationalistische opstelling en politiek van
hethet regime, eventueel nog versterkt door de eerste militaire nederlagen
tussenn november 1914 en februari 1915. Russisch-Armeense troepen,
vertrouwdd met het terrein, hadden een belangrijk aandeel gehad in de
nederlaagg bij Sarakamish — terwijl Ottomaans-Armeense troepen zich
aann Ottomaanse kant hadden geweerd - en ook was in januari en februarii 1915 in de Russische Duma zowel door de regering als door afgevaardigdenn gewag gemaakt van 'de bevrijding van Armenië' als Russischh oorlogsdoel.88
Zoalss eerder betoogd, behoorde zowel het idee als de praktijk van
massaall gewelddadig optreden tegen (christelijke) minderheden al
langg tot de Ottomaanse politiek-militaire traditie, en in het geval van
dee Armeniërs lagen de massamoorden uit 1894-1896 en 1909 nog in iederss geheugen. Bovendien waren de mogelijkheden van een politiek
vann geweld tegen de minderheden in kringen van de Ittihad-\>2xvi) tussenn 1911 en 1914 herhaaldelijk besproken.89 Ook waren met het uitbrekenn van de oorlog diverse nationalistische maatregelen genomen: alle
capitulatiess met hun extra-territoriale privileges werden afgeschaft,
Turksee ondernemingen werden gedwongen hun niet-Turkse personeel
tee ontslaan, het gebruik van de Turkse taal werd verplicht gesteld en
strengee censuur op al het post- en telegraafverkeer werd ingesteld. Publiekelijkk werd door autoriteiten fel gewaarschuwd tegen de verondersteldee 'economische dominantie' en het potentiële 'verraad' van Joden,
Griekenn en Armeniërs. Ook nam geweld tegen de minderheden toe:
onderr het mom van beveiliging van de kusten werden vanaf november
19144 tienduizenden Griekse inwoners van dorpen en steden in Thracië
enn aan de kust van West-Anatolië naar het binnenland gedeporteerd,
waarbijj ook roof en brandstichting voorkwamen. Enkele maanden
laterr werden plaatselijke Syrische christenen en Armeniërs het slachtofferr van Turkse en Koerdische troepen die onder bevel van Djevdet
Beyy en Halil Bey, respectievelijk een zwager en een oom van Enver, invallenn deden in West-Perzië. In de oostelijke vilayets nam vanaf het
eindee van 1914 ook het geweld van Koerdische stamleden tegen Armeensee inwoners toe.9°
Maarr de vervolging nam grootschalige systematische vormen aan
toenn Enver kort na zijn terugkeer uit Sarakamish de voornaamste Ot249 9
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tomaansee commandanten instrueerde alle onder hun bevel staande
Armeensee troepen te ontwapenen en om te vormen tot 'arbeidsbataljons'' voor militair transport, de aanleg van fortificaties en het onderhoudd van wegen. Bij het begin van de oorlog telde het Ottomaanse
legerr omstreeks 600.000 officieren en soldaten, door de mobilisatie
groeidee dat aantal begin 1915 tot 730.000 en later dat jaar tot meer dan
eenn miljoen. In de eerste maanden van 1915 waren waarschijnlijk
200.0000 Armeense mannen tussen 15 en 45 jaar in dienst. Hun ontwapeningg en tewerkstelling onder veelal zeer ongunstige omstandighedenn voorspelde weinig goeds en al in februari 1915 begonnen geruchtenn de ronde te doen over een plan voor een algehele massamoord op
dee Armeniërs. Vanaf deze tijd begonnen ook de pogingen van Ottomaans-Turksee autoriteiten hun bedoelingen te verhullen en zowel de
vervolgdenn als de buitenwereld te misleiden: terwijl Enver na Sarakamishh tegen hoge Armeense geestelijken de militaire prestaties van de
Armeensee troepen tijdens die slag roemde - overigens met de waarschuwingg dat hij bij tekenen van Armeens verzet 'draconische maatregelen'' zou nemen - werden de 'arbeidsbataljons' gevormd en volgde
halverwegee februari de instructie van het Ministerie van Oorlog de
ontwapendee troepen 'te isoleren en compagnie voor compagnie te decimeren'.. In de daarop volgende maanden werden de ontwapende
Armeensee soldaten in groepen van tientallen en honderden tegelijk
doorr Turkse legereenheden en Koerdische hulptroepen omgebracht:
opp afgelegen plaatsen doodgeschoten, over de randen van ravijnen gedreven,, doodgewerkt, gebajonetteerd, en aan elkaar gebonden in rivierenn gegooid.9'
Inn dezelfde maanden begonnen Turkse troepen en gendarmerie in
samenwerkingg met civiele ambtenaren systematisch scherper op te tredenn tegen lokale Armeense gemeenschappen. Dat optreden nam verschillendee vormen aan maar had steeds een sterk provocerend karakter:: met als officieel doel 'de bevolking te ontwapenen' werd van
plaatselijkee Armeense notabelen en leiders geëist binnen één of enkele
dagenn een van tevoren vastgesteld aantal wapens in te leveren. Gebeurdee dit niet, dan werd het plaatselijk leiderschap wegens 'verzet' gevangenn gezet, vaak gruwelijk mishandeld, soms ook gedood; gebeurde dit
well — hier en daar kochten Armeniërs uit angst wapens van islamitischee buren om in te leveren - dan volgde gevangenneming wegens
'verraad'' of 'voorgenomen opstand'. Onder het mom van het opsporenn van deserteurs - vanwege de slechte condities waaronder gewone
Ottomaansee soldaten moesten dienen, zulks tot verbijstering en erger250 0
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niss van vele Duitse officieren, kwam desertie veel voor — werden door
Turksee eenheden ook huiszoekingen bij Armeniërs uitgevoerd die met
geweldd en roof gepaard gingen. Voorts werden in de oostelijke provinciess door het leger op grote schaal voedselvoorraden, vee en last- en
trekdierenn van Armeense boerenhuishoudens gevorderd, meestal zonderr compensatie en vaak ook zonder bewijs waardoor de vorderingen
inn feite op roof neerkwamen.
Zichh bewust van de zeer gevaarlijke situatie waarin de meeste Armeniërss nu kwamen te verkeren, bleef een groot deel van het Armeensee leiderschap aandringen op zelfbeheersing en terughoudendheid aan
Armeensee kant, het negeren van provocaties, en accommodatie aan de
snell verslechterende omstandigheden. Zij wisten dat de minste tekenenn van Armeens verzet door de Turkse autoriteiten aangegrepen zoudenn worden voor massale represailles. Naarmate de vervolging zich
duidelijkerr begon af te tekenen, werd deze visie echter meer en meer
onhoudbaar.. In maart 1915 gaf de gouverneur van de grensprovincie
Van,, Djevdet Bey, opdracht de hele vilayet van Armeniërs te ontdoen
enn daarop begonnen ongeregelde Koerdische troepen Armeense gehuchtenn en dorpen uit te moorden en plat te branden — rond 10.000
Armeniërss kwamen om, terwijl duizenden naar de door een Armeense
meerderheidd bewoonde stad Van vluchtten.92
Mett deze ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 1915 was
hett vervolgingsproces van de Armeniërs onmiskenbaar op gang gekomen.. Vanuit het oogpunt van de vervolgers waren al belangrijke doelenn bereikt: een groot deel van de weerbare Armeense mannen was
binnenn het leger ontwapend, in feite gevangen en ten dele al omgebracht.. De kansen op effectief Armeens verzet waren daarmee aanzienlijkk verkleind. De 'ontwapening' van plaatselijke Armeense gemeenschappenn diende hetzelfde doel, werkte intimiderend en had de
gemeenschappenn ook al deels beroofd van hun leiderschap. De militairee requisities schiepen voedselschaarste en beperkten mobiliteit. De
machtsbalanss tussen vervolgers en vervolgden, van meet af aan al zeer
ongelijk,, werd nu snel ongunstiger voor de vervolgden. In april, mei
enn juni 1915 werd het vervolgingsproces in volle omvang zichtbaar.
All in maart was het gebied van Zeitun in Cilicië, ver weg van het
oostelijkk front en in 1895 een kern van succesvol Armeens verzet tegen
dee toenmalige gewelddadige repressie, door Turkse troepen bezet en
eindd maart, begin april werd de gehele Armeense bevolking van het
stadjee en de omringende dorpen, omstreeks 15.000 mannen, vrouwen
enn kinderen, merendeels te voet op transport gesteld in de richting van
251 1
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Konyaa en van Aleppo, respectievelijk vierhonderd kilometer naar het
westenn en tweehonderd naar het zuiden. 9 ' Deze massa-deportaties
overr lange afstand en onder zeer slechte condities werden, naast directe
massamoord,, het voornaamste middel van vervolging en vernietiging
vann de Armeniërs.
Inn dezelfde tijd verscherpte de situatie in de oostelijke vilayet Van
zichh nog verder: halverwege april sloeg de gouverneur een beleg rond
dee uitgestrekte Armeense wijken van de stad Van en eiste de uitleveringg van drieduizend jonge Armeniërs voor het leger. Dat werd geweigerdd door het Armeense leiderschap en in plaats daarvan werd geld
aangeboden,, wat de gouverneur weigerde. Daarop braken gevechten
uit.. De Armeense bevolking zag kans het beleg een maand lang te
weerstaann totdat de Turkse troepen op 16 mei plotseling wegtrokken
inn verband met een naderend Russisch leger. De Russen hielden de
stadd en een deel van de provincie twee maanden onder controle waarnaa ze zich terugtrokken onder dreiging van een Turks offensief daarmeee vele Armeniërs de kans gevend over de grens te vluchten, naar
schattingg wisten omstreeks 200.000 Armeniërs uit Oost-Anatolië naar
Russischh gebied uit te wijken. Bij de Turkse herovering van Van werdenn de achtergebleven Armeniërs vermoord en de Armeense wijken
letterlijkk met de grond gelijk gemaakt. 94
Dezee zogenaamde 'opstand van Van', die in feite beschouwd moet
wordenn als een desperate poging tot collectieve zelfverdediging tegen
naderendd destructief geweld, werd door het Ittihad-regime aangegrepenn als dé aanleiding, oorzaak en legitimatie voor de vervolging die
eenn week na het begin van het beleg van Van, vanaf 24 april 1915, op
gangg werd gebracht. Vanaf die datum werden in grondig voorbereide
actiess onder coördinatie van Talaat's ministerie van binnenlandse
zakenn duizenden leidende Armeniërs gearresteerd. In de nachten van
24,, 25 en 26 april werden omstreeks 650 politiek, economisch en cultureell vooraanstaande Armeniërs in Istanbul opgepakt en onmiddellijkk per trein afgevoerd, kort daarop werden ze vrijwel allemaal vermoord. 955 Binnen enkele weken werd zo de Armeense bevolkingsgroep
beroofdd van een groot deel van haar leiderschap.
Hoewell Turkse autoriteiten, onder wie ook Talaat en Enver persoonlijk,, op verzoeken om meer informatie van de Duitse, Oostenrijksee en Amerikaanse ambassades ontwijkende en misleidende antwoordenn gaven, groeide in buitenlands-diplomatieke kringen nu het besef
datt de Armeense minderheid in haar geheel werd bedreigd, temeer
daarr uit alle delen van het rijk via de eigen consuls en uit andere bron252 2
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nenn steeds meer verontrustende berichten binnenkwamen. Eind april
lichttenn Armeense geestelijken in de Kaukasus vertegenwoordigers van
dee Franse en Amerikaanse regeringen in over de ontwikkelingen en op
244 mei kwam de Russisch-Frans-Engelse alliantie met de eerder aangehaaldee publieke beschuldiging en waarschuwing aan het adres van de
Ottomaansee regering.96
Inmiddelss was een reusachtige deportatie-beweging op gang aan het
komen:: over het gehele rijk werd de Armeense bevolking van gehuchten,, dorpen, stadjes en steden, district na district en provincie na provincie,, opgepakt, bijeengedreven en gedeporteerd. Daarbij deden zich
velee plaatselijke en regionale variaties voor, maar het globale patroon
wass als volgt. Veelal werden eerst alle nog resterende Armeense mannenn op last van civiele of militaire autoriteiten door aanzegging of de
publiekee omroeper opgeroepen zich op een bepaalde tijd te melden bij
eenn kerk, een bestuursgebouw, een moskee of op een marktplein. Eenmaall daar aangekomen, werden ze of onmiddellijk gearresteerd of kregenn ze te horen zich binnen één of enkele dagen gereed te maken voor
'evacuatie'.. In het eerste geval werden ze vaak kort vastgezet en daarna
inn groepen aan elkaar geboeid onder bewaking weggevoerd. In het anderee geval hadden ze korte tijd om zaken te regelen en eventueel een
deell van hun bezit te verkopen. In weer andere gevallen, vooral in gehuchtenn en dorpen waar grote familiegroepen gezamenlijk op boerderijenrijen leefden, werden de inwoners vaak door gendarmes en troepen op
staandee voet weggevoerd, soms onder meeneming van het allernoodzakelijkstee en altijd onder achterlating van al het andere. Behalve 'evacuatie'' werd door de autoriteiten ook wel aangevoerd dat in verband
mett de oorlogsomstandigheden plotseling werk noodzakelijk was aan
wegenn of bruggen niet al te ver weg, elders werd gesproken over 'hervestiging'' en 'kolonisering van nieuwe gebieden' waarbij bestemmingenn in Zuid-Ottomaanse provincies werden genoemd: Aleppo,
Rakka,, Der-el-Zor, Ras-ul-Ain, Mosul en zelfs Baghdad. Sommige
vann deze meest door Arabieren bewoonde plaatsen liggen aan de zuidelijkee Eufraat en Tigris, buiten de riviervalleien is het droog woestijngebied,, vanuit Oost- en Centraal-Anatolië gezien zijn het bestemmingenn die achter hoge bergketens vele honderden kilometers ver weg
liggen. .
Degenenn die op transport werden gesteld, wachtte vrijwel zonder
uitzonderingg een gruwelijk lot. Plotseling verdreven van hun woon- en
werkplaatsen,, vaak al gescheiden van verwanten, zonder geschikte uitrustingg en zonder voldoende levensmiddelen, waren zij nagenoeg
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weerlooss en overgeleverd aan de vervolgers. Bij deportaties van uitsluitendd mannen verkeerden de transporten vaak na korte tijd in massaslachtingen:: bij het bereiken van afgelegen stukken weg, soms al na
tienn of twintig kilometer buiten de plaats van vertrek, gingen de bewakerss over tot moord op (een deel van) de gedeporteerden. Ze werden
daarbijj ook wel bijgestaan door in hinderlaag liggende Turkse en
Koerdischee troepen of door bendes bereden bandieten {chetti's), die al
inn een bepaald gebied bestonden en actief waren, dan wel speciaal voor
ditt doel gevormd werden uit vrijgelaten criminelen. O o k bewapende
groepenn mohadjirs, recente islamitische vluchtelingen en verdrevenen
uitt de Balkan en de Kaukasus, speelden soms een rol. Uit de verzamelingenn ooggetuigeverslagen, diplomatieke correspondentie en andere
berichtenn die bijeen gebracht zijn door Bryce en Toynbee (1916) en
Lepsiuss (1919) zijn talloze gevallen bekend van zware mishandeling en
moordd op grote groepen, van seksuele verminking, van levend begravenn worden in zelfgedolven graven, van collectieve verbranding, ophangingg en verdrinking. Bij gemengde transporten van hele families
werdenn de jongens en mannen vaak al spoedig beroofd van wat hun
nogg restte en vervolgens omgebracht. Bij transporten van vrouwen en
kinderen,, soms dagen, soms weken of zelfs enkele maanden na het vertrekk van de mannen, kwam het ook veelvuldig tot geweld van de zijde
derr bewakers en anderen. Groepen vrouwen en kleine kinderen kregen
somss de gelegenheid collectief over te gaan tot de islam, ze werden dan
ondergebrachtt bij islamitische boeren langs de route. Achterblijvende
kleinee kinderen, in vele gevallen tot wezen gemaakt, werden gedood,
inn Turkse en Koerdische huishoudens opgenomen of voorlopig in bestaandee en geïmproviseerde weeshuizen geplaatst. In andere gevallen
werdenn jonge vrouwen en kinderen door hun bewakers als slaven verkocht. .
Behalvee door het directe geweld van bewakers, gendarmes en soldaten,, bandieten en andere vijandige groepen, kwamen vele Armeniërs
omm door de deportaties zelf en de opzettelijk slechte condities waaronderr die georganiseerd werden. Er kan geen twijfel aan bestaan dat de
Turksee autoriteiten van meet af aan de deportaties gebruikten als een
middell tot vernietiging van de gedeporteerden. Hoewel zowel tegenoverr de gedeporteerden zelf als tegenover buitenstaanders veelal werd
volgehoudenn dat het 'hervestiging' betrof, was het verboden gereedschappen,, werktuigen, vee of zaaigoed mee te nemen. In veruit de
meestee gevallen ging het om tochten te voet - soms beschikte een deel
vann de gedeporteerden in het begin nog wel over rijdieren of ossenwa254 4
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genss maar daar werden ze meestal binnen enkele dagen van beroofd overr slechte wegen door moeilijk begaanbaar bergachtig terrein. Daarbijj waren het tochten die in vele gevallen honderden en honderden kilometerss lang waren en waar reizigers, ook onder de meest gunstige
omstandigheden,, weken zo geen maanden over zouden doen. Bovendienn werden de transporten vaak opzettelijk over slechte routes over
hogee bergpassen gevoerd, in plaats van over de langere maar wat betere
wegenn door de dalen. In de zuidelijke provincies kwam het ook voor
datdat transporten over lange trajecten heen en weer gedreven werden.
Dee voorziening met voedsel en water was grillig, willekeurig en meestall volstrekt onvoldoende. Nadat de gedeporteerden, meestal binnen
enkelee dagen of een week, hun meegebrachte levensmiddelen verbruiktt hadden, werden honger en dorst voor de meesten tot nijpende
problemen.. Water werd hen ook wel dagenlang onthouden. De nachtenn moesten doorgebracht worden in het open veld of in hier en daar
langss de routes inderhaast omheinde en bewaakte terreinen - in de
Duitstaligee berichten steeds aangeduid als 'concentratiekampen' meestall zonder enige verdere voorziening. De gedeporteerden werden
daarr soms ook een of enkele dagen vastgehouden voordat zij weer verderr werden gedreven. Onder deze omstandigheden begon het sterven
vaakk al direct na het begin van de deportaties: bejaarden, zieken, ouderen,, zwangere vrouwen en kleine kinderen zijn niet opgewassen tegen
dergelijkee condities. Na dagen en weken begonnen ook honger en
dorst,, vervuiling en besmettelijke ziekten hun tol te eisen. Van talloze
transportenn kwam de helft tot tweederde van de mensen om voordat
dee zuidelijke provincies bereikt werden, van vele andere transporten
kwamm niemand aan. De vervolgers hadden ook niet de bedoeling dat
dee vervolgden ergens zouden aankomen: in 'de plaatsen van bestemming',, die steeds opnieuw genoemd werden en waar de deportaties
heenn geleid werden, waren behalve soms enkele geïmproviseerde 'concentratiekampen'' geen voorzieningen getroffen voor hervestiging van
dee gedeporteerden. Temidden van een veelal vijandige plaatselijke
Arabischee bevolking werden de resterende Armeniërs in de kampen
aann hun lot overgelaten, soms nog voortgejaagd van kamp tot kamp,
eenn eindweegs de woestijn ingedreven om daar te sterven, of in massamoordenn gedood.
Zoo voltrok zich de genocidale vervolging van de Armeniërs: door dodelijkee deportaties gepaard aan massamoorden. Aanvankelijk in april
enn mei nog met incidentele deportaties van duizenden uit Cilicië,
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Constantinopell en andere plaatsen, vanaf juni in systematische deportatiess van vele tienduizenden en al spoedig honderdduizenden uit de
noordelijkee en oostelijke provincies Erzurum, Sivas, Trebizonde, Mamuret-ul-Azizz (Kharpout) en Bitlis. In juli en augustus uitgebreid met
deportatiess van honderdduizenden uit het hele gebied van Cilicië,
Thracië,, West- en Centraal-Anatolië - ten dele met treinen tot aan het
Taurusgebergtee - en de provincies Marash, Aleppo, Diyarbekir en
Urfa.. In totaal zijn waarschijnlijk tussen de i,z en 1,4 miljoen Armeniërss in de loop van 1915 bij de deportaties betrokken geraakt.97 Gezienn dit enorme aantal en het feit dat de deportaties voor het overgrote
deell te voet plaatsvonden over zeer lange afstanden zette het hele deportatieprocess zich nog voort in 1916 en in sommige gebieden tot in
1917. .
Tochh werden na de zomer van 1915 in de diplomatieke gesprekken
tussenn de hoogste Turkse autoriteiten en Duitse, Amerikaanse en Oostenrijksee diplomaten al uiterst sinistere opmerkingen gemaakt. Talaat
bijvoorbeeldd vroeg zich openlijk af waarom de diplomaten zich zo
drukk maakten over de Armeniërs: er waren immers geen Armeniërs
meerr in het Ottomaanse rijk? En later beroemden de leiders zich erop
'dee Armeense kwestie' definitief te hebben 'opgelost', sneller en grondigerr dan sultan Abdul Hamid ooit had kunnen doen.9"
Mett het uitbreken van de oorlog, het verbreken van de diplomatieke
betrekkingenn met Engeland, Frankrijk en Rusland en het afschaffen
vann de capitulaties, had het Turkse Ittihad-rcgimc zich ten opzichte
vann het buitenland een grote mate van autonomie weten toe te eigenen.. Binnenslands werd die autonomie vergroot door de staat van
belegg en het verdagen van het parlement in verband met de oorlog.
Georiënteerdd op extreem Turks nationalisme, was het regime in meerderheidd vastbesloten de oorlogssituatie onder meer te gebruiken om de
vijandigg en bedreigend geachte Armeense minderheid te vernietigen.
Datt van die minderheid als geheel tussen 1908 en 1914 op geen enkele
wijzee een reële bedreiging was uitgegaan, deed daarbij niet ter zake, het
Turksee leiderschap werd beheerst door een blind geloof in een Armeensee dreiging en incidentele voorbeelden van Armeens verzet werdenn aangegrepen om de hele Armeense minderheid collectief schuldig
tee verklaren en in feite in overgrote meerderheid zonder proces ter
doodd te veroordelen. Niet langer geremd in hun handelingsvrijheid en
belemmerdd door de dominantie en bemoeienis van de drie grootmachten,, die nu ook geen protectie meer konden bieden aan de Ar256 6
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meniërs,, stond weinig meer de uitvoering van de voorgenomen vernietigingg in de weg. Ook de zware militaire inspanningen aan de frontenn in het oosten, in het zuidenn in Mesopotamië, en in het westen — de
strijdd om het Gallipoli schiereiland duurde van april tot december 1915
-- vormden voor het Turkse leiderschap geen reden de vernietigingspolitiekk ten opzichte van de Armeniërs te veranderen. Met een voor de
Ottomaansee militaire en civiele bureaucratie opvallende mate van
doelgerichtheidd en efficiëntie en gecoördineerd door een al voor de
oorlogoorlog opgerichte geheime Speciale Organisatie werd de vervolgingspolitiekk vrijwel overal in het rijk meedogenloos doorgezet."
Vann de buitenlandse machten waren na de zomer van 1914 eigenlijk
alleenn de Duitse en Oostenrijkse bondgenoten nog in staat werkelijk
drukk op het regime uit te oefenen. Het neutrale Amerika, dat pas in
19177 aan de oorlog ging deelnemen, kon slechts op overwegend morele
enn humanitaire gronden proberen het regime te beïnvloeden. De ambassadess van deze landen in Istanbul waren steeds goed op de hoogte
vann wat er gebeurde met de Armeniërs, enerzijds door hun geregelde
enn veelzijdige contacten met het centrale bewind in de hoofdstad, anderzijdss door hun uitgestrekte netwerk van plaatselijke consuls, waarnemerss en informanten binnen het rijk. Begin 1915 waren de diplomatenn zich bewust van de precaire situatie van de Armeniërs en met het
opp gang komen van de vorming van de 'arbeidsbataljons' en de eerste
deportatiess in het voorjaar nam hun bezorgdheid toe. Toen kort daarnaa de massadeportaties begonnen en ook steeds meer berichten over
massamoordenn binnenkwamen, beseften zij ten volle dat algehele vervolgingg en vernietiging van de Armeniërs ophanden waren.
Dee Amerikaanse ambassadeur Morgenthau begon daarop een lange
reekss diplomatieke démarches bij het regime om de Turkse leiders te
bewegenn de vervolgingen te stoppen. Veelal werd hij daarbij geconfronteerdd met ontwijking, ontkenning of bagatellisering van de gebeurtenissen,, soms met uiteenzettingen over de soevereiniteit van de
Ottomaansee staat die de regering het recht zouden geven de eigen onderdanenn naar eigen goeddunken te behandelen of met rechtvaardigingenn van het Turkse optreden op grond van veronderstelde Armeensee wandaden. Enkele malen slaagde hij erin individuele Armeniërs te
beschermen,, tijdelijk wat humanitaire bijstand aan bepaalde groepen
gedeporteerdenn te doen toekomen — wat streng verboden was — en
waarschijnlijkk droegen zijn interventies ook bij aan enige vertraging
vann deportatiemaatregelen tegen bepaalde categorieën Armeniërs,
waaronderr protestantse gelovigen. Maar voor het overige bleven zijn
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inspanningenn tevergeefs. De Duitse ambassade werd tot in juli 1915 geleidd door Von Wangenheim, een baron met uitgesproken Duits-nationalistischee opvattingen. Hij was uitstekend geïnformeerd over het dramatischee lot van de Armeniërs, maar voerde een dubbelzinnige
politiek.. Enerzijds machtigde hij zijn consuls herhaaldelijk om op
plaatselijkk niveau ten gunste van Armeniërs op te treden, anderzijds
weigerdee hij samen met Morgenthau druk op het regime uit te oefenen.. Hij hechtte geen geloof aan de officiële ontkenningen van de vervolgingg door de Turkse leiders, mede op grond van de gedetailleerde
enn schokkende rapporten van zijn consuls, maar hij meende dat nietinmengingg op grond van het belang van het Duits-Ottomaanse bondgenootschapp geboden was. Dat adviseerde hij ook aan de regering in
Berlijnn en hoewel zijn opvolgers humaner bleken en vaker aandrongen
opp meer druk op het Ottomaanse regime, bleef het officiële Duitse beleidd waar het de Armeniërs betrof, uit overwegingen van Staatsraison,
voorr het grootste deel gericht op non-interventie. In Duitsland, waar
voorr 1914 onder de bevolking veel sympathie voor de Armeniërs had
bestaan,, werd het de pers verboden over Armeense zaken te publiceren.. De Duitse diplomatie in Turkije beperkte zich tot geheime zwakkee protestnotas aan het Ottomaanse regime, die pas aan het einde van
19155 voor het eerst officieel beantwoord werden en van de hand gewezen.. Voorts spande de Duitse diplomaten zich in om de toenemende
geruchtenn dat de Armeniërs op last van Duitsland gedeporteerd werdenn - wat niet het geval was - de kop in te drukken. Tenslotte blijkt
uitt de Duitse diplomatieke correspondentie vooral dat veel van de directt betrokkenen geschokt en handenwringend toekeken tot het te laat
was.100 0
Inn één van zijn gesprekken met Morgenthau verschafte Talaat een toelichtingg op de haat van het regime en van vele Turken tegen de Armeniërs:: 'Ten eerste hebben ze zich verrijkt ten koste van de Turken.
Tenn tweede zijn ze vastbesloten ons te overheersen en een afzonderlijke
staatt te vestigen. Ten derde hebben ze openlijk onze vijanden aangemoedigd.. (..) We hebben daarom het onherroepelijke besluit genomenn ze machteloos te maken voordat deze oorlog voorbij is.' l o ' Tussen
19144 en 1918 bleek niets en niemand bij machte het op deze mentaliteit
gegrondvestee en door deze haat voortgedreven vervolgingsproces van
dee Armeniërs te laten ophouden.
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Dee vervolging van
dee Joden in Duitsland,
1933-1939 9
Dass Vorgehen gegen die Juden setzt mit einer Wucht ein, die geradezuu überrascht har. (..) Der Kampf gegen die Juden vollzieht
sichh mit aller Gemeinheit und Brutalitat. Taglich kommen die
unglaublichstenn Dinge vor. Man muss sich wirklich fragen, ob
wirr denn eigendich noch unter Kulturmenschen leben.
Anoniemee SPD-waarnemer (Baden, 1935)
Tegelijkertijdd vraag ik me af (..): Wat moest en moet mijn generatie,, die na de oorlog is opgegroeid, eigenlijk beginnen met de
informatiee over de verschrikkingen van de vernietiging der
joden?? We moeten niet denken dat we kunnen begrijpen wat
onbegrijpelijkk is, mogen niet met elkaar vergelijken wat niet vergelekenn kan worden (..)• Moeten wij alleen maar vol ontzetting,
schaamtee en schuld tot zwijgen vervallen? Met welk doel? (..) dat
slechtss een enkeling werd veroordeeld en bestraft en dat wij, de
volgendee generatie, vol ontzetting, schaamte en schuld er het
zwijgenn toe deden — was dat alles?
BERNHARDD SCHLINK (1995)

I .. G E N O C I D E , ' i N T E N T I O N A L I S M E ' EN ' F U N C T I O N A L I S M E *

Tussenn i september 1939 en 8 mei 1945, het begin en het einde van de
Tweedee Wereldoorlog, zijn onder het Duitse nationaal-socialistische
regimee miljoenen Europese Joden vermoord. Het precieze aantal
slachtofferss is niet bekend. De schattingen over het aantal mensen —
kinderen,, vrouwen en mannen - dat door de vervolging het leven verloorr lopen uiteen van meer dan vier miljoen tot bijna zes miljoen.
Naarr alle waarschijnlijkheid werd ruim tweederde van alle Joden die te
enigerr tijd binnen het Duitse machtsbereik leefden, omgebracht.'
Dee meeste slachtoffers vielen binnen de tijd van één jaar. Halverwegee maart 1942 was 75 tot 80% van allen die omkwamen nog in
leven,, halverwege februari 1943 was dat nog slechts 20 tot 25%. Ook
daarnaa werden nog zeer grote aantallen mensen gedood, maar in deze
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elff maanden voltrok zich meer dan de helft van de massamoorden.2
Vann alle Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht
iss waarschijnlijk de helft, omstreeks drie miljoen, gedood in concentratiekampenn en vernietigingskampen. Het merendeel van hen is door
middell van vergassing vermoord in zes in het bezette Polen gelegen
vernietigingskampen:: Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor,, Majdanek en Belzec. Van de andere helft van de vervolgden zijn
err waarschijnlijk ruim twee miljoen gedood door mobiele Duitse
moordcommando's,, de Einsatzgruppen, en hun hulptroepen. De
meestenn van hen zijn doodgeschoten tijdens massa-executies. Naar
schattingg zijn omstreeks zevenhonderdduizend van hen vermoord tussenn juni 1941, toen de Duitse aanval op de Sovjetunie begon, en april
1942,, de anderen in het jaar daarna. De overige slachtoffers - vele honderdduizenden,, bij elkaar misschien nog eens een miljoen mensen zijnn omgekomen als direct gevolg van deportaties en de door de Duitse
bezetterss geschapen omstandigheden in de ghetto's in Oost-Europa,
doorr ziekten, ondervoeding, verhongering, uitputting en vernietiging
doorr dwangarbeid.3
Dezee reeds lang bekende maar nog altijd moeilijk te bevatten gegevens
latenn iets zien van de contouren van het laatste en gruwelijkste stadium
vann het vervolgingsproces van de Joden: de fase waarin miljoenen merendeelss anoniem gebleven mensen binnen enkele jaren systematisch
mett geweld zijn omgebracht door een zeer omvangrijk, centraal gestuurd,, hiërarchisch georganiseerd en gedifferentieerd vervolgingsapparaat.. Binnen die vervolgingsorganisatie zijn tenminste honderdduizendd mensen, misschien meerdere honderdduizenden - meest
mannen,, meest Duitsers, en eveneens goeddeels anoniem gebleven —
directt betrokken geweest bij de daadwerkelijke uitoefening van veelal
dodelijkk geweld tegen de vervolgden.4
Dezee laatste fase van het vervolgingsproces is primair in gang gezet
doorr een reeks min of meer op elkaar aansluitende beslissingen die tussenn 1939 en het voorjaar van 1941 genomen zijn binnen een kleine
kringg van nationaal-socialistische machthebbers. Binnen die kring
namm Adolf Hitler als rijkskanselier, staatshoofd, Führer, opperbevelhebberr van het leger en hoogste leider van de nationaal-socialistische
partijj de voornaamste positie in. Zijn fanatieke en moorddadige antisemitisme,, dat een centraal bestanddeel vormde van zijn extreme nationalisme,, was een van de belangrijkste drijfkrachten in de besluitvorming.. De genomen beslissingen hebben het globale kader gevormd en
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zijnn de algemene leidraad geweest voor de complexe organisatie en uitvoeringg van de vervolging en vernietiging die gekenmerkt zijn geweest
doorr een eigen dynamiek. Bij die organisatie en uitvoering zijn talloze
anderen,, van de hoogste tot de laagste niveaus, als vervolgers betrokkenn geweest. Hun activiteiten en invloeden hebben de vernietiging —
dee Endlösung, de 'definitieve oplossing', in het verhullende Nazi-jargonn — mede vorm gegeven, voortgestuwd en tot werkelijkheid gemaakt,, maar zonder globale besluitvorming op het centrale niveau en
zonderr de drijfkracht van Hitler en enkele andere nationaal-socialistischee autoriteiten zou deze catastrofe waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden.. Anderzijds hadden de vervolging en vernietiging niet kunnenn plaatsvinden zonder de instemming en actieve medewerking van
belangrijkee delen van de Duitse staatsbureaucratie, het leger, de grootindustrie,, en van de complexe SS- en politie-organisatie die in de uitvoeringg van de vervolging een hoofdrol vervulde.
Overr dit eerste fragment van een antwoord op de vraag hoe de genocidee van de Joden mogelijk is geweest, bestaat geen consensus in de wetenschappelijkee literatuur. Tot op heden is geen door Hider ondertekendd document gevonden waarin opdracht is gegeven over te gaan tot
dee fysieke vernietiging van de Joden. Het documentaire bewijsmateriaall over de genomen beslissingen is indirect, verhullend en fragmentarisch,, de preciese toedracht van de besluitvorming in de kleine kring
vann machthebbers is niet volledig bekend, en de delen die wel bekend
zijnn worden verschillend geïnterpreteerd.' Vooral in de jaren '80 en het
beginn van de jaren '90 is over de voornaamste verschillen in interpretatiee wel gediscussieerd in termen van twee visies: 'intentionalisme' en
'functionalisme'' of 'structuralisme'.6 Een beknopte samenvatting van
beidee kan verhelderend zijn.
Eenn overwegend 'intentionalistische' visie was vrij algemeen in de eerstee twee decennia na de oorlog en is in de loop van de discussie ook
toegeschrevenn aan de bekende boeken van Lucy Dawidowicz over 'de
oorlogg tegen de Joden' en van Sebastian Hafrher over Hitler. In de 'intentionalistische'' interpretatie is een sterk accent gelegd op de persoon
enn de rol van Hider. Hij zou van meet af aan, vanaf het begin van zijn
politiekee loopbaan in 1919-1920, de intentie gehad hebben de Joden
omm te brengen en met maniakale vastberadenheid steeds vastgehouden
hebbenn aan dit doel. In het nooit gewijzigde nationaal-socialistische
partijprogrammaa van 1920, mede door hem opgesteld, waren al anti261 1
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joodsee maatregelen opgenomen en naarmate de nationaal-socialistischee beweging groeide en Hitler's macht en invloed toenamen, namen
ookk de mogelijkheden zijn doelen te verwezenlijken toe. Na de
machtsovernamee in 1933 werd de greep van Hitler en het nationaal-socialismee op de Duitse staat en de Duitse samenleving sterker en werd
dee vervolging van de Joden op gang gebracht. In de ruim zes jaar tot
hett uirbreken van de oorlog in september 1939 namen de vervolging
enn verdrijving steeds ernstiger vormen aan. Het voor Duitsland aanvankelijkk gunstige verloop van de oorlog en de enorme expansie van
Duitsee macht in Europa brachten grote aantallen Europese Joden binnenn het nationaal-socialistische machtsbereik en boden Hitler met de
aanvall op Rusland in juni 1941 de mogelijkheid zijn lang gekoesterde
plannenn uit te voeren: de verovering van Lebensraum - territorium en
natuurlijkee hulpbronnen - voor het Duitse volk in het oosten van Europa,, en de fysieke vernietiging van de Joden.
Enn zo zou het gebeurd zijn, onder zijn doelbewuste leiding en uitdrukkelijkk bevel: beide plannen werden tot oorlogsdoel, het eerste
bleekk eigenlijk al in de winter van 1941-1942 onbereikbaar, maar het
tweedee werd met nauwelijks aflatende inzet nog tot het einde in mei
19455 nagestreefd en voor een groot deel gerealiseerd. Binnen deze interpretatiee was de weg die van de oprichting van de nationaal-socialistischee partij in München in 1920 - sinds 1921 onder Hitler's leiding viaa de machtsovername in 1933 en het begin van de oorlog naar 'Auschwitz'' voerde, een rechte weg. Voorzover daarvan afgeweken werd tussenn 1933 en 1941 was dat het gevolg van berekening, tactische overwegingenn en tijdelijk opportunisme van Hitlers kant, het doel op langere
termijnn bleef hetzelfde. Zijn plan was om de Joden uit te roeien en
toenn de omstandigheden daarvoor de mogelijkheid boden, gebeurde
hett ook. In deze optiek wordt de vervolging van de Joden voornamelijkk verklaard uit de wil en intentie van Hitler. Het ligt voor de hand
datt vanuit een dergelijke visie de aandacht vooral uitgaat naar de aard
enn ontwikkeling van Hitler's persoonlijkheid, van zijn Weltanschauung
—— die ook in zijn eigen ogen bepalend was voor zijn doelen en zijn
dadenn - en in ruimere zin naar de ontwikkeling van het anti-semitisme,, zowel buiten als binnen het nationaal-socialisme, dat een centraal
deell van het ideologische kader vormde. Ter verklaring van de ontwikkelingg van het Derde Rijk en van de vervolging van de Joden worden
dee nationaal-socialistische ideologie en het handelen van Hitler als
voorname,, zo niet de voornaamste, factoren beschouwd.7
Dee tweede, overwegend 'structuralistische' interpretatie, deels ont262 2
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staann in reactie op de eerste visie, is aanwezig in een aantal andere belangrijkee studies, van onder andere Uwe Adam, Karl Schleunes, Martinn Broszat, en Hans Mommsen, In deze visie is dee nadruk gelegd op
dee ontwikkeling en het functioneren van de structuur en de voornaamstee instituties van het Derde Rijk. Dat rijk wordt niet beschouwd
alss een monolithische dictatuur, centraal geleid door Hitler als dictator,, maar als een 'polycratisch regime' waarin een beperkt aantal leiders,, elk met een zekere politieke autonomie en speelruimte aan de
toppenn van verschillende instituties en organisaties, en met eigen belangen,, met elkaar wedijverden om macht en invloed. Daarbijj ging het
omm de nationaal-socialistische partij en haar organisaties, om de staat
mett zijn ministers en bureaucratieën, om het sterk verzelfstandigde
politie-apparaatt waarin de SS een steeds dominantere positie innam,
hethet leger met zijn eigen structuur en belangen, en om delen van het
bedrijfslevenn waarin vooral de grote banken en industriële conglomeratenn een hoofdrol speelden. De binnenlandse en de buitenlandse politiekk van het Derde Rijk werden in vele opzichten bepaald door de
wisselvalligee samenwerking en concurrentie tussen al deze organisaties.
Machtsstrijdd vond niet alleen plaats op centraal niveau maar ook op
regionaall en plaatselijk niveau. Het gevolg was dat het gevoerde beleid
meestall niet getuigde van centrale sturing en ook niet gebaseerd was
opp zorgvuldige afweging van alternatieven maar veeleer een tamelijk
grillig,, volgens sommigen zelfs 'chaotisch', karakter droeg. Vanuit deze
brederee visie op het functioneren van het Derde Rijk wordt het verloopp van de vervolging van de Joden niet gezien als de uitvoering van
eenn al aanwezig plan, laat staan een blauwdruk, maar vooral beschouwdd als de overwegend ongeplande resultante van de wisselvallige
uitkomstenn van deels geïnstitueerde machtsstrijd. Daarbij wordt zeker
onderkendd dat in het verloop van de vervolging van de Joden in Duitslandd tussen 1933 en 1939, en in de jaren daarna ook in de bezette gebieden,, sprake was van 'cumulatieve radicalisering', dat wil zeggen dat de
tegenn de Joden gerichte maatregelen een steeds ernstiger en extremer
karakterr kregen. Dat wordt vooral in verband gebracht met de wedijverr tussen instanties om niet voor elkaar onder te doen in het nemen
vann anti-semitische maatregelen teneinde zo onder meer hun trouw
aann de Führeren het nationaal-socialisme te demonstreren.
Inn deze interpretatie worden de macht en invloed van Hitler met
zijnn obsessieve anti-semitisme zeker niet ontkend maar zijn rol wordt
alss minder centraal opgevat. Hij wordt niet zozeer beschouwd als de
buitensporigg machtige en demonische potentaat, voortdurend bereke263 3
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nendd belust op de uitvoering van zijn misdadige plannen wanneer de
omstandighedenn daarvoor gunstig waren, maar, met woorden van de
historicuss Ian Kershaw, meer als een in wezen luie demagoog en dictatorr op afstand, die vaak beslissingen voor zich uit schoof, politieke
beleidsdiscussiess verafschuwde, veel overliet aan zijn met elkaar concurrerendee vazallen en hun ondergeschikten, die eigenlijk altijd improviseerde,, en er bovenal steeds op uit was zijn reputatie als populaire
enn charismatische volksleider veilig te stellen. Aarzelingen, vertragingen,, versnellingen en zwenkingen in het vervolgingsproces worden
niett verklaard uit tactische overwegingen of opportunisme van Hitler
maarr gezien als gevolgen van tijdelijk onbesliste uitkomsten van
machtsstrijdd tussen betrokken instanties. In deze visie was de weg
vanaff de machtsovername in 1933 naar 'Auschwitz' geen vantevoren
uitgezettee rechte baan maar een bochtige weg naar een onzekere bestemmingg die pas in de loop van 1941 of zelfs nog later een duidelijk
omschrevenn einddoel werd.8
Volgenss sommige auteurs die overwegend deze visie zijn toegedaan
hebbenn beslissingen of 'bevelen' van Hitler, waarschijnlijk zoals gebruikelijkk in mondeling overleg doorgegeven, op bepaalde momenten
grotee invloed gehad op het nemen van nieuwe stappen in het vervolgingsproces.. Dat zou zeker hebben gegolden voor de overgang naar
hett laatste stadium van de vervolging: het besluit de Joden om te brengen.. Andere auteurs, onder wie Broszat en Mommsen, zijn nog verder
gegaan:: hoewel Hitler zeker voortdurend op de hoogte was van het
verloopp van de vervolging, betwijfelen zij of een dergelijk besluit wel
ooitt door hem genomen is. Tussen september 1939 en 1941 circuleerdenn er binnen staat, partij en het SS- en politie-apparaat verschillende
plannenn ter 'oplossing van het Joodse vraagstuk'. Tegelijkertijd doorkruistenn deels tegenstrijdige initiatieven en maatregelen ter vervolging
elkaarr en groeide in de bezette Poolse gebieden door deportaties, ghettoïsering,, dwangarbeid en uithongering van de Joodse bevolkingsgroepenn een situatie die door de 'civiele' nationaal-socialistische autoriteitenn en door politiële, militaire en andere machthebbers ter plaatse in
toenemendee mate als 'onhoudbaar' zou zijn beschouwd. Onder die
conditiess zou het idee van het massaal ombrengen van de Joden post
hebbenn gevat: de EndlösungTJOU in de praktijk vooral op gang zijn gekomenn door toedoen van met elkaar concurrerende Duitse machthebberss in de bezette Poolse regio's als 'uitweg' uit door henzelf teweeggebrachtee omstandigheden. Het centrum, inclusief Hitler, zou deze
'politiek'' gesanctioneerd hebben en vervolgens hebben overgenomen,
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uitgebreidd en gesystematiseerd. De Endlösung, in de zin van het doelbewustt en planmatig vermoorden van de Joden, zou aan het begin van
dee oorlog nog onvoorzien en niet gepland zijn geweest maar pas tot realiteitt hebben kunnen worden onder en door oorlogsomstandigheden,
alss laatste stap in een reeks van tot dan toe in Polen genomen vervolgingsmaatregelenn tegen de Joden. Niet de nationaal-socialistische ideologiee of besluiten van Hitler zouden de doorslag hebben gegeven
maarr het mechanisme van 'cumulatieve radicalisering' onder al eerder
geschapenn extreme condities.9
Onderr auteurs die wél menen dat een centraal besluit van Hitler van
beslissendee betekenis is geweest, is nog steeds een discussie gaande over
hett meest waarschijnlijke tijdstip van de besluitvorming. Sommigen
denkenn dat ergens tussen het najaar van 1940 en het voorjaar van 1941
doorr Hitler een besluit tot daadwerkelijke uitroeiing genomen zou
zijn,, anderen menen dat een definitieve beslissing over integrale vernietigingg van de Joden niet vóór het voorjaar van 1941 is genomen. De
meestenn zijn het erover eens dat in het najaar van 1941 het vernietigingsprocess onmiskenbaar op gang is gekomen.10 Binnen de tijdsmargee tussen het voorjaar en het najaar van 1941 is getracht aannemelijk te
makenn dat het voornaamste besluit in maart 1941 zou zijn genomen,
voorr anderen is juni of juli waarschijnlijker en ook is beargumenteerd
datt het definitieve uitroeiingsbevel in september of misschien oktober
gegevenn zou zijn."
Zowell de meer 'intentionalistische' interpretatie als de overwegend
'functionalistische'' visie zijn zorgvuldig beargumenteerd en bezitten
eenn zekere plausibiliteit. Het lijkt dan ook niet raadzaam een keuze te
makenn voor een van beide. Temeer niet omdat op beide ook wel iets is
aff te dingen en het mogelijk lijkt belangrijke elementen van beide visiess met elkaar te integreren. In het debat, dat nu overigens geluwd
lijkt,, is door de druk van de discussie de aandacht misschien soms teveell uitgegaan naar verschillen in interpretatie en te weinig naar overeenkomsten. .
Tegenn de intentionalistische visie valt allereerst in principe in te
brengenn dat het niet overtuigend is een veelomvattend, complex en jarenlangg durend proces als de vervolging van de Joden, waarbij vele
miljoenenn mensen in een groot deel van Europa als daders en slachtofferss betrokken waren, hoofdzakelijk te verklaren vanuit de intentie
enn de wil van één individu, hoe machtig ook. De lange traditie waarin
'geschiedenis'' gezien en beschreven werd als het werk van 'grote man265 5
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nen'' is terecht verlaten: de intentionalistische verklaring is eigenlijk té
eenvoudig.. In vergelijking daarmee is het uitgangspunt van de functionalistischee interpretatie realistischer en meer adequaat. Maar waar
dee intentionalistische visie soms te ouderwets 'historisch' is, is de functionalistischee soms te 'sociologisch'. De functionalistische visie is deels
ontstaann uit kritiek op het model van het 'totalitarisme' dat in de jaren
'500 en '60 in studies over het nationaal-socialistische Duitsland gangbaarr was. Daartegenover is het model van een 'polycratisch regime'
ontwikkeldd dat weliswaar bijgedragen heeft aan zinvolle herziening
vann het oudere beeld maar in sommige opzichten ook te ver is doorgetrokken.. Door sterke accentuering van de machtsstrijd 'binnen' het regimee en het daaruit resulterende 'chaotische' karakter van het bestuur
inn het Derde Rijk, bijvoorbeeld, wordt soms teveel uit het oog verloren
datt alle machtsstrijd plaatsvond binnen tamelijk nauwe ideologische
grenzenn en dat het Duitse nationaal-socialistische regime wel degelijk
inn een zekere eenheid naar 'buiten' toe doorfunctioneerde. Ook ontnemenn de op zichzelf waardevolle inzichten in de relatieve autonomie
vann sociale processen en in sociologische mechanismen, zoals bijvoorbeeldd de 'cumulatieve radicalisering', soms het zicht op het fundamentelee gegeven dat sociale processen door menselijk handelen op gang
wordenn gebracht én gehouden en dat het handelen van bepaalde sleutelfigurenn binnen de context van het vervolgingsproces rechtstreeks
causaall heeft bijgedragen aan de radicalisering van de vervolging.11
Aann de andere kant kan een zwaar 'intentionalistisch' accent op de
persoonn en de rol van Hitler bij het nemen van het initiatief tot de vervolgingg en bij het verloop van het vervolgingsproces ertoe leiden dat
teveell voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat direct na de machtsovernamee in 1933 van meerdere kanten vervolgingsinitiatieven genomenn werden en dat het verloop van het vervolgingsproces ook in de
jarenn daarna mede bepaald werd door personen, instanties en conditiess die slechts ten dele door Hitler beheerst, laat staan gestuurd, werden.. Bovendien bestaat de kans dat bij een sterke nadruk op Hitler's
aandeell in de vervolging de vervolgingsactiviteiten van vele anderen,
somss eenvoudigweg gezien als 'instrumenten van de vervolging', beschouwdd worden als min of meer 'automatische' gevolgen daarvan, die
opp zichzelf geen nadere verklaring meer zouden behoeven. In de 'functionalistische'' benadering worden deze bezwaren weliswaar ondervangenn maar slaat de balans soms weer te ver door naar de andere kant:
Hitler'ss voortdurend dreigende en moordlustige anti-semitische retoriek,, bijvoorbeeld, wordt dan soms tezeer als 'metaforisch' gerelati266 6

DEE VERVOLGING VAN DE J O D E N IN D U I T S L A N D

veerd,, en zijn aandeel in de vervolging wordt als te perifeer voorgesteld. .
Eenn ander bezwaar tegen de intentionalistische visie is dat er geen
aanwijzingenn zijn dat er van meet af aan een uitgewerkt plan of een
blauwdrukk voor de vervolging is geweest. Het proces als geheel was
niett vantevoren gepland, maar is vanaf 1933 door de vervolgers stapsgewijs,, grillig en 'improviserend' gestalte gegeven. Ook in dit opzicht is
dee andere benadering adequater, zij het dat een beeld van het vervolgingsprocess als een goeddeels ongeplande ontwikkeling zeker ook niet
voldoet.. De formulering van een visie tussen beide uitersten in lijkt
wenselijk. .
Ietss dergelijks geldt voor de betekenis en werking van de nationaalsocialistischee ideologie. Dit hybride mengsel van nationalistische, racistische,, anti-semitische, volkische, anti-kapitalistische, socialistische
enn imperialistische denkbeelden bood een rudimentair 'model van en
voorr de wereld'. Als oriëntatiemiddel stelde het mensen in staat betekeniss te geven aan de werkelijkheid waarin ze leefden en op een heel algemeenn niveau gaf de nationaal-socialistische ideologie voor degenen
diee zich ermee vereenzelvigden ook richdijnen voor het handelen.
Vanuitt de intentionalistische visie is terecht benadrukt dat het fanatiekee anti-semitisme binnen de ideologie de ideële grondslag vormde
voorr het vervolgingsproces, dat het voortdurend motiverend, legitimerendd en rationaliserend werkte, en dat het zo het verloop van het vervolgingsprocess steeds in vele opzichten diepgaand beïnvloedde. Anderzijdss - en hier biedt de functionalistische optiek een belangrijke
aanvullingg — kan betoogd worden dat de ideologie op zichzelf niet voldoendee verklaard. De afstand tussen ideologie en praktisch politiek
handelen,, zowel op individueel als op collectief en institutioneel niveau,, is doorgaans aanzienlijk, en ook vóór 1933, bijvoorbeeld ten tijde
vann het Tweede Rijk in Duitsland, en elders in Europa, bijvoorbeeld in
hett Frankrijk van rond 1900, bestond een wijdverbreid, virulent en georganiseerdd anti-semitisme dat echter niet resulteerde in systematische
vervolging.. Pas toen in 1933 het ideologisch anti-semitisme samenging
mett nationaal-socialistische machtsvorming op het niveau van de
Duitsee staat kon het vervolgingsproces gestalte krijgen en kon mettertijdd het destructieve potentieel van het ideologische anti-semitisme tot
werkelijkheidd worden. Pas toen de vervolgers zich een aanzienlijke
machtt hadden weten toe te eigenen, konden zij de vervolging doorzettenn en werd de machtsbalans tussen vervolgers en vervolgden steeds
ongelijker.. Door dit inzicht wordt de aandacht ten dele ook verlegd
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vann de werking van de ideologie naar het proces van nationaal-socialistischee machtsvorming, en ook naar de wijze waarop die mede mogelijkk werd gemaakt door delen van de gevestigde Duitse elites, en ontstaatt tevens zicht op de vraag hoe het komt dat zovelen die niet
gedrevenn werden door fanatiek anti-semitisme niettemin op allerlei niveauss en gedurende alle fasen van het vervolgingsproces in belangrijke
matee bijdroegen aan de vervolging.13 Al bij al lijkt het dus zinvol geen
positiee te kiezen voor een van beide kanten in het debat maar te proberenn elementen van beide te combineren.
D ee discussie over de fatale besluitvorming omtrent de laatste fase
vann het vervolgingsproces zal, tenzij er nog relevante nieuwe documentenn gevonden worden, vermoedelijk niet beslist kunnen worden.
Watt in een deel van de discussie opvalt, is dat er verondersteld wordt
datt er sprake zou zijn geweest van één ondubbelzinnig besluit op een
bepaaldd moment, genomen op het hoogste niveau, dat dan als een beslissendd 'keerpunt' in de nationaal-socialistische politiek ten opzichte
vann de Joden zou kunnen worden beschouwd: daarvóór was het doel
niett om de Joden te vermoorden, daarna wél. Het lijkt echter ook mogelijkk en het is wellicht plausibeler om — zoals in een ander deel van de
discussiee naar voren komt — te denken in termen van een reeks steeds
verdergaandee beslissingen, genomen tussen het najaar van 1939 en de
zomerr van 1941, waarbij niet zozeer sprake is van één duidelijk 'keerpunt'' maar meer van 'een glijdende schaal' met als uitkomst de planmatigee vernietiging van alle Joden in Europa.14
Daarbijj dient de ontwikkeling van de moorddadige laatste fase van
dee vervolging op het niveau van het bezette Europa als geheel, ook gezienn te worden in het verlengde van het voorafgaande vervolgingsprocess van de Joden in Duitsland tussen 1933 en 1939. Hieronder wordt
betoogdd dat daar en toen, vóór het uitbreken van de oorlog, al zo'n
vérgaandee praktijk van vervolging was gerealiseerd dat bijna alle conditiess voor de ontwikkeling van de laatste fase al vervuld waren.
Inn het volgende wordt dit vervolgingsproces beknopt geschetst. Na
eenn kort overzicht van de ontwikkeling van de positie van de Joden in
dee Duitse gebieden wordt allereerst een beeld gegeven van het verloop
enn enkele belangrijke kenmerken van het vervolgingsproces tussen
19333 en 1939. Daarnaast gaat het om de voornaamste voorwaarden
waaronderr de vervolging mogelijk werd en in het bijzonder om de
kwestiee hoe bepaalde veranderingen in de organisatie en het functionerenn van de Duitse staat in de jaren '30 van doorslaggevende beteke268 8
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niss zijn geweest voor het verloop van de vervolging. Tenslotte worden
enkelee conclusies getrokken en wordt een en ander in verband gebrachtt met Eüas' civilisatietheorie.
2 .. DE POSITIE VAN DE J O D E N IN DE D U I T S E GEBIEDEN

Dee lange geschiedenis van de Joden in de Duitse gebieden — de eerste
vestigingenn van Joden in bepaalde plaatsen langs de Rijn en de Donau
stammenn waarschijnlijk uit de 4e eeuw — is vanaf de tweede helft van
dee Middeleeuwen onder meer steeds gekenmerkt geweest door negatievee discriminatie die, mede afhankelijk van de maatschappelijke positiee van Joden, van tijd tot tijd en van plaats tot plaats verschillende
vormenn aannam. Eeuwenlang bevond het merendeel der Duitse Joden
zichh in de precaire positie van een weliswaar meestal getolereerde maar
ookk door velen benijde en geminachte, gevreesde en gehate minderheid.. Soms stonden zij onder sterke druk zich te bekeren tot het christendom,, soms werden ze verdreven uit hun woonplaatsen, in bepaalde
periodenn werden zij het slachtoffer van gewelddadige vervolging en
massamoord.15 5
Dee in de latere Middeleeuwen toenemende vijandigheid ten opzichtee van Joden ging gepaard met de ontwikkeling van negatieve stereotypee beeldvorming. De voornaamste trekken daarvan zijn ontstaan
uitt een samensmelting van volkse opvattingen in een overwegend agrarischee en nog goeddeels pre-kapitalistische samenleving, met leerstellingenn van de rooms-katholieke kerk. In deze beeldvorming werdenn Joden primair beschouwd als 'Christusmoordenaars', die een
ernstigee bedreiging vormden voor de christelijke kerk en er steeds op
uitt zouden zijn christenen op alle mogelijke manieren uit te buiten.
Voortss werden zij gezien als veroorzakers van ziekten, misoogst en tegenspoed,, als hostie-dieven en -schenners, als bondgenoten van Satan,
vergiftigerss van bronnen en rituele kindermoordenaars.16 Doordat
Jodenn van vrijwel alle agrarische en ambachtelijke beroepen in de
vroeg-modernee samenleving uitgesloten waren — zij golden als Unehrlich,lich, als infaam17 — en evenmin publieke functies mochten bekleden,
warenn stedelijke handel en commercie, definanciëlesector en Vrije beroepen'' voor hen de aangewezen bestaansmogelijkheden. Vóór het
tijdperkk van de industrialisatie waren die mogelijkheden bescheiden
enn stonden juist deze activiteiten in de christelijke agrarische samenlevingg overwegend in een kwade reuk. Het vroeg begonnen en zeer lang
volgehoudenn anti-kapitalisme van de rooms-katholieke kerk associeer269 9
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dee Joden steeds in negatieve zin met geldhandel, rente, woeker en kapitalisme. .
Inn de vele verboden, gedragsbeperkingen en voorschriften die wereldlijkee en geestelijke autoriteiten aan Joden oplegden, kwam deze
beeldvormingg tot uiting en werd tevens het 'ware' karakter ervan bestendigd.188 Behalve door de geïnstitueerde discriminatie werd het negatievee beeld van generatie op generatie gecontinueerd in preken en
geschriftenn en in een omvangrijke orale traditie van sprookjes en
volksverhalen,, gezegden en spreekwoorden. De hervorming in de
Duitsee gebieden in de 16e eeuw, die leidde tot het grotendeels protestantss (Luthers) worden van de bevolking in het noorden en oosten,
hadd aan deze beeldvorming vrijwel niets afgedaan maar haar nagenoeg
integraall overgenomen en in sommige opzichten nog versterkt, vooral
inn het werk van Luther zelf.19
Onderr deze omstandigheden slaagde slechts een klein deel van de
Duitsee Joden erin zich enige welvaart te verschaffen, aangenomen
wordtt dat aan het einde van de 18e eeuw omstreeks 80% van hen tot
dee onderste maatschappelijke laag behoorde. 20 In samenhang met de
brederee maatschappelijke ontwikkeling zette vanaf die tijd evenwel
eenn veelzijdig proces van emancipatie in.
Inn de decennia rond 1800 droegen in West-Europa de gevolgen van de
Fransee revolutie, de ideeën van de Verlichting over humaniteit en rationalisme,, over maatschappelijke vooruitgang en het belang van onderwijs,, en de doorwerking daarvan in staat en politiek bij aan de
emancipatiee van de Joden. Later in de 19e eeuw werd de emancipatie
voorall bevorderd door de ontwikkeling van het liberalisme en de langzaamm doorzettende democratisering. Dit alles was niet afwezig in Midden-Europaa maar stuitte in de Duitse gebieden na de restauratie van
18155 op sterke weerstanden. Zoals geschetst in hoofdstuk IV bleef een
overwegendd reactionaire aristocratie in de staten, legers en bureaucratieënn de toon aangeven, liberale hervormingspogingen mislukten en
werdenn militair onderdrukt, democratiseringstendenties bleven zwak
enn werden door de gevestigde elites sterk tegengewerkt. Het liberalismee in de Duitse gebieden werd in hoge mate nationaal-liberalisme en
hett lange uitblijven van één Duitse staat ontnam aan het Duitse nationalismee de gematigde, egalitaire componenten terwijl juist de meer extreme,, romantische componenten — waaronder eenheid en verheerlijkingg van de volksgemeenschap - op de voorgrond traden. In het
ideologischee nationalisme dat zich in de tweede helft van de 19e eeuw
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inn de Duitse gebieden verbreidde, werden keer op keer scherpe
scheidslijnenn getrokken en tegenstellingen geformuleerd tussen 'het
christelijke'' en 'het joodse', het 'Germaanse' en het 'niet-Germaanse',
hethet 'volkse' en het 'volksvreemde'. Door de wijze waarop de natievormingg in de Duitse gebieden gestalte kreeg, bleef de positie van de
Duitsee Joden kwetsbaar.
Gedurendee het grootste deel van de 19e eeuw hadden zij een specialee juridische status die weliswaar varieerde van staat tot staat en van
stadd tot stad maar die vrijwel onveranderlijk neerkwam op politiek-juridischee achterstelling. Ondanks deze beperkingen en hindernissen en
ondankss de zwakten van het Duitse liberalisme en het democratiseringsprocess slaagde het merendeel van de Duitse Joden erin zich vanaf
hethet einde van de 18e eeuw in drie a vier generaties op te werken tot het
niveauu van de redelijk welvarende en goedgeschoolde Duitse burgerij.211 Pas relatief laat, in de jaren 1869 tot 1871, toen onder Pruisische
hegemoniee het Duitse keizerrijk gevestigd werd, werd van bovenaf gelijkheidd voor de wet in het gehele rijk ingevoerd, achterstelling op basis
vann religie opgeheven en werden Joden politiek gelijkberechtigd met
anderee Duitsers.
Dezee politiek-juridische emancipatie werd door vele Duitse Joden
beschouwdd als een terechte bezegeling van hun maatschappelijke
emancipatiee en als fundament voor verdere ontwikkeling maar riep elderss binnen de Duitse samenleving vrijwel direct sterke weerstanden
op.. Na 1870 ontstond een 'nieuw anti-semitisme' dat in de decennia
daarnaa wijd en zijd verbreid raakte. Het impliceerde allereerst dat
naastt de oudere beeldvorming over Joden nieuwe negatieve stereotypenn tot ontwikkeling kwamen. In toenemende mate werden Joden nu
ookk in negatieve zin geassocieerd met de doorzettende industrialiseringg en daarmee samenhangende onzekerheden: met moderne wetgeving,, met het functioneren van banken en beurzen, met economisch
enn politiek liberalisme, en met democratisch socialisme, kortom met
alless dat door grote groepen Duitsers, vooral in de middenlagen, als
bedreigendd werd ervaren in de veelomvattende maatschappelijke
veranderingenn die zich voordeden. In dit 'nieuwe' anti-semitisme verschoofdee ideologische fundering van een overwegend religieuze argumentatiee naar een meer seculiere nationalistisch-racistische redeneertrant."" Overigens was het belang van deze verschuiving betrekkelijk:
inn anti-semitische verhandelingen en activiteiten werden elementen
vann de 'oude' en de 'nieuwe' stereotypen moeiteloos dooreen gemengd,, beide redeneerwijzen bleven gevangen in soortgelijk magisch
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groepsdenkenn en bij beide was het doel hetzelfde: verdachtmaking, belasteringg en meer of minder agressieve bejegening en buitensluiting
vann Joden.
Eenn tweede ontwikkeling was dat door de, overigens beperkte, democratiseringg ten tijde van het Tweede Rijk ruimte ontstond voor het
oprichtenn van genootschappen, verenigingen en politieke partijen met
anti-semitischee doelstellingen. In 1881 werd voor het eerst een politicus
mett een uitgesproken anti-semitisch programma, de christelijk-sociale
politicuss Stöcker, als afgevaardigde in de Rijksdag gekozen; in 1893
warenn onder de in totaal 397 leden van de Rijksdag 16 afgevaardigden
vann diverse anti-semitische partijen. i3 Ernstiger was wellicht dat antisemitismee ook doordrong in veel grotere politieke groeperingen zoals
dee conservatieven en de nationaal-liberalen, de voornaamste politieke
steunpilarenn van het Tweede Rijk.
Ditt hing samen met een derde ontwikkeling in deze decennia: antisemitischee opinies en houdingen werden 'respectabel'. Waar gevestigdee politieke, economische en culturele elites voorheen anti-semitisme
vaakk als enigszins beneden hun stand hadden getaxeerd, gingen zij,
doorr toenemend nationalisme en uit opportunistische overwegingen,
zichh meer anti-semitisch opstellen. Binnen de Duitse universiteiten en
hogescholenn raakten nationalisme en anti-semitisme nauw met elkaar
verstrengeldd en diepgaand verankerd, en beïnvloedden zo het wereldbeeldd van nieuwe generaties studenten die later leidende posities verwiervenn in het Tweede Rijk, de Weimarrepubliek en het Derde Rijk.24
Inn de vele nationalistische organisaties uit deze tijd was anti-semitisme
vanzelfsprekend.. Slechts een deel van de progressieve liberalen en van
dee sociaal-democraten bleven vrij van anti-semitisme en wezen het expliciett af. Aan het begin van de 20e eeuw was het anti-semitisme in allerleii vormen dan ook zeer reëel aanwezig in de Duitse samenleving,
vann hoog tot laag, van uiterst rechts tot centrum-links, van katholiek
enn protestant tot ongelovig en van oud tot jong.25
Getalsmatigg waren de Duitse joden altijd een zeer kleine minderheidd geweest. Van de 40,9 miljoen inwoners van het Rijk in 1870 goldenn 512.000 als joods (ruim 1%), begin 1933 vormden ruim 503.000
Jodenn omstreeks 0,75% van de bevolking/ 6 Van de laatsten was ruim
80%% in Duitsland geboren uit families die meestal al vele generaties in
Duitsee gebieden hadden geleefd; een kleine 20% bestond uit immigranten,, meest uit Polen, de Baltische staten en de Oekraïne, de zogenoemdee Ostjuden, die in veel gevallen ook hun oude nationaliteit behoudenn hadden. In 1870 vormde het merendeel van de Joden in
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Duitslandd geen hechte gemeenschap meer - wat in orthodoxe kring
ernstigg betreurd werd — en de processen van emancipatie, van industrialiseringg en urbanisering, van secularisering en uitbreiding van het
onderwijs,, die de Duitse samenleving als geheel kenmerkten, droegen
verderr bij aan het losser worden van onderlinge banden uit de pre-industriëlee tijd. Aan het begin van de jaren 30 woonden Joden verspreid
inn het Rijk over ruim 1600 plaatsen - steden en dorpen; het merendeel
(ruimm 70%) leefde echter in de grotere steden met meer dan 100.000
inwoners.. De drie grootste concentraties waren in Frankfurt (4,7%
vann de totale bevolking), Berlijn (3,7%) en Breslau (3,2%). Van de beroepsbevolkingg was ongeveer de helft zelfstandig werkzaam, de andere
helftt in loondienst. Ruim 60% was werkzaam in handel en dienstverlening,, ongeveer 25% in de industriële sector, en ruim 10% in vrije beroepen,, vooral juridische en medische. Velen beschouwden zichzelf als
niet-religieus,, de meesten waren religieus-liberaal, een minderheid van
omstreekss 15% was orthodox. Ten tijde van de Republiek van Weimar
steundenn de meesten de liberale Deutsche Demokratische Partei en omstreekss eenderde de sociaal-democratische SPD. Kleine minderheden
stondenn politiek links en rechts van dit midden.27
Niettegenstaandee de lange geschiedenis van stigmatisering en stereotypering,, van discriminatie en buitensluiting, identificeerde het overgrotee deel van de Duitse Joden zich in de loop van de 19e eeuw in toenemendee mate met de Duitse samenleving en cultuur. Zij voelden zich
Duits,, en in veel opzichten kan de tijd tussen 1870 en 1930 beschouwd
wordenn als een periode van hoogtij voor de Duitse Joden, ondanks de
opkomstt van het 'nieuwe' anti-semitisme in de laatste decennia van de
19ee eeuw. Een duidelijke kentering deed zich voor ten tijde van de Eerstee Wereldoorlog: in het najaar van 1916 besloot de Duitse legerleiding,
waarschijnlijkk op instigatie van generaal Ludendorff, tot een Judenzdhlung'mlung'm het leger over te gaan op grond van het aanhoudende kwaadaardigee gerucht dat Joden zich zouden onttrekken aan frontdienst.28
Directt na de wapenstilstand van november 1918 leefde het anti-semitismee heftig op in Duitsland waarbij onder meer zowel het ontstaan als
hett verlies van de oorlog werden toegeschreven aan 'een internationale
Joodsee samenzwering'.
Dee verloren oorlog, de door velen als bedreigend ervaren Russische
revolutiee van 1917 en de opkomst van het communisme, de links-revolutionairee bewegingen in 1918 en 1919 in Duitsland zelf, de vestigingg van de Weimarrepubliek en de grote politieke en economische
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moeilijkhedenn waarmee deze te kampen kreeg, creëerden bij miljoenenn Duitsers een diep gevoel van crisis en van collectieve paranoia. In
datt klimaat nam de ontvankelijkheid voor radicale politieke ideeën
toee en onder condities van depacificering en politiek geweld begonnenn vormen van extreem nationalisme, gekoppeld aan virulent antisemitisme,, aan kracht te winnen. In dat klimaat ontstond ook de nationaal-socialistischee beweging en kwamen de voornaamste politieke
opvattingenn van Adolf Hitler tot stand. Voor de periode van Weimar
zijnn omstreeks 430 anti-semitische verenigingen en genootschappen
geteldd en meer dan 700 anti-semitische periodieken. Tussen 1923 en
19311 werden 106 maal vernielingen aangericht op Joodse kerkhoven
enn werden synagogen 40 maal het object van gewelddadig politiek
vandalisme.. Begin 1930 werden in Berlijn acht Joden door nationaalsocialistenn vermoord, enkele maanden later ruim 70 zwaar gewond.19
Ookk vóór 1933 waren de Duitse Joden dus zeker niet gevrijwaard van
vijandigee bejegening maar na de benoeming op 30 januari 1933 van
Hitlerr tot rijkskanselier en het aantreden van zijn kabinet trad een fundamentelee wending op: de wijdverbreide discriminatie werd ontwikkeldd tot systematische vervolging van staatswege, die tot het begin van
dee oorlog in september 1939 steeds ernstiger vormen aannam. In zeseneenhalfjaarr werd in Duitsland een patroon van vervolging gevormd
datt vanaf 1939 voor de voornaamste organisatoren van de vervolging
ookk kon fungeren als een model voor de vervolgingen die daarna in de
veroverdee en bezette gebieden in een veel korter tijdsbestek maar in
grotee trekken op dezelfde wijze werden doorgezet. In het vervolgingsprocess tussen 1933 en het begin van de oorlog in september 1939 kunnenn verschillende in elkaar overlopende fasen onderkend worden.
Hierr worden een drietal fasen onderscheiden. De eerste fase duurde
vann januari 1933 tot september 1935 toen op de nationaal-socialistische
partijdagenn in Neurenberg de zogeheten Neurenberger wetten werden
afgekondigd.. Daarmee zette de tweede fase in die liep tot november
19388 toen over geheel Duitsland een centraal geïnstigeerde, zeer ernstigee pogrom plaatsvond. Daarna begon de derde fase tot in september
19399 het Rekhssicherheitshauptamt (RSHA) onder leiding van Reinhardtt Heydrich nagenoeg absolute macht over de Joden in Duitsland
gegevenn werd.3° Deze drie fasen zijn niet scherp van elkaar af te bakenen,, zij dienen vooral om in het kader van dit hoofdstuk de verschillendee elkaar opvolgende stappen in het vervolgingsproces en het patroonn van cumulatieve verscherping te belichten.
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Eenn eerste indruk van het vervolgingsproces tussen 1933 en 1939 geven
dee volgende ooggetuigeverslagen van vervolgingsincidenten uit verschillendee delen van Duitsland. 31
PfalzPfalz (1934). Ein jüdischer Wahler aus Speyer glaubte dem Wahlterror
dadurchh entgehen zu können, dass er mit Stimmschein in Pirmasens
wahlenn wollte. Als ihm ein ausgeflilker Ja-Zettel übergeben wurde,
verlangtee er einen unbeschriebenen Zettel. Er wurde daraufhin sofort
zusammengeschlagenn und die Treppe hinunter geworfen. Dort nahmenn ihn SS-leute in Empfang, schleppten ihn ins Braune Haus und
erklartenn dort, er habe den Führer beleidigt. Nach einen weiteren
tuchtigenn Tracht Prügel, liess man ihn blutüberstromt laufen, prügelte
ihnn aber noch zum Bahnhof.
Hessen-KasselHessen-Kassel (1935). i n Seligenstadt a. Main {rund 9000 Einwohner)
betriebb eine jüdische Witwe nach dem Tode ihres Mannes die Metzgereii weiter. Der von ihr beschaftigte Geselle stellte ihr nach. Als ihn die
Witwee entschieden zurechtwies und ihm die Endassung ankündigte,
denunziertee er die Frau bei der SA-Führung, sie verkaufe verdorbenes
Fleisch.. Die NSDAP- und SA-leitungen des Ortes erkannten diese
Anzeigee als Racheakt und unternahmen nichts gegen die Frau. Darauf
holtee der Denunziant SA aus Offenbach a. Main. Die Witwe wurde
vonn diesen SA-Leute misshandelt, mit einem Schild behangt und
durchh den ganzen Ort geruhrt, dann verhaftet. Ein alterer Mann, Katholik,, der den ganzen Aufzug sah, rief den Marschierenden zu: "Witwenn und Waisen kann man leicht beschmeissen!" Er wurde sofort
starkk verpriigelt und ebenfalls verhaftet.
BadenBaden (1935). Wahrend wir im Grenzgebiet bis vor kurzem nicht viel
vonn einem Kampf gegen die Juden gemerkt haben, ist dies seit einigen
Wochenn anders geworden. Das Vorgehen gegen die Juden setzt mit
einerr Wucht ein, die geradezu iiberrascht hat. (..) Die Stimmung der
Bevölkerungg über das Vorgehen gegen die Juden ist verschieden.
Wahrendd ein Teil davon natürlich begeistert ist, wird andererseits das
Vorgehenn von vielen verabscheut. Bis vor wenigen Tagen konnte man
vonn einem geringeren Besuch der jüdische Geschafte nicht sprechen.
Auff die scharfen Zeitungsartikel hin und auf die Drohungen, die
Namenn der Kaufer in den Zeitungen zu veröffentlichen, haben es jedochh viele mit der Angst zu tun bekommen und getrauen sich nicht
mehrr in ein jüdisches Geschaft. Viele Beamte, die durch ihre Frauen
diee Einkaufe noch in diese Lade machen liessen, haben nun nicht
mehrr den Mut dazu.
(1936).(1936). Der Kampf gegen die Juden hat alle Gebiete ergriffen. Die Zahl
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derr anti-jüdischen Massnahmen ist unübersehbar.(„) Die PreussischSüddeutschee Klassenlotterie hat von ihren Kollekteuren den Ariernachweiss verlangt.(..) Juden ist der Zutritt zu samdichen stadtischen
Schwimm-- und Bade-Anstalten Düsseldorfs verboten worden. - Jüdischee Viehhandler in Ulm, die (landesüblicherweise) Bauern, Bauerinnenn oder deren erwachsene Kinder mit "Du" anreden, werden wegen
grobemm Unfug bestraft. - Juden werden in Tilsit nicht mehr durch
Maklerr bedient. - Der gemeinsame Besuch öffentlichen Gaststatten
durchh Juden und Arierinnen gilt als polizeiwidriges Verhalten. — Das
Adressbuchh des deutschen Buchhandels 1936 enthalt keine jüdischen
Buchhandlungenn mehr. - Der Stuttgarter NSDAP-Kreisleiter hat die
Anbringungg der Schilder: "Deutsches Geschaft" an allen arischen Geschaftenn angeordnet.
OberschUsienOberschUsien (1957). Die Schutzpolizei in Gleiwitz, Beuthen und
denburgg war angewiesen, "Jüdenlisten" anzufertigen, die den NaziOrganisationenn ausgehandigt wurden. Am 28. und 29.JUÜ brachen in
ganzz Oberschlesien Pogrome aus. In Beuthen wurden die Ausschreitungenn im SA-Heim vorbereitet. Man wahlte durchwegs Burschen
vonn 12 bis 15 Jahren aus, die von der dortigen Frauenschaft in Uniform
angefuhrtt wurden. Sie schlugen die Scheiben und Turen der Synagoge
ein,, beschmierten die Wande, überrannten den Synagogendiener, verprügekenn ihn und vernichteten viele Gegenstande. (..) Nach den
Sturmm auf die Synagoge rottete sich die HJ auf dem Beuthener Ring
zusammenn und stürmte ein Obstgeschaft, das einem Juden gehort,
warff die Waren auf die Strasse, plünderte und vertrieb den Inhaber,
derr sich an die Schutzpolizei gewendet hatte, aber von ihn abgewiesen
wordenn war.

SüdwestDeutschlandSüdwestDeutschland (Saarpfalz, 1939). Durch Zufall kam ic
Platzz vorbei, an dem die Juden zusammengetrieben wurden, die in der
Stadtt eingefangen oder in den Wohnungen abgeholt worden waren.
Diesenn Eindruck werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen.
SA,, SS, Polizei hatten Privatautos requiriert und brachten nach und
nachh ihre Gefangenen, Manner, Greise, Frauen und sogar Kinder herbeigeschleppt.beigeschleppt. Jedesmal, wenn ein Jude dem Wagen entstieg, setz
einn Gejohle der Jugend und einiger hysterischer Frauen ein. Man sah
bekanntee Geschaftsleute, Arbeiter, Arzte und alte Invaliden. Eine sehr
bekannte,, und früher sehr angesehene Persönlichkeit von weit über 70
Jahrenn wirkte besonders ergreifend auf die Zuschauer. Die Frauen und
Kinderr sperrte man in einen Raum, die Manner standen den ganzen
Tagg im Freien herum und bekamen nichts zu Essen. Erst abends wurdenn sie abtransportiert zur Grenze, von wo sie aber am nachsten Tag
schonn wieder zurückkamen, weil die Franzosen sie nicht durchliessen.
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Dannn mussten die Leute erneut vor dem herbeigerufenen Gesindel
stehen,, bis sie nach Dachau abtransportiert wurden.
Dezee ooggetuigeverslagen verslagen illustreren onder meer het voortdurende,, heimelijke en publieke, gebruik van geweldsdreiging en geweldd als vervolgingsmiddel; wijzen waarop individuele rancune en
haatt kunnen samenvloeien met collectief georganiseerde terreur; uiteenlopendee reacties van de niet-joodse Duitse bevolking op vervolging
vann Joden; de toenemende terrorisering van de samenleving; de steeds
verdergaandee ontrechting en vernedering van de Joden; en tenslotte
eenn mislukte poging tot gewelddadige verdrijving van de Joodse inwonerss van een Duits grensstadje over de nationale grens, gevolgd door
hunn deportatie naar het concentratiekamp Dachau.
Inn deze en talloze soortgelijke gebeurtenissen in Duitsland tussen
19333 en 1939 kwam het vervolgingsproces tot uiting - in zekere zin bestondd het uit vele honderdduizenden van dergelijke voorvallen — maar
dee specifieke vervolgingsincidenten en de gedragingen van degenen
diee daarbij betrokken waren, kunnen slechts begrepen worden door ze
tee beschouwen binnen de context van het vervolgingsproces als geheel
zoalss dat gestalte kreeg binnen de meeromvattende ontwikkeling van
hett Derde Rijk.
3 .. DE EERSTE FASE VAN D E V E R V O L G I N G , 1 9 3 3 - I 9 3 5

Hoewell in Duitsland in 1920 nog bijna eenderde deel (31%) van de totalee beroepsbevolking werkzaam was in de landbouw, was de Duitse
samenlevingg in de decennia rond 1900 overwegend een industriële samenlevingg geworden. Dat hield onder meer in dat de algehele maatschappelijkee differentiatie ver ontwikkeld was. Het pendant daarvan
opp politiek niveau, een wijdvertakte, coördinerende en regulerende
staatsoverheid,, in Duitsland centraal en federatief georganiseerd, raaktee aan alle sectoren van het maatschappelijk leven en aan ieders individuelee bestaan. Binnen zo'n staatssamenleving berusten een groot deel
vann het alledaagse sociale verkeer, vele betrekkingen tussen individuele
mensenn en maatschappelijke groepen, onderlinge machtsverhoudingen,, individuele rechten en plichten, de garantie van persoonlijke veiligheidd en de bescherming van bezit - de gehele 'status quo' kortom inn laatste instantie op wettelijk vastgelegde grondrechten, wettelijke
reguleringg van talloze sociale activiteiten en op de wijzen waarop deze
doorr de staat routinematig gehandhaafd worden door middel van bu277 7
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reaucratie,, rechtspraak en geweldsmonopolie. Dat gold ook voor
Duitslandd en de nationaal-socialistische overname van de centrale
staatsmachtt op 30 januari 1933 betekende dan ook dat vanaf dat momentt diepgaande veranderingen in de Duitse samenleving en in alle
individuelee en collectieve betrekkingen tussen mensen in die samenlevingg op gang kwamen. In korte tijd werd het gehele politieke stelsel
doorr middel van pseudo-legale maatregelen en het systematisch gebruikk van politiek geweld fundamenteel gewijzigd en werden de voornaamstee grondwettige instituties van de Duitse staat nagenoeg volledigg gecorrumpeerd.
Hett kan uitgesloten worden geacht dat Hitler en de nationaal-socialistischee partij op eigen kracht de staatsmacht in Duitsland hadden
kunnenn overnemen. Hitler's benoeming als rijkskanselier door staatspresidentt Von Hindenburg kwam uiteindelijk tot stand door een reeks
ingewikkeldee politieke intriges onder instemming van gevestigde conservatievee en nationalistische agrarische, industriële, financiële en militairee elites en belangengroepen die in Hitler een instrument zagen om
eenn door hen gewenst anti-democratisch en anti-socialistisch autoritairr regime te vestigen. Eenmaal benoemd wist Hitler evenwel met behulpp van de beide nationaal-socialistische ministers in zijn kabinet,
Frickk en Göring, binnen een halfjaar zijn machtspositie en die van zijn
partijj zodanig te versterken dat Duitsland halverwege 1933 in vele opzichtenn een dictatoriaal éénpartij-regime was geworden met totalitaire
trekken. .
Driee ontwikkelingen waren daarbij van doorslaggevende betekenis.
Allereerstt slaagde Hitler erin de uitvoerende macht van zijn regering
zeerr aanzienlijk te vergroten door feitelijke opheffing van de trias politica:: regeren bij volmacht en decreet, een praktijk die ten dele al in de
laatstee jaren van Weimar was gegroeid, werd regel. Ten tweede werd de
autonomiee van alle Duitse deelstaten te niet gedaan en werden overal
overwegendd nationaal-socialistische regimes gevestigd door een meestall zorgvuldig gecoördineerde combinatie van maatregelen van 'bovenaf',, vanuit de centrale regering, en politiek geweld van 'onderop', door
dee paramilitaire organisaties van de partij. De federatieve structuur
vann Duitsland werd in feite opgeheven en een sterke centralisering
werdd tot stand gebracht. Ten derde werden alle individuele grondrechtenn opgeschort, alle andere politieke partijen uitgeschakeld, en talloze
maatschappelijkee organisaties onderworpen aan nationaal-socialistischee Gleichschaltung. Deze hele ontwikkeling impliceerde dat de pluralistischee politieke en maatschappelijke orde in Duitsland tot op
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grotee hoogte beëindigd werd en de staatsmacht voortaan vrijwel onbelemmerdd voor nationaal-socialistische doeleinden kon worden aangewend.. Daarmee werd ook een proces van terrorisering van de samenlevingg ingeluid en was een van de voornaamste condities voor
vervolgingg vervuld.32
Hett besef van deze samenhangen was het scherpst onder de nationaal-socialistischee leiders, die doelbewust en zonder scrupules onbegrensdee machtsuitbreiding nastreefden; bij hun meest uitgesproken
politiekee tegenstanders, onder andere binnen de sociaal-democratischee en communistische partijen; onder sommige intellectuelen en
onderr een deel van de Joden in Duitsland. Van de laatsten pleegden
velee tientallen onder druk van soms al zeer bedreigende omstandighedenn zelfmoord, zoveel dat bijvoorbeeld in Keulen door joodse leiders
publiekelijkk werd opgeroepen niet te kiezen voor deze uitweg. Tegelijkertijdd maakten tienduizenden anderen zich op voor emigratie. In
19333 emigreerden omstreeks 38.000 Joden. Tussen uiteenlopende
joodsee organisaties, die ook verschillend op de machtsovername reageerden,, begonnen besprekingen over de politieke toestand en de
joodsee pers publiceerde defensieve artikelen.33
Hett nieuwe regime beschikte niet over een uitgewerkt plan voor systematischee vervolging van de Duitse Joden, er was geen scenario van vervolging.. Maar er was wel een fundamenteel anti-semitisch partijprogrammaa dat nu tot staatsprogramma kon worden en op plaatselijk
niveauu was binnen de lokale nationaal-socialistische organisaties veelal
eenn rabiate jodenhaat gecultiveerd.
Hett ideologisch uitgangspunt was het zogenoemde 25-punten programmaa dat begin 1920 was afgekondigd toen de Deutsche Arbeiterparteitei naar Oostenrijks en Sudetenduits voorbeeld werd omgedoopt tot
dee National-sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Het nationaal-socialismee was een product van de Eerste Wereldoorlog maar sloot ook
nauww aan bij het vooroorlogse radicale nationalisme in Duitsland.
Dezee dubbele wortels kwamen tot uiting in een mengsel van ideologischee elementen die in de vorm van eisen en globale slagzinnen in het
programmaprogramma geformuleerd waren. De afzonderlijke punten, verwoord
inn artikelvorm, weerspiegelden opvattingen en sentimenten die in allerleii combinaties in brede lagen van de Duitse bevolking na 1918 gemeengoedd waren.
Hett eerste artikel bevatte de eis dat alle Duitsers zich op grond van
hethet zelfbeschikkingsrecht der volken aaneen zouden sluiten tot één
279 9

CIVILISERINGG EN DECIVI LISERI NG

Groot-Duitsland.. Daarna werd gelijkberechtiging van het Duitse volk
tegenoverr andere naties geëist en de opheffing van de vredesverdragen
vann Versailles en St. Germain. Vervolgens werden 'land en bodem'
(koloniën)) verlangt om het volk te kunnen voeden en het bevolkingsoverschott te vestigen. Het vierde artikel bepaalde dat slechts diegenen
staatsburgerr konden zijn die ook Volksgenosse waren. Dit laatste was
uitsluitendd mogelijk voor hen die van deutschen Blutes waren, ongeachtt religieuze overtuiging. En de slotzin van dit artikel luidde: Kein
JudeJude kann daher Volksgenosse sein. In volgende artikelen werd onder
meerr bepaald dat uitsluitend staatsburgers het recht hadden over leidingg en wetten van de staat mee te beslissen, dat niet-staatsburgers
slechtss 'als gast' in Duitsland konden verblijven, onder 'vreemdelingenwetgeving'' stonden, en uitgewezen dienden te worden in het geval
dee staat er niet in zou slagen de gehele bevolking te voorzien van voedsell en besraansmiddelen. Verdere immigratie van 'niet-Duitsers' diendee verhinderd te worden en elke 'niet-Duitser' die na 2 augustus 1914,
dee eerste dag van de oorlog, geïmmigreerd was, zou gedwongen moetenn worden Duitsland direct te verlaten. Hoewel wel gesteld is dat het
nationaal-socialistischee partijprogramma geen belangrijke rol speelde
inn de nationaal-socialistische politiek, werden de bovenstaande punten
naa 1933 in de buitenlandse en binnenlandse politiek voor een groot
deell gerealiseerd.14

Dee socialistische en anti-kapitalistische elementen in het programmaa kwamen onder andere tot uitdrukking in de artikelen die bepaaldenn dat alle staatsburgers gelijke rechten en plichten hadden, dat het
dee eerste taak van de staat was om te zorgen voor bestaansmiddelen
voorr de staatsburgers en dat het de eerste plicht was van de laatsten om
arbeidd te verrichten, waarbij de activiteiten van het individu niet ten
kostee mochten gaan van het algemeen belang maar ten nutte van de
(volks)gemeenschapp moesten komen. Voorts dienden arbeidsloze inkomenss afgeschaft te worden, moesten 'de ketenen van de renteslavernij',, de Zinsknechtschafi, verbroken worden, dienden oorlogswinsten
inn beslag genomen te worden, werd verstatelijking van 'de trusts'
geëist,, winstdeling in grote ondernemingen, grootschalige uitbreiding
vann ouderdomsvoorzieningen, maatregelen ten gunste van een 'gezonde'' middenstand, landhervorming en verhindering van grondspeculatie.. O o k werd 'meedogenloze strijd' geëist tegen 'allen die door hun activiteitenn het gemeenschapsbelang schade toebrachten', deze gemeine
Volksverbrecher,Volksverbrecher, zoals 'woekeraars en zwendelaars', verdiend
doodstraf,, ohne Rücksichtname auf Konfession und Rasse. Tijdgenoten
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inn Duitsland kon het nauwelijks ontgaan dat dit artikel 18 in het bijzonderr gericht was tegen Joden.
Dee anti-kapitalistische en socialistische ideologische elementen
warenn voor een deel van de partijleden en voor veel kiezers na het uitbrekenn van de economische crisis in 1929 ongetwijfeld van belang om
zichh achter de nationaal-socialistische beweging te scharen, hoe vaag
enn algemeen ze ook geformuleerd waren. Anderzijds vormden ze voor
dee meer behoudende en meer bezittende delen van de Duitse bevolkingg een reden voor terughoudendheid. Om die terughoudendheid te
verminderenn werden de anti-kapitalistische punten door een deel van
hethet leiderschap, onder wie Hider, in toespraken en propaganda vooral
verbondenn met anti-joodse beweringen, waarbij nauw werd aangeslotenn op al veel langer bestaande opvattingen en sentimenten. Het merendeell van de nationaal-socialistische leiders had geen enkele reële affiniteitfiniteit met de socialistische traditie en geenszins de bedoeling de
kapitalistischee organisatie van de economie te hervormen.35
Dee anti-semitische doelstellingen in het programma wezen allereerstt in de richting van het zichtbaar maken, het identificeren en registrerenn en vervolgens staatsrechtelijk en maatschappelijk ontrechten en
uitsluitenn van Joden. Zoals blijkt uit het programma werden daarnaast
toespelingenn gemaakt op confiscatie van bezittingen, op gedwongen
uitwijzingg en deportatie, en werd gedreigd met de doodstraf. In hun
globalee formulering vormden al deze aspecten samen nog geen uitgewerktt plan voor vervolging maar gaven zij wel op hoofdlijnen aan in
welkee richting de nationaal-socialistische politiek ten opzichte van de
Jodenn zou gaan.
Vanaff het begin in 1920 was de NSDAP een militante en activistische
bewegingg met een sterk propagandistisch karakter. In de eigen pers, in
openbareopenbare redevoeringen, bij massamanifestaties en demonstraties
werdd steeds gehamerd op het beperkte aantal eenvoudig geformuleerdee punten uit het programma. De partij-organisatie, deels gemodelleerdd naar de communistische partij, was sterk hiërarchisch vormgegevenn op basis van het Führer-pnncipe, er heerste een grote voorkeur
voorr militaire organisatievormen, militaire symboliek en retoriek en
voorr een agressieve en gewelddadige houding. Deze laatste elementen,
inclusieff een algemeen gedeeld geloof in geweld als effectief politiek
middell en een sinistere verheerlijking van geweld, waren vooral belichaamdd in de paramilitaire ordedienst van de partij. Opgericht als
TurnTurn und Sportabteilungwerd deze in 1921 omgedoopt in Sturmabtei281 1
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lunglung (SA). De SA bestond voor een deel uit veteranen, voormalige officierenn en soldaten, uit de Eerste Wereldoorlog, uit leden van de vrijkorpsen,, actief in de eerste jaren na de oorlog, en telde ook vele werklozenn en enthousiaste jongeren uit uiteenlopende stedelijke en
plattelandsmilieuss onder zijn leden. Men legde zich toe op provocerendee marsen en demonstraties, gewelddadige verstoring van politieke
bijeenkomstenn van andere partijen, intimidatie van politiek andersdenkendenn en Joden, op straatterreur en vechtpartijen met andere ordediensten.. Begin 1933 omvatte de SA omstreeks 450.000 man, waarmeee de organisatie ruim viermaal zo groot was als het reguliere Duitse
leger.. Binnen de SA was de SS {Schutzstaffel} speciaal belast met de beveiligingg van de partijleiding en met politietaken en spionage binnen
dee partij. Tussen 1929 en 1933 groeide de SS van omstreeks 280 tot
ruimm 50.000 man. Juist binnen de SA was het geloof in de met geweld
aff te dwingen revolutionaire doelstellingen van de nationaal-socialistischee beweging tamelijk sterk aanwezig en de over geheel Duitsland
verspreidee organisatie speelde aanvankelijk een belangrijke rol bij het
opp gang komen van de terrorisering van de samenleving en het vervolgingsprocess van de Joden. 36
Directt na de machtsovername werden in februari en maart 1933 op
plaatselijkk niveau en veelal op initiatief van lokale en regionale nationaal-socialistischee partijfunctionarissen en SA-leiders overal in Duitslandd gewelddadige acties ondernomen tegen personen, groepen en
organisatiess die als vijanden van het nationaal-socialisme of als Reichsfeindefeinde beschouwd werden. Na jaren van steeds opnieuw opgezweept
fanatismee was de benoeming van Hitler tot rijkskanselier voor hen het
tekenn dat de nationaal-socialistische revolutie nu dan toch eindelijk
zouu beginnen. Al vóór maar vooral na de Rij ksdagbrand van 28 februarii 1933, die in nationaal-socialistische kring ten onrechte algemeen
werdd geduid als het begin van een communistische opstand, werden
bestuurderss en leden van linkse partijen en vakbonden, communisten,
socialistenn en sociaal-democraten, maar ook Joden en persoonlijke vijandenn van lokale nationaal-socialisten aangehouden, geïntimideerd,
mishandeldd en opgesloten, vaak in kelderruimten onder plaatselijke
SA-lokalenn {Bunkern} en in zogeheten Bruine Huizen, lokale partijcentra.. Onder het mom van Schutzhaft werden tienduizenden gearresteerd,, enkele honderden werden vermoord, onder wie tientallen
Joden,, en in oude kazerne's en verlaten fabrieken werden door SA-eenhedenn tal van geïmproviseerde gevangenissen en concentratiekampen
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ingericht.377 Ook vonden vele gewelddadige overvallen plaats op partijkantorenn van linkse partijen, redactiebureaus van linkse kranten en
tijdschriften,, op Joodse winkels, op gemeentehuizen en vakbondscentra,, en werden allerlei overheidsinstellingen, bedrijven, verenigingen
enn maatschappelijke organisaties gedwongen 'SA-commissarissen' toe
tee laten.
Hett merendeel van deze acties vond aanvankelijk nagenoeg geheel
buitenn de reguliere justitie en politie om plaats. De politie, vaak gealarmeerdd door gewone burgers, trad soms op tegen de SA-acties, stemde
err echter ook stilzwijgend mee in, bleef aarzelend of tegenstrijdig
optreden,, of onthield zich geheel van ingrijpen. Dit werd ook veroorzaaktt door het feit dat nationaal-socialisten nu in hoog tempo benoemdd werden op hoge politieposten en doordat direct na de machtsovernamee 40.000 leden van de SA en 10.000 leden van de Stahlhelm,
eenn rechtse, nationalistische organisatie van oudstrijders, als zogenaamdee hulppolitie waren aangesteld. Verre van zich als hulppolitie te
gedragenn voerden deze eenheden hun eigen 'strijd tegen marxisme, Jodendomm en reactie'. De later als wilde Einzelaktionen bestempelde actiess werden in veel gevallen, soms vantevoren maar vaker nadien, van
'bovenaf'' gedekt.38
Eenn deel van de nationaal-socialistische leiders en de partijpers bagatelliseerden,, vergoeilijkten of rechtvaardigden deze gebeurtenissen
alss 'noodzakelijke zelfverdediging van de staat' of als 'legitieme uitbarstingenn van volkswoede'. Maar de omvang en openbaarheid van de actiess was zodanig dat ze voor elke Duitser duidelijk zichtbaar waren en
naastt instemming in brede kring ook op grote schaal onrust teweegbrachten.. Binnen hogere echelons van de nationaal-socialistische partijleidingg werd beseft dat het nieuwe regime zich nog maar in de eerste
fasee van vestiging bevond en vooralsnog rekening diende te houden
mett de publieke opinie, de president en machtige conservatieve en
'burgerlijk-nationalistische'' krachten die wel een autoritair en nationalistischh regime wensten maar geen 'revolutionaire' gewelddadige acties.
Binnenn het kabinet en het centrale staatsapparaat werd gevreesd voor
toenemendee wanorde, verlies aan beheersing over de binnenlandse
ontwikkelingenn en negatieve repercussies vanuit het buitenland waar
viaa diplomatieke kanalen en de pers gerapporteerd werd over de gebeurtenissenn in Duitsland.39
Verschillendee maatregelen werden genomen om de 'orde' te herstellen.. Binnen de partij en de SA werden parolen afgegeven die aandrongenn op meer disciplinering en planmatige leiding van bovenaf — zo
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konn ook Hitler publiekelijk afgeschilderd worden als 'matigende
kracht'.. Stuk voor stuk werden de 'wilde' gevangenissen en concentratiekampenn opgeheven en vervangen door een beperkt aantal kampen
onderr leiding van de SS. Voorts vormden een aantal hoge partij-, SAenn SS-functionarissen een tegen de Joden gericht boycot-comité onderr de naam 'Centraal comité ter verdediging tegen Joodse gruwelenn boycotpropaganda' - en werd i april 1933 uitgeroepen tot dag voor
dee landelijke boycot van Joden.40 Achter de schermen werd in de
Rijkskanselarijj en het Ministerie van Binnenlandse Zaken door ambtelijkee werkgroepen de eerste anti-joodse wetgeving voorbereid, die tevenss moest dienen om een deel van de onwettige acties van de eerste
paarr maanden achteraf te legaliseren.
Dee georganiseerde boycot, die op veel plaatsen in feite tot 4 april
duurde,, trof joodse winkels, synagogen, organisaties en ondernemingen,, en ambtenaren, artsen en advocaten, scholieren en studenten, onderwijzerss en leraren, kantoorbedienden en arbeiders. Op plaatselijk
niveauu was vaak algemeen bekend wie joods was, bovendien beschiktenn lokale autoriteiten en partij-afdelingen over al eerder opgestelde
zogenoemdee 'Jodenlijsten' met namen en adressen. Ook werden plattegrondenn van buurten en straten gepubliceerd waarop aangegeven
wass waar Joden woonden of hun beroep of bedrijf uitoefenden. Er
werdenn massamanifestaties gehouden waar felle anti-semitische toesprakenn werden afgestoken en voor joodse winkels en bedrijven, artsen-- en tandartsenpraktijken en advocatenkantoren werd SA geposteerd.. Winkels en woonhuizen werden beschilderd met de davidsster
enn het woord Jude, borden werden opgehangen waarop Duitsers werdenn opgeroepen 'zich te verweren' door niet bij Joden te kopen, ruiten
werdenn ingegooid of met straatvuil besmeurd, winkeliers en personeel
werdenn bedreigd en mishandeld, en klanten werden gewaarschuwd
nietss te kopen. Wie dat toch deed, werd uitgescholden, nagejouwd en
somss mishandeld, ook werden van klanten wel namen genoteerd of
foto'ss gemaakt. Die werden soms later gepubliceerd of in uitstalkasten
opp straat opgehangen met bijschriften als Judenknecht of Judenjreund.
Hierr en daar werden inktstempels gebruikt die kopers in het gezicht
werdenn gedrukt: Wir Verrater kauften beijuden. Scholieren, studenten,
werknemerss en anderen werden geïntimideerd en geterroriseerd door
mede-scholieren,, mede-studenten en collega's. De boycot werd grotendeelss actief doorgevoerd door SA in uniform en leden van andere
partij-organisatiess zoals de Hitler-Jugend (14 tot 18 jaar), de NS-vrouwenbond,, NS-studenten en NS-organisaties van leraren, artsen en ju284 4
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risten.. Ook werd actief deelgenomen door sommigen uit de niet-georganiseerdee bevolking maar uit beschrijvingen blijkt dat het publiek
zichh grotendeels beperkte tot toekijken en het vermijden van incidenten.. Een enkele keer werd vanuit het publiek geprotesteerd waarna
menn door de veelal aanwezige politie tot doorlopen werd gemaand.
Uitt de landelijke boycot-actie, amper twee maanden na het begin
vann het nieuwe regime, bleek dat de nationaal-socialisten niet alleen de
intentiee hadden maar ook bereid en in staat waren tot het doorvoeren
vann een geplande en daadwerkelijke anti-semitische vervolgingspolitiekk en dat ze daaraan een hoge prioriteit toekenden. Met de actie werdenn drie doelen beoogd: het met dwang en geweld zichtbaar maken,
bedreigenn en vernederen van Joden; het scheppen van twee categorieën,, 'Duitsers' en 'Joden'; en het publiek aanbrengen van een onoverbrugbaree scheidslijn en tegenstelling tussen beide, door middel van geweldd en extreem negatieve beeldvorming over Joden. De actie maakte
ookk duidelijk dat door de snelle veranderingen in de Duitse staatsorganisatiee degenen die als 'Joden' werden aangemerkt zich niet meer tegen
dee aantasting van hun rechten, hun persoonlijke veiligheid en bezit
kondenn verweren door een beroep te doen op de staat, op politie en
justitie.. Joden werden in feite uitgesloten van reguliere bescherming
doorr de staat en het geweldsmonopolie en wie hen te na kwam, kon
vrijwell zeker zijn van straffeloosheid. Dat impliceerde niet alleen een
fundamentelee ondermijning van de positie van Joden als staatsburgers,
maarr verschafte ook een vrijbrief aan diegenen die zich om welke
redenn dan ook tegen Joden wilden keren. Tenslotte bleek uit het verloopp van de actie dat het brede publiek weliswaar geen blijk gaf van
groott enthousiasme voor vervolging maar evenmin op ruime schaal
protesteerde,, laat staan in verzet kwam.41
Nogg geen week na deze centraal geïnstigeerde en zorgvuldig georganiseerdee 'volkse acties' volgde de eerste officiële maatregel van de kant
vann de staatsoverheid. Op 7 april 1933 werd de Gesetz zur Widerherstellunglung des Berufibeamtentum afgekondigd, later aangevuld met verdere
uitvoeringsvoorschriften.. De wet werd gebruikt om ambtenaren te degraderenn ofte ontslaan die niet geacht werden zich jederzeit rückhaltbs
furfur den nationale Staat in te zetten en om het ontslag van ambtenaren
diee al opzij gezet waren achteraf te legaliseren. Deze wet bevatte ook de
zogehetenn Arierparagrapb die bepaalde dat ambtenaren van 'niet-Arische'' afkomst ontslagen moesten worden. Iedere ambtenaar diende nu
zijnn afkomst te bewijzen door geboorte- of doopbewijs van zichzelf en
soortgelijkee documenten van beide ouders en van de vier grootouders
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overr te leggen. Als 'niet-Arisch' gold ieder met tenminste één joodse
ouderr of grootouder. In weerwil van de racistische nationaal-socialistischee beginselen en propaganda werd 'een joodse afkomst' niet vastgesteldd door een of ander 'raskenmerk' maar door het criterium van religie.. Niet de eigen religie of de afwezigheid daarvan, maar die van de
grootouders.. Als gevolg van deze wet werden van de omstreeks één
miljoenn Duitse overheidsambtenaren een kleine 5.000 (0,5%) als 'nietArisch'' ontslagen. O p aandringen van president von Hindenburg werd
voorlopigg een uitzondering gemaakt voor voormalige Frontkampfer,
hunn vaders of hun zonen.
D ee Arierparagraph werd ook opgenomen in andere wetten en maatregelenn van dat jaar die onder andere betrekking hadden op juristen,
artsenn en tandartsen, op de universiteiten en hogescholen, op alle beroepenn in de sfeer van kunst en cultuur en op de gehele sector van de
pers.. Door deze maatregelen werden naar schatting omstreeks 12.000
Duitsee Joden en hun gezinnen van hun inkomen en bestaansmiddelen
beroofd,, dan wel ernstig in hun beroepsuitoefening belemmerd. 42
Inn het najaar van 1933, nog voordat het nationaal-socialistische regime
eenn jaar aan de macht was, tekenden het verloop en de dynamiek van
hett vervolgingsproces zich dus al min of meer duidelijk af. Aan de ene
kantt was het vervolgingsproces in de eerste maanden op gang gebracht
doorr direct tegen Joden gerichte gewelddadige acties, deels publiek en
deelss heimelijk, van de zijde van de partij en haar paramilitaire organisaties.. Aan de andere kant werd, ten dele gecoördineerd daarmee, de
vervolgingg gestalte gegeven en bevorderd door regelgeving vanuit de
centralee staatsbureaucratie. Eenmaal op gang gekomen, bleef de bureaucratiee in beweging onder politieke druk vanuit de rijkskanselarij,
hett kabinet, de partij en het propaganda-apparaat van staat en partij.
Maarr ook de interne dynamiek binnen de bureaucratie speelde een belangrijkee rol: nu er eenmaal een 'probleem' was geschapen, 'speciale'
wettenn en regelingen waren ontstaan voor 'speciale' categorieën van de
bevolkingg - 'Ariërs' en 'niet-Ariërs' - kregen de verdere precisering, uitwerking,, aanvulling en uitvoering van deze wetten en regelingen een
eigenn momentum. Binnen ministeries ontstonden 'specialisten' en gespecialiseerdee bureaus en afdelingen die, dan weer in onderlinge samenwerking,, dan weer in onderlinge rivaliteit over competenties,
zichzelff en elkaar aanzetten tot meer regelgeving. Van meet af aan voltrokk dus een belangrijk deel van de vervolgingsactiviteiten zich achter
dee coulissen van de anonieme staats- en partijbureaucratieën. Steeds
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meerr delen van het staatsapparaat en daarmee ook van de samenleving
raaktenn zo stuk voor stuk betrokken bij het vervolgingsproces en beïnvloeddenn elkaar over en weer.43
Tussenn de krachten die het vervolgingsproces aandreven en daarmee
ookk tussen de voornaamste vervolgingsmiddelen bleef tot het najaar
vann 1939 een zekere spanning bestaan. Veel hoge politieke leiders en
ambtenarenn binnen het regime gaven de voorkeur aan 'stille' bureaucratischee maatregelen tegen de Joden met straf- en geweldsdreiging op
dee achtergrond. Een aantal andere, onder wie Julius Streicher, Gauleiterter-voor-voor Franconië en uitgever van het rabiaat anti-semitische blad Der
Stürmer,Stürmer, en Joseph Goebbels, sinds maart 1933 Reichsministerjur Volksaujklarungaujklarung und Propaganda, bleven voorstanders van 'radicale actie',
waaronderr rechtstreekse, deels publieke, geweldpleging. Ook Hitler,
zijj het onder camouflage, het merendeel van de SA en vele plaatselijke
enn regionale nationaal-socialistische leiders waren daar voorstanders
van.. Hoewel de directe gewelddadige terreur in de loop van 1933 en in
19344 over het geheel genomen afnam, bleven daardoor intimidatie,
boycot-- en terreuracties dan hier, dan daar, doorgaan, en laaide in het
voorjaarr van 1935 het geweld weer op grotere schaal op.
Jodenn kregen hernieuwd te maken met het zogeheten Radau-antisemitismusmitismus - eigenlijk een verhullend eufemisme: er vielen doden en
zwaargewondenn en uit vele dorpen en kleine stadjes werden joodse familiess met geweld verdreven. Daarnaast werden zij in toenemende
mate,, en met allerlei plaatselijke en regionale verschillen, geconfronteerdd met formele en informele beperkingen van hun handelings- en
bewegingsvrijheid:: badplaatsen en bioscopen, hotels en theaters, benzinestationss en café's, parken, bepaalde straten en stadsdelen werden
steedss vaker voor hen tot verboden gebied verklaard. Duitsland raakte
overdektt met bordjes waarop Joden als 'niet gewenst' werden uitgeslotenn dan wel de toegang werd verboden. Op scholen werden intensieve
anti-semitischee campagnes gevoerd en werd het voor joodse leerlingen
steedss moeilijker uit te houden, joodse organisaties en verenigingen
werdenn meer en meer gehinderd in hun activiteiten en de nog verschijnendee joodse periodieken kregen soms maandenlange publicatie-verbodenn opgelegd.44
Onderr de vervolgden werd men zich meer en meer bewust van de
ernstt van de situatie, al werd deze verschillend beoordeeld. Vergeleken
mett 1933 liep de omvang van de emigratie weliswaar terug maar bleef
nietteminn omvangrijk: in 1934 emigreerden omstreeks 22.000 Joden
uitt Duitsland, in 1935 omstreeks 21.000. Na de door Hitler, Himmler
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enn Göring geleide 'putsch' tegen de SA in de zomer van 1934, waardoor
dee zelfstandige macht van deze organisatie sterk werd ingeperkt, was
zelfss sprake van enige terugkeer van Joden in de veronderstelling dat
eenn zekere legaliteit en orde nu hersteld zouden worden. Zeer velen
hooptenn en verwachtten dat het nationaal-socialistisch regime te enigerr tijd een gematigder koers zou gaan varen, tot die tijd was het zaak
mett onderlinge hulp en steun zo goed mogelijk vol te houden, een
houdingg die ook door vooraanstaande en gerespecteerde joodse leiders
werdd uitgedragen.
Samenvattendd kan gesteld worden dat gedurende deze eerste jaren van
hett vervolgingsproces door de vervolgers een begin gemaakt was met
systematischee identificatie door registratie, extreem negatieve groepsdefiniéring,, segregatie en isolering van de vervolgden. Ze waren aangewezen,, bedreigd, belasterd en vernederd, straffeloos gewelddadig bejegend,, ten dele ontrecht en van hun bestaansmiddelen beroofd,
gedeeltelijkk afgezonderd en uitgesloten. Tientallen hadden suïcide gepleegd,, tientallen anderen waren vermoord, ruim 80.000 Joden (circa
16%)) waren geëmigreerd - gevlucht en verdreven - de meesten wachttenn beklemd op betere tijden. Het is zeker onjuist te menen dat de vervolgdenn zich niet verweerden - er zijn vele individuele en collectieve
voorbeeldenn van het tegendeel - maar de overmacht en de vijandigheidd van de vervolgers waren zodanig dat de kansen op succes vrijwel
nihill waren. En steun vanuit andere groepen en instanties in de Duitse
samenlevingg bleef vrijwel geheel uit.45 Een enkel voorbeeld, een observatiee van een anonieme SPD-waarnemer van joodse origine, maakt
dezee algemene processen bijna voelbaar:
Trotzz aller gegenseitige Rücksichtnahme und obwohl von einer antisemitischenn Welle nicht zu reden ist, gestaltet sich das Leben der Juden
inn Deutschland und das Zusammenleben mit Ariern ausserst unangenehm.. Besonders leidet die altere jüdische Generation. Trotzdem
musss man sagen, dass es immer wieder Ariër gibt, die den Juden helfen,, die sie trosten oder ihnen Schwierigkeiten aus dem Wege raumen.
Dass hindert aber nicht, dass es stets von neuem zu Depressionsstimmungenn kommt. Da ist z.B. die ganz untergeordnete Frage des Handeschüttelns,, aus der sich manchmal unmögliche Situationen ergeben
können.. Ich habe einen Bekannten, der SA-Mann ist. Wir kennen uns
seitt Jahrzehnten und reichen uns stets die Hande. Aber was sollen wir
tun,, wenn wir uns auf der Strasse begegnen. Es kann zu vielen Schwierigkeitenn fïihren und ihn in seiner Stellung gefahrden, und so haben
wirr vereinbart, dass wir dat Grüssen auf der Strasse überhaupt unter288 8
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lassen.. Man fühlt sich nicht mehr als Angehöriger des deutschen Volkes.. Ich hatte früher keinen jüdischen Verkehr, sondern so gut wie ausschlieslichh arische Freunde. Diesen Umgang habe ich aus den verschiedenstenn Gründen sehr stark eingeschrankt. Man kommt sich geistig
wiee ein Emigrant im eigenen Land vor.46

4 .. DE TWEEDE FASE VAN DE VERVOLGING, I935"I938

Mett de afkondiging op 15 september 1935, tijdens de landelijke nationaal-socialistischee partijdagen in Neurenberg, van enkele nieuwe wetten,, de Reichsbürgergesetz en de Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes
undund der deutschen Ehre, werd de eerste fase van het vervolgingsproces
inn zekere zin afgesloten. Beide wetten waren in grote haast opgesteld Hiderr had er op het laatste moment toe besloten - en verschillende
'experts'' van Berlijnse ministeries waren in allerijl naar Neurenberg
ontbodenn om de wetten te formuleren. Hoewel bij velen nu om begrijpelijkee redenen de indruk ontstond dat door deze wetten de rechtspositiee van de 'niet-Ariërs' geregeld zou worden en deze in de toekomst
opp meer, zij het systematisch discriminerende, rechtszekerheid konden
rekenen,, waren de wetten in feite het begin van de tweede fase van het
vervolgingsproces.. Eind september 1935 schreef DerStürmer dat nu de
wegg open lag voor Krieg bis zur Vernichtungxe^n de Joden. 47
Mett de eerste wet werd een deel van het nationaal-socialistische partijprogrammaa uitgevoerd: bepaald werd dat slechts diegenen burgers
vann het Rijk waren die van deutschen oder artverwandten Blutes waren,
enn die bovendien door hun gedrag toonden dat zij het Duitse volk en
hett Rijk trouw dienden. Bij de supplementen op deze wet werd in het
eerstee supplement van november 1935 bepaald wie als Jood gold. Dit
warenn alle personen met drie of vier joodse grootouders, en diegenen
mett twee joodse grootouders, indien zijzelf tot de joodse religie behoordenn of met een Jood of Jodin getrouwd waren op 15 september
19355 dan wel daarna met een Jood of Jodin in het huwelijk traden.
Voortss werden twee categorieën van zogeheten Mischlinge onderscheiden:: die van de eerste graad: personen met twee joodse grootouders,
diee niet zelf tot de joodse religie behoorden en niet getrouwd waren
mett een persoon van joodse afkomst op 15 september 1935; en die van
dee tweede graad: personen met één joodse grootouder. 48
Analoogg aan de eerder ingevoerde Arierparagraph speelde dus ook
bijj deze bepaling veronderstelde 'raskenmerkerï uitsluitend een ideologischee rol, het bepalend criterium bleef religie. Naar schatting waren
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err omstreeks 200.000 Duitsers die door deze wet tot Mischlinge werdenn verklaard, al spoedig werden zij aangeduid als 'het derde ras'. Ze
werdenn onderworpen aan allerlei discriminerende gedragsbeperkingen
maarr het merendeel hunner ontkwam aan de latere vernietiging.49
Dee invoering van de wet en de daarop gebaseerde verdere stappen in
hethet vervolgingsproces maakten duidelijk dat de formele juridisch-bureaucratischee identificatie van de vervolgden geen eenmalige gebeurteniss was maar in feite een steeds voortgaand deelproces binnen de gehelee vervolging. Zoals geschetst had de invoering van het Ariernachweis
inn 1933 in een aantal maatschappelijke sectoren al een aanzienlijk deel
vann de Duitse Joden getroffen, bovendien werd het van gelding verklaardd voor een steeds groeiend aantal werkkringen en beroepen. Aangezienn omstreeks de helft van de Duitse Joden echter tot de economischh zelfstandige middenklasse behoorde en binnen de nog
grotendeelss behouden gebleven kapitalistische samenlevingsorde het
bedrijfslevenn een betrekkelijk grote mate van autonomie kende, was
hett voor de bureaucraten van de vervolging moeilijker ook deze Joden
alss 'niet-Arisch' te classificeren om er daarna maatregelen tegen te kunnenn nemen. De nieuwe wet bood deze mogelijkheid wél omdat de bepalingenn ervan betrekking hadden op alle Joden en het nu ook mogelijkk werd formele definities te ontwikkelen van bijvoorbeeld 'Joodse
firma's'.. Hoewel sinds de late zomer van 1935 en gedurende het jaar
19366 de publieke vervolging relatief werd afgeremd vanuit het centrale
niveau,, uit overwegingen van economische en binnenlands en buitenlandss politieke aard, werden binnen de staatsbureaucratie voorbereidingenn getroffen alle Duitse Joden systematisch uit de economie te
verdrijvenn en van nagenoeg al hun bezittingen te beroven.
Opp plaatselijk en regionaal niveau bood de wet allerlei mogelijkhedenn voor verdere chicanes van de partij, de autoriteiten en de politie
tegenn Joden. Bovendien raakten nu alle overheidsorganen op een of
anderee manier betrokken bij de vervolging doordat er meerdere categorieënn staatsburgers geschapen waren: Joden, die niet langer als
staatsburgerss golden, Mischlinge, die slechts ten dele als zodanig beschouwdd en behandeld werden, en Ariërs. Bij alle handelingen die met
dee overheid te maken hadden — en dat waren er vele gegeven de aard
vann de Duitse staatssamenleving - ging deze classificatie een directe rol
spelenn ten nadele van degenen die als 'Jood' waren gedefinieerd. Ook
bijj tal van andere organisaties en instellingen buiten de sfeer van de
overheidd werkte dit door: van banken en bibliotheken tot woningbouwcorporatiess en het openbaar vervoer.
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Bijj de tweede wet, over 'de bescherming van Duits bloed en de
Duitsee eer', werd onder meer bepaald dat huwelijken tussen Joden volgenss de Neurenberger definitie — en staatsburgers van 'Duits en
aanverwantt bloed' verboden waren, alsook buitenechtelijke betrekkingen,, en dat vrouwen van 'Duits en aanverwant bloed' van onder de 45
jaarr niet in de huishouding van Joden mochten werken. Overtreding
vann deze bepalingen kon bestraft worden met geldboetes, gevangenisenn tuchthuisstraffen. Deze maatregelen kwamen bijna letterlijk overeenn met canonieke regelgeving uit de Middeleeuwen en regelingen die
inn het pre-industriële Duitsland hadden bestaan.50 Onmiddellijke effectenn van de wet waren dat in vele 'gemengde' huwelijken en verhoudingenn grote spanningen ontstonden en dat duizenden Duitse dienstmeisjess hun baan verloren. De wet schiep ook mogelijkheden voor
allerleii vormen van chantage, afpersing en persoonlijke wraak. In de
jarenn 1936 en 1937 werden voor Duitse rechtbanken in tal van plaatsen
processenn wegens Rassenschande gevoerd die steevast leidden tot veroordelingg van de betrokken 'verdachten' op grond van de meest dubieuzee getuigenissen. In de anti-semitische pers werd een en ander steeds
breedd uitgemeten. Joden werden nu dus ook meer geassocieerd met
seksueell wangedrag, met aanranding en verkrachting, en met 'bezoedelingg van de eer van Duitse vrouwen en meisjes'. Het was in feite een
oudee anti-semitische obsessie, die ook sterk leefde bij Hider en andere
nationaal-socialistischee leiders, en die in het Derde Rijk via 'wet en
recht'' tot werkelijkheid werd gemaakt.
Nett als de juridisch-bureaucratische identificatie was ook de systematischh negatieve groepsdefiniëring een doorgaand deelproces binnen de
vervolging.. In massabijeenkomsten, met radio- en perscampagnes, in
eenn stroom van aanplakbiljetten, vlugschriften, pamfletten en publicaties,, in speciale cursussen op scholen en binnen nationaal-socialistischee organisaties werd de bevolking voortdurend geïndoctrineerd met
anti-semitisme.. Alle oude mythen en vooroordelen over Joden werden
eindelooss herhaald, aangevuld met nieuwe negatieve stereotyperingen
enn met beschouwingen over 'actuele gebeurtenissen', waarbij de propagandistenn er steeds voor zorgden 'feiten' en de meest kwaadaardige
'interpretaties'' daarvan op een zodanige wijze dooreen te mengen dat
weerleggingg - zo die al geuit kon worden - niet mogelijk was zonder
uitvoerigee uiteenzettingen. Zo behield zelfs de meest perfide laster een
schijnn van geloofwaardigheid. Als gevolg van aanhoudende chicanes
enn gewelddadige druk besloten bijvoorbeeld vele Duitse Joden die in
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kleinee vijandige gemeenschappen leefden naar de grotere steden te
verhuizenn waar de situatie relatief anoniemer en dus misschien veiliger
was.. Prompt werd dit door de propaganda voorgesteld als 'een Joodse
overvall op onze steden' die om maatregelen vroeg.
Expliciett of impliciet bevatte de anti-semitische propaganda steeds
weerr drie kernelementen: ten eerste, dat Jood-zijn het allervoornaamstee en enig belangrijke kenmerk van betrokkenen was, ten tweede, dat
allee Joden met elkaar in verbinding stonden en voortdurend samenzwoerenn tegen het Duitse volk en de Duitse staat, en, ten derde, dat
Jood-zijnn synoniem was met al het denkbare historische en actuele
'kwaad':: Der Jude ist an allem Schuld, Die juden sind unser Unglück.
Niettegenstaandee het evident magische karakter van deze beweringen
blekenn zeer velen ontvankelijk voor dit complotdenken.
Voorr de vervolgers binnen het centrale staatsapparaat, in de politiedienstenn en op plaatselijk niveau betekende de propaganda een legitimeringg van eerder genomen maatregelen en een voortdurende aansporingg tot verscherping van de vervolging. Onder het grote publiek, dat
geenn toegang meer had tot andere informatiebronnen dan die van de
gecensureerde,, gelijkgeschakelde en op systematische misleiding en
desinformatiee gerichte massamedia, en dat bovendien steeds effectieverr werd gecontroleerd door een groeiend spionage- en terreurapparaat,, miste de propaganda zijn uitwerking niet. Ook onder groepen
vann de bevolking, die voorheen niet of nauwelijks blijk hadden gegevenn van anti-semitisme, vatte de gedachte post dat er 'toch wel iets met
dee Joden aan de hand moest zijn'. Al was het alleen maar omdat staat,
justitiee en politie zich zo vaak en zoveel met hen bemoeiden. Tegelijkertijdd zal, zoals Saul Friedlander onlangs in het voetspoor van Klaus
Mannn constateerde, met het voortschrijden van het vervolgingsproces
bijj velen een intens gevoel van opluchting zijn ontstaan dat zijzelf niet
joodss waren en 'dus' niets te duchten hadden.51
Voorr de vervolgden zelf, wier mogelijkheden tot verweer al heel beperktt waren en die minder en minder invloed konden uitoefenen op
dee wijzen waarop ze publiekelijk negatief gedefinieerd werden, betekendee de propaganda onder meer dat ze steeds minder beoordeeld
werdenn op wie zij individueel waren en op hun individuele handelen
enn steeds meer op wat zij verondersteld werden te zijn in de vijandige
fantasieënn van anderen. Belangrijke effecten van de haatcampagnes
warenn versterking van isolement en segregatie, en een gevaarlijke toenamee van deïndividualisering en dehumanisering van het beeld van
Jodenn in de geest van vele Duitsers. Die laatste ontwikkeling werkte
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weerr ondermijnend op inhibities voor verdere vervolging, voorzover
diee nog bestonden.
Zoo zette het vervolgingsproces uit de eerste fase zich voort in de
tweede:: het raakte nu aan alle Duitse Joden en aan steeds meer facetten
vann hun leven. Behalve de partij met haar organisaties waren de gehele
overheidd op alle niveaus en grote delen van de samenleving erbij betrokkenn geraakt. Ondanks de vele belemmeringen voor emigratie ging
dee uittocht van Joden uit Duitsland door: in 1936 verlieten omstreeks
24.5000 en in 1937 23.500 van hen het land. In nog geen vier jaar was
meerr dan 25% van de totale joodse bevolking vertrokken.
Inn het najaar van 1937 kreeg de al eerder begonnen 'Arisering' van
'Joodseefirma's'en, wat later, van 'Joods vermogen een systematisch geplandd karakter. Onteigening, of beter gezegd pseudo-legale beroving,
werdd nu een belangrijk aspect van de vervolging. Arisierung hield in
datt Duitse bedrijven joodse ondernemingen gingen opkopen, variërendd van de talrijke kleine winkels tot de middelgrote bedrijven en de
handvoll grote ondernemingen. Als gevolg van de emigratie van joodse
ondernemersondernemers en zakenlieden hadden dergelijke verkopen, vaak tegen
tee lage prijzen, al vanaf 1933 plaatsgevonden. Alternatieven waren: opheffingg van het bedrijf, het aanstellen van betrouwbare 'Arische' managerss of fusie met een 'Arisch' bedrijf waarbij de joodse partner op de
achtergrondd bleef. De laatste twee varianten waren riskant en werden
laterr bij wet strafbaar gesteld. Vanaf 1937 kregen deze 'vrijwillige' verkopingenn steeds meer een gedwongen karakter.
Bijj het dwingen tot verkoop werden door de betrokken vervolgers
verschillendee methoden gebruikt. Meestal werden eerst in enigerlei
combinatiee vormen van bureaucratische, ideologische en gewelddadigee druk en dwang uitgeoefend op leveranciers en afnemers van het bedrijff dat men wilde Ariseren'. Eigenaars en managers van het bedrijf of
hunn familieleden werden geïntimideerd en bedreigd. Dan werd door
eenn Arische' koper of een groep kopers een bod gedaan, vaak via bankrelatiess — verschillende grote Duitse banken speelden een belangrijke
roll als bemiddelaars in het gehele proces. Afhankelijk van hun marktpositie,, hun algehele economische sterkte en de mate waarin zij zich
voorbereidd hadden, wisten sommige ondernemers lang weerstand te
biedenn aan de druk, voor vele anderen was dit minder mogelijk, en
uiteindelijkk verloren allen het tegen de overmaat aan gemobiliseerde
machtsmiddelen.52 2
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zenn nog verder te drukken en om de staat en daarmee gelieerde ondernemingen,, zoals de Hermann Goring Werke, een aandeel in de te behalenn winsten te verschaffen, verordonneerde het Ministerie van Binnenlandsee Zaken op 26 april 1938 dat al het 'Joodse vermogen'
anmelaepflichtigwzsanmelaepflichtigwzs en dat verkoopcontracten tussen Jod
serss voortaan officiële toestemming behoefden. In april 1938 waren er
nogg 39.532 Jüdische Firmen in Duitsland, in het voorjaar van 1939
warenn er daarvan 14.803 opgeheven, 5.976 arisiert, en 11.263 andere in
Arisierung.Arisierung. In een serie bijkomende decreten werd nagenoeg alle
drijfs-- en beroepsuitoefening van Duitse Joden onmogelijk gemaakt.
Dezee versnelling en radicalisering van het vervolgingsproces, waar
eenn aanzienlijk deel van het Duitse bedrijfsleven als direct belanghebbendee bij betrokken was, was deels een gevolg van verdere uitschakelingg van conservatief-nationalistische krachten binnen het regime en
werdd mede in de hand gewerkt door de Anschluss van Oostenrijk bij
hett Derde Rijk in maart 1938. Tegen de omstreeks 185.000 Oostenrijksee Joden (circa 2,7% van de bevolking) werden door de Oostenrijkse
nationaal-socialisten,, de Duitse en Oostenrijkse civiele en militaire autoriteiten,, de politie en de SS in zeer hoog tempo en met veel geweld
allee anti-semitische maatregelen doorgevoerd die in de vijfjaar daarvoorr in Duitsland tot stand waren gekomen. Binnen enkele maanden
hadd de SS van de 25.598 joodse ondernemingen in Oostenrijk alle groteree bedrijven in beslag genomen en waren vele duizenden kleinere bedrijvenn 'overgenomen' door veelal plaatselijke nationaal-socialisten.
Zoalss het vervolgingsproces dat in Duitsland tot dan toe gestalte had
gekregenn als voorbeeld gold voor de vervolging die in Oostenrijk werd
ingezet,, zo werkte 'het model Oostenrijk' weer als voorbeeld voor de
verderee vervolging in Duitsland.53
Intussenn gingen andere vervolgingsactiviteiten door: als een volgendee stap in het deelproces van identificatie werden vanaf juli 1938 voor
allee Joden persoonsbewijzen ingevoerd waarop stond dat zij joods
waren.. Ze werden verplicht de kaarten steeds bij zich te dragen en onmiddellijkk ongevraagd te tonen bij elk contact met overheidsambtenaren.. Voorts werden alle vervolgden wier voornamen niet voorkwamen
opp een officieel vastgestelde lijst van door Duitse bureaucraten bedachtee 'Joodse' namen, gedwongen tot naamsverandering. Voor mannenn werd de voornaam Israël verplicht, voor vrouwen Sara. Op initiatieff van de Zwitserse regering en politie, bevreesd voor VerjudungN2S\
Zwitserland,, werden de paspoorten van Duitse Joden voorzien van
eenn grote rode J. Voor hen gold voortaan een visumverplichting.
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Hett vervolgingsproces in deze fase was grotendeels aangedreven en
geleidd door 'bureaucraten' in de staats-, partij- en SS- en politie-apparaten,, echter tegen de zin van 'activisten', zoals Goebbels, Streicher en
velee anderen, die voortdurend aandrongen op meer 'radicale maatregelen'.. Door een samenloop van omstandigheden kregen zij begin novemberr 1938 de kans hun wensen in daden om te zetten. Overigens
hadd de SD, de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendienst van
dee SSf meer 'gebruik van doelmatig geweld' tegen Joden al in een memorandumm van januari 1937 aanbevolen en was in februari 1938 in de
hoogstee SS-kringen overlegd over de organisatie van een grootschalige
pogromm in Duitsland.54
5.. DE D E R D E FASE VAN DE V E R V O L G I N G , I 9 3 8 - 1 9 3 9

Ongetwijfeldd was het anti-semitisme in het Derde Rijk in de jaren '30
hett meest virulente van heel Europa, maar ook elders ontbrak het niet.
Inn West-Europa hadden de doorwerking van de catastrofale Grote
Oorlog,, de langdurige economische crisis, en de daarmee verbonden
problemenn van de liberale parlementaire democratie bij zeer velen een
gevoell van algehele crisis van de Westerse beschaving teweeggebracht
en,, vooral in intellectuele kringen, een diepgaand cultuurpessimisme.
Inn reactie daarop was in veel landen sprake van ideologische radicalisering,, naar rechts en naar links, van toenemend nationalisme en van
somss heftige manifestaties van anti-semitisme. In Oost-Europa, waar
dee meeste staten in hun toenmalige vorm amper enkele decennia bestonden,, was het nationalisme extremer, waren liberalisme en democratiee nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, en was het anti-semitismee sterker. In de tweede helft van de jaren '30 waren bijvoorbeeld in
Roemeniëë en Hongarije, deels onder Duitse invloed, deels door internee ontwikkelingen, uitgesproken anti-semitische regimes ontstaan.
Ookk in Polen, waar ruim 3 miljoen Joden een kleine 10% van de bevolkingg uitmaakten, voerde het regime een ten dele anti-semitische
politiekk - er werden bijvoorbeeld officiële besprekingen met Frankrijk
gevoerdd over een mogelijke grootscheepse hervestiging van Poolse
Jodenn op Madagascar, toen een Franse kolonie.55
Naa een aankondiging van de Poolse regering om in het Duitse Rijk
levendee Poolse Joden hun Poolse nationaliteit af te nemen - een andere
uitingg van de anti-semitische politiek - werden tussen 27 en 29 oktober
19388 omstreeks 15.000 Poolse Joden, van wie velen in Duitsland geborenn waren of er al decennia werkten en woonden, plotseling door SS,
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SA,, en politie opgepakt. De meesten werden in hun woningen opgehaaldd en onmiddellijk, met achterlating van aJ hun bezittingen, in specialee treinen naar de Duits-Poolse grens nabij de Poolse stad Zbaszyn
vervoerd.. Vanaf een tiental kilometers afstand van de grens werden ze
tee voet onder SS- en politiebewaking naar de grens gebracht en het niemandslandd in gedreven. De Poolse douane en grensbewaking weigerdenn hen door te laten en de mensen werden tussen twee linies van soms
schietendee politietroepen dagenlang aan hun lot overgelaten, hulp van
boerenn uit de buurt werd onmogelijk gemaakt. Onder de gedeporteerdenn — deze directe verdrijvingen, ook over andere grenzen, gingen door
tott in de zomer van 1939s6 — bevonden zich de ouders en een zusje van
eenn 17-jarige jongen, Herschel Grynszpan, die in Parijs verbleef. Geïnformeerdd over de deportatie, ging hij op 7 november gewapend met
eenn revolver naar de Duitse ambassade en schoot daar op een ambassade-secretaris,, Ernst vom Rath, die ernstig gewond werd. Toen dit feit
inn Duitsland bekend werd, werd het door Goebbels' propaganda-apparaatt en de nationaal-socialistische pers buiten alle proporties opgeblazenn als het zoveelste 'bewijs' van de 'Joodse samenzwering tegen Duitsland'.. Door het hele land werden 'protestbijeenkomsten' belegd en in
sommigee streken, onder meer in Magdeburg Anhalt en Kurhessen,
kwamm het opnieuw tot geweld tegen Joden.
Inn de late namiddag van 9 november bezweek Vom Rath aan zijn
verwondingenn en het nieuws van zijn dood werd in het begin van de
avondd in Duitsland bekendgemaakt. Juist die avond hield Goebbels —
diee al uitvoerig met Hitler over de kwestie overlegd had - in München
eenn toespraak voor een grote verzameling hoge partij- en SA-leiders uit
heell Duitsland ter herdenking van de mislukte Hitler-putsch van 9
novemberr 1923 in de Beierse hoofdstad. In zijn rede stond hij stil bij de
doodd van de diplomaat, de gewelddadige acties tegen de Joden en zei
hijj dat in overleg met Hitler was vastgesteld dat het niet gewenst was
datt de partij demonstraties voorbereidde of uitvoerde maar dat deze
niett tegengegaan moesten worden als ze spontaan zouden uitbreken.
Zijnn gehoor luisterde aandachtig, applaudiseerde enthousiast, en na
zijnn toespraak werden vele telefoongesprekken gevoerd en telegrammenn verzonden, terwijl Goebbels zelf ook orders gaf. In de late avond
enn nacht kwam het over heel Duitsland tot de meest gewelddadige en
destructievee acties van de gehele periode 1933-1939.57
Inn alle dorpen, stadjes en steden waar nog Joden verbleven werd
doorr plaatselijke SA, hier en daar aangevuld met SS - niet in uniform
maarr in burger, en versterkt met politie, brandweer, Hitler-Jugend en
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ledenn van andere partij-organisaties, een zeer ernstige pogrom aangericht.. Het meeste geweld vond plaats in de nacht van 9 op 10 novemberr en in de daaropvolgende morgen, in sommige gebieden hield de
pogromm ook daarna nog enkele dagen aan. Vele Joden, mannen, vrouwenn en kinderen, werden met geweld uit hun huizen gehaald, in de
nachtt bijeengedreven, bespot, vernederd en zwaar mishandeld. Huisraadd en bezittingen werden op straat gesmeten en kapot geslagen.
Bijnaa 100 mensen werden vermoord, meerdere honderden zwaar gewondd en velen tot suïcide gedreven. Van de 267 synagogen die verwoestt werden, werden er 191 na plundering in brand gestoken en 76
opp andere wijze vernietigd, onder meer met dynamiet. Vele joodse gemeenschapshuizenn en enkele bejaardenhuizen en inrichtingen voor
geestelijkk gestoorden gingen in vlammen op, op tal van joodse begraafplaatsenn werden vernielingen aangericht, 7500 winkels en 171 woonhuizenn werden verwoest. Meer dan 800 gevallen van plundering en
diefstall werden gerapporteerd en ook vier gevallen van aanranding en
verkrachting.. De materiële schade werd geschat op tenminste 100 miljoenn Reichsmark.^
Dee landelijke SS-leiding, Himmler en Heydrich, vernam pas aan
hethet begin van de nacht wat zich afspeelde. Een verbod op deelname
vann SS aan de pogrom kwam goeddeels te laat. Ook voor het uitvoeren
vann politietaken - niet het beschermen van Joden maar wel het
voorkómenn van plundering - bleek het te laat. Daarop besloot de leidingg zelf van de gebeurtenissen te profiteren: in een snelle, omvangrijkee actie werden omstreeks 35.000 meest nog bezit hebbende Joden gearresteerdd en naar concentratiekampen gebracht. Daar werden ze
blootgesteldd aan systematisch uitgevoerde intimidatie en terreur. Vernederingg en mishandeling bleven niemand bespaard, naar schatting
werdenn tientallen vermoord, maar na enkele weken of maanden werdenn de meesten weer 'vrijgelaten'. Niet dan nadat ze onder dwang allerleii bezittingen aan de SS hadden afgestaan - veel was al weggehaald
voordatt ze in hun huizen terugkeerden - en schriftelijk hadden aangetoondd dat ze op korte termijn zouden emigreren. In 1938 vertrokken
40.0000 Joden uit Duitsland, in 1939 78.000. Daarmee had omstreeks
50%% van alle Duitse Joden het land verlaten. Onder de achterblijvenden,, circa 250.000 mensen, was door economische uitsluiting en systematischee beroving een sterk toenemende verarming teweeggebracht.
Doordatt vooral velen uit de jongere generaties vertrokken waren, was
nogg slechts 16% van hen onder de 20 en bijna 60% ouder dan 45 jaar.59
Dee pogrom was een massale manifestatie van de fanatieke haat van
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dee vervolgers en van het georganiseerde sadisme dat kenmerkend was
voorr het vervolgingsproces. De leidende voorstanders van 'radicale
actie'' binnen staat, partij en SA hadden - met verholen instemming
vann Hitler- hun wensen in vervulling zien gaan en betoonden zich tevredenn met de bereikte 'resultaten'. Vooral toen vanwege het Ministeriee van Justitie al op 12 november besloten werd geen strafvervolging
tegenn de deelnemers aan de 'gebeurtenissen' van 8 tot 10 november in
tee stellen, met uitzondering van degenen die om 'zelfzuchtige redenen'
haddenn deelgenomen. Zo gingen van alle verwoestingen, mishandelingenn en moorden de daders vrijuit, alleen de vier bekend geworden
zakenn van aanranding en verkrachting werden in stilte als Rassenschandede aanhangig gemaakt. Goebbels werd als belangrijke aanstichter van
dee pogrom vanuit andere leidende facties binnen de staat en de SS en
vanuitt conservatief-nationalistische kring zwaar bekritiseerd, maar
doorr Hitler in bescherming genomen. Toch was het de laatste maal dat
partijj en SA op grote schaal en deels op eigen initiatief en gezag rechtstreekss hadden deelgenomen aan de vervolging.
Dee pogrom impliceerde een scherpe escalatie van de vervolging.
Daarnaa werden de verdere versnelling en intensivering van het vervolgingsprocess op uitdrukkelijke schriftelijke en mondelinge instructies
vann Hitler voortgezet, maar nu onder andere, meer gecentraliseerde en
'bureaucratische'' leiding en ten dele met andere middelen. Direct na
dee pogrom kreeg Göring van Hitler de opdracht die Judenfrage jetzt..
soso oder so zur Erledigung zu bringen. Op 12 november 1938 belegde hij
eenn vergadering met verschillende 'specialisten', een aantal ministers,
onderr andere van Economische Zaken, Propaganda en Financiën, en
leiderss van de SS en de politie. Het algemene doel was een verdergaandee centralisering, coördinatie en verscherping van het vervolgingsprocess tot stand te brengen. De genomen besluiten en de sfeer en de toon
vann het overleg geven een onthullend beeld van de mentaliteit van de
aanwezigen. .
Beslotenn werd onder meer dat Joden geen schadeloosstelling zoudenn ontvangen voor 'tijdens de demonstraties' geplunderde goederen,
watt daarvan teruggevonden zou worden, verviel aan het Rijk. Verzekeringsgeldenn waar Joden eventueel recht op hadden, werden eveneens
geconfisceerdd door het Rijk. Dergelijke gelden moesten wel uitgekeerd
wordenn aan 'Ariërs' die schade hadden geleden. In verband met de
'aanblikk van de straten' moesten Joden op eigen kosten de aangebrachtee verwoestingen laten herstellen, de puinhopen van de synagogen
moestenn door de Joodse gemeenten met eigen middelen worden opge298 8
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ruimd,, en de hele joodse bevolkingsgroep kreeg een boete - Sühneleistungstung genaamd — van i miljard Reichsmark opgelegd, te voldoen in vier
termijnen. .
Voortss werd overlegd over een definitief einde van alle zelfstandige
economischee activiteit van Joden op korte termijn, over volledige uitsluitingg van Joden van alle culturele activiteiten, over een toegangsverbodd voor een groot deel van de publieke ruimte, zoals stadscentra, bepaaldee buurten, parken en bossen, over een verbod tot het verlaten van
dee eigen woning gedurende bepaalde delen van de dag, over segregatie
inn het openbaar vervoer, over het einde van de joodse pers, over een
verbodd op het bezit van auto's en motoren en over intrekking van rijbewijzen,, over verwijdering van joodse kinderen van de scholen, uitsluitingg uit de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de ziekenhuizen,, de gedwongen verkoop van kostbaarheden en kunstschatten, en
overr vergroting van de dwang tot emigratie — de noodzaak 'de Jood
Duitslandd uit te trappen', zoals SS- en politiechef Heydrich het formuleerde.. Ook werd gesproken over de vorming van ghettos en het verplichtt dragen van een merkteken of een uniform door Joden, maar
eenstemmigheidd hierover bleef uit. Tegen het einde van de vergadering
constateerdee voorzitter Göring: 'Das wird hinhauen .. ich möchte kein
JudeJude in Deutschland sein. Hij voegde daar nog aan toe dat 'bij het uitbrekenn van een conflict met het buitenland in de nabije toekomst, wij
inn Duitsland natuurlijk in de allereerste plaats vooral zouden denken
aann een grote afrekening met de Joden'.60
Binnenn de partij, de staat en het SS- en politieapparaat werden de
zogenaamdee Einzelaktionen verboden, maar in de weken en maanden
naa de pogrom regende het wetten, decreten en verordeningen waardoorr bijna alle besproken maatregelen in werkelijkheid werden omgezet.. Tussen de herfst van 1938 en het najaar van 1939 werd het leven van
Jodenn in Duitsland vrijwel onmogelijk gemaakt. Hoewel ghettoïsering
niett doorging, werd wel de huurbescherming voor Joden afgeschaft.
Nuu konden afzonderlijke joodse gezinnen uit hun huurhuizen worden
verdrevenn - en ook uit koopwoningen die als laatste bezit 'geariseerd'
werdenn — en kwam een proces van gedwongen concentratie in zogenaamdee Judenhiïusern op gang. Eind december 1938 werd zware lichamelijkee dwangarbeid ingevoerd voor alle 'werkloze' mannelijke Joden.
Jodenn mochten geen kranten en boeken meer kopen, geen huisdieren
meerr houden, niet meer van het openbaar vervoer gebruik maken, en
moestenn stuk voor stuk hun radio's, grammofoonplaten, schrijfmachines,, fietsen, camera's, bontjassen en wollen kleren inleveren. Toen in
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dee zomer van 1939 rantsoenering werd ingevoerd, werden zij van vele
producten,, onder andere tabak, melk, eieren, vlees en kleding, uitgeslotenn en ontvingen zij van andere verminderde hoeveelheden. In juli
vann dat jaar moesten allen verplicht lid worden van de bij decreet ingesteldee Reichsvereinigung der Jaden in Deutschland, die rechtstreeks
takenn opgelegd kreeg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo
werdd de laatst overgebleven joodse organisatie als geheel ingelijfd bij
hett vervolgingsproces.61
Intussenn werden in toenemende mate sinistere en opvallend gelijkluidendee toespelingen gemaakt op het toekomstige lot van de Joden.
O pp 24 november 1938, kort na de pogrom, schreef het SS-blad Das
SchwarzeSchwarze Korps over:
.... der hanen Notwendigkeit, die jüdische Unterwelt genau so auszurottenn wie wir in unserem Ordnungsstaat Verbrecher eben auszurottenn pflegen: mit Feuer und Schwert. Das Ergebnis ware das tatsachlichee und endgültige Ende des Judentums in Deutschland, seine resdose
Vernichtung. .
Enn in een door de radio uitgezonden toespraak voor de Rijksdag op 30
januarii 1939, ter gelegenheid van het feit dat hij zes jaar tevoren als
kanselierr was aangetreden, verklaarde Hitler:
Wennn es dem internationalen Finanzjudentum innerhalb und ausserhalbb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkriegg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung
derr Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtungg der jüdischen Rasse in Europa.
Hett nationaal-socialistisch regime was toen ver gevorderd met de oorlogsvoorbereidingenn en Hitler's dreigement was waarschijnlijk primair
bestemdd ter intimidatie van West- en Oost-Europese regeringen,
waarinn hij grote 'Joodse invloed' meende te ontwaren. Maar zijn dreigementt maakte ook onmiskenbaar duidelijk wat voor hem in geval
vann oorlog een hoofddoel zou zijn: de fysieke vernietiging van de
Jodenn in Europa.
Bijj het begin van de oorlog op 1 september van dat jaar werd voor de
Duitsee Joden onmiddellijk een avondklok ingesteld en in dezelfde
maandd werd het RSHA absolute macht over de Reichsvereinigung gegeven.. Direct na de inval in Polen werden daar lokale pogroms georganiseerdd en aanzienlijke aantallen Joden vermoord door SS en bepaalde
onderdelenn van het Duitse leger. SS en politie werden nu ook buiten
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dee militaire en gewone rechtspleging geplaatst. Binnen enkele maandenn werden uitgebreide maatregelen genomen ter verdrijving, deportatie,, markering, concentratie en ghettoïsering van alle Poolse Joden.61
Dee eerste deportaties van Joden uit Hamburg, Wenen en Praag naar
hethet Poolse Lublin vonden plaats op 20 en 21 oktober 1939.
Gezienn tegen de achtergrond van het vervolgingsproces van de
Duitsee Joden in de voorafgaande zeseneenhalf jaar en het stadium
waarinn de vervolgingspraktijk halverwege 1939 al verkeerde, was bij het
uitbrekenn van de oorlog de fysieke vernietiging van de Joden nog
slechtss een kwestie van tijd.
6 .. V E R V O L G I N G , STAAT EN D E C I V I L I S E R I N G

Hett vervolgingsproces van de Duitse Joden tussen januari 1933 en
septemberr 1939, en de vernietiging onder oorlogsomstandigheden,
niett alleen van de Duitse Joden maar van het merendeel van alle
Jodenn die binnen het Duitse machtsbereik kwamen, is een relatief autonoomm proces geweest. Dat betekent onder andere dat het proces
vann vervolging en vernietiging niet herleidbaar of reduceerbaar is tot
anderee ontwikkelingen of andere doelen. De vervolging was een doel
opp zichzelf, vanaf het eerste begin tot en met de laatste fase van de
vernietiging. .
Zoalss betoogd, was het proces van vervolging dat in 1933 in Duitslandd begon niet volledig vantevoren gepland om vervolgens op landelijkee schaal te worden uitgevoerd. Juister is het om te onderkennen dat
inn de loop der tijd een toenemende verdichting en centralisering van
dee planning optrad, waarbij in alle fasen een zekere ruimte bleef bestaann voor onderling enigszins afwijkende activiteiten van de verschillendee vervolgende instanties. Niettemin kende het vervolgingsproces
eenn duidelijke richting en structuur. In de eerste fase waren vele aspectenn van de totale vervolging al aanwezig. Formele identificatie van
overheidswegee was op gang gekomen en door middel van een groeiend
propaganda-apparaatt werd systematisch gewerkt aan negatieve groepsdefiniëring,, gericht op dehumanisering en deïndividualisering van de
Duitsee Joden. Door een combinatie van paramilitaire en 'volkse' acties,, waarbij straffeloze geweldsdreiging en geweldpleging voorop
stonden,, met politiek-bureaucratische maatregelen anderzijds, werden
segregatiee en isolering van de vervolgden temidden van de overige bevolkingg bevorderd. Door beginnende ontrechting op politiek, cultureell en economisch gebied werd de positie van de vervolgden onder301 1
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mijnd.. Aanvankelijk trof deze ontrechting nog slechts een relatief
kleinn deel van de vervolgden.
Datt werd anders in de tweede fase, die na tweeënhalf jaar aanving.
D ee verschillende deelprocessen van het vervolgingsproces zetten zich
inn deze fase voort. D e identificatie door middel van registratie werd
uitgebreidd tot de gehele categorie van vervolgden, die nu ook formeeljuridischh scherper werd afgebakend. De invoering van de classificatie
vann verschillende categorieën 'staatsburgers' leidde er onontkoombaar
toee dat vrijwel alle betrokkenen in termen van die classificatie gingen
denkenn en handelen. D e stigmatisering en negatieve groepsdefiniëring
werdd ondersteund met verdere wet- en regelgeving die de vervolgden
inn de ogen van anderen moreel nog meer verdacht en verwerpelijk
moestt maken. D e groeiende en steeds meer gedifferentieerde regelgevingg had voorts tot gevolg dat talloze mogelijkheden werden geschapenn voor regelovertreding en derhalve voor bestraffing van de vervolgden.. O o k in dit aspect toonde zich het georganiseerde sadisme dat de
vervolgingg kenmerkte.63
Politiekk en cultureel was de ontrechting nu al ver gevorderd en in
dezee fase begonnen tevens de verdrijving uit de economie en de onteigeningg en beroving van bezit grotere vormen aan te nemen. Nagenoeg
hett gehele overheidsapparaat was nu bij de vervolging betrokken geraaktt en ook steeds meer personen en organisaties van buiten de overheid,, in het bijzonder uit het bedrijfsleven, gingen eraan deelnemen.
Inn de derde fase, die omstreeks drie jaar later inzette, traden eerst op
grotee schaal straffeloze geweldpleging en destructie, roof en plunderingg naar voren. In aansluiting daarop werden door sterker gecentraliseerdee en meer planmatige politiek-bureaucratische maatregelen de
deelprocessenn van de vervolging versneld. De verdrijving uit de economiee werd drastisch voortgezet, de vervolgden werden ontdaan van de
henn nog resterende mogelijkheden een beroep of bedrijf uit te oefenen
enn van hun inkomens en bezittingen. Identificatie, ontrechting, segregatiee en isolering werden tot in zeer vergaande consequenties doorgevoerdd en in deze fase werd ook concentratie van de vervolgden gerealiseerd.. Voorzover dat nog niet had plaatsgevonden, werden ze uit hun
woningenn gezet en samen met andere vervolgden in daartoe aangewezenn behuizingen samengebracht. Het aantal verboden en gedragsbeperkingenn was nu onafzienbaar geworden. Lichamelijke dwangarbeid
voorr alle mannen tussen 16 en 65 jaar, verminderd rantsoen, en verplichtt lidmaatschap van een organisatie die rechtstreeks onder absoluutt SS- en politie-toezicht werd geplaatst, gaven aan dat de 'cumula302 2
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tievee verscherping en radicalisering' van de vervolging in een zeer ver
gevorderdd stadium was gekomen. De betrekkelijk onafhankelijke, redelijkk welvarende en in principe gelijkberechtigde positie van de Duitsee Joden, individueel en collectief, van vóór 1933, was in ruim zes jaar
volledigg teniet gedaan. Degenen die in het najaar van 1939 nog in
Duitslandd overbleven, waren als vervolgden in hoge mate afhankelijk,
arm,, rechteloos en weerloos geworden. In een toenemend vijandige samenlevingg waren zij in feite al 'sociaal dood' verklaard.64
Hett vervolgingsproces speelde zich niet af in een vacuüm, maar was
integraall ingebed in de toenmalige ontwikkeling van de gehele Duitse
staatssamenleving.. Al in de jaren vóór 1933 waren in deze samenleving
enkelee belangrijke condities voor potentiële vervolging aanwezig: er
wass manifest, georganiseerd anti-semitisme en een wijdverbreid latent
anti-semitisme,, beide nauw verbonden met een in brede lagen levend
enn door het verlies van de oorlog gewond nationalisme. Er was een in
invloed,, macht en electorale aanhang snel groeiende extreem nationalistischee partij met een uitgesproken anti-semitisch programma en met
paramilitairee organisaties, die voor vervolging konden worden ingezet
enn ook — toen nog incidenteel en illegaal - werden ingezet.
Tochh waren deze condities op zichzelf nog niet voldoende voor massalee en systematische vervolging. Hoewel van begin af aan ontoereikendd en in toenemende mate gebrekkig, streefde de staat onder de
Weimar-republiekk er in het grootste deel van Duitsland naar op min
off meer onpartijdige wijze het geweldsmonopolie, de rechtsorde, en de
beginselenn van parlementaire democratie en een pluralistisch maatschappelijkk bestel te handhaven. De politieke verhoudingen waren
sterkk gepolariseerd, de politieke cultuur was extremistisch en het politiekee geweld was endemisch, maar wie daardoor, individueel of collectief,, in het nauw kwam, had nog mogelijkheden tot verweer.
Datt veranderde fundamenteel door de nationaal-socialistische
machtsovernamee begin 1933 en de daaropvolgende veranderingen in
dee structuur en het functioneren van de staat. Deze ontwikkeling verschaftee de vervolgers een overmaat aan machtsmiddelen die zij gaandewegg steeds meer naar eigen believen en steeds minder gebonden aan
legalee beperkingen en morele inhibities konden inzetten. Voor de vervolgdenn was het effect van deze ontwikkeling omgekeerd: zij verloren
dee protectie van de staat en het geweldsmonopolie, leden aanzienlijk
machtsverlies,, en konden zich steeds minder verweren met een beroep
opp de rechtsorde. De overname van de Duitse staat door de nationaal303 3
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socialistenn was de voornaamste noodzakelijke én voldoende conditie
omm de vervolging tot werkelijkheid te maken. En het vervolgingsprocess kwam eigenlijk pas ten einde toen die staat hen na twaalf jaar met
geweldd werd afgenomen.
Waardoorr werd de dynamiek van het vervolgingsproces bepaald en
waaromm werd de vervolging almaar ernstiger? Primair was en bleef dat
dee vervolging doelbewust werd nagestreefd en gaande gehouden door
opeenvolgendee besluiten en daden van de nationaal-socialistische elite,
overwegendd op ideologisch bepaalde gronden van extreem nationalistischee en anti-semitische aard. De eerste uitgangspunten voor vervolgingg waren vastgelegd in het nationaal-socialistische partijprogramma
enn gaven globaal de aanvankelijke hoofdlijnen aan voor de vervolgingspolitiek.. Naarmate deze hoofdlijnen in de eerste jaren vanaf 1933
gerealiseerdd werden en het vervolgingsproces meer en meer gestalte
kreeg,, werden de besluiten van de centrale elite gaandeweg radicaler en
ondergingg het vervolgingsproces verdere uitbreiding, intensivering en
versnelling. .
Binnenn de besluitvormende elite was sprake van voortdurende en
somss intense onderlinge competitie tussen personen en facties. Deze
concurrentie,, bijvoorbeeld die tussen 'activisten' en 'bureaucraten',
beïnvloeddee herhaaldelijk de concrete manifestaties en het verloop van
hett vervolgingsproces. Onopgeloste conflicten en tegenstellingen tussenn verschillende autoriteiten en instanties op centraal, regionaal en
plaatselijkk niveau en tussen de niveaus onderling brachten ook steeds
verschillenn teweeg binnen het vervolgingsproces als geheel en in het
tempoo waarin het voortschreed. Maar alle concurrentiestrijd bleef ook
begrensd.. Men verschilde wel van mening over manieren, middelen en
hett te behalen 'profijt', maar niet over het doel: vervolging. Een factie
diee daartegen was, ontbrak. En daarom trad in het vervolgingsproces,
toenn het eenmaal op gang gebracht was, geen fundamentele wending
meerr op maar ging het steeds verder in de geschetste richting.
Wanneerr de concurrentie en onenigheid soms te groot dreigden te
worden,, gaf tussenkomst van Hitler de doorslag. Tijdens het vervolgingsprocess in de jaren '30 was hij bij alle belangrijke besluiten nauw
betrokken:: bij de boycot en de eerste wetgeving in 1933, bij de Neurenbergerr wetten van 1935, bij de pogrom van 1938 en bij de daaropvolgendee centralisering en verscherping van de vervolging. Hij fantaseerdee en suggereerde, hij gaf vage algemene opdrachten, nam besluiten,
werdd steeds geïnformeerd, stemde in en keurde soms af. Hij was de spil
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inn de besluitvorming tussen 1933 en 1939 en nam daardoor de meest
centralee plaats in bij het leidinggeven aan de vervolging. Er is geen
redenn om aan te nemen dat dit na 1939 wezenlijk veranderde, al namen
dee verhulling en verheimelijking van het vervolgingsproces zelf en van
zijnn voortdurende betrokkenheid bij de vervolging toe.65
Datt de beslissingen van de centrale elite over de vervolging tussen
19333 en 1939 verder en verder radicaliseerden lag ten dele besloten in de
fanatiekk militante en activistische aard van de nationaal-socialistische
bewegingg en in de ideologie die in vele opzichten, en zeker wat betreft
hett anti-semitisme, geen grenzen stelde noch erkende. Voor een ander
deell vloeide de radicalisering voort uit de dwingende 'logica' van het
vervolgingsprocess zelf: door de eerste stappen in de eerste paar maandenn na de machtsovername waren al ernstige gebeurtenissen uitgelokt,
dubieuzee condities geschapen en diverse grenzen overschreden, die
vervolgenss weer 'dwongen' tot verdere stappen, tot ernstiger gebeurtenissen,, nog dubieuzere condities, en tot het overschrijden van nieuwe
grenzen.. De nationaal-socialistische machthebbers - en velen met hen
-- bevonden zich collectief op het pad van een criminele carrière, waarbijj de ene misdaad de andere mogelijk maakt en uidokt, die weer leidt
tott een volgende die de voorgaande overtreft. In een spiraalbeweging
doorr de tijd, soms trager, soms sneller, werd de besluitvorming op het
centralee niveau radicaler, de daaruit voortvloeiende vervolging ernstiger,, en een eventuele 'weg terug' steeds minder mogelijk. Niet dat
enigee betrokkene of enigerlei factie binnen het hoogste echelon der
vervolgerss dat wenste. Integendeel: allen wilden vervolgen, het vervolgingsprocess was gewild en bedoeld en raakte mettertijd meer gepland,
maarr naarmate het verder voortschreed, verzelfstandigde het zich tot
opp zekere hoogte ook ten opzichte van degenen die het eerder op gang
gebrachtt hadden en eraan bleven bijdragen. Ook in die zin was het relatiefautonoom. .
Behalvee met de aard van de nationaal-socialistische beweging, de
ideologie,, en de 'logica' van het vervolgingsproces had de radicalisering
vann de vervolgingspolitiek in de jaren '30 ook te maken met de afname
vann externe belemmeringen en een daarmee corresponderende afname
vann interne inhibities voor radicalisering onder de nationaal-socialistischee leiders. Hoewel het eerste politieke optreden van de nationaal-socialistenn binnen en buiten de regering na het aan de macht komen van
Hitlerr al direct getuigde van aanzienlijke bruutheid en een gebrek aan
scrupules,, waren de meeste nationaal-socialistische leiders zich er
scherpp van bewust dat hun machtsontplooiing zich nog in een vroeg
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stadiumm bevond. Zij hadden te maken met de toen nog in politiek,
economischh en militair opzicht zwakke internationale positie van
Duitsland,, met de druk van internationale betrekkingen en de internationalee publieke opinie. Binnenslands was de samenleving politiek
gepolariseerdd en stonden grote delen van de Duitse bevolking - vooral
degenenn die communistisch, sociaal-democratisch of katholiek georiënteerdd waren - afwijzend, afwachtend of aarzelend ten opzichte van
hett nationaal-socialisme. Bovendien waren er grote economische problemen,, waaronder een massale werkloosheid. Ook binnenslands was
err een publieke opinie, die vanaf 1933 wel volop werd gemanipuleerd,
maarr waar men ook bevreesd voor was. Ten slotte waren de leidende
nationaal-socialistenn tot op zekere hoogte afhankelijk van conservatievee en burgerlijk-nationalistische krachten binnen de regering en het
staatsapparaat,, rond de president, in het bedrijfsleven en binnen het
leger.. Hoewel de nationaal-socialisten hun macht binnen Duitsland
snell wisten te vergroten, duurde het jaren voordat hun machtspositie
vérgaandd uitgebreid en geconsolideerd was. Zoals bij alle groepen die
viaa intriges en geweld aan de macht komen en wier bewind ten dele
berustt op terreur, bleven zij ook voortdurend beducht voor krachten
diee hen op soortgelijke wijze zouden kunnen uitschakelen.
Dee mate waarin zij rekening moesten houden met dit alles, en dat
ookk daadwerkelijk deden, varieerde, maar in wisselende samenstelling
werktenn deze omstandigheden zeker tot eind '37, begin '38 tot op zekeree hoogte belemmerend en remmend op de radicalisering van de vervolging.. En ook daarna werkten deze condities een enkele keer nog
kortstondigg als rem op de expansie van de destructie.66 Aanvankelijk
hadd de vervolging in de jaren '30 bijvoorbeeld nog niet de volledige instemmingg en actieve medewerking van conservatieve en burgerlijk-nationalistischh georiënteerde elites en groepen binnen de regering, de bureaucratie,, justitie, het leger en delen van het bedrijfsleven, al waren de
geuitee bezwaren bescheiden en was van integrale en principiële afwijzingg - ook vanuit de toen nog invloedrijke kerken - volstrekt geen
sprake.. Toch noopte deze omstandigheid de nationaal-socialistische
leiderss in het begin tot enige terughouding en het vasthouden aan
pseudo-legaliteitt terwijl zij met wet en recht uiteraard niets ophadden.
Pass toen de conservatieve en burgerlijke invloeden zwakker werden en
dee instemming en medewerking - die behalve op anti-semitisme voorall op onderscheiden en variërend eigenbelang steunden - toenamen,
werdenn weer volgende stappen in de vervolging mogelijk.
Ditt argument heeft ook een bredere strekking: naarmate de natio306 6
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naal-socialistischee machtsontplooiing vorderde, de positie van Duitslandd in internationaal verband sterker werd, de buitenwereld zich
zwakkerr toonde, en meer en meer binnenlandse en buitenlandse politiekee 'successen geboekt konden worden, namen het zelfvertrouwen
enn de eigendunk van de nationaal-socialistische machthebbers toe, en
werdenn de extern remmende krachten en de daaraan gekoppelde internee inhibities voor radicalisering zwakker. De inlijving van Oostenrijk
inn maart 1938, de bezetting van het Sudetenland in oktober van dat
jaar,, en de rest van Tsjecho-Slowakije in maart 1939, gingen onmiddellijkk gepaard met vérgaande vervolging van daar levende Joden - sneller
enn radicaler dan daarvoor in het Rijk - en hadden escalerende repercussiess voor het vervolgingsproces in Duitsland. Göring's conferentie
vann 12 november 1938 toonde een sinister opgetogen meedogenloosheidd en wreedheid. Met elk belangrijk politiek 'succes', met elke verovering,, was van belemmeringen, remmen en inhibities minder en
minderr te merken bij degenen die op het hoogste niveau leiding en
vormm gaven aan de vervolging.
Eenn laatste overweging die in dit verband misschien relevant is, is
datdat degenen die de voornaamste besluiten namen overwegend globale
opdrachtenn verstrekten en bijna uitsluitend op afstand - op papier, in
rapportenn en vergaderingen - kennisnamen van de gevolgen van die
opdrachten.. Degenen die de vervolging en vernietiging in de praktijk
uitvoerdenn waren niet de bedenkers daarvan, degenen die de vervolgingg en vernietiging bedachten en gaandeweg planden, namen niet
deell aan de daadwerkelijke uitvoering.
Dezee lijn van argumentatie over de dynamiek en radicalisering van de
vervolgingg tussen 1933 en 1939 kan worden doorgetrokken voor de fase
diee met het uitbreken van de oorlog in september 1939 inzette. Het
vervolgingsprocess binnen het Rijk en de eerder bezette gebieden was
toenn al zeer ver gevorderd, en in Polen werd de vervolging met omvangrijkee moorden, massa-deportaties en ghettoïsering in hoog tempo
nogg extremer. Weer werden nieuwe grenzen overschreden. Waren vóór
dee oorlog in het Rijk en de ingelijfde gebieden al honderden Joden arbitrairr en straffeloos vermoord, in Polen liep dat aantal binnen twee
maandenn op tot meer dan vijfduizend.67 De vervolging raakte in het
laatstee stadium en begon over te gaan in systematische vernietiging.
Eenn beslissend 'breukpunt' is eigenlijk niet aanwijsbaar, het vliegwiel
vann de vernietiging begon haperend maar draaide allengs sneller.
Dee nationaal-socialistische machtsontplooiing binnen en buiten
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hett Rijk naderde haar hoogtepunt - dat in het najaar van 1941 werd
bereiktt - en de oorlog ontsloeg de centrale elite van vrijwel elke noodzaakk nog rekening te houden met binnenlandse en buitenlandse beperkingenn en tegenkrachten. Met de oorlog in Oost-Europa, die vanuitt Duits perspectief beschouwd en gevoerd werd als een op
vernietigingg gerichte Weltanschauungskrieg tegen Slavische Untermenscbenscben en 'Joodse bolsjewisten', waren de laatste inhibities verdwenen.
Dee oorlog bood tevens de aanleiding, de gelegenheid, de camouflage
enn de laatste rationalisering om de moord op de Joden door te zetten.
Eenn overwegend 'intentionalistisch' perspectief voldoet niet, maar in
hett 'functionalistisch' perspectief zijn de verdeeldheid tussen de nationaal-socialistischee machthebbers en de tegenstrijdigheden binnen de
vervolgingspolitiekk tussen najaar 1939 en voorjaar 1941 overschat. In de
literatuurr is vaak betoogd dat de moord op de Joden 'uniek', 'zonder
voorbeeld'' en 'precedentloos' was, en ook is uit functionalistisch perspectiefweii geschreven dat het ging om 'de realisering van het ondenkbare'' of van 'het utopische'. In sommige opzichten zijn daar ook argumentenn voor, maar de werkelijkheid gebiedt ook het volgende te
onderkennen. .
Hett idee een volk of een bevolkingsgroep met geweld uit te roeien,
wass geen uitvinding van de nationaal-socialisten, maar was - en is — al
sindss onheuglijke tijden deel van de geschiedenis van de mensheid.
Hett idee was niet alleen beschikbaar en denkbaar, maar het werd ook
gedacht,, gezegd en geschreven. In de lange geschiedenis van het christelijkee Europa werd vele malen opgeroepen tot het verdrijven en vermoordenn van Joden. En soms was dat idee ook in werkelijkheid omgezet.. Die christelijke erfenis ging vooraf aan het nationaal-socialisme en
droegg er ook aan bij. Hetzelfde gold voor het extreme Duitse nationalismee en anti-semitisme van vóór 1914.
Bovendienn was er de praktijk van het recente verleden. In Oost-Europa,, in het bijzonder in Rusland en de Oekraïne, hadden in 1905 en
tussenn 1917 en 1921 pogroms gewoed waarbij tienduizenden Joden
doorr 'volks' en militair geweld waren omgebracht. In Turkije waren
tijdenss de Eerste Wereldoorlog honderdduizenden Armeniërs op last
vann het Turkse regime verdreven en vermoord. Dat alles was in Europa
inn de jaren '20 algemeen bekend, zeker in Duitsland, zeker ook in nationaal-socialistischee kring en bij Hitler persoonlijk.68 Tot dat recente
verledenn behoorde ook de Eerste Wereldoorlog zelf: net als miljoenen
anderen,, hadden Hitler en tal van leidende nationaal-socialisten op
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jongee leeftijd in het Duitse leger gediend, ze hadden frontervaringen,
zee waren getuige geweest van grootschalig oorlogsgeweld en van massalee Duitse verliezen, ze waren daardoor verhard, ze hadden jaren gevochtenn en tenslotte hadden ze verloren. Voor Hider en velen met
hemm was dat verlies volledig onaanvaardbaar, het bleef hen achtervolgenn en zette zich vast in diepe rancune, paranoïde haat, en een enorme
wraakzucht.. Zijn leven lang bleef Hider terugkomen op die eerste oorlogg en erover fantaseren hoe die misschien toch nog gewonnen had
kunnenn worden. Eén zo'n fantasie vond een plaats in Mein Kampf
(1925).. Zelf licht getroffen door een gasaanval aan het eind van de oorlog,, schreef hij:
Hattee man zu Kriegsbeginn und wahrend des Krieges einmal zwölfoderr fïinfzehntausend dieser hebraischen Volksverderber so unter
Giftgass gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen
Arbeiter.... es im Felde erdulden mussten.
Wanneerr dat gebeurd was, zo fantaseerde hij, was de oorlog misschien
niett verloren. Dat vele Duitse Joden zich hadden ingespannen om de
oorlogg voor Duitsland te winnen, dat juist omstreeks twaalfduizend
alss officieren en soldaten aan Duitse kant gesneuveld waren, en dat zij
nett zoveel of zo weinig met het verlies van de oorlog te maken hadden
alss andere Duitsers, dat alles drong niet door. In een fanatiek verlangen
'schuldigen'' aan te wijzen en verschrikkelijk wraak te nemen, deed de
waree toedracht der gebeurtenissen er niet toe en overheerste de haatfantasiee van collectieve vernietiging.
Dezee overwegingen over de werkelijkheid van vóór 1933 en over
Hiderr s lotgevallen doen uiteraard niets af aan de kolossale en krankzinnigee misdadigheid waarmee eerst de Duitse en later de andere Europesee Joden na 1933 te maken kregen. Noch rationaliseren zij de uitzonderlijkee verschrikkingen die hen werden aangedaan. Maar ze
werpenn wel licht op de mentaliteit van degenen die die misdaden en
verschrikkingenn bedacht hadden en van degenen die ze uitvoerden.
Daarmeee worden ook vragen opgeroepen over de toenmalige Duitse
civilisatie.. In de aanhef van dit hoofdstuk is een observatie van een
anoniemee SPD-waarnemer in Baden in 1935 geciteerd: naar aanleiding
vann de kracht, de laagheid en de brute meedogenloosheid waarmee de
vervolgingg van de Joden daar inzette, vroeg hij zich vertwijfeld af of
V ee eigenlijk nog wel onder cultuurmensen leven'. Dergelijke vragen
zijnn daarvóór, toen, en tot op de dag van vandaag, vele malen gesteld:
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hoee was het mogelijk dat in 'een beschaafd land' als Duitsland zo'n
gruwelijkee vervolging gestalte kreeg?
Hoee begrijpelijk zulke vragen ook zijn, er liggen stilzwijgend een
aantall veronderstellingen in besloten die een antwoord eerder in de
wegg staan dan mogelijk maken. Onuitgesproken wordt verondersteld
datt 'beschaafdheid' op zichzelf staat, dat het een vaste toestand is, dat
allenn binnen een land of een samenleving in een bepaalde tijd even
'beschaafd'' zouden zijn, en dat 'beschaving' de doorslaggevende gedragsregulerendee kracht op individueel en collectief niveau zou zijn.
Dezee vier veronderstellingen zijn evenwel niet houdbaar: 'beschaafdheid'' staat niet op zichzelf maar is contingent, het is geen aan zichzelf
gelijkblijvendee toestand maar een proces, binnen elke samenleving bestaann verschillen in beschaving, en op het niveau van het gedrag van
individuelee mensen en van groepen is 'beschaving' weliswaar een belangrijkee maar niet de enige kracht die daar regulerend op in werkt.
Dezee inzichten zijn af te leiden uit Elias' visie op civilisatie en zijn
theoriee biedt indirect mogelijkheden voor het beter begrijpen van relevantee ontwikkelingen van de Duitse beschaving en daarmee ook voor
eenn antwoord op de gestelde vraag.69
Vann fundamenteel belang is de wederkerige afhankelijkheid tussen
staatsvorming,, pacificering en civilisering op langere termijn. Staatsvormingg en pacificering, waardoor onder meer het geweld in een samenlevingg wordt teruggedrongen en beheerst, zijn blijvende voorwaardenn voor het voortduren van geciviliseerde gedragsstandaarden en
vann enigszins geciviliseerd gedrag binnen de samenleving. Omgekeerd
zijnn dergelijke standaarden en de handhaving van geciviliseerd gedrag
voorwaardenn voor het voortbestaan van een 'getemde' staat en gematigdee vormen van pacificering. Bezien we vanuit dit perspectief de ontwikkelingg van Duitsland vanaf omstreeks 1870, dan kan gesteld wordenn dat, ondanks grote maatschappelijke en politieke spanningen, tot
19144 een zeker niveau van pacificering en civilisering, van 'beschaafdheid',, bleef bestaan.
Well deden zich in deze tijd een aantal ontwikkelingen voor die twijfell konden wekken aan de aard en stabiliteit van de civilisering in
Duitsland.. De vestiging van de semi-dynastieke Duitse staat van het
Tweedee Rijk was overwegend met militair geweld van bovenaf tot
standd gekomen, had oorlog met Frankrijk met zich meegebracht, en
ookk polarisatie in de betrekkingen tussen het rijk en andere staten. In
lateree decennia werd die polarisatie bevorderd door de veelzijdige
machtsontplooiingg van Duitsland en de imperialistische buitenlandse
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politiek.. Onder het semi-dynastieke regime behield de militair-adellijkee elite een sterke machtspositie binnen staat en samenleving. De voor
dezee stand typerende gedragsstandaarden, getekend door autoritaire
enn militaire trekken, werden ten dele overgenomen door burgerlijke
groepen.. Het Herremxhos werd in deze tijd ook een bestanddeel van
hethet algemene Duits-nationale zelfbeeld zoals dat in de van bovenaf bevorderdee en sterk toenemende manifestaties van nationalisme tot uitdrukkingg kwam. Het semi-dynastieke regime droeg tevens bij aan polarisatiee in het binnenland. Van staatswege werden liberalisme en
verdergaandee democratisering bestreden, werden katholieken en sociaal-democratenn collectief tot 'rijksvijanden' verklaard en als zodanig
behandeld,, en kregen (taal) minderheden te maken met een repressieve
politiek.. Met het toenemen van de rivaliteit tussen Duitsland en anderee statenn tegen het einde van de 19e eeuw, werd het Duitse nationalismee ook extremer en raakte het nauwer gelieerd met anti-semitisme.
Geconcludeerdd kan worden dat tussen 1870 en 1914 weliswaar een
zekerr peil van pacificering en civilisering binnen de Duitse samenlevingg gehandhaafd bleef, maar dat vooral door het gebrek aan duurzamee beteugeling van de macht van de 'krijgers' en hun grote invloed op
dee staatspolitiek de balans tussen civiliserende en deciviliserende
krachtenkrachten binnen de Duitse samenleving ook steeds wankel bleef.
Dee wending naar oorlog in 1914 gaf sterke impulsen aan de deciviliserendee krachten. De niveaus van dreiging, onzekerheid en onberekenbaarheidd liepen hoog op en na enkele jaren werden door toenemende
binnenlandsee schaarste de levensomstandigheden van grote groepen
mensenn binnen de lagere strata in Duitsland uitermate precair. De oorlogg ging ook gepaard met vérgaande militarisering van de samenleving.
Dee omvang van de Duitse legers groeide van circa 5 miljoen soldaten
(ruimm 7,5% van de totale bevolking) allengs tot omstreeks 11 miljoen
(16,5%).. Onder de vanaf 1914 geldende 'staat van beleg' werden vele
burgerrechtenn opgeschort en kregen regionale en plaatselijke militaire
commandantenn ruime politieke volmachten. Vanaf 1916, toen voor
hethet eerst de conceptie van de totalen Krieg- door Goebbels begin 1943
nogmaalss gepropageerd - opgang maakte, kreeg Duitsland ook op
centraall niveau vele trekken van een militaire dictatuur. Binnen de
tochh al tamelijk autoritaire en weinig gedemocratiseerde verhoudingen
inn Duitsland bevorderde het ontstaan van deze 'commando-samenleving'' onder meer de bestendiging en versterking van hiërarchische
contrastenn en van maatschappelijke dwang.70 Een heel belangrijke ontwikkelingg was dat vanaf 1914 gebroken werd met een centrale stan311 1
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daardd van geciviliseerd gedrag: voor vele miljoenen Duitse mannen
werdd de norm om zich te onthouden van geweld, omgezet in het
gebodd van staatswege om leden van andere naties in het westen en oostenn van Europa met georganiseerd geweld te gaan bejegenen. De effectenn van deze fundamentele Umwertung bleven niet beperkt tot degenenn die als soldaat massaal naar de buitenlandse slagvelden trokken en
daarr onder extreme condities moesten zien te overleven, maar werkten
ookk door in Duitsland zelf. In het in brede kring gesteunde Duitse
oorlogsnationalisme,, zoals dat onder andere tot uitdrukking kwam in
dee Vaterlandspartei, gingen collectieve zelfverheffing en diepe minachtingg en haat voor andere naties én voor politiek andersdenkenden binnenslands,, hand in hand. Heftige identificatie met de Duitse oorlogspartijj impliceerde ook sterke desidentificatie met allen die als
'tegenstander'' werden beschouwd. Een categorisch Vriend/vijand-denken',, dat weinig tot geen ruimte liet voor differentiatie en alternatieven,, voor nuancering en matiging, kreeg greep op grote groepen in de
Duitsee samenleving. Resumerend kan gesteld worden dat door deze
ontwikkelingenn tussen 1914 en 1918 de standaarden van moraal en geciviliseerdd gedrag van en voor zeer vele Duitsers onherstelbaar ondermijndd en beschadigd werden. De druk van de deciviliserende krachten
wass zo groot geweest dat de toenmalige Duitse 'beschaving' zwaar was
aangetast. .
Misschienn was enig herstel mogelijk geweest wanneer de Duitse
staatt na 1918 gerestabiliseerd was en de samenleving gereïntegreerd.
Maarr restabilisering en herintegratie bleven juist uit. Weimar erfde een
destabiliserendee staat, een polariserende samenleving, en een in grote
groepenn van de bevolking ernstig geërodeerde civilisering. Het tussen
19144 en 1918 naar buiten gerichte geweld, werd na de internationale
wapenstilstandd naar binnen gekeerd: politieke geweldpleging en depacificeringg namen in de Duitse samenleving van na 1918 sterk toe.
Onderr internationale druk werd de organisatie van het geweldsmonopoliee ernstig verzwakt: Duitsland werd voorzien van een relatief veel te
kleinn (100.000 man) en onvoldoende uitgerust leger, waarin de militair-adellijkee elite dominant bleef. Het leger erkende de legitimiteit
vann de Weimarrepubliek slechts in zoverre dat uitkwam, behield een
grotee mate van politieke autonomie, en bleek herhaaldelijk onbetrouwbaarr voor de centrale civiele staatsoverheid.
Inn de eerste jaren na 1918 wist de staat, die onvoldoende kon steunenn op een effectief geweldsmonopolie, meerdere gewelddadige confrontatiess met 'links' en met 'rechts' slechts ternauwernood te door312 2
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staan.. De politieke doelen en de omvang van het 'revolutionaire' en
hethet 'tegenrevolutionaire' geweld verschilden, maar het ging in beide
gevallenn om geweldpleging door politieke en militaire leiders, individuenn en groepen voor wie de geciviliseerde gedragsstandaard van geweldsonthoudingg in de binnenlandse politiek duidelijk had afgedaan.
Daarinn kwamen links- en rechts-extremisme overeen. Hoewel de grote
meerderheidd van de Duitse bevolking zich schikte in de in vele opzichtenn moeilijke, nieuwe verhoudingen van na 1918, wisten velen zich na
dee voor hen onverwachte en schokkende nederlaag niet meer te voegenn in een naoorlogse civiele orde. Buitengesloten van het reguliere
legerr zetten zij, ten dele onder protectie van het leger en daarmee sympathiserendee machthebbers, in paramilitaire verbanden hun gewelddadigee levensstijl voort of vonden politiek onderdak in revanchistische
organisatiess van oud-strijders en ultra-nationalistische bewegingen.
Ookk de nationaal-socialistische beweging, waarvan vele leiders en eerstee aanhangers oud-strijders waren, behoorde daartoe.
Vann het 'linkse' en 'rechtse' geweld gingen steeds weer sterke impulsenn tot verdere polarisering van de binnenlandse verhoudingen uit en
dee Rijksdagverkiezingen van 1920 bevestigden de polarisatie: terwijl
ruimm eenvijfde van de kiezers een voorkeur bleek te hebben voor extreem-links,, koos bijna eenderde voor nationalistisch rechts. Vanaf
19200 steunde het gematigde midden van Weimar op minder dan de
helftt van het electoraat en die steun brokkelde in het daaropvolgende
decenniumm steeds verder af. Duurzame restabilisering van de staat, effectievee pacificering, depolarisatie en herintegratie van de samenleving
blevenn onder deze omstandigheden buiten bereik. En de internationalee gemeenschap liet, onder meer met de Franse bezetting van het Roergebiedd in 1923, weinig na om de omstandigheden nog moeilijker te
maken. .
Dezee ontwikkelingen in staatsvorming en depacificering in Duitslandd tussen 1918 en 1930 stonden herstel van geciviliseerde gedragsstandaardenn in de samenleving als geheel beslissend in de weg en werktenn verdere decivilisering in de hand. Kon de decivilisering die in 1914
wass ingezet nog ten dele beschouwd worden als niet beoogd gevolg
vann de oorlogsinspanningen, onder Weimar richtten vooral bewegingenn van nationalistisch rechts, waaronder het meest uitgesproken de
nationaal-socialisten,, zich doelbewust tegen algemene standaarden
vann geciviliseerd gedrag. Zij paarden diepe afkeer van wat zij beschouwdenn als 'weekhartige', 'burgerlijke gevoeligheden' aan verheerlijkingg van militaire deugden en geweld,, van hardheid, ongevoeligheid
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enn nationalistische haat. In ideologie en praktijk werden de gedragsstandaardenn van deze anti-beschaving ten tijde van Weimar op grote
schaall uitgedragen en allengs door groeiende aantallen Duitsers onderschreven.. Hiertegenover verloor 'het andere Duitsland', dat de meer
geciviliseerdee standaarden vertegenwoordigde, steeds meer terrein tot
inn het begin van de jaren '30 de definitieve omslag zich aftekende.
Niett ten onrechte heeft de historicus Kershaw kort geleden opgemerkt:: 'that so far in history no other advanced society has experienced
aa collapse of collective moral consciousness and individual civil moralityy approximating to the steepness of the decline in Germany after
1933'.7'' Maar die 'steile neergang' vanaf 1933 is beter te begrijpen tegen
dee achtergrond van het proces dat al twintig jaar eerder in Duitsland
wass ingezet en waarin mettertijd deciviliserende krachten sterker werdenn en uiteindelijk de overhand kregen op civiliserende. Onder invloedd van destabilisering van de staat en depacificering en polarisatie
vann de samenleving was Duitsland in vele opzichten gedeciviliseerd.
Annoo 1933 was het een verre van 'beschaafd' land geworden en gaven
'cultuurmensen'' er niet langer de toon aan.
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{..)) der Panzer des zivilisierten Verhaltens würde sehr schnell zerbrechen,, wenn durch eine Umwandlung der Gesellschaft von
neuemm ein solches Mass von Unsicherheit, eine so geringe Berechenbarkeitt der Gefahren über uns hereinbrechen würde, wie
ehemals;; bald genug würden dann auch die enrsprechenden
Angstee die Grenzen, die ihnen heute gesetzt sind, sprengen. (..)
Wirr sind uns kaum noch dessen bewusst, wie schnell das, was
wirr unsere 'Vernunft' nennen, wie schnell diese relativ langsichtige,, triebbeherrschte und differenzierte Steuerung unseres Verhaltenss abbröckeln oder zusammenbrechen würde, wenn sich
diee Angstspannung in uns und urn uns veranderte, wenn die
Angste,, die in unserem Leben eine Rolle spielen, mit einem
Malee wieder erheblich starker oder erheblich geringer würden

OO
NORBERTT ELIAS, I939

I .. I N L E I D I N G :

ETNISCHE ZUIVERING

Beginn juli arriveerde de generaal, vergezeld door enkele officieren en
manschappen,, in het dorp waar zo'n 25.000 mensen uit de naburige
doorr hem belegerde stad naar toe gevlucht waren in de hoop daar beschermingg te vinden. Hij was te paard en toen hij de vluchtelingen
monsterde,, viel zijn oog op het grote aantal mannen en jongens onder
hen.. Volgens een ooggetuige kon hij zijn intense genoegen nauwelijks
verbergen.. 'Wat zijn het er veel!', riep hij uit. 'Dat wordt een feest. Het
bloedd zal tot jullie knieën staan.' In de daarop volgende dagen werden
naarr schatting tussen de vijf- en zesduizend gevangen genomen mannenn en jongens methodisch omgebracht, veelal door middel van fusillades.. Meerdere getuigen hebben gezegd dat de generaal bij een deel
vann de moordpartijen persoonlijk aanwezig was. Kort tevoren had hij
dee vluchtelingen nog meegedeeld: 'Jullie zullen vrijgelaten worden en
julliee hebben niets te vrezen. Mensen die hem kennen, wijzen erop dat
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hijj er goed in is een welwillende en vriendelijke houding aan te nemen
terwijll hij aan de planning van moorden werkt.1
Dezee gebeurtenissen vonden plaats in de zomer van 1995 in het oosten
vann Bosnië, niet ver van de grens met Servië. Door de schaal van de
massamoordd en de directe internationale betrokkenheid hebben ze
veell aandacht gekregen in de media, maar tussen 1990 en 1995 hebben
zichh vele tientallen malen, zij het op kleinere schaal, soortgelijke gebeurtenissenn voltrokken. Vanaf augustus 1990 in en rondom Knin in
Kroatiëë waar Servische groepen in gewapende opstand kwamen tegen
hett Kroatische bewind en Kroatische inwoners werden verdreven en
vermoord,, tussen juni en december 1991 elders in Kroatië tijdens de
Servisch-Kroatischee oorlog; later, vanaf maart 1992 tot het najaar van
1995,, vooral in Bosnië. Het terroriseren, verdrijven, deporteren en vermoordenn van aanzienlijke aantallen inwoners van dorpen en steden,
overwegendd non-combattanten, was geen bijproduct van militaire
strijdd maar in de meeste gevallen een centraal bestanddeel van een
doelbewustee strategie met een sterk genocidale inslag. Het voornaamstee oorlogsdoel van de betrokken oorlogspartijen, met name van Servischee en Kroatische kant, was territoriale consolidatie en expansie gepaardd gaande met zogenoemde 'etnische zuivering' — een kwaadaardig
eufemismee - van 'ongewenste' bevolkingsgroepen binnen de verworvenn territoria. Het zaaien van terreur om leden van die groepen te verjagen,, het plunderen en vervolgens in brand steken of opblazen van
woonhuizenn en gebouwen van die groepen, de vernietiging van culturelee symbolen, het onteren en verwoesten van begraafplaatsen, van
moskeeën,, katholieke en orthodoxe kerken, de systematische mishandelingen,, de massale verkrachtingen van vrouwen uit de 'ongewenste'
groepen,, de martelingen en moorden in soms geïmproviseerde detentiecentraa en concentratiekampen maakten daar alle deel van uit.2
Hett lijdt geen twijfel dat het Servische bewind in Belgrado en de
Servischee machthebbers in de 'autonome' Servische gebieden in Kroatiëë en Bosnië verantwoordelijk waren voor de voorbereiding en uitvoeringg van massaal gewelddadig optreden, inclusief het initiëren van
'etnischee zuiveringen' tegen Kroaten en vooral Moslims. Servische eenheden,, al dan niet afgesplitst van het Joegoslavische leger of in samenwerkingg daarmee, hebben ook het grootste aandeel gehad in de algehelee destructie. Maar ook het Kroatische bewind in Zagreb en de
Kroatischee machthebbers in de 'autonome' Kroatische gebieden in
Bosniëë zijn verantwoordelijk geweest voor een aanzienlijk deel van het
316 6

STAATSDESINTEGRATIE,, GEWELD EN D E C I V I L I S E R I N G : JOEGOSLAVIË

geweldd en ook van de kant van Kroatische troepen zijn vele gevallen
vann 'etnische zuivering' bekend, tegen Moslims en tegen Serviërs. Het
meestt recent tijdens de snelle herovering in de zomer van 1995 van de
eerderr door Servische troepen bezene Krajina toen omstreeks 120.000
Servischee inwoners verdreven werden. Het Bosnische bewind, tenslotte,, is lang blijven pleiten voor het samenleven van de verschillende etnischee bevolkingsgroepen binnen één politiek verband, maar dat
neemtt niet weg dat in een serie gevallen ook eenheden van islamitische
Bosniërss tot 'etnische zuivering' zijn overgegaan, zowel tegen Serviërs
alss tegen Kroaten. De islamitische Bosniërs hebben zeker het zwaarst
geledenn maar ook onder de Servische en Kroatische bevolkingsgroepenn in Kroatië en Bosnië zijn in enkele jaren vele slachtoffers gevallen
enn honderdduizenden gevlucht. In alle betrokken etnische groepen bevindenn zich dan ook daders én slachtoffers.3 Inmiddels zijn naar schattingg tenminste 150.000 en mogelijk 250.000 mannen, vrouwen en
kinderenn omgekomen en zijn ruim twee miljoen mensen ontheemd
geraakt.. De materiële schade in delen van Kroatië en vooral in Bosnië
iss immens.
Dee vraag is in hoeverre we deze gebeurtenissen vanuit een historischsociologischh perspectief, en meer in het bijzonder met behulp van de
civilisatietheoriee van Norbert Elias, enigszins kunnen begrijpen en verklaren.44 Het gaat er dan onder meer om de verbanden tussen staatsvorming,, pacificering en civilisering, zoals die in de theorie beargumenteerdd zijn, als het ware te toetsen aan de Joegoslavische werkelijkheid.5
Dee vruchtbaarheid van een theorie is mede afhankelijk van de mate
waarinn op basis van de theorie relevante vragen kunnen worden geformuleerd.. Uitgaande van de civilisatietheorie zijn in elk geval de volgendee vragen van belang. Waarom en door welke krachten is de Joegoslavischee staatssamenleving uiteengevallen en hoe is het proces van
staatsdesintegratiee verlopen? Welke consequenties heeft dat proces
voorr de pacificering, het patroon van geweldsbeheersing, van de samenlevingg gehad? De gedragsveranderingen op lange termijn, die aangeduidd kunnen worden als civilisering, gaan volgens de theorie samen
mett monopolisering van het fysieke geweld, met verlenging van handelingsketenss en vergroting van interdependenties.6 Wanneer het geweldsmonopoliee echter binnen korte termijn fragmenteert, de centralee zeggenschap daarover afneemt, collectieve geweldpleging toeneemt
enn voorheen bestaande handelingsketens en interdependenties op
grotee schaal verbroken worden, wat gebeurt er dan met grote groepen
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mensenn in de betreffende samenleving? Hoe veranderen hun onderlingee betrekkingen en gedragingen, hun manieren van denken en doen,
vann voelen en waarderen? Kunnen dergelijke veranderingen zinvol
wordenn geïnterpreteerd als 'decivilisering'? In het volgende wordt een
pogingg ondernomen deze vragen te beantwoorden.
2 .. DE D E S I N T E G R A T I E VAN J O E G O S L A V I Ë

Joegoslavië,, ruim zeven maal zo groot als Nederland en bevolkt door
omstreekss 24 miljoen mensen, bestaat niet meer. Na een veelbewogen
ontwikkelingg van bijna driekwart eeuw als relatief autonome staatssamenlevingg te hebben doorgemaakt, is het in enkele jaren definitief gedesintegreerd.. Het proces van desintegratie, dat zich vanaf de tweede
helftt van de jaren '80 steeds duidelijker begon af te tekenen, is geen onontkoombaarr noodlot geweest maar is primair teweeggebracht door
hethet optreden van de politiek-bureaucratische, intellectuele, en militaire
elitess van het land. Onder invloed van specifieke internationale en binnenlandsee omstandigheden en ontwikkelingen raakten die elites in een
steedss scherper wordende concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld.7
Diee concurrentiestrijd, voortdurend aangedreven door het streven naar
handhavingg en zo mogelijk versterking van de eigen machtsposities en
privileges,, speelde zich aanvankelijk nog af binnen de institutionele kaderss van de federale centrale staat en de zes samenstellende republieken
enn verliep volgens de spelregels van de communistisch-titoïstische politiek-bestuurlijkee praktijk. Naarmate de verschillende leidende partijen
enn facties echter meer en meer onder invloed kwamen van heroplevendee etnisch-nationalistische denkbeelden en in toenemende mate gebruikk begonnen te maken van nationalisme om bevolkingsgroepen te
mobiliserenn teneinde zo hun respectievelijke posities te versterken, radicaliseerdee de concurrentiestrijd. De spanningen tussen de republiekenn en tussen de verschillende bevolkingsgroepen namen toe. De institutionelee kaders van de Joegoslavische staat kwamen sterker onder
drukk te staan en het federale centrum functioneerde steeds moeizamer
-- wat ook een tijdelijk verlammende uitwerking had op het centrale
opperbevell van de strijdkrachten.8 De 'logica' van het nationalisme
dwongg tot steeds verdergaande verscherping van de politieke strijd, afnemendee compromisbereidheid en toenemende intransigentie, en resulteerdee uiteindelijk in meervoudig separatisme, vooral van Sloveense,
Kroatischee en Servische kant. De republiek Bosnië-Herzegovina, zonderr 'eigen' nationalisme, is daar het slachtoffer van geworden.9
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Inn de loop van deze ontwikkeling ging de politieke strijd, eerst heimelijk,, haperend en incidenteel, later openlijker, sneller en massaler,
overr in gewelddadige militaire strijd. Dit bracht een beslissende wendingg teweeg in het desintegratieproces, van een weliswaar heel gespannenn maar nog nauwelijks openlijk gewelddadige situatie naar een toestandd van binnenlandse oorlog. Gezien de voorafgaande politieke
escalatie,, de nationalistische programma's van de Servische en Kroatischee machthebbers en het op vele plaatsen niet samenvallen van de etnisch-nationalee scheidslijnen binnen de bevolking met de grenzen van
dee republieken, was deze wending nauwelijks meer te vermijden. In de
eerstee helft van 1991 raakte de ene na de andere mogelijkheid van 'een
wegg terug' geblokkeerd en toen het geweld doorbrak in de zomer van
datt jaar onderging het proces van desintegratie een forse versnelling en
werdd het lot van Joegoslavië in feite bezegeld.
Datt in de loop van enkele jaren de centrifugale krachten in Joegoslavië
dee overhand konden krijgen op de centripetale krachten dient zeker
ookk bezien te worden in het licht van de recente veranderingen in het
internationalee systeem van staten waar Joegoslavië deel vanuit maakte.
Niettegenstaandee de bijzondere positie van het land binnen het blok
vann communistische staten, onder andere tot uiting komend in de 'afwijkende'' buitenlandse politiek, het soms wat liberalere binnenlandse
klimaatt en de pretentie van het streven naar meer interne democratisering,, hoorde het daar onmiskenbaar toe. De snelle ineenstorting van
hett communisme in Midden- en Oost-Europa, het einde van de hegemoniee van Moskou en van de Koude Oorlog in de tweede helft van de
jarenn '80, luidde een periode in van verhoogde onzekerheid, politieke
desoriëntatiee en vooral van destabilisering van tussenstatelijke en binnenstatelijkee verhoudingen. Gevestigde communistische elites zagen
zichh bedreigd door plotseling en aanzienlijk machtsverlies. In de vier
communistischee staten van de zeven staten waar Joegoslavië aan grensde,, werden in korte tijd op meer of minder ingrijpende wijze de bakenss verzet: in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Albanië. Deze destabiliseringg heeft voor de Joegoslavische elites vooral twee belangrijke
gevolgenn gehad: de druk van buitenaf om Joegoslavië 'bij elkaar te
houden'' — sinds de breuk van Tito met Stalin in 1948 was naast de beduchtheidd voor het Westerse imperialisme de vrees voor interventie
doorr de 'socialistische broedervolken' zo mogelijk nog groter — nam af,
terwijll tegelijkertijd binnenlands de druk om te zoeken naar meer en
anderee legitimering van de eigen machtsposities sterk toenam. Zonder
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dezee combinatie van omstandigheden hadden de Joegoslavische elites
zichh waarschijnlijk de vérgaande radicalisering van hun onderlinge tegenstellingenn en conflicten niet kunnen permitteren. Dat ze dat nu
well konden, is in een latere fase van het Joegoslavische drama mede
bevorderdd door het inconsistente en sterk verdeelde opereren van de
Europesee Unie en enkele grotere West-Europese landen, van Rusland,
dee Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de NATO. 10
Dee snelle desintegratie van Joegoslavië in de jaren '90, dat vanaf 1945
tochh bijna een halve eeuw als staatssamenleving had bestaan en in die
tijdd ook een aanzienlijke interne ontwikkeling doormaakte, roept ook
dee vraag op hoe geïntegreerd die staatssamenleving dan wel was vóór
hett uitbreken van de recente crisis. Een afdoend antwoord op die vraag
zall waarschijnlijk nooit gegeven kunnen worden, maar enkele overwegingenn zijn toch relevant.
Dee Joegoslavische staat - in de vorm van het Koninkrijk der Serven,
Kroatenn en Slovenen - kwam in 1918/1919 tot stand onder druk van de
'overwinnaars'' van de Eerste Wereldoorlog onder instabiele internationalee en binnenlandse omstandigheden. D e nieuwe staat omvatte een
heterogeenn geheel van territoria en bevolkingsgroepen, die veelal tot
kortt daarvoor behoord hadden tot twee desintegrerende imperia, het
Oostenrijks-Hongaarsee en het Ottomaanse rijk, en waarvan delen tussenn 1914 en 1918 nog met elkaar op voet van oorlog hadden verkeerd.
Binnenn dat staatsverband kreeg het voormalige koninkrijk Servië een
dominantee positie: de Servische dynastie werd de dynastie van het
nieuwee koninkrijk, Belgrado werd de hoofdstad, en overwegend Servischee troepen, slechts marginaal bijgestaan door Kroatische en Sloveensee militairen, bezetten in 1918 en 1919 het gehele gebied. O m begrijpelijkee redenen ontstond onder delen van de niet-Servische
bevolkingsgroepen,, in het bijzonder in Kroatië en Slovenië, die vanaf
hett einde van de 17e eeuw tot 1918 tot Oostenrijk-Hongarije hadden
behoord,, de indruk dat ze bij Servië werden ingelijfd. Gezien deze ontstaansgeschiedeniss en de uiteenlopende etnisch-culturele en politieke
traditiess binnen de bevolking werd door sommige waarnemers van
meett af aan getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het nieuwe koninkrijkk waarin destijds ook nog zo'n twee miljoen mensen van andere
dann Servische, Kroatische of Sloveense komaf leefden."
Zekerr is dat de nieuwe staat mede onder druk van 'buitenaf' gevormdd werd en maar zeer ten dele de resultante was van relatief autonomee 'interne' ontwikkelingen, dat hij slechts gesteund werd door
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delenn van de toenmalige elites terwijl andere delen zich direct oppositioneell opstelden, en dat vanaf het begin een structurele spanningsas
bestondd tussen de twee grootste bevolkingsgroepen - de Serviërs en de
Kroatenn - en hun nationaÜsmen, die beide teruggingen tot in de 19e
eeuw.. Zeker is ook dat de staat, aanvankelijk nog geconcipieerd als een
constitutionelee monarchie met zwak democratische trekken, zich binnenn korte tijd ontwikkelde tot een monarchistisch-militaristische dictatuur.. Waar het overgrote deel van de bevolking amper betrokken was
geweestt bij de vorming van de nieuwe staat, kreeg zij ook nadien nauwelijkss kans politieke invloed uit te oefenen op het functioneren van
dee heerschappijstructuur. Deze ontwikkeling van de Joegoslavische
staatt in de decennia tussen de beide wereldoorlogen gaf de staat een
sterkk overwicht op de overige samenleving - de 'politieke autonomie
vann de staat' was relatief groot.12 Het verschafte de staatselites een grote
beslissingsmachtt en een aanzienlijke speelruimte en bond hen niet aan
verantwoordingg tegenover de bevolking.
Eenn andere consequentie van deze staatsvorming was een geringe
identificatiee van de bevolking met de nieuwe staat. Het heerschappijapparaatt werd vooral ervaren als ongewenste dwang van buitenaf —
FremdzwangFremdzwang in termen van Elias' theorie — die niet aansloot op de
eigenn problemen en belangen en zich daardoor nauwelijks kon ontwikkelenn tot geaccepteerd gezag, en evenmin tot geïnternaliseerde
Selbstzwang.Selbstzwang. Omdat openlijke politieke oppositie vrijwel niet getolereerdd werd, nam die de vorm aan van geheime genootschappen, gewelddadigee politieke aanslagen en een enkele boerenopstand. Duizendenn zaten om politieke redenen gevangen. Hoewel vanaf het einde van
dee jaren '20 vanuit de staatsoverheid gestreefd werd naar versterking
vann een Joegoslavisch patriottisme bleef de natievorming zwak en het
internee politieke evenwicht wankel. Toen in april 1941 door de Duitse
invall en bezetting dat wankele evenwicht van buitenaf werd aangetast,
volgdee naast het geweld van de bezetters jaren van bitter onderling geweld.. In totaal kwamen omstreeks een miljoen mensen om, van wie
ruimm 300.000 in Bosnië-Herzegovina.13 De herinneringen aan die tijd
spelenn op allerlei manieren een rol binnen de huidige crisis.
Datt de integratie van de nieuwe Joegoslavische staatssamenleving in
politiekk opzicht in de decennia tussen de beide wereldoorlogen diepgaandd problematisch was, hield ook verband met de toenmalige economischee condities. Rond 1920 behoorde het land tot de minst ontwikkeldee gebieden van Europa. Er was nog vrijwel geen industriële
ontwikkelingg en ruim viervijfde deel van de bevolking was werkzaam
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inn de agrarische sector — in 1935 nog 75% en in i960 nog 50% — waarin
dee productiviteit, afgezien van enkele gebieden, laag was. Joegoslavië
wass in feite nog een pré-kapitalistisch land waarvan de bevolking grotendeelss bestond uit arme, ongeletterde en overwegend op zelfvoorzieningg gerichte kleine boeren — in de jaren '30 was bijna 7 0 % van de agrarischee bedrijven kleiner dan 5 hectare. Mede door demografische
groeii heerste op het platteland een grote werkloosheid en vooral in de
jarenn '30 een nijpende armoede. Joegoslavië bevond zich toen dus nog
aann het begin van de transitie van een weinig gedifferentieerde, dominantt agrarische samenleving naar een meer gedifferentieerde stedelijkindustriëlee samenleving. De integratie en cohesie van de samenleving
alss geheel waren tamelijk beperkt, een krachtige stedelijke burgerij of
eenn omvangrijke middenklasse ontbrak, en er was sprake van een aanzienlijkk 'boerenprobleem'. 14
Inn termen van Elias' theorie kan het toenmalige Joegoslavië getypeerdd worden als een in geringe mate gedifferentieerde en geïntegreerdee agrarische samenleving, waarin vele handelingsketens betrekkelijk
kortt waren en de interdependenties beperkt. De samenleving en de
daarinn fungerende centrale heerschappijstructuur vertoonden, naast
verschillen,, belangrijke structurele overeenkomsten met Europese samenlevingenn uit de vroeg-moderne tijd.
Integratiee werd, ten slotte, ook belemmerd door de gewelddadige
geschiedeniss van de Balkan en de mede daardoor gegenereerde 'geweldscultuur'.. Wat 'Joegoslavië' werd, was gedurende eeuwen een omstredenn grensgebied bij uitstek. Naast alle bestaande etnisch-culturele
verscheidenheidd stuitte hier de islam en het christendom op elkaar,
liepp de grens tussen het westerse en het oosterse christendom dwars
doorr het land en tussen de beide grootste bevolkingsgroepen, de katholiekee Kroaten en de orthodoxe Serviërs, ging 'Europa over in de
'Oriënt',, en bevochten de Habsburgse en Ottomaanse imperia elkaar
langdurig.. Vanaf de late 14e tot de late 15e eeuw veroverde het Turkse
rijkk een groot deel van de Balkan - inclusief Macedonië, Servië, Montenegroo en Bosnië-Herzegovina, maar uiteindelijk zonder Kroatië en
Sloveniëë - en hoewel na de verovering een zekere modus vivendi werd
gevondenn tussen de overheersers en de plaatselijke bevolkingsgroepen
bleeff het Ottomaanse regime op de Balkan politiek volledig autocratisch,, extern expansief en in menig opzicht intern gewelddadig, zoals
zovelee andere militair-agrarische regimes.15 In de steeds weer oplaaiendee strijd tegen het Habsburgse rijk werden door het Ottomaanse regimee ook veelvuldig milities uit de plaatselijke boerenbevolking gerecru322 2
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teerd,, een praktijk die eveneens aan Oostenrijks-Hongaarse kant bestond.. Het terugdringen van het Ottomaanse rijk van de Balkan in de
19ee eeuw, dat zich schoksgewijze voltrok, en culmineerde in de oorlogenn van 1912 en 1913, ging eveneens met omvangrijk geweld gepaard.'6
Daarnaastt was de bevolking, vooral in de berggebieden, bij gebrek
aann effectieve staatsvorming en pacificatie van oudsher goeddeels aangewezenn op self-help wat betreft de handhaving van hun fysieke veiligheid,, eer en bezittingen. Bloedwraak, vetes en een omvangrijk banditismee maakten daar ook deel vanuit.17 Van generatie op generatie
haddenn aanzienlijke delen van de bevolking dus te leven met gewelddadigee omstandigheden en voor de laatste anderhalve eeuw is er eigenlijkk geen langdurige periode aan te wijzen van blijvend gepacificeerde
conditiess voor het gehele gebied. Zo werd steeds opnieuw een geweldscultuurr gereproduceerd die zich onder meer manifesteerde in geromantiseerdee mannelijkheidsidealen gelieerd aan noties van krijgerschap,, in een voorliefde voor wapens en in behendigheid in het
hanterenn daarvan, in een zekere hang naar wraak en weerwraak tussen
families,, clans en bevolkingsgroepen, in bereidheid tot gebruik van fysiekk geweld en een tamelijk geringe gevoeligheid voor geweld. Het bestaann van een dergelijke geweldscultuur vormt een struikelblok voor
maatschappelijkee integratie in groter verband en staat op gespannen
voett met de gedragsstandaard van geweldsonthouding die fundamenteell is voor verdergaande civilisering.18
Dee hier geschetste ontwikkelingen en condities verklaren op zichzelf
niett het uiteenvallen van Joegoslavië. Ze belichten echter wel de zwakkee en moeizame integratie van de staatssamenleving in de eerste fase
vann haar bestaan en ze werkten op allerlei manieren door in het Joegoslaviëë van na 1945. Dat maakt ook begrijpelijk waarom er in het afgelopenn decennium amper sprake is geweest van een politieke beweging
gerichtt tegen de oorlog en de desintegratie en vóór het handhaven van
dee vrede en het behoud van Joegoslavië.
Dee federatieve communistische Volksrepubliek', die de erfgename
wass van het vooroorlogse koninkrijk, continueerde, niettegenstaande
veell revolutionaire retoriek, heel veel van de oude staatsstructuur. Joegoslaviëë werd geen pluralistische democratie en geen rechtsstaat maar
eenn communistisch-militaristische dictatuur waarin het regime grondigg en gewelddadig afrekende met reële en vermeende 'dissidenten' en
tegenstanderss en een geducht repressief apparaat opbouwde met een
machtigee staatsveiligheidsdienst, een grote politiemacht en een om323 3
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vangrijkk leger.'9 Daarmee werden de oppermacht van de bond der
communistenn en het geweldsmonopolie van de partij staat gehandhaafd.. Het oude koninklijke hof werd vervangen door een meer gecentraliseerdd stalinistisch hof waarin vooral één man, Tito, het voor
hett zeggen had en dat een vastere greep op de samenleving kreeg dan
dee vooroorlogse heerschappijstructuur. Opnieuw verworven de nu
communistischee politiek-bureaucratische en militaire elites een zeer
grotee beslissingsmacht zonder verantwoording ten opzichte van de bevolking.. De mogelijkheden van die bevolking om politieke invloed uit
tee oefenen bleven uiterst beperkt, oppositie werd nauwelijks toegestaann en nog effectiever onderdrukt dan vóór de oorlog.
Dee centrale leiders waren zich zeer bewust van de precaire 'nationaliteitenkwestie'' en voerden dienaangaande een behoedzame en
dubbelzinnigee politiek. Aan de ene kant werd rekening gehouden
mett veronderstelde 'nationale' gevoeligheden van de voornaamste bevolkingsgroepen,, bijvoorbeeld bij de samenstelling van allerlei organen,, bij culturele activiteiten en in de conceptie van dualistische soevereiniteitt die zowel werd toegekend aan de republieken als aan de
diversee 'naties'.10 Anderzijds was iedere vorm en publieke uiting van
groepsnationalisme,, anders dan in de officieel toegestane varianten
(klederdracht,, muziek e.d.), taboe en werd iedere nationalistische politiekee activiteit uitgesloten. Zo eindigde bijvoorbeeld de nationalistisch
getintee 'Kroatische lente' van rond 1970 in een 'zuivering' van de regionalee partij-elite. Officieel gold de slagzin 'Eenheid en broederschap', in
werkelijkheidd het aloude divide et impera en het min of meer zorgvuldigg balanceren tussen de vele 'nationale' groepsbelangen.
Hoewell één en een kwart miljoen mensen bij de volkstelling van
19811 opgaf zichzelf als 'Joegoslaaf' te beschouwen, wat zeker een aanwijzingg was voor een langzaam toenemend Joegoslavisch nationaal
besef,, ging het toch om niet meer dan ruim 5% van de bevolking en
moett de conclusie luiden dat de natievorming op het niveau van Joegoslaviëë zwak bleef en de identificatie van de bevolking met de staat
gering.. Door het gebrek aan politieke en intellectuele vrijheid werd de
helee nationaliteitenkwestie ook geen onderwerp van publiek debat en
werdd zelfs geen begin gemaakt met een realistische publieke verwerkingg van de vele collectieve en individuele trauma's uit het recente oorlogsverledenn van de jaren '40.
Onderr dit repressieve politieke regime werd de samenleving in economischh opzicht verder gemoderniseerd: industrialisatie en urbaniseringg werden doorgezet — het percentage van de bevolking dat in de
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agrarischee sector werkte, was in 19 71 gedaald tot ruim 36% - het onderwijss en de infrastructuur voor transport en communicatie werden
opp grote schaal uitgebreid en verbeterd. Ondanks structurele economischee problemen, waaronder een sterke regionale ongelijkheid tussen
hett meer welvarende noorden en het armere zuiden en een forse werkloosheid,, nam de welvaart vooral vanaf de jaren '60 toe en groeide een
stedelijkee middenklasse, die overigens veelal nog niet meer dan een generatiee verwijderd was van het agrarische verleden. De samenleving
differentieerde,, veel meer mensen dan voorheen raakten betrokken in
langerr wordende handelingsketens en de interdependenties namen toe
overr grotere gebieden. Had langs deze weg van economische ontwikkelingg en groeiende welvaart en, wie weet, op den duur ook meer democratisering,, de altijd riskante overgang van een agrarische naar een
industriëlee samenleving ook in Joegoslavië kunnen lukken? Dat zal altijdd een open vraag blijven, gezien de inmiddels opgetreden desintegratie. .
Hett zou te ver voeren het complexe proces van desintegratie vanaf de
tweedee helft van de jaren '80 gedetailleerd te schetsen maar twee aspectenn verdienen nadere belichting: ten eerste, de herleving van het nationalisme,, vooral in Servië en Kroatië, en de overname daarvan door
delenn van het communistische establishment, en, ten tweede, de wendingg in de richting van het uiteenvallen van het centrale geweldsmonopoliee en de daarmee parallel lopende toename van collectief politiek
geweld.. Beide ontwikkelingen zijn van kardinaal belang geweest binnenn het desintegratieproces.
All in de jaren '70 voorspelden Joegoslavië-deskundigen een politiekee crisis na de dood van Tito — zoals gebruikelijk in communistische
samenlevingenn ontbrak een geïnstitueerd mechanisme voor legitieme
opvolgingg en regeringswisseling, en Tito had potentiële opvolgers
steedss opnieuw als gevaarlijke rivalen opzij gezet. Toen hij in 1980 op
88-jarigee leeftijd overleed, was één van de eerste tekenen van die crisis
eenn toename van het streven naar meer autonomie door een deel van
dee Albanese bevolking in de zuidelijke provincie Kosovo. De grondwett van 1974 had een zekere decentralisering teweeggebracht: de zes
republiekenn hadden meer bevoegdheden gekregen, het federale centrumm minder en de noordelijke en zuidelijke provincies van Servië —
Vbjvodinaa en Kosovo — hadden ook wat meer autonomie verworven,
waardoorr tevens het overwicht van Servië binnen de federatie enigszinss ingeperkt was. Kosovo werd in feite al bestuurd door Albanezen,
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diee omstreeks 90% van de bevolking van de provincie uitmaakten,
maarr nu werd meer onafhankelijkheid van Servië geëist en een status
gelijkk aan die van de republieken. Door vele Serviërs werd Kosovo echterr beschouwd als integraal deel van Servië. Het herbergde het patriarchaatt van de Servisch-orthodoxe kerk en werd in mythische termen
gezienn als de geboortegrond van de Servische cultuur. In het najaar van
19811 werd de Albanese beweging voor meer autonomie door het federalee leger (JNA) en de politie gewelddadig onderdrukt. Het was een
voorproefjee van het uiterst repressieve regime dat door de inmiddels
nationalistischh georiënteerde Servische leiding in Kosovo werd doorgevoerdd vanaf begin 1989, nadat de bestaande autonomie was afgeschaft.21 1
Onderr de kleine Servische en Montenegrijnse minderheid in Kosovoo was, deels in reactie op het Albanese autonomie-streven uit het
beginn van de jaren '80, een Servisch-nationalistisch activisme ontstaan.
Binnenn de propaganda van deze beweging werden Albanezen voorgesteldd als primitieve barbaren die eerlijke en hardwerkende Servische
boerenn naar het leven stonden, hun grond wilden afnemen, hun vrouwenn wilden verkrachten en Kosovo wilden afscheiden van Servië om
zichh vervolgens aan te sluiten bij Albanië. Hoewel deze beweringen
niett op feiten steunden, sloten ze enerzijds aan bij bestaande gevoelens
vann angst en bedreigdheid onder plaatselijke Serviërs terwijl ze anderzijdss die gevoelens ook opriepen en aanzetten tot agressieve zelfverdediging."" Aanvankelijk was de invloed van deze beweging marginaal en
werdd zij door de staatsveiligheidsdienst beheerst, maar na een paar jaar,
vanaff het midden van de jaren '80, groeide de beweging sterk, vooral
doorr steun van enkele invloedrijke nationalistisch-communistische intellectuelenn en politici uit Belgrado.
Inn dezelfde tijd was binnen de Servische Academie van Kunsten en
Wetenschappenn in Belgrado door een groepje Servische schrijvers en
intellectuelenn - deels dezelfden die het Servisch nationalisme in Kosovoo steunden — een document opgesteld, het zogeheten Servisch Memorandum,, dat een nationalistisch georiënteerde visie gaf op de positiee van Servië binnen Joegoslavië. Een visie die nauw aansloot bij een
langee traditie van Servisch nationalistisch denken. 13 Servië, zo verluiddee het, was binnen de federatie onder Tito altijd stiefmoederlijk en onrechtvaardigg bedeeld geweest. Het had de grootste militaire bijdragen
geleverdd in de oorlogen, het had het meest geleden, maar het was in
vredestijdd altijd achtergesteld. Het was het slachtoffer van voortdurendee Sloveense en Kroatische politieke en economische discriminatie
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binnenn de federatie en de situatie van de Servische bevolkingsgroepen
buitenn centraal Servië, in Kroatië, Bosnië en in Kosovo, werd als uitzonderlijkk slecht beoordeeld. Deze groepen zouden in direct levensgevaarr verkeren en geconfronteerd zijn met de dreiging van totale genocide,, waarbij terugverwezen werd naar de genocidale aanvallen op
Serviërss in de jaren '40 onder het fascistische Kroatische regime. De
oplossingg van de Servische 'nationale kwestie', die door de communistenn in 1945/46 verkwanseld zou zijn, zou absolute politieke prioriteit
dienenn te hebben anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Het
oudee ideaal van een Groot-Servië zou nog niets van zijn geldigheid
hebbenn verloren en de 'territoriale eenheid van het Servische volk', te
bereikenn door 'alle Serviërs te verenigen in één Servische nationale
staat',, zou het enige middel zijn om 'het bestaan en de ontwikkeling'
vann de Serviërs veilig te stellen. De Vestiging van de volledige nationalee integriteit van het Servische volk, ongeacht in welke republiek of
provinciee het woont, is haar historisch en democratisch recht'. Dit
klassiekee nationalistische credo van nationale eenheid, politieke autonomiee en culturele identiteit, aangevuld met ten dele juiste historische
constateringen,, nationalistisch alarmistische retoriek en vileine beschuldigingenn aan het adres van andere bevolkingsgroepen, zou binnenn de Joegoslavische verhoudingen explosief uitwerken.24
Toenn de hoofdpunten van dit document in september 1986 in de
perss uitlekten, volgden in het hele land geëmotioneerde reacties. De
doorr de partij geregisseerde media in de diverse republieken, ook in
Servië,, veroordeelden de ontvouwde denkbeelden als 'gevaarlijk chauvinisme',, de toenmalige Servische president Stambolic noemde het
Memorandumm een 'In Memoriam' voor Joegoslavië, strijdig met de
werkelijkee belangen van de Serviërs, en binnen de partij werd aangestuurdd op algehele afwijzing van de in het document vervatte ideeën.
Ditt alles nam echter niet weg dat het Memorandum gedachten verwoorddee en gevoelens opriep die door vele Serviërs uit alle lagen van
dee bevolking en binnen en buiten de partij gedeeld werden. Dat werd
waarschijnlijkk scherp beseft door de toenmalige Servische partijleider
Milosevic.. Zelf geen uitgesproken nationalist noch een charismatisch
leiderr maar veeleer een gewiekste stalinistische bureaucraat, maakte hij
hett programma uit het Memorandum goeddeels tot het zijne. Vervolgenss zag hij kans daarmee andere communistische leiders in Servië ten
vall te brengen, zijn eigen machtspositie en die van zijn medestanders
aanzienlijkk te versterken, en in Servië een proces van nationalistische
heroriëntatiee en hernieuwde centralisering op gang te brengen. Wei327 7
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nigg middelen werden daarbij geschuwd, van politieke intriges binnen
dee partij tot 'zuiveringen' en geheime politie-operaties, van geraffineerdee perscampagnes tot manipulatie van de televisie, en van publiekee toespraken tot zorgvuldig geregisseerde massa-demonstraties, waarbijj 'de massa's' met bussen door heel Servië werden vervoerd en op
dezelfdee wijze ook in andere republieken werden ingezet voor manifestaties.25 5
Mett deze handelwijze brak de politieke en intellectuele elite die zich
rondd Milosevic had geschaard met twee fundamenten van de Joegoslavischee binnenlandse politiek onder Tito: in plaats van het etnische nationalismee behoedzaam in te perken werd het openlijk tot politieke
prioriteitt verheven en in plaats van uitsluiting van de bevolking van
politiekee participatie werd deze nu op populistische wijze massaal gemobiliseerd.. Het waren twee grote stappen in de richting van destabiliseringg en desintegratie van de Joegoslavische federale staat en samenlevingg en hoewel zich binnen Servië een zekere oppositie voordeed,
wass deze niet sterk genoeg om het aanzwellende nationalistische tij te
keren. .
Hett Servisch nationalisme, als ideologie, sentiment en beweging,
wordtt onder meer gekenmerkt door een groot contrast tussen een
veelall in bombastische toonzetting uitgedragen zelfverheffing en superioriteitsaanspraakk - vaak gekoppeld aan denigrerende uitlatingen
overr andere naties en bevolkingsgroepen - én een knagende twijfel
daaraan,, die wijst op dreigend besef van inferioriteit. Dit complex,
waarvann de beide uiteinden op het eerste gezicht strijdig lijken maar in
feitee nauw met elkaar samenhangen, kan zich zowel uiten in een neerbuigendee nationale grootmoedigheid als in een grote gevoeligheid
voorr mogelijke achterstelling, die paranoïde trekken kan vertonen en
tott grote agressiviteit kan leiden.26 Het Servische zelfbeeld, zoals dat
tott uitdrukking komt in dit nationalisme, heeft een pendant in de habituss van menige Serviër en het is begrijpelijk dat de toenemende nationalistischee mobilisatie onder de grootste bevolkingsgroep binnen
Joegoslaviëë onder meer gevoelens van bedreiging en vrees opriep onder
anderee bevolkingsgroepen in het land. Zulks temeer omdat Serviërs
zowell in het Joegoslavische leger als in de politiekorpsen van de verschillendee republieken sterk vertegenwoordigd waren. De voortgaandee activering van het Servisch nationalisme droeg gaandeweg bij aan
verderee verscherping van het nationaal besef onder andere bevolkingsgroepen,, in het bijzonder in Slovenië en Kroatië, waarbij vooral in de
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laatstgenoemdee republiek teruggegrepen kon worden op een eigen
langee traditie van nationalisme.
Slovenië,, de meest noordelijke en welvarende republiek, die niet
grensdee aan Servië en waar geen omvangrijke Servische minderheid
woonde,, werd sinds 1986 geleid door een reformistische communistischee elite. Het culturele klimaat was relatief liberaal, er was een op
meerr democratisering gerichte jeugdbeweging — waarin overigens ook
geflirtt werd met nationaal-socialistische symbolen en ideeën — en er
warenn dissidente intellectuelen die druk uitoefenden op het regime.
Kortt na het verschijnen van het Servisch Memorandum verschenen de
'Bijdragenn aan het Sloveense Nationale Programma' waarin opgeroepenn werd tot het sluiten van de Sloveense rijen, het communisme werd
bekritiseerd,, de relatief grote economische bijdrage van Slovenië aan
dee federatie werd gehekeld, en het idee werd geopperd dat Slovenië
wellichtt beter uit de federatie kon treden. Voorts werd opgeroepen tot
eenn geestelijke heroriëntatie op het rooms-katholicisme. Mede onder
zwaree druk vanuit Belgrado en het leger wees de Sloveense communistischee leiding dit alles aanvankelijk af maar door het toenemend Servischh nationalisme kwamen de regionale communistische en dissidentee elites nader tot elkaar. In een politieke stroomversnelling werd
beslotenn tot een meerpartijensysteem en het houden van vrije verkiezingen,, gevolgd door een grondige en goeddeels geheime voorbereidingg op nationale onafhankelijkheid, de afkondiging van soevereiniteitt in september 1989 en — na vele politieke verwikkelingen die
leiddenn tot verdere radicalisering van standpunten — van onafhankelijkheidd in juni 1991.
Inn Kroatië kwam de nationalistische reactie op de Servische nationale
mobilisatiee traag op gang. Zoals gezegd, was begin jaren '70 een herlevingg van Kroarisch nationalisme binnen de partij en in culturele organisatiess met kracht onderdrukt. Een deel van het politieke en intellectuelee partijkader was weggezuiverd, sommigen waren uitgeweken,
anderen,, onder wie de voormalige partizanenleider, JNA-generaal en
militairr historicus Tudjman, waren voor kortere of langere tijd gevangenn gezet. Bovendien grensde Kroatië aan Servië, woonde er een aanzienlijkee Servische minderheid en waren Serviërs zowel in het bestuur
alss binnen de politie sterk vertegenwoordigd. Naarmate het Servisch
nationalismee echter radicaliseerde, wat ook gepaard ging met scherpe
campagness in de massa-media tegen de Moslims, de Kroaten en het
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fascistischee Kroatische Ustasja-regime uit de jaren '40, nam onder de
Kroatischee elites de ongerustheid toe en begin 1989 werd de nationalistischh georiënteerde Kroatische Democratische Unie (HDZ) onder leidingg van Tudjman opgericht. De reactie van het Kroatische communistischee regime was tweeslachtig: een deel wilde repressie van het
nationalisme,, een ander deel, in toenemende mate bevreesd voor Milosevicss regime in Servië, zocht naar hervormingen en aansluiting bij
dee nationalisten. Toen eind 1989 in navolging van Slovenië besloten
wass tot een meerpartijensysteem en verkiezingen, startte in 1990 een
Kroatischh nationalistische campagne van de kant van de HDZ. Daarinn werd welbewust aangesloten bij oude Kroatische politieke verlangenss en symbolen en ook bij het verleden van de Ustasja-beweging,
zowell dat van vóór als van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook werdenn de Servische dreiging en het verondersteld barbaarse karakter van
dee Serviërs breed uitgemeten en veroorloofde Tudjman zich tijdens
massa-manifestatiess luid toegejuichte opmerkingen als: 'Goddank is
mijnn vrouw geen Jodin of Servische', en: 'Bosnië-Herzegovina is een
nationalee staat van de Kroatische natie'. Bovendien werden de Kroatischee gemeenschappen van emigranten in het buitenland, die deels teruggingenn op Kroaten die in 1945 de wijk hadden genomen en deels
opp Kroaten die rond 1970 gevlucht waren, gemobiliseerd. Verbijsterd
meendenn Servische waarnemers de herrijzing van 'het Kroatische fascisme'' vast te kunnen stellen, waarmee weer een stap in het proces van
toenemendee polarisatie en desintegratie was gezet.
Dee ironie is dat het Kroatische en het Servische nationalisme in veel
opzichtenn op elkaar lijken, het 'narcisme van de kleine verschillen'
speeltt hier een belangrijke rol.27 Ook het Kroatisch nationalisme
wordtt gekenmerkt door een contrast tussen een vérgaande superioriteitsaanspraakk en een dreigend inferioriteitsbesef, door rancune en ressentiment,, en door een aanzienlijk agressief potentieel. In april 1990
wonn de HDZ met een ruime marge de verkiezingen en in mei werd
Tudjmann president van Kroatië. In juni 1991 volgde de onafhankelijkheidsverklaring.18 8
Eenn belangrijke consequentie van de geschetste verscherping van de
concurrentiestrijdd der elites was de groeiende desidentificatie van grote
delenn van de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar. Gezien de
zwakkee natievorming was die identificatie toch al problematisch, maar
doorr alle Servische en Kroatische populistisch-nationalistische campagnes,, het veelvuldig propagandistisch oprakelen van zeer pijnlijke
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kwestiess uit het verleden, het interpreteren van het heden in termen
vann dat verleden, en het regelrecht aanzetten tot toenemende onderlingee groepshaat, vooral van Servische en Kroatische kant, werden de
etnisch-nationalee grenzen scherper getrokken en gingen de diverse bevolkingsgroepenn binnen Joegoslavië elkaar steeds meer als vijanden beschouwen.199 Terwijll de elites nog met elkaar aten, dronken, overlegden
enn onderhandelden, zij het in een sfeer van toenemende spanning,
achterdochtt en angst, werden op verschillende niveaus sinistere voorbereidingenn getroffen om elkaar ook als vijanden te gaan behandelen:
mett geweld. Daarmee werd het proces van desintegratie van de Joegoslavischee staatssamenleving in toenemende mate irreversibel.
3 .. G E W E L D

Dee desintegratie of fragmentatie van een geweldsmonopolie is altijd
eenn complex proces. Deels wordt het doelbewust op gang gebracht
doorr belanghebbende partijen, wier handelen in de voorbereidingsfase
mett geheimhouding is omgeven en pas zichtbaar wordt in de uitvoering,ring, deels krijgt het veelal al spoedig een eigen onbedoelde dynamiek
diee door geen der betrokken partijen meer beheerst wordt en waarin
allee min of meer worden meegezogen. Inmiddels is echter in het geval
vann Joegoslavië voldoende informatie beschikbaar voor een summiere
schets.. Hoewel Joegoslavië, zoals gezegd, geen democratie en geen
rechtsstaatt was en de hoeders van het geweldsmonopolie - leger, politiee en geheime diensten — dus slechts in beperkte mate konden gelden
alss instanties die zonder aanziens des persoons op wettige wijze de orde
handhaafden,, was het land decennialang tamelijk succesvol gepacificeerd,, in die zin dat individuele en collectieve geweldpleging in het dagelijkss leven beperkt waren.30
Hett nationale leger, voortgekomen uit Tito's partizanenleger uit de
jarenn '40, had haar hoofdkwartier in Belgrado en was verder over het
helee territorium verspreid in gekazerneerde garnizoenen met eigen bewapening,, uitrusting en arsenalen. Het telde zo'n 70.000 officieren
(vann wie circa 70% Serviërs en Montenegrijnen) die zoals gebruikelijk
dee nodige privileges genoten en tamelijk afgeschermd in een eigen militairee wereld leefden. Dit officierskader beschouwde het JNA overwegendd als de nationale hoedster van de soevereiniteit van de Joegoslavischee federatie en van het communisme zoals belichaamd in de partij.
Omdatt Bosnië-Herzegovina het centrale deel van Joegoslavië vormde
enn in de nationale strategische doctrine rekening werd gehouden met
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eenn vijandige aanval van alle kanten waren daar grote militaire voorradenn en installaties geconcentreerd. Datzelfde strategisch denken had
geleidd tot het handhaven van grote aantallen militair getrainde reservistenn en tot het opbouwen van een parallelle semi-militaire organisatie,, de territoriale defensiemacht (TO). De TO was per republiek georganiseerdd en bestond steeds uit ettelijke tienduizenden boeren en
burgerss met militaire training en uitrusting, die in geval van een vijandelijkee aanval snel oproepbaar zouden zijn en als guerrillatroepen zoudenn kunnen opereren. Deze TO had een afzonderlijke commandostructuur,, eigen, overwegend lichte, bewapening, eigen voorraden
munitiee en wapens, en was gerecruteerd uit de regionale mannelijke
bevolking.. Deze condities impliceerden in elk geval dat zeer veel mannelijkee Joegoslaven militaire training en ervaring hadden, dat overal in
hett land aanzienlijke hoeveelheden wapens en munitie beschikbaar
warenn en dat velen daartoe in principe toegang hadden of gemakkelijk
kondenn krijgen.
Ookk de politie, die qua opleiding, uitrusting en organisatie overigenss eerder militair dan civiel georiënteerd was, was per republiek georganiseerdd en kende een oververtegenwoordiging van Serviërs, vooral
inn de hogere rangen, net als in het leger. Deze overrepresentarie van
Serviërss vloeide deels voort uit de Servische militaire traditie maar was
voorall het gevolg van partijbeleid waarbij Servische Joegoslaven als het
waree 'gecompenseerd' werden voor de relatieve zwakte van Servië binnenn de federatie. Wat de geheime diensten betreft, mag aangenomen
wordenn dat vooral de inlichtingendienst van het leger uitstekend geïnformeerdd was over nagenoeg alle politieke groepen en ontwikkelingen
inn het hele land.
Ditt uitgebreide apparaat van het geweldsmonopolie had in vredestijdd tamelijk effectief gefungeerd, maar met het oplopen van de nationalistischee politieke spanningen binnen en tussen de elites en tussen
dee etnische groepen en republieken werd dat steeds moeilijker. De hele
militair-politiëlee structuur van het land kwam onder steeds zwaardere
drukk te staan. Wanneer leger en politie hun centrale commandostructuurr en hun eenheid hadden behouden, hadden zij zeker het toenemendd geweld binnen de samenleving kunnen beheersen en de publiekee orde kunnen handhaven, maar juist die gingen verloren.
Vann fundamentele betekenis was de verlamming die optrad binnen
dee centrale staf van de strijdkrachten. Hoewel tot de verklaringen van
onafhankelijkheidd van Slovenië en Kroatië in juni 1991 veel gespeculeerdd werd over een mogelijke staatsgreep van het JNA, bleef het op332 2

STAATSDES1NTEGRATIE,, GEWELD EN DECIVILISERING : JOEGOSLAVIË

percommandoo zich beschouwen als ondergeschikt aan het centrale
collectievee presidentschap van de federatie. Dit laatste, samengesteld
uitt vertegenwoordigers van de republieken, van wie er steeds één roulerendd als president van de federatie optrad, kon door toenemend tegensteldee belangen en scherpere onderlinge strijd steeds minder tot
besluitvormingg komen. Vanuit de centrale staf van het JNA werd bij
herhalingg geprobeerd, een enkele maal ook door grove intimidatie, besluitvormingg af te dwingen, maar dat mislukte, en militair ingrijpen
opp eigen gezag, zonder politieke steun, werd niet aangedurfd, zelfs niet
toenn bijvoorbeeld duidelijk werd dat het nieuwe bewind in Kroatië
bezigg was met geheime wapenimporten waarover de militaire inlichtingendienstt getrouw rapporteerde.31
Behalvee met verlamming in het centrum, kreeg het leger ook te
kampenn met oplopende interne spanningen binnen het officierskorps.
Mett de verscherping van de nationalistische tegenstellingen groeide
tussenn Servische, Sloveense en Kroatische officieren wantrouwen, wat
ookk aanleiding gaf tot politiek geïnspireerde promoties, degradaties en
overplaatsingen.. Maar ook in de kring van hogere Servische officieren
namm factievorming toe: het merendeel bleef aanvankelijk trouw aan de
nationalee missie van het JNA - het behoud van Joegoslavië - maar een
groeiendee minderheid raakte meer en meer Servisch-nationalistisch
georiënteerd. .
Toenn het JNA daadwerkelijk betrokken raakte in de openlijke vijandelijkhedenn die in de zomer van 1991 doorbraken, vormde deze factievormingg een belangrijke verklaring voor het inconsistente en uit militairr oogpunt soms irrationele optreden van JNA-eenheden. Waar
sommigee commandanten bijvoorbeeld trachtten vijandelijkheden tussenn Serviërs en Kroaten te voorkomen dan wel strijdende partijen te
scheiden,, kozen andere, veelal op instigatie van het Servische regime
vann Milosevic, militair partij voor Servische strijdgroepen, negeerden
centralee bevelen, of opereerden op eigen houtje, zoals bij de voortgaandee artilleriebeschietingen van Dubrovnik. Ook desertie van officierenn en dienstplichtige soldaten werd nu een aanzienlijk probleem,
evenalss massale dienstplichtontduiking, die ook op grote schaal in Serviëë voorkwam. De voornaamste behoeder van het geweldsmonopolie,
hett nationale leger, raakte zo zelf onderhevig aan desintegrerende
krachtenn en begon bij te dragen aan de fragmentatie van dat monopolie. .
Eenn andere belangrijke ontwikkeling was de splitsing die optrad
tussenn het leger en de TO-eenheden in Slovenië, Kroatië en later in
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Bosnië-Herzegovina.. Bijtijds had de legertop beseft dat de TO-strijdkrachtenn in Slovenië en Kroatië formeel onder de nieuwe regimes in
diee republieken kwamen te vallen en bovendien in het geval van Sloveniëë nagenoeg geheel uit Slovenen bestonden en in Kroatië voor een
groott deel uit Kroaten. Snel werd overgegaan tot ontwapening van de
TO-eenheden,, maar in Slovenië werd dit door het nieuwe bewind
ontdektt voordat de operatie geheel geslaagd was. De resterende Sloveensee TO-troepen speelden een hoofdrol bij de blokkering van de
JNA-garnizoenenn in hun kazernes en bij het tegenhouden van de gepantserdee JNA-colonne die Slovenië binnenviel vanuit Kroatië tijdens
dee tiendaagse oorlog die volgde op de Sloveense verklaring van onafhankelijkheid.. Het werd de kern van het Sloveense nationale leger. In
Kroatiëë slaagde de ontwapening grotendeels wel, maar vervolgens slotenn vele TO-leden zich aan bij de Kroatische politie en samen met vele
opgeroepenn Kroatische reservisten vormden zij de Kroatische nationalee garde. Deze garde werd de kern van het Kroatische leger in oprichting,, was actief bij de blokkering van JNA-garnizoenen in Kroatië en
bijj de strijd tegen de ongeregelde Servische troepen en het JNA in
Oost-Slavonië. .
Dee politie, de andere pijler van het geweldsmonopolie, raakte ook
inn toenemende mate nationalistisch gepolitiseerd en daardoor ontwricht,, vooral in etnisch gemengde gebieden in Kroatië en in BosniëHerzegovina.. Het nieuwe Kroatische bewind verordonneerde bijvoorbeeldd nieuwe nationalistisch geïnspireerde insignes en uniformen die
voorr de vele Servische politiemannen in Kroatië on(ver)draaglijk
waren.. Bovendien werden veel Servische politiemensen bedreigd met
ontslagg en vervanging door Kroaten. Ook in andere diensten en bedrijvenn deed zich dat trouwens voor: de nu nationalistisch georiënteerdee regimes in de voornaamste republieken verdreven leden van andere
groepenn uit hun functies en vervingen die door 'eigen' mensen. Omdat
niett alleen alle overheidsfuncties maar ook talloze economische functies,, zoals gebruikelijk in een communistische maatschappij, onder de
politiekee leiding ressorteerden, lagen hier vele mogelijkheden voor
materieell gewin voor trouwe aanhangers. De Servische opstand in
KninKnin en ook in andere overwegend door Serviërs bewoonde plaatsen
werdd mede ontketend door bewapende (ex-) politiemannen die uit
hunn voorraden en andere aan hen bekende arsenalen ook 'betrouwbare'' plaats- en streekgenoten bewapenden.32
Dee Servische gemeenschappen in Kroatië werden gemanipuleerd
doorr lokale Servische nationalisten, die zelf in toenemende mate van334 4
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uitt Belgrado geregisseerd werden, maar de gematigde meerderheden
onderr de Serviërs kregen ook geen enkele ruimte van het nieuwe regimee van Tudjman in Zagreb: dit liet niets na om de Serviërs in Kroatië
vann zich te vervreemden en in de nieuwe Kroatische grondwet werden
zijj zelfs in het geheel niet genoemd. Gematigde Servische politici verlorenn zo steeds meer terrein aan radicaal nationalistische Servische leiders.. Politie-officieren die nog probeerden de scherper wordende onderlingee verhoudingen in etnisch gemengde gebieden te beheersen, de
plaatselijkee orde overeind te houden en aan alle kanten aan te dringen
opp matiging, verloren hun greep op de ontwikkelingen en in enkele
gevallenn werden zij vermoord. Deze en andere verspreide geweldsincidentenn illustreerden de al vérgevorderde ondermijning van de handhavingg van het geweldsmonopolie en de nu op allerlei plaatsen in Joegoslaviëë snel naderbij komende daadwerkelijke depacificering van de
publiekee orde.
Eenn belangrijke rol in de wending naar openlijke collectieve geweldplegingg werd gespeeld door para-militaire Servische en Kroatische
strijdgroepenn die, al dan niet in combinatie met lokale machthebbers
off in collusie met het centrale Servische of Kroatische bewind, tot geweldgebruikk overgingen. Zij begonnen wegversperringen op te zetten,
richttenn road-blocks op, bezetten belangrijke kruispunten en organiseerdenn gewapende 'zelfverdediging' van 'eigen' dorpen en buurtschappen.. Voorts kwam het tot overvallen op politieposten, infiltratie
inn gebieden van 'anderen en verspreide aanvallen op leden van de 'andere'' bevolkingsgroepen.33 De sterke herleving van het Servisch nationalismee had in Servië ruimte doen ontstaan voor allerlei nationalistischee partijen en groepen waarvan een deel teruggreep op het Servische
chetnik-verzett in de Tweede Wereldoorlog. Direct na de Joegoslavischee capitulatie in april 1941, nog vóór het ontstaan van Titos partizanenbeweging,, was de legerkolonel Mihajlovic een nationaal Servische
verzetsbewegingg begonnen, die overigens later beticht werd van collaboratiee met Duitsers en Italianen. Deze verzetsstrijders noemden zich
chetnikss naar de naam van de Servische strijders die zich vroeger tegen
dee Turkse overheersers hadden gekeerd. Tussen de veelal communistischee partizanen en de nationalistische chetniks ontstond ernstige rivaliteitt en militaire strijd die aan het einde van de oorlog door de partizanenn werd gewonnen. Mihajlovic werd gefusilleerd en vele gevangen
genomenn chetniks werden na het uitsteken van hun ogen op gruwelijkee wijze door Tito's troepen omgebracht. Onder sommige Servische
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nationalistenn ontstond nu het idee van rehabilitatie van Mihajlovic en
dee zijnen en in navolging van zijn beweging werden een aantal paramilitairee groepen gevormd. De organisatie, financiering en bewapeningg van deze groepen vond waarschijnlijk ten dele plaats vanuit de
extreem-nationalistischee partijtjes en ten dele vanuit het JNA, Milosevic'ss regime in Belgrado en de Servisch-orthodoxe kerk.
Inn de schaduw van Tudjman's H D Z en vanuit andere extreem-nationalistischee Kroatische partijtjes waren soortgelijke groepen ontstaan
diee zich identificeerden met de oude ustasja-beweging. Uiteindelijk
werdenn in Bosnië-Herzegovina ook door Moslims dergelijke strijdgroepenn gevormd.
Dezee ongeregelde benden waren sterk persoonlijk gebonden aan
hunn commandanten, ze tooiden zich met krijgshaftige namen, en bestondenn uit een mengelmoes van mannen: (ex-)militairen, (ex-)politiemensenn en ultra-nationalistische vechtersbazen maakten er deel vanuit
maarr ook beroepscriminelen, moordenaars, pooiers, sportschoolhouderss en losse avonturiers. Wat zij allen gemeen hadden, was vaardigheidd in en voorliefde voor geweldpleging en in vele gevallen zijn zij verantwoordelijkk geweest voor de meest extreme gruweldaden die in
Joegoslaviëë de laatste jaren gepleegd zijn. Hoewel deze benden, zeker
naa het ontstaan van de openlijke oorlogsomstandigheden in de zomer
vann 1991, tamelijk zelfstandig konden opereren, zijn er sterke aanwijzingenn dat hun commandanten ook opdrachten ontvingen van de
hoogstee Servische en Kroatische politieke en militaire autoriteiten.
O o kk zijn er voorbeelden van rechtstreekse samenwerking met geregeldee legereenheden van het JNA, het Bosnisch-Servische en het Kroatischee leger. Het doet denken aan de Ottomaanse militaire traditie waarinn ongeregelde troepen vaak in de voorhoede van reguliere eenheden
opereerden.. In enkele gevallen zijn naar het oordeel van de hoogste autoriteitenn te extreem opererende benden met geweld uitgeschakeld.34
Dezee benden belichaamden bij uitstek de 'heropstanding van de
krijgers'' die in Joegoslavië vanaf 1990 op grote schaal heeft plaatsgevondenn en die in termen van Elias' theorie kan worden beschouwd als
hett tegendeel van het 'temmen' van de krijgers. H u n optreden illustreertt ook hoe de desintegratie van de centrale staat en de verzwakking
vann het centrale geweldsmonopolie van bovenaf, gepaard is gegaan
mett initiatieven van onderop die bijdroegen aan verdere decentraliseringg en deconcentratie van de geweldsmiddelen en hoe daardoor de
voorheenn meer gepacificeerde betrekkingen binnen de Joegoslavische
samenlevingg werden ondermijnd en aangetast.
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Inn dit verband is ook het ontstaan van lokale krijgsheren of warlords^
all dan niet in samenwerking met geregelde en ongeregelde strijdgroepenn van buitenaf, van belang geweest. Naarmate de politieke spanningenn op het centrale federatieve niveau toenamen en de situatie steeds
dreigenderr werd, groeiden op plaatselijk niveau, vooral in etnisch gemengdee gebieden, bij velen toenemende gevoelens van onveiligheid.
Waarr bijvoorbeeld in Servische gemeenschappen binnen Kroatië de
Servischee politie dreigde te worden afgedankt en vervangen door nationalistischee Kroatische politie-eenheden, voelden vele plaatselijke
Serviërss de institutionele bescherming door het staatsapparaat van zich
wegglippenn en begon men protectie te zoeken bij elkaar en bij 'sterke'
lokalee figuren, soms (ex-)politiemensen, soms criminelen, soms boeren,, herders of anderen met een reputatie op het gebied van geweld.
Rondomm deze figuren kristalliseerde zich dan een kern uit van gewapendee mannen die protectie konden bieden, bewakingsdiensten op
zichh namen, road-blocks bemanden en dergelijke meer. Sommigen
onderr hen groeiden uit tot krijgsheren die een beperkt territorium beheerstenn — een dorp, een buurt, een streek — daarbinnen de wet kondenn stellen, 'belasting' konden heffen en vijandig geachte anderen
kondenn terroriseren, ombrengen of verjagen. Zo groeiden ook van
'onderaf'' 'autonome' gebieden die soms ook wel van 'bovenaf' geleid
werdenn maar lang niet altijd volledig beheerst.
Hett is uiteraard een anachronistische vergelijking maar deze hele ontwikkelingg vertoont enkele frappante, zij het weinig diepgaande, overeenkomstenn met het proces van feodalisering zoals dat onder andere
doorr Elias is geschetst voor de latere Middeleeuwse samenleving in
West-Europa.. Vanaf de zomer van 1991 gingen de desintegratie van het
geweldsmonopolie,, openlijk oorlogsgeweld en de fragmentatie van de
beheersingg van het territorium in delen van Kroatië en wat later ook in
Bosnië-Herzegovinaa hand in hand. Het geweld leidde niet alleen tot
eenn zeer omvangrijk verlies aan mensenlevens, grootscheepsee materiële
destructiee en blijvende misère voor miljoenen Joegoslaven, maar voltooidee ook de desintegratie van de staatssamenleving. Het bracht een
zodanigee polarisatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen teweeg
datdat verwacht kan worden dat hernieuwde 'normalisering' van de betrekkingen,, nog afgezien van verzoening of reïntegratie, buitengewoon
moeilijkk zal zijn en in elk geval decennia zo geen generaties lang zal
duren. .
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4 .. DECIVILISERING

Dee Britse socioloog Stephen Mennell heeft erop gewezen dat het in
hethet Westen in de afgelopen eeuw aanzienlijk moeilijker is geworden
omm de ontwikkeling van samenlevingen en culturen, van sociale groepenn en individuen vergelijkenderwijs te beschrijven en te analyseren
inn termen van 'meer' en 'minder' geciviliseerd. Het rond 1900 in
West-Europaa nog wijdverbreide vertrouwen in de mogelijkheden van
maatschappelijkee en culturele Vooruitgang' of, neutraler en beter, van
'ontwikkeling',, is door de uiterst destructieve en ontwrichtende wereldoorlogen,, de moord op de Joden, en het door de dekolonisering
toegenomenn besef van de duistere kanten van het Europese imperialisme,, diepgaand geschokt en wezenlijk aangetast. Wellicht meer dan
ooitt tevoren zijn mensen in Europa zich er ook van bewust dat deze
catastrofess juist mede zijn voortgevloeid uit verschillende vormen van
collectievee superioriteitswaan.
Opp grond hiervan staan velen huiverig tegenover elke gedachte over
(dee mogelijkheden van) ontwikkeling en vooruitgang of wijzen die
principieell van de hand. Ten opzichte van sociaal-wetenschappelijke
ontwikkelingstheorieënn — zeker als die betrekking hebben op menselijkk gedrag, op cultuur of civilisering — heerst veel scepticisme, en veelall wordt de voorkeur gegeven aan het vermijden van vergelijkingen en
vann oordelen in termen van 'meer' of 'minder' ontwikkeld of 'meer' of
'minder'' geciviliseerd. In kringen van professionele historici en sociale
wetenschapsbeoefenaarss zijn velen zich ook scherp bewust van de
theoretische,, methodologische en empirische haken en ogen van dergelijkee vergelijkingen, is men beducht voor etnocentrisme, en is ver
doorgevoerdd (cultureel) relativisme in vele vormen wijdverbreid.
Tegenn deze achtergrond is in het verleden ook herhaaldelijk kritiek geleverdd op Elias' civilisatietheorie.35
Tegelijkertijdd is het, zoals eerder gesignaleerd in de laatste paragraaf
vann hoofdstuk II, tamelijk vanzelfsprekend gebleven om wel uitdrukkingenn te gebruiken als het 'verval', de 'ineenstorting', of 'het einde
vann een beschaving', en te spreken over 'beschaafde landen' dan wel
overr 'barbarij' of'barbarisering'.36
Datt laatste is ook in het geval van Joegoslavië vaak gedaan, zowel
doorr buitenstaanders als door de betrokkenen zelf. De termen 'beschaafd'' versus 'barbaars' of 'primitief' speelden en spelen in de beeldvormingg van de diverse bevolkingsgroepen ten opzichte van elkaar en
inn de politieke propaganda een prominente rol. Zo menen vele Slove338 8
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nenn dat het einde van de Europese beschaving begint bij hun grens
mett Kroatië. Kroatische nationalisten betogen op hun beurt dat zij als
erfgenamenn van de katholieke Habsburgse beschaving de Europeeschristelijkee waarden verdedigen tegen de primitieve orthodoxe Serviërss van de Balkan. Veel Serviërs zien zich vaak weer als voorhoede
vann het christendom in de strijd tegen oriëntaalse barbarij en fundamentalistischee islamitische horden die Europa huns inziens dreigen te
overspoelen.. Heel wat Bosnische Moslims menen, niet geheel zonder
grond,, dat juist zij Europese waarden als de niet-religieuze, multi-etnischee staat verdedigen tegen fascistoïde Balkan barbaren.37
Inn al deze gevallen worden de betrokken termen uiteraard primair
gebruiktt als normatieve en sterk emotioneel geladen strijdbegrippen.
Datt is hier niet de bedoeling. Het doel is 'decivilisering' te gebruiken
alss veelomvattend sociologisch begrip dat tot functie heeft bepaalde
gebeurtenissenn en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beter
tee begrijpen. Wie Elias' 'Ontwerp van een civilisatietheorie' leest tegen
dee achtergrond van historisch-sociologische kennis over de crisis in
Joegoslavië,, wordt getroffen door het besef dat veel van de daarin beschrevenn ontwikkelingstrends op lange termijn zich in het geval van
Joegoslaviëë - over de korte termijn van de afgelopen vijftien jaar - juist
inn tegenovergestelde richting hebben bewogen. Een eenvoudigweg
minn of meer mechanisch tegenover elkaar stellen van 'civilisering' en
'decivilisering'' voldoet echter niet. Aansluitend op het betoog aan het
slott van hoofdstuk II, lijkt het zinvoller te denken in termen van dynamischee spanningsbalansen tussen 'civiliserende' en 'deciviliserende'
krachtenkrachten op verschillende niveaus van integratie. Het gaat er dan om
vastt te stellen hoe die dynamische balans van krachten er in een bepaaldee periode uitziet en op grond daarvan te besluiten of er sprake is
vann dominantie van civiliserende krachten en ontwikkelingen dan wel
vann dominantie van decivilisering gedurende de betrokken periode.
Uiteraardd is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar voor dit uitgangspuntt pleit dat erkend wordt dat elk mens en elke menselijke samenlevingg in beginsel civiliserende en deciviliserende krachten en processenn herbergt, dat wezenlijk rekening wordt gehouden met het
ontwikkelingskarakterr van de sociale werkelijkheid, en dat het althans
inn principe mogelijk wordt de ontwikkeling van grootschalige maatschappelijkee crises beter te begrijpen en te verklaren.
Wanneerr we deze gedachtegang toepassen op de ontwikkelingen in
Joegoslaviëë in de laatste decennia dan leidt dat in grote trekken tot het
volgendee beeld. De gedragsstandaarden en het gedrag van mensen en
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groepen,, hun manieren van doen en denken, van voelen en waarderen,, hangen nauw samen met de structuur en de ontwikkeling van de
institutionelee arrangementen in de samenleving. In Joegoslavië hebbenn die institutionele arrangementen op vrij korte termijn voor zeer
velenn ingrijpende veranderingen ondergaan. De federatieve centrale
staatt is uiteengevallen terwijl de afzonderlijke republieken een meer
statelijkk karakter hebben gekregen. Het gedurende een halve eeuw tamelijkk stabiele centrale geweldsmonopolie is gedesintegreerd en gefragmenteerdd en collectieve geweldpleging heeft in een aantal regio's
vrijj plotseling op grote schaal en grillige wijze zijn intrede gedaan. De
heerschappijstructuren,, de handelingsketens en interdependenties
waarbinnenn mensen hun gedrag reguleerden en waarop zij hun verwachtingenn en strevingen afstemden, zijn afgebrokkeld of verbroken,
inn hoog tempo herzien of werden niet langer erkend. Welke consequentiess heeft dat alles voor degenen die in zo'n proces betrokken
raken? ?
Eenn belangrijk gevolg van de genoemde veranderingen is dat de niveauss van onzekerheid, onberekenbaarheid en dreiging voor zeer velen
binnenn de samenleving sterk stijgen. Zoals uiteengezet is dat in Joegoslavië,, in het bijzonder in de streken waar actieve oorlogvoering ontstond,, ook onmiskenbaar het geval geweest. Het is plausibel dat deze
maatschappelijkee ontwikkelingen op psychologisch vlak bij velen gevoelenss van toenemende spanning en onveiligheid, van angst en agressiee hebben opgeroepen. Het aandeel van mensen in het teweegbrengenn van een dergelijke situatie is verschillend, de gevolgen ervan
verschillenn van plaats tot plaats, en mensen reageren ook verschillend
opp het ontstaan van zo'n situatie.
Inn dit verband is een onderscheid tussen de besluitvormende politieke,, intellectuele en militaire elites, de daadwerkelijke geweldplegers
enn de (potentiële) slachtoffers van het geweld van belang. Gevangen in
dee wederzijdse polarisering van hun onderlinge concurrentiestrijd,
hebbenn die delen van de elites die kozen voor extreem nationalisme en
voorr het gebruik van geweld het voornaamste aandeel gehad in het
scheppenn van een situatie waarin deciviliserende krachten de overhand
kondenn krijgen. Vanuit een deels cognitieve, deels affectieve appreciatiee van de kansen o p bestendiging en uitbreiding van hun machtspositiess en op realisering van hun ideologische visies hebben zij ten dele uit
bewustee berekening gehandeld, maar naarmate de situatie zich verder
ontwikkelde,, werden ook zij in toenemende mate meegesleurd door
dee stroom der gebeurtenissen en op allerlei manieren 'gedwongen' tot
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volgendee zetten. Met het inslaan van de weg van nationalistische mobiliseringg en toenemend geweld verwijderden zij zich van de meer geciviliseerdee gedragsstandaarden van de 'politieke cultuur van het
woord'' en bekeerden zij zich tot de minder geciviliseerde en actief deciviliserendee 'politieke cultuur van het zwaard'.'8 Door hun toedoen
kregenn de daadwerkelijke geweldplegers, zowel in de diverse militaire
enn politiële organisaties als op lokaal niveau en in de para-miütaire
strijdgroepen,, de ruimte om hun activiteiten te ontplooien. Daarmee
breiddee het decivüiseringsproces zich in hoog tempo uit over de bevolkingsgroepenn in grotere gebieden. Het merendeel van de mensen in de
omstredenn gebieden in Kroatië, Bosnië, en later ook in Kosovo, had
nauwelijkss een actief aandeel in de bevordering van decivilisering maar
zijj hadden als (potentiële) slachtoffers vooral te rekenen met de mogelijkee gevolgen van de ontstane situatie.
Geconfronteerdd met directe geweldsdreiging door vijandige anderenn zijn voor mensen eigenlijk maar drie reacties mogelijk: vechten,
vluchtenn of één of andere vorm van min of meer afwachtende accommodatie,, van aanpassing aan de dan vaak snel, overweldigend en ingrijpendd veranderende machtsverhoudingen ter plekke. Al deze drie
reactiepatronenn zijn in Joegoslavië waarneembaar. Gewelddadige overvallenn door militaire formaties of strijdgroepen op steden en stadjes,
dorpenn en gehuchten hebben vaak geleid tot golven van paniek en
massalee vlucht, die zich voortplantten in nabijgelegen streken. De
werkingg van paniek, van geruchten over gruweldaden en van ooggetuigeverslagenn over gewelddadigheden is des te sterker naarmatee bronnenn van betrouwbare informatie en verificatie schaarser worden en het
functionerenn van communicatieve verbindingen afneemt.39 Dat is
veelvuldigg het geval geweest, waarbij ook geruchten en doelbewust gemanipuleerdee desinformatie over naderend geweld zowel tot vluchtreactiess hebben geleid als tot de reactie van (terug)vechten bij degenen
diee daartoe in staat waren, wat dan op zichzelf soms weer contra-geweldd uitlokte. Degenen die niet konden of wilden vechten of vluchten
maarr accommodatie ter plekke zochten, is dat, wanneer zij te maken
kregenn met aanvallers uit een andere etnische groep, vaak na kortere of
langeree tijd noodlottig geworden: zij werden slachtoffers van 'etnische
zuivering'. .
Dee desintegratie van de centrale staat en het geweldsmonopolie, het
toenemendee geweld en de depacificering hebben voor velen ook veranderingenn in zelfregulering geïmpliceerd: sterkere emotionele schommelingen,, minder matiging, meer affectgeladen gedragingen, minder
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differentiatiee in denken, voelen en waarderen, en meer fantasiegeladen
voorstellingenn over de werkelijkheid. Deze veranderingen zijn niet alleenn sterk in de hand gewerkt door het ontstaan van de oorlogssituatie
maarr ook teweeggebracht door de aanhoudende nationalistische propagandapaganda die, vooral van Servische en Kroatische kant, jarenlang op allerleii manieren over de mensen is uitgestort. Deze haatpropaganda
wass en is zowel een uiting van decivilisering als een belangrijke kracht
terr bevordering daarvan. De toch al niet sterke identificatie van de diversee bevolkingsgroepen met elkaar werd mede daardoor voor velen
omgezett in toenemende wederzijdse desidentificatie, in dehumaniseringg en demonisering van 'andere' bevolkingsgroepen. Hoewel er aan
allee kanten voorbeelden zijn van individuele mensen die tegen de
stroomm in koelbloedig, verstandig, en humaan bleven denken en handelen,, raakten vele anderen bevangen door uitermate negatieve sentimentenn en fantasiegeladen voorstellingen omtrent de 'andere' etnische
groepen.. Daarmee kwam voor velen ook de weg vrij om die 'anderen',
bekendd of anoniem, op vaak zeer wrede wijze te terroriseren, te martelen,, te verkrachten ofte doden.40
Dee welbewuste terreurdaden van para-militaire strijdgroepen en lokalee krijgsheren maar ook van 'geregelde' legereenheden, niet alleen
tegenn mannen en jongens van 'de vijand' maar ook tegen weerloze bejaarden,, tegen kinderen en vrouwen, gewonden en zieken, dienden
zekerr de nationalistisch-politieke oorlogsdoelen van verovering en
consolidatiee van territorium, gekoppeld aan 'etnische zuivering', maar
zee zijn ook in termen van decivilisering te duiden. In de loop van de
desintegratiee van Joegoslavië werden de krijgers relatief los gemaakt
vann de maatschappelijke dwang tot zelfdwang die voordien ook voor
henn gegolden had. Niet langer gebonden aan de heerschappijstructuur,, aan hogere autoriteiten, wetten, politie en justitie, konden zij
zichh een autonomie verwerven die hen in staat stelde straffeloos - en
vaakk ook uitdrukkelijk beloond - arbitraire macht over anderen uit te
oefenen.. Daardoor konden zij ook min of meer ongeremd, niet gehinderdd door schaamte en gêne, en vaak ook ontremd, hun driften uitlevenn ten koste van die anderen. Ik volsta met één voorbeeld dat symbolischh is voor tienduizenden soortgelijke gebeurtenissen: leden van de
Servischee Garde, een militie van de Servische Vernieuwings Beweging,
haddenn een 13-jarig islamitisch meisje gevangen genomen. Ze hadden
haarr verkracht, alle twintig. Daarna hadden ze het meisje, van wie nog
slechtss een schim restte, op een tank gezet en rondgereden. En gelachenn dat ze hadden.41
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Volgenss Elias' theorie is een belangrijke aspect van civilisering gelegen
inn matiging, zowel van het individuele gedrag als van de maatschappelijkee machtsverhoudingen en omgangsvormen. Voor West-Europa
heeftt hij aannemelijk gemaakt dat civilisering op lange termijn gepaardd is gegaan met een bepaalde maatschappelijke dwang tot zelfdwang,, met uitbreiding van de dwang tot vooruitzien en van de zelfdwang,, met afname van de contrasten en toename van de variaties in
hethet gedrag, met verhoofsing van de krijgers, een zekere demping van
driften,, de groei van schaamte en gêne, een sterkere binding van de
bovenlagenn en sterkere druk van onderaf. Niets van dit alles is vanzelfsprekend,, noch een vaste gegevenheid. Altijd blijft de mogelijkheid
openn van nieuwe en andere ontwikkelingen en voor een korter of langerr durende, meer of minder fundamentele wending van het civilisatieprocess in een andere richting. Ik heb aannemelijk trachten te maken
datt de Joegoslavische tragedie zo'n wending belichaamt - een tijd
waarinn deciviliserende krachten en ontwikkelingen de overhand hebbenn gekregen op civiliserende - en geprobeerd die tragedie te verhelderenn vanuit het perspectief van de theorie. Uiteraard is de gegeven interpretatiee vatbaar voor discussie en zijn vele vragen onbeantwoord
gebleven,, maar misschien kan voortgezet onderzoek naar de samenhangenn tussen staatsdesintegratie, geweld en decivilisering op den
duurr bijdragen aan beter inzicht en minder machteloosheid tegenover
dergelijkee door mensen teweeggebrachte rampen.
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Explanationss can be found, of course; but they encumber any
generall rule with numerous exceptions. The point about generalizationss is that they are only generally true, at best.
EUGENN WEBER (1979)
i.. I N L E I D I N G : DRIE KWESTIES

Tott besluit van dit boek wordt in dit laatste hoofdstuk een selectie van
dee voornaamste bevindingen en inzichten geformuleerd. Daarbij gaat
hett onder meer om een aantal onderling samenhangende historische
generalisatiess of theoretische beweringen. Die generalisaties steunen
opp de feitelijke gegevens en de historisch specifieke argumentaties uit
dee voorgaande hoofdstukken, maar beogen op een meer algemeen
theoretischh niveau interpretaties en verklaringen van daar beschreven
ontwikkelingenn te bieden.
Err is voor gekozen nadere conclusies te trekken over een drietal
kwestiess die in dit boek centraal gestaan hebben. D e eerste kwestie is:
watt kunnen we nu in algemene termen concluderen over de genese
vann vervolgingsprocessen en etnische conflicten? Daarbij dient direct
aangetekendd te worden dat het in eerste instantie gaat om ontwikkelingenn op betrekkelijk korte termijn. De vervolging van de Armeniërs
deedd zich met tussenpozen voor over een periode van omstreeks vijfentwintigg jaar, met twee korte perioden van zeer hevige vervolging onder
tweee verschillende Ottomaans-Turkse regimes, in 1894-1896 en in
1915-1917.. Het vervolgingsproces van de Duitse Joden besloeg twaalf
jaar,, van 1933 tot 1945, van de Oostenrijkse Joden zeven jaar, elders in
hett bezette Europa duurde de vervolging amper vijfjaar. De meeste
slachtofferss vielen in één jaar, tussen maart 1942 en februari 1943. De
verscherpingg van etnische tegenstellingen en de desintegratie van de
Joegoslavischee staatssamenleving zetten in halverwege de jaren '80 en
resulteerdenn nauwelijks vijfjaar later in gewapende strijd tussen meerderee partijen en genocidale aanvallen over en weer, die in Bosnië ruim
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driee jaar voortduurden, van begin 1992 tot in het najaar van 1995. Het
iss typerend voor vervolgingsprocessen en ernstige etnische conflicten
datt ze zich op korte termijn in hoog tempo ontwikkelen en in hun
meestt extreme vormen manifesteren. Maar om dergelijke kortdurende
episodenn van vervolging en conflict te kunnen begrijpen en verklaren,
is,, in tweede instantie, kennis van relevante aspecten van de internationale,, tussenstatelijke context en van de structuur en ontwikkeling van
dee betrokken staatssamenlevingen over langere termijn onmisbaar.
Vanuitt die overtuiging is er in dit boek dan ook naar gestreefd de episodenn van vervolging en conflict te plaatsen in een kader van voorafgaandee ontwikkelingen op langere termijn.
Dee tweede kwestie hangt hiermee nauw samen. Wat kunnen we op
grondd van de studie van episoden van vervolging en etnisch conflict
concluderenn over processen van civilisering over langere en kortere termijn?? Hier zijn meerdere vraagstukken in het geding. Is een conceptualiseringg van veelomvattende ontwikkelingen op verschillende niveaus
vann integratie in termen van 'civilisering' en 'decivilisering', zoals in
hett voorgaande enkele malen geprobeerd is, zinvol en vruchtbaar? Wat
kann de winst zijn van het gebruik van het begrip 'decivilisering'? Deze
vragenn raken ook aan de 'toetsing' van de civilisatietheorie in ruimere
zin.. In dit boek is veel gebruik gemaakt van het perspectief van de civilisatietheoriee van Norbert Elias. Daarvan kan nu een balans worden
opgemaakt,, waarbij in het bijzonder de vraagg aan de orde is in hoeverree de theorie bijstelling dan wel uitbreiding behoeft.
Dee derde kwestie ligt in het verlengde van de beide voorgaande. Uit
dee drie onderzochte gevallen van vervolging en etnisch conflict is naar
vorenn gekomen dat groeiend nationalisme en toenemend politiek geweldd twee drijvende krachten bij uitstek waren in de perioden waarin
deciviliserendee krachten en tendensen binnen de betrokken samenlevingenn de overhand kregen over civiliserende. Terugkomend op het
betoogg uit hoofdstuk II over staatsvorming, natievorming en nationalismee wordt nogmaals, maar nu in meer algemene termen, uiteengezet
waaromm dat zo is en hoe nationalisme en geweld als deciviliserende
krachtenn fungeren.
Dee catastrofale ontwikkelingen die in de drie voorgaande hoofdstukkenn zijn beschreven hebben tegenwoordig wereldwijd nog steeds velerleii repercussies. In die zin kunnen ze zeker nog niet als afgesloten wordenn beschouwd, maar de gebeurtenissen zelf behoren definitief tot het
verleden.. Het is allemaal gebeurd, onherroepelijk, het kan niet meer
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ongedaann gemaakt worden. Dat besef kan soms fatalisme oproepen:
hett is zo gegaan, dus heeft het zo moeten zijn. Veel van het betoog is er
bovendienn op gericht geweest door te dringen in wat René Lemarchand,, een onderzoeker van genocidale episoden in Rwanda en Burundi,, de 'infernale logica' van het verloop van dergelijke catastrofale
ontwikkelingenn heeft genoemd.1 Nagaan onder welke condities en
doorr welke krachten vervolgingen en extreme etnische conflicten op
gangg worden gebracht, wat de 'logica' van zulke processen is, en met
welkee dwingende kracht ze zich voltrekken, kan ook fatalisme bevorderen.. Maar hoezeer de ontwikkelingen vanaf een bepaald moment
ookk gedetermineerd zijn en hoe onafwendbaar de gebeurtenissen zich
ookk voltrekken, van enig onvermijdelijk voorbeschikt noodlot is uiteraardd geen sprake. Processen van vervolging en extreme etnische conflictenflicten zijn noch voorbeschikt, noch onvermijdelijk, maar worden
onderr bepaalde omstandigheden begonnen door bepaalde mensen en
opp gang gehouden door doelbewust georganiseerd menselijk handelen,, en ook al krijgen dergelijke processen na verloop van tijd een relatievee autonomie, dan nog blijven, zoals bij elk politiek handelen, alternatievee mogelijkheden bestaan. Tot slot wordt daar in een beknopte
epiloog,, onder de titel 'beschavingstekorten en preventie', op ingegaan. .

2 .. DE W O R D I N G VAN V E R V O L G I N G EN E T N I S C H C O N F L I C T

Voorr de interpretatie en verklaring van vervolging en etnisch conflict
opp korte termijn zijn diverse modellen beschikbaar. Recent heeft De
Swaann in twee fundamentele bijdragen een historisch-sociologisch
theoretischh kader geschetst waarin 'de dynamiek en dialectiek van processenn van wederzijdse identificaties en desidentificaties' - van cruciaal
belangg bij vervolgingen en etnische conflicten - begrepen kunnen
worden.22 Aan het slot van zijn tweede artikel, overwegend gewijd aan
eenn beschouwing over de genocide die in 1994 in Rwanda plaatsvond,
ontvouwtt hij een 'nieuw standaardmodel van etnisch conflict'. Dat
model,, waarin onder meer de dynamiek van conflictonrwikkeling uiteengezett wordt, wordt hier eerst in een aantal fasen samengevat en besproken.33 Vervolgens worden nog twee andere modellen bij de discussiee betrokken, waarna enkele conclusies worden getrokken over de
ontwikkelingg van vervolgingsprocessen en etnische conflicten.
Dee Swaan begint de schets van zijn model met een verwijzing naar de
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voorr Rwanda 'specifieke context van binnenlandse desintegratie en
buitenlandsee bedreiging'. Met andere woorden: in vergelijking met de
voorgaandee periode in de geschiedenis van de betrokken samenleving
iss sprake van een situatie waarin tussenstatelijke spanningen sterk oplopenn (bedreiging) én binnenstatelijk aanzienlijke destabilisering van
politiekee en maatschappelijke instituties en verhoudingen optreedt
(desintegratie). .
Vanuitt deze situatie zet de eerste fase in waarin vooral twee krachten
dee dynamiek van het proces voortstuwen: 'ontwikkelingen in het
transnationaall statenstelsel ondermijnen het geweldsmonopolie van
dee staat in een bepaald gebied' en 'politieke entrepreneurs wedijveren
omm de kansen op (..) vrijgekomen posities in de desintegrerende instellingenn van de staat'. De ontwikkelingen op beide integratieniveaus —
transnationaall en nationaal — zijn met elkaar vervlochten en op beide
niveauss neemt dus de onderlinge concurrentie tussen groepen betrokkenen,, of (delen van) politieke elites, scherpere vormen aan. Binnenslandss zullen politieke ondernemers om zich 'een machtsbasis te verschaffen'' 'op verschillende noemers proberen een aanhang te
mobiliseren'.. Ze gebruiken daarbij 'gemeenschappelijke beelden uit
hett verleden naar het hun het beste uitkomt'. Wanneer ze er daadwerkelijkk in slagen medestanders te mobiliseren 'achter een of ander vaandel'' dan zullen anderen, 'die juist van die nieuwe gemene deler worden
uitgesloten',, dat opvatten als een bedreiging. Zulks temeer wanneer de
staatt hen 'niet meer afdoend (kan) beschermen tegen mogelijk geweld'. .
Daarmeee kan een tweede fase op gang komen. De 'pas uitgesloten
buitenstaanders'' zullen 'zich aaneensluiten onder een complementaire
benamingg en daar een passende organisationele noemer bij zoeken uit
dee magazijnen van de historische verbeelding'. Wanneer de vorming
vann deze tegengroep vordert, zal dat door de eerste groep 'als een bedreiging,, zelfs een provocatie' worden beschouwd. Nogmaals met anderee woorden: het proces is nu zover voortgeschreden dat de politieke
ontwikkelingenn nauwelijks meer vanuit het staatscentrum beheerst
worden,, het geweldsmonopolie functioneert niet effectief meer en
openlijkk geweld tussen betrokken groepen neemt toe, gekoppeld aan
veranderingenn in collectieve en individuele mentale oriëntaties en disposities.. De Swaan spreekt van 'omstandigheden van anarchie en anomie'.4 4
Refererendd aan Joegoslavië, wijst hij erop dat mensen die onder
zulkee omstandigheden zien dat anderen zich aaneensluiten, geneigd
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zuilenn zijn 'beschutting' te zoeken bij geestverwanten, onder welke benamingg dan ook. Die benamingen kunnen echter alleen 'met succes
wordenn aangeroepen als ze al een bestanddeel vormen, tussen vele andere,, van een collectief geconstrueerd verleden'. Dezelfde gedachte
lijktt van toepassing op de al aangehaalde 'gemeenschappelijke beelden
uitt het verleden', op de voor politieke mobilisatie gebruikte 'vaandels'
enn op 'de magazijnen van de historische verbeelding'. Anders gezegd:
veell van dit alles moge op het eerste gezicht 'nieuw' lijken en betrekkelijkk willekeurig, maar in feite is het in hoge mate gebonden aan de
voorafgaandee specifieke historische ontwikkeling en context van de samenlevingg in kwestie. De breuk- en scheidslijnen waarlangs groepsvormingg plaatsvindt en vervolging en conflict gestalte krijgen; de daarmeee gepaard gaande identificaties en desidentificaties; de beelden die
mensen,, groepen en partijen over en weer van elkaar en zichzelf hebbenn en krijgen; de ideeën en ideologieën waarmee ze gemobiliseerd
worden;; dat alles heeft aanknopingspunten in overgeleverde collectievee voorstellingen en ervaringen uit het verleden. Veel van deze erfenis
kann in 'slapende' toestand verkeren, in de periferie van het individuele
enn collectieve bewustzijn, maar onder bepaalde omstandigheden kunnenn elementen van die erfenis, altijd wel weer in enigszins gewijzigde
off aangepaste vormen, door politieke ijveraars hernieuwd tot leven gewektt worden.
Wanneerr 'de dialectiek van identificaties en desidentificaties eenmaall in volle gang (is), dan zullen de fantasieën elkaar wederzijds verhevigen'.. Collectieve voorstellingen over en weer kunnen al van meet
aff aan fantasiegeladen en onrealistisch zijn en juist het verloop van de
gebeurtenissenn zal dat gebrek aan realisme bestendigen of zelfs nog
vergroten.. In deze fase - die we hier als derde fase aanduiden - hebben
partijenn 'zo hun eigen redenen om tot geweld over te gaan'. De Swaan
betoogtt dat zij erop uit zijn hun tegenstanders 'uit profijtelijke posities
tee verdrijven, ze uit hun huis te zetten en hun winkel, hun baan, hun
landd af te nemen'. Hij beschouwt dit als 'het 'rationele' aspect van de
geweldsspiraal'' en wijst er onder meer ook op dat Verkrachting een
wezenlijkk seksueel en symbolisch bestanddeel van de algehele onteigeningg van de tegenstander' kan vormen. Dergelijk geweld 'bevestigt de
ergstee vrees van de andere groep en drijft die ertoe om met dezelfde
middelenn terug te slaan'. Collectieve geweldpleging tussen de gevormdee groepen is nu frequent en grootschalig geworden, en binnen die
strijdd geldt dat 'ieder voorval wordt uitvergroot en (..) in de fantasieën
vann de betrokken partijen (weerklinkt)'. Bemoeienis van Vijandige
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buurstaten'' of'de dreiging van een militaire invasie' kunnen het proces
'versterkenn en versnellen'. De Swaan wijst er vervolgens op dat elke
tussenkomstt van buitenstaanders die erop gericht is de strijdende partijenn tot elkaar te brengen door minstens één van de partijen opgevat
wordtt 'als een daad van agressie'.
Daarmeee wordt het perspectief van het tussenstatelijke of transnationalee niveau hernomen: het voortduren van onverzoenlijke tegenstellingenn en gewelddadige strijd binnen een specifieke samenleving
steltt omringende staatssamenlevingen en andere betrokken staten voor
dee keuze zich óf 'buiten het strijdgewoel te houden' óf 'zich er met
grotee overmacht in te storten en de hele bevolking met militair geweld
tee bedwingen'. In geval van zo'n laatste ontwikkeling kan dan eventueell een vierde fase intreden waarin anderen met grootschalig gewelddadigg ingrijpen het conflict voorlopig beëindigen en de betrokken samenlevingg met meer of minder succes pacificeren. In het geval dat
geenn buitenlandse macht 'daartoe bereid en in staat is', zal volgens De
Swaann het geweld pas ophouden als de strijdende partijen zich na verloopp van tijd 'strijdensmoe neerleggen' bij de dan bereikte 'status quo'.
Dee Swaan doet verder geen uitspraken over die 'status quo' — de
schetss van zijn model wordt daarmee afgerond - maar het ligt voor de
handd dat daarna een periode aanbreekt waarin de inmiddels door conflict,flict, strijd en geweld meer of minder diepgaand veranderde figuratie
vann alle betrokken partijen en groepen zich onder de nu gewijzigde
omstandighedenn weer verder ontwikkelt. Daarbij zijn vele mogelijkhedenn denkbaar: van een moeizame gang naar weer afnemende tussenstatelijkee spanningen en binnenstatelijke restabilisatie en herintegratiee binnen het 'oude' staatsverband tot en met de vorming van
meerderee anders omgrensde nieuwe staten binnen het oude territoriumm die met elkaar op voet van gewapende vrede verkeren. Daaraan
kann nog toegevoegd worden dat wanneer het conflict zeer ernstig is geweest,, de samenleving nadien weinig structurele veranderingen ondergaat,, en er geen of weinig gerichte inspanningen plaatsvinden om het
verledenn te verwerken en tot andere en betere verhoudingen met elkaarr te komen, er een aanzienlijk risico blijft op 'recidive': heropening
vann het conflict langs grofweg dezelfde scheidslijnen, binnen één of
enkelee generaties.5
Mett het geschetste model, deels geënt op de recente conflicten in
Rwandaa en Joegoslavië, beoogt De Swaan primair een attenderend
modell van het verloop, op relatief korte termijn, van etnisch conflict
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tussenn twee partijen te bieden. Globaal geordend op hoofdlijnen, met
eenn focus op de dynamiek en dialectiek van identificatie en desidentificatie,, kan het gebruikt worden ter verheldering van specifieke gevallenn en staat het in principe open voor nadere uitwerking.
Bijj verdere overweging dient allereerst de vraag gesteld te worden of
ditt model van etnisch conflict ook bruikbaar is voor het doorgronden
vann processen van vervolging. In zijn artikel verwijst De Swaan herhaaldelijkk naar verschillende gevallen van vervolging, en onder bepaaldee voorwaarden lijkt het model, in enigszins aan te passen en nader uit
tee werken vorm, zeker ook geschikt voor het verhelderen van vervolgingen.. Eén van die voorwaarden is dat we het begrip 'conflict' zodanigg ruim opvatten dat ook die gevallen waarin duidelijk één partij het
conflictt zoekt, aanricht en doorzet, eronder vallen. Van de Duitse
Jodenn in Duitsland kan niet gesteld worden dat zij een conflict hadden
mett de andere Duitsers, maar de door grote aantallen Duitsers gesteundee nationaal-socialistische beweging - en later de nationaal-socialistischee staat - meende wél dat zij in conflict verkeerde met 'de
Joden'' en beschouwde hen als een doodsvijand van de cultureel-racistischh gedefinieerde Duitse natie. Wat de Armeniërs betreft, was de situatiee in zoverre anders dat in het Ottomaanse rijk wél een afzonderlijkee Armeense politieke beweging bestond, waarvan een klein deel
zichzelff ook beschouwde als in conflict met de Turken en een nog kleinerr deel diverse malen overging tot wapengeweld, maar voor het overgrotee deel der Armeniërs kan evenmin gesteld worden dat zij in conflictt verkeerden met de Turken. Belangrijke delen van de leidende
Turksee politieke elites, zowel onder het sultanaat van Abdul Hamid als
tenn tijde van het Ittibad-bew'md, zagen in de Armeniërs echter wél vijandenn die met geweld bestreden, vervolgd en tenslotte nagenoeg integraall vernietigd moesten worden.
Eenn andere voorwaarde is dat we het onderscheid tussen 'oorlog',
'burgeroorlog'' en 'vervolging', zoals gemaakt in hoofdstuk V, voor
ogenn houden en beseffen dat vervolgden veelal niet beschikken over
geweldsmiddelenn noch in strijdverband georganiseerd zijn. De overmachtt van de vervolgers ten aanzien van de vervolgden is veelal van
beginn af aan al groot. Er is dan ook nauwelijks reciprociteit in geweldpleging,, zoals die in het model verondersteld wordt, maar er is wél escalerendd geweld van de ene partij tegenover de andere. Andere belangrijkee aspecten van het model, waaronder de dynamiek van identificatie
enn desidentificatie, lijken wel zonder meer van toepassing op vervolgingsprocessen. .
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Wanneerr we aannemen dat naast de standaardopvatting van 'conflict'' als een tweezijdige aangelegenheid, een 'conflict' ook overwegend
éénzijdigg kan zijn, spreekt het vanzelf dat het ook drie- of meerzijdig
kann zijn. In werkelijkheid zal dat ook vaak het geval zijn, wat het
modell bij toepassingen wel kan compliceren maar de bruikbaarheid
niett wezenlijk lijkt aan te tasten.
Eenn tweede overweging betreft de vraag of het door De Swaan geformuleerdee model raakvlakken heeft met andere soortgelijke modellenn en in hoeverre de in het model geschetste samenhangen daardoor
nogg verder belicht kunnen worden. In dit verband lijken twee andere
modellenn relevant en waardevol: het door Kuper ontwikkelde sociologischee model van polariseringsprocessen en de door SchefF gepresenteerde,, meer sociaal-psychologisch georiënteerde theorie van langdurig,, 'niet-eindigend' of weerkerend conflict.6
Kuperr heeft zijn model, dat in meerdere opzichten correspondeert
mett dat van De Swaan, opgesteld aan de hand van onderzoek naar de
ontwikkelingg van etnisch-raciale conflicten vanaf de jaren '50 tot het
beginn van de jaren '70 in vier in etnisch opzicht 'plurale' samenlevingenn in Afrika: Algerije, Zanzibar, Burundi en Rwanda. Een proces van
groepspolarisatie,, aldus Kuper, veronderstelt aanvankelijk zowel
scheidslijnenn tussen groepen als individuele en collectieve bindingen
overr die scheidslijnen heen, in de loop van het proces zélf nemen dan
dee bindingen tussen leden van verschillende groepen af enn worden de
scheidslijnenn scherper getrokken. De polariserende groepsvorming
manifesteertt zich op verschillende door Kuper onderscheiden niveaus:
dee niveaus van maatschappelijke organisatie, van ideologie en van interactie.. Kuper definieert polarisering dan in 'structurele termen' als
eenn 'proces van toenemende aggregatie van leden van een samenleving
inn elkaar wederzijds uitsluitende en vijandige groepen'. Gedurende het
process treedt 'simplificatie van de sociale structuur' op en worden allerleii maatschappelijke kwesties binnen de wederzijdse beeldvorming
enn in de diverse ideologieën gesimplificeerd. De samenleving wordt
daarinn verbeeld als al vérgaand gepolariseerd in antagonistische groepenn met absoluut onverzoenlijke en onverenigbare belangen, waardoorr het als 'onvermijdelijk' wordt voorgesteld dat men zijn toevlucht
tott geweld neemt. De diverse ideologieën rechtvaardigen geweld en
contra-geweld,, en ook Kuper benadrukt in zijn model de reciprociteit
vann agressieve actie en reactie.
InIn gevallen waarin sprake is van zodanig grote machtsverschillen
tussenn de betrokken groepen dat 'de zwakkere (groep) eenvoudigweg
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hett slachtoffer (wordt) van genocidale massamoord' - Kuper noemt
alss voorbeelden zowel de vervolging en vernietiging van de Joden als
vann de Armeniërs - acht hij zijn polarisatiemodel niet van toepassing.7
Tochh lijken aspecten ervan ook bruikbaar voor het beter begrijpen van
vervolgingsprocessen,, vooral ook van ontwikkelingen die voorafgaan
aann het vervolgingsproces zelf. Althans wanneer we, net als bij 'conflict',, onderkennen dat een proces van 'polarisering' behalve tweezijdig
ookk éénzijdig (of meerzijdig) aangedreven kan worden. In Kuper's
visiee is het vooral de verweving van het wederzijdse geweld die de gewelds-escalatiee teweegbrengt die hij typerend acht voor extreme polarisering.. In de loop van dit proces gaat ook de 'middle ground' verlorenn en kan een 'point of no return' gepasseerd worden: nagenoeg alle
maatschappelijkee terreinen zijn dan aangetast door de polarisatie; personenn en groepen die bemiddelend hadden kunnen optreden worden
naarr de zijlijn verdreven; politieke ideologieën die mogelijkheden biedenn voor niet-gewelddadige hervormingen van staat en samenleving
verliezenn hun aanhang en invloed. Is het proces eenmaal zover gevorderd,, dan rest weinig anders meer dan grootschalig onderling geweld,
analoogg aan de derde en vierde fase in het model van De Swaan.
Behalvee het procesbegrip 'polarisering', dat in Kuper's conceptualiseringg gecombineerd kan worden met het model van De Swaan, en
dat,, om met Elias te spreken, de fïguratiedwang waaraan de betrokken
partijenn onderhevig zijn en waarin ze zichzelf en elkaar gevangen houden,, duidelijk tot uitdrukking brengt, zijn nog twee andere aspecten
vann zijn benadering waardevol. Kuper betoogt dat vóórdat een cyclus
vann polarisatie inzet - dus vóór of in het begin van de eerste fase in De
Swaan'ss model — vaak pogingen tot min of meer vreedzame politieke
hervormingg op een eerder moment in de lange-termijnontwikkeling
vann de betrokken samenlevingen mislukt zijn. Het speuren naar dergelijkee 'gemiste kansen' of'mislukte hervormingen' in het verder terug
liggendee verleden, kan nader verduidelijken waarom polarisering, hetzijj als doelbewuste politiek, hetzij als onbedoelde uitkomst van door
verschillendee groepen en partijen gevolgde strategieën, in een bepaalde
periodee op gang kan komen.
Hetzelfdee geldt voor Kuper's aandacht voor alternatieve mogelijkhedenn in de loop van het polariseringsproces zelf. Tot aan het 'point of
noo return' - dat overigens vaak lastig vast te stellen is - blijken er vrijwell steeds momenten te zijn waarop een andere ontwikkelingsgang
vann het conflict, globaal in depolariserende richting, nog mogelijk
lijkt,, bijvoorbeeld doordat partijen van koers wijzigen of door bemid35* *
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delendee interventies van buitenaf. Door na te gaan waarom dergelijke
alternatievee mogelijkheden niet benut worden, waarom wat we 'de
mogelijkhedenn tot matiging' zouden kunnen noemen steeds verder
verlorenn gaan, verduidelijkt Kuper enerzijds de voortgang van het polariseringsprocess terwijl hij aan de andere kant het besef levend houdt
datt de in elkaar grijpende fasen van het proces voortvloeien uit ketens
vann menselijke besluiten en activiteiten waarbij keer op keer alternatievee mogelijkheden meer of minder bewust uit de weg worden gegaan.
Waarr Kuper nogal mechanisch sociologisch redeneert en nauwelijks
ingaatt op emotionele aspecten van conflict en polarisering, heeft
Schefff in zijn benadering juist een centrale plaats ingeruimd voor de
werkingg van menselijke emoties in de bestendiging van conflicten.
Beidee benaderingen kunnen dan ook als wederzijds aanvullend wordenn beschouwd. Net als De Swaan in zijn model, gaat Scheff uit van
eenn inherente vervlechting van cognitieve en affectieve aspecten, zijns
inzienss worden de laatste binnen de sociale wetenschap te vaak teveel
veronachtzaamd.88 Scherf heeft zijn model in eerste aanleg ontwikkeld
doorr samen met zijn vrouw, de psychologe Suzanne Retzinger, op
micro-sociologischh niveau intensief studie te maken van gevallen van
zichh steeds opnieuw herhalend conflict binnen echtelijke verhoudingen.. Aan de hand daarvan hebben zij een typologie van sociale relaties
opgesteldd en van de daarbinnen vigerende dynamiek van aantrekking
enn afstoting. Zonder hier verder in te gaan op deze typologie en alle
doorr hen daarbij gebruikte begrippen, hebben zij aannemelijk gemaaktt dat in conflictueuze relaties, waarin episoden van Vrede' ('impasse')) afgewisseld worden door episoden van 'oorlog' ('ruzie'), steeds
opnieuww dezelfde keten van in elkaar overgaande emoties een centrale
drijvendee kracht is. In de wederzijdse perceptie, in de onderlinge communicatiee en het op elkaar betrokken gedrag speelt keer op keer de sequentiee 'niet (h)erkende vernedering - niet (h) erkende schaamte —
woedee - agressie' een voorname rol in de escalatie van vijandelijkheden.. De laatste stap kan uitmonden infysiekgeweld, of leiden tot een
cycluss van wraak en weerwraak, en in ernstige gevallen kan de sequentiee als het ware in versteende vorm resulteren in duurzame haat.9
Zoalss gezegd, vat Scheff deze sequentie op als een zich herhalende
complexee causale keten die zijns inziens niet alleen werkzaam kan zijn
inn conflicten binnen tussenmenselijke betrekkingen in de context van
primairee relaties, maar die ook kan functioneren in betrekkingen en
conflictenn op hogere integratieniveaus: tussen grote groepen, regeringen,, staten en naties. Hij past vervolgens zijn 'theorie van niet-eindi353 3
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gendd conflict' toe door vanuit dat perspectief onder meer een analyse
tee maken van het op gang komen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.10 0
Hoewell ScherTmisschien niet altijd ontkomt aan de risico's van psychologischh reductionisme", kunnen zijn theoretische inzichten in de
werkingg van de geschetste causale keten van negatieve emoties bij het
voortdurenn van conflicten een bijdrage leveren aan ons begrip daarvan.. Die inzichten kunnen samen met de besproken aspecten van Kuper'ss benadering opgevat worden als aanvullingen op het model van
Dee Swaan. Met behulp van dit perspectief zullen we nu enkele algemenee conclusies formuleren over de wording van vervolgingsprocessen en
etnischee conflicten, waarbij we het betoog beginnen op het niveau van
hett wereldstatenstelsel.
Dee context van vervolgingen en etnische conflicten wordt in de ruimstee zin en op het hoogste integratieniveau gevormd door het mondiale
statenstelsel.. Belangrijke structuurkenmerken van dat stelsel zijn dat
hett in voortdurende ontwikkeling verkeert en dat tussen alle relatief
autonomee én interdependente staten die met elkaar het stelsel vormen
altijdd spanningen bestaan, zowel wereldwijd als op het regionale niveauu van werelddelen. Die spanningen zijn inherent aan het stelsel
zelf:: tussen de samenstellende staten bestaan min of meer duurzame
maarr ook door de tijd variërende verschillen in sterkte, elke staat is gehoudenn temidden van andere de eigen sterkte te handhaven of zo mogelijkk te vergroten, en daaruit resulteert een soms sterkere, soms zwakkeree permanente onderlinge concurrentie.12
Tott de structuurkenmerken van het stelsel behoort voorts dat een
alomm erkende gezaghebbende bovenstatelijke instantie, die conflicten
tussenn staten effectief en afdoende kan beslechten, ontbreekt, en dat
geenn der afzonderlijke staten of groepen van staten de dynamiek van
hett stelsel als geheel volledig kan beheersen. O p langere termijn beschouwdd gaat die dynamiek onder meer over schikking en herschikkingg van de relatieve rangorde tussen staten en allianties van staten in
termenn van sterkte, macht en prestige. Gezien deze structuurkenmerkenn van het stelsel als geheel zal de permanente dynamiek van boven-,
onder-- en nevenschikking van tijd tot tijd, dan weer hier, dan weer
daarr binnen het stelsel, resulteren in oplopende tussenstatelijke spanningenn en confrontaties die ook in oorlog kunnen resulteren.
Daarmeee zijn we toe aan een eerste reeks onderling verbonden historischee generalisaties. Extreme etnische conflicten of massale vervol354 4
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gingg van minderheden komen vooral tot ontwikkeling in staatssamenlevingenn die tijdens een fase van geïntensiveerde herschikking van de
tussenstatelijkee rangorde en van internationale machtsbalansen aan de
verliezendee hand zijn. De 'uitgangspositie' van de staatssamenleving,
waarinn het conflict of de vervolging tot ontwikkeling komt, verschilt
vann geval tot geval, en de toenemende concurrentiedruk en het proces
vann relatief machtsverlies kunnen zich op diverse manieren en in verschillendd tempo manifesteren, maar essentieel is dat de betrokken staat
gedurendee een bepaalde tijd in deze fase het reële en nog dreigende
machtsverliess niet kan keren. Daaruit volgen enkele andere inzichten.
Dee polarisering in de tussenstatelijke verhoudingen werkt door op de
binnenstatelijkee verhoudingen. Door het machtsverlies gaan significantee delen van de elites en de bevolking binnen de betrokken samenlevingg zich ernstig bedreigd achten. Zij ervaren het (dreigende)
machtsverliess als een aantasting van hun vitale belangen, hun veiligheid,, hun identiteit en besef en gevoel van eigenwaarde. Mede op
grondd daarvan worden zij ontvankelijk voor ideeën en ideologieën die
eenn herbevestiging van hun positie en een afwending van de ondervondenn en gepercipieerde dreiging lijken in te houden. Ook groeit
hunn beschikbaarheid voor politieke mobilisering ter realisering van
dezee doelen. De ideeën en ideologieën kunnen verschillende vormen
aannemenn maar behelzen in elk geval een definitie van de situatie, een
omlijningg van de als 'eigen' beschouwde groep, en een bepaling van
diegenenn die als 'vijanden', reëel of vermeend, verantwoordelijk wordenn gehouden voor het machtsverlies en de ervaren dreiging. Variantenn van nationalisme, naar een begrip van Elias bij uitstek geschikt als
'aanvals-- en verdedigings-ideologie', nemen hierbij een voorname
plaatss in.
Eenn korte terugblik op dee drie onderzochte gevallen kan deze generalisatiess zowel ondersteunen als nuanceren. Gezien vanuit lange termijn
perspectieff bereikte het Ottomaanse imperium het hoogtepunt van
zijnn macht in de 16e eeuw: het was toen het grootste islamitische rijk,
hethet was militair machtig, het gold als tamelijk geavanceerd en het werd
doorr andere staten gerespecteerd. Daarna zette schoksgewijs een process van neergang en machtsverlies in dat in de 17e en 18e eeuw onder
anderee tot uiting kwam in zware militaire nederlagen, het verlies van
territoriaa in de periferie van het rijk, herhaalde ernstige politieke crises
inn het staatscentrum, en prestigeverlies. Overigens keerden in deze
eeuwenn zo nu en dan nog de kansen en dan wist het rijk zijn positie tij355 5
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delijkk weer te verstevigen. Maar in de 19e eeuw kreeg deze hele ontwikkelingg een hoger tempo en een grotere omvang: de politiek-militaire
enn economische concurrentiedruk vanuit andere staten nam verder
toee en voorheen onderhorige christelijke minderheden binnen het rijk
-- Serviërs, Grieken, Roemenen, Bulgaren - vormden door gewelddadigee opstand en met internationale steun binnen het oude imperiële
territoriumm nieuwe staten die vijandig stonden tegenover het nu snellerr inkrimpende imperium. De Russisch-Turkse oorlog in de jaren
1877-788 bedreigde rechtstreeks het kerngebied van het rijk en liep
bijnaa uit op een definitief einde.
Hett ging dus om een lang en gedurig proces van machtsverlies dat
vanaff het laatste kwart van de 19e eeuw acute vormen begon aan te
nemen.. Al halverwege de 17e eeuw waren sommigen binnen de Ottomaansee elites zich bewust van deze ontwikkeling en aan het einde
vann de 18e eeuw was dit besef bij velen aanwezig, maar tot een realistischee diagnose van de situatie kwam het niet. De meesten blikten terug
naarr de 'gouden tijd' uit het verleden en meenden dat verbetering
slechtss mogelijk was door geloofsherstel, naleving van de islamitische
wet,, en een terugkeer naar de verondersteld zuivere Ottomaanse traditiess van weleer. De enkelen die in het begin van de 19e eeuw verbeteringg nastreefden door hervorming en vernieuwing moesten dat, samen
mett de toenmalige sultan, met de dood bekopen, en pas na de zeer
bloedigee machtsgreep van sultan Mahmud II in 1826 kon een begin
gemaaktt worden met hervormingen. Zoals belicht in hoofdstuk V blekenn die hervormingen, en ook latere in de 19e eeuw, echter niet voldoendee om de Ottomaanse staat en samenleving een wezenlijk andere
koerss te geven en waren ze evenmin toereikend om het proces van
doorgaandd machtsverlies te keren. Tegen het einde van de 19e eeuw
raaktee het besef dat het rijk in een diepe crisis verkeerde en door buitenlandsee en binnenlandse vijanden fundamenteel in zijn voortbestaann werd bedreigd wijdverbreid onder de Ottomaans-Turkse elites
enn in delen van de vanouds dominerende Turkse bevolkingsgroep.
Eenn soortgelijke gewaarwording van crisis en bedreiging, deels al
aanwezigg vóór de Eerste Wereldoorlog, verbreidde zich in Duitsland
vanaff het einde van 1918 onder de gevestigde elites en grote delen van
dee midden- en lagere strata. De ontwikkeling van het Duitse keizerrijk,, uitvoerig geschetst in hoofdstuk IV en nogmaals aangestipt in
hoofdstukk VI, verliep heel anders dan die van het Ottomaanse rijk.
Hett oude eerste Duitse keizerrijk gold, met uitzondering van Pruisen
enn Oostenrijk, niet als machtig en tot halverwege de 19e eeuw werden
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dee Duitse gebieden veeleer beschouwd als achtergebleven. Dat veranderdee drastisch in de tweede helft van die eeuw. Onder leiding van
Pruisenn kwam het tweede Duitse keizerrijk tot stand en de vorming
vann deze nieuwe, omvangrijke en potentieel zeer machtige staat in het
middenn van Europa ging al direct gepaard met een gewelddadige confrontatiee met Frankrijk. Het verhoogde ook de tussenstatelijke spanningenn met andere staten in het westen en oosten van Europa. De
snellee transformatie van dit nieuwe Duitsland van een achtergebleven,
overwegendd agrarische samenleving tot een industriële maatschappij
vann de eerste orde in de daaropvolgende decennia versterkte die spanningenn en leidde tot toenemende concurrentie met vooral Frankrijk
enn Engeland. Niettegenstaande de diepe interne verdeeldheid van de
Duitsee bevolking, de pessimistische visie op de eigen toekomst, zoals
diee onder meer tot uiting kwam in het völkische nationalisme, en de
onwill en het onvermogen de semi-dynastieke staatsstructuur fundamenteell te hervormen, was het rijk in het begin van de 20e eeuw uitgegroeidd tot een grootmacht binnen het toenmalige Europese en mondialee statenstelsel. Hier was dus geen sprake van een lang proces van
machtsverliess maar juist van het tegendeel, een sterke machtswinst
overr ruim een halve eeuw. Des te groter was de schok van het machtsverliess en de degradatie van 1918 en de jaren daarna. De Eerste Wereldoorlog,, hier primair opgevat als een zeer omvangrijke gewelddadige
krachtmetingg en poging tot herschikking van tussenstatelijke machtsverhoudingen,, resulteerde voor het verliezende Duitsland in een vérgaandee ontmanteling van de status als grootmacht voor een reeks van
jaren.1'' De Republiek van Weimar, van meet af aan al beladen met
'schuld'' aan deze ontwikkeling, bleek niet sterk genoeg om verdergaandee binnenlandse hervormingen af te dwingen en was evenmin in
staatt het machtsverlies overtuigend te keren. Dat droeg ertoe bij dat
eenn radicaler wordend nationalisme onder delen van de elites en de bevolkingg meer en meer aanhang verwierf.
Dee ontwikkelingsgang van Joegoslavië verschilde weer van die van
hett Ottomaanse rijk en van Duitsland. De nieuwe staat was in vele opzichtenn van het begin af aan belast met ernstige structurele problemen,
zoalss belicht in hoofdstuk VII. Mede daardoor bleef de positie van het
landd binnen het statenstelsel betrekkelijk zwak, al waren er vooral in de
jarenn '60 en '70 ook binnenlandse en internationale ontwikkelingen
diee een sterkere positie begunstigden. Hoewel de schaduwen van de
grotee en niet verwerkte verliezen en trauma's uit de beide wereldoorlogenn steeds over de Joegoslavische samenleving en politiek lagen en de
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staatsoverheidd permanent gepreoccupeerd was met externe en interne
veiligheid,, werd Joegoslavië in de jaren '70 en '80 niet ernstig militair
bedreigdd of zwaar verslagen, zoals eerder wel gold voor het Ottomaansee rijk en voor Duitsland. Dat in de loop van de jaren '80 toch een gevoell van crisis en bedreiging meer en meer greep kreeg op delen van de
Joegoslavischee elites en de bevolking vloeide vooral voort uit het
machtsvacuümm dat na de dood van Tito ontstond, de afnemende beheersingg van binnenlandse politieke bewegingen, en het zich steeds
duidelijkerr aftekenende failliet van het internationale en nationale
communisme.. De gevestigde communistische elites in Joegoslavië
haddenn zeker reden om drastisch machtsverlies te vrezen en teruggrijpenn op radicaal nationalisme leek sommigen van hen een mogelijkheidd om die ontwikkeling het hoofd te bieden.
Terugkerendd naar het model van De Swaan kunnen we concluderen
datt de daarin aangegeven uitgangssituatie bevestiging vindt in de drie
hierr onderzochte gevallen. Daarbij is het tevens mogelijk gebleken tot
enigee nadere specificatie te komen: toenemende tussenstatelijke competitiee en polarisatie verhogen de concurrentiedruk met als gevolg dat
sommigee staten machtsverlies (dreigen te) lijden; dat verlies wordt
doorr delen van elites en bevolkingen in die staten ervaren als een fundamentelee aantasting; daarmee wordt hun bereidheid tot politieke
mobilisatiee vergroot en worden zij meer vatbaar voor enigerlei variant
vann nationalistische ideologie waarin onder meer 'de vijanden van de
natie'' omschreven zijn. De volgende vraag is nu in hoeverre de in het
modell geschetste dynamiek correspondeert met de feitelijke ontwikkelingenn in de drie gevallen.
Opp verlies aan sterkte, macht en prestige onder druk van langzame of
snellee machtsverschuivingen in het transnationale statenstelsel kan op
hethet niveau van de betrokken staat in principe op uiteenlopende manierenn gereageerd worden: van een nieuwe min of meer realistische
taxatiee van de situatie, gekoppeld aan hervormingen gericht op
accommodatiee aan de nieuwe omstandigheden, tot en met het handhavenn van oude opvattingen, het achterwege laten of onvoldoende realiserenn van hervormingen, het uit de weg gaan van een reële accommodatiee en het blijven streven naar herstel van de machtspositie van
voorheen.. Welk reactiepatroon de overhand krijgt, is onder andere afhankelijkk van de politiek-institutionele structuur van de staat, van de
opstellingg van het vigerende regime, en van delen van de elites en de
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bevolking.. Vooruitlopend op het betoog is in dit verband een volgendee historische generalisatie mogelijk. In staatssamenlevingen waarin
hett tot extreme etnische conflicten of tot vervolging van minderheden
komt,, heeft het laatstgenoemde reactiepatroon de overhand gekregen:
staatt en samenleving ontbreekt het aan vermogen tot realistische taxatie,, hervorming en accommodatie, in plaats daarvan domineert uiteindelijkk het streven naar handhaving of herstel van oude machtsposities.
Datt geldt niet alleen voor de korte termijn waarbinnen etnisch conflictt en vervolging zich voltrekken, maar sluit veelal aan op een langere
geschiedeniss waarin machthebbers op het niveau van de staat inflexibell en repressief gereageerd hebben op nieuwe politieke ontwikkelingenn in binnen- en buitenland.14
Volgenss het model zijn in de eerste fasen vooral twee drijvende krachtenn werkzaam: transnationale ontwikkelingen ondermijnen het geweldsmonopoliee van de staat en binnenslands neemt de wedijver tussenn politieke entrepreneurs toe. In alledrie de gevallen zijn beide
ontwikkelingen,, in diverse gedaanten, duidelijk waarneembaar en
kunnenn perioden onderscheiden worden waarin zij herhaaldelijk sterk
opp de voorgrond treden. Voor het Ottomaanse rijk gaat het in eerste
instantiee om de periode van omstreeks 1865 tot 1913, vanaf de opkomst
vann de beweging van de 'J o n g e Ottomanen' tot de hernieuwde vestigingg van het Ittihad-regïme met de gewelddadige staatsgreep van 1913.
Voorr Duitsland om de jaren tussen 1914 en 1934, vanaf het begin van
dee Eerste Wereldoorlog tot en met Hitler's gewelddadige uitschakeling
vann de SA en de consolidatie van het nationaal-socialistische regime.
InIn Joegoslavië zette de crisisperiode in na 1980, vanaf 1990 volgde oorlogsgeweld,, en nu, weer zon tien jaar later, is de situatie in vele opzichtenn nog zo instabiel dat de betrokken periode nog niet als afgesloten
kann worden beschouwd. De twee in het model aangegeven ontwikkelingenn blijken inderdaad bijzonder belangrijk maar er zijn nog twee
anderee zwaarwegende en over langere termijn werkzame condities.
Inn de drie bestudeerde gevallen is ten eerste sprake van een in hoge
matee autocratische politieke traditie en institutionele structuur van de
staat,, en ten tweede van een zeer problematische verhouding tussen de
'civiele'' elite van machthebbers en politici en de militaire elite, of, anderss gezegd, tussen staat en leger. Uit de eerste conditie vloeit onder
meerr voort dat alle belangrijke besluitvorming over binnenlandse en
buitenlandsee politiek plaatsvindt in een kleine kring in het centrum
vann de staatsmacht en dat die kring beschikt over een grote politieke
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speelruimte:: de bevolking is de facto politiek buitengesloten, er is geen
controlee van buitenaf, er is geen of weinig scheiding tussen wetgevendee en uitvoerende macht, en er wordt geen reële verantwoording afgelegd.. Dat betekent ook dat de gevoerde politiek in hoge mate het
stempell draagt van een beperkt aantal personen en tevens sterk vatbaar
iss voor politieke factiestrijd en intriges in het centrum. Door de geringee gebondenheid aan wet en recht heeft de staatsmacht meer een partijdig,, persoonlijk en privé karakter dan een onpartijdig, onpersoonlijk
enn publiek karakter. Mede daardoor is de autocratische staatsmacht
ookk inherent labiel, wat zich onder andere manifesteert in crises rondomm opvolging en regeringswisseling, en kwetsbaar: in geval van zo'n
crisiss of wanneer de traditionele legitimiteit afbrokkelt en een overtuigendd alternatief uitblijft, stijgt de kans op staatsgrepen.
Hierr speelt ook de tweede conditie een rol. Zoals Max Weber heeft
betoogd,, kent elke staat een structurele spanningsas tussen degenen
diee regeren en besturen en de geweldsspecialisten die de organisatie
vann het geweldsmonopolie beheren en aan het hoofd staan van leger
enn politie. In autocratische staten, van patrimoniale heerschappijverbandenn tot hedendaagse dictaturen, zijn de laatsten veelal door een
combinatiee van traditie, belang en persoonlijke loyaliteit gebonden
aann de centrale heerser. Zolang die banden sterk zijn, kunnen de militairee elite en het leger in onderschikking aan het centrum de macht
vann die heerser en daarmee het geweldsmonopolie van de staat schragen,, maar het is ook mogelijk dat zij een grote politieke invloed of een
aanzienlijkee autonomie verwerven, zich tegen het centrum keren, door
internee tegenstellingen verlamd worden of uiteenvallen en onderling
slaagss raken. In al die gevallen zal de centrale staatsmacht plotseling
ondermijndd raken en zal het duurzaam, effectief en stabiel functionerenn van het geweldsmonopolie en daarmee de pacificering van de samenlevingg ernstig in gevaar komen. Het is vooral tegen de achtergrond
enn binnen de context van deze beide op langere termijn functionerendee condities dat de werking van de twee in het model onderscheiden
drijvendee krachten - stabiliteit ondermijnende transnationale ontwikkelingenn en toenemende concurrentiestrijd tussen politieke elites — begrepenn kan worden. Een tweede terugblik op de drie onderzochte gevallenn kan deze visie ondersteunen.
Zoalss belicht in hoofdstuk v werd het Ottomaanse militair-agrarische
imperiumm eeuwenlang gekenmerkt door een uitgesproken autocratischee politieke traditie en staatsstructuur. Ook waren de verhoudingen
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tussenn de 'civiele' heersers - de sultans en hun regeringen - en delen
vann de militaire elite en het leger van tijd tot tijd zeer wankel gebleken.
Tott in de jaren '20 van de 20e eeuw kan de autocratische staatsstructuur,, eerst 'traditioneel', in de latere 19e eeuw en het begin van de 20e
eeuww in bureaucratische en technische opzichten meer 'gemoderniseerd',, zelfs beschouwd worden als de voornaamste belemmering voor
effectievee hervormingen van en binnen het rijk.'5 De territoriale afkalvingg in de 19e eeuw vertoonde steeds hetzelfde patroon: een combinatiee van toenemende concurrentiedruk vanuit andere staten met opstandd binnen een deel van het rijk, polarisering tussen de centrale
heerserss en de leiders van de opstand, meestal mislukkende pogingen
vanuitt het centrum de opstand met militair geweld te bedwingen, en
tenslottee afscheiding. Keer op keer deed dit afbreuk aan het bereik en
dee stabiliteit van het geweldsmonopolie van de Ottomaanse staat en
ookk herhaalde militaire reorganisaties in de 19e eeuw bleken niet toereikendd om dit proces tot stilstand te brengen. Het is opvallend dat de
opeenvolgendee centrale heersers binnen de autocratische staat in
wezenn steeds opnieuw op nagenoeg dezelfde wijze bleven reageren.
Hoewell de mislukkingen van hun politiek zich aaneenregen, kwamen
zijj niet tot andere strategieën maar bleven zij volhardend en zonder
success streven naar handhaving en herstel van oude machtsposities.
Vanaff de jaren '6o van de 19e eeuw nam de concurrentie tussen
delenn van de Turkse politieke en militaire elites in het centrum van het
rijkk scherpere vormen aan. Het dreigen met en gebruiken van geweld,
inn de Ottomaans-Turkse politieke cultuur steeds heel nabij, werd al
spoedigg een belangrijk facet van de onderlinge bejegening. Op de opkomstt van de nieuwe politieke beweging van de 'J o n g e Ottomanen'
werdd door het regime met repressie gereageerd, daarop volgde de
staatsgreepp van Midhat Pasja en de wending naar een parlementair regimee in 1876-1877, die vervolgens mislukte door de tegencoup van sultann Abdul Hamid. De consolidatie van zijn bewind vanaf 1878 legde
dee concurrentie tussen de Turkse elites weer enigszins aan banden,
maarr ook na 1878 gingen volgens het geschetste patroon weer territoria
voorr het rijk verloren en onder zijn regime vond de eerste golf van
massalee vervolging van de Armeniërs plaats in 1894-1896.
Hett model is hier slechts beperkt geldig. Zoals betoogd, waren de
drijvendee krachten uit de eerste fase zeker werkzaam en ook is iets te
onderkennenn van trekken van de tweede fase. De Armeense bevolkingsgroep,, binnen het rijk in menig opzicht 'uitgesloten buitenstaanders',, maakte een emancipatieproces door en er was recent een, ove361 1
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rigenss verdeelde, Armeense politieke beweging ontstaan. Beide ontwikkelingenn werden door het Ottomaans-Turkse regime als bedreiging
beschouwd.. Ook werd het verzet van Armeense boeren en herders in
Sassunn tegen Koerdische afpersing beschouwd én aangegrepen als 'provocatie',, net als het latere verzet in Zeitun en Van, de Armeense demonstratiee in Constantinopel in 1895 en de gewelddadige overval op
dee Ottomaanse Bank een jaar later. In de anti-Armeense pogroms van
oktoberr 1895 tot januari 1896 zijn ook elementen van de derde fase uit
hethet model te herkennen: de Turken en Koerden die deelnamen aan de
pogromss werden bij het roven en plunderen, verkrachten en moorden
zekerr mede gedreven door verlangens naar buit en profijt ten koste van
dee Armeniërs.
Maarr op drie belangrijke punten stemt het model niet overeen met
dee feitelijke ontwikkelingen aan het einde van de 19e eeuw en moet
hett worden bijgesteld. Hoewel het geweldsmonopolie in Anatolië lang
niett overal effectief werd gehandhaafd en de Armeense bevolking van
dee bescherming die het bood werd uitgesloten, desintegreerde het niet
onderr druk van gewelddadige groepspolarisering. Het bleef in stand
enn delen van het leger en de gendarmerie namen ook actief deel aan
hett anti-Armeense geweld. Ook behield het staatscentrum greep op de
ontwikkelingen,, sterker nog: het geweld tegen de Armeniërs werd directt en indirect geregisseerd vanuit het centrum. Anders gezegd: de
staatsorganisatiee desintegreerde niet, maar functioneerde uiterst partijdig.. Tenslotte bevestigden de pogroms wel 'de ergste vrees' van de Armeniërs,, maar dat dreef hen in overgrote meerderheid er niet toe 'met
dezelfdee middelen terug te slaan'. Een enkele uitzondering, zoals
Zeitun,, daargelaten, ontbrak het hen over het algemeen aan mogelijkhedenn en middelen daartoe. Op deze drie punten verschilt de ontwikkelingsgangg van een overwegend éénzijdig aangedreven vervolgingsprocess van een minderheid van een door meerzijdige polarisatie
aangedrevenn etnisch conflict.
Inn het model zou dit verwerkt kunnen worden door vanaf de tweedee fase als het ware twee 'vertakkingen' te onderscheiden. Langs de ene
lijnn neemt de interne, van meerdere kanten bevorderde polarisatie tussenn etnische groepen sterk toe, desintegreren staat en geweldsmonopoliee in aanzienlijke mate en komt het tot grootschalig geweld tussen de
betrokkenn groepen. Langs de andere lijn neemt groepspolarisatie ook
toe,, maar nu vooral door één kant aangedreven, staat en geweldsmonopoliee blijven in stand, en één of meerdere betrokken groepen wordenn de doelpopulatie van direct staatsgeweld of geweld dat onder
362 2

CONCLUSIES S

staatsprotectiee tegen hen wordt uitgeoefend.16 In specifieke gevallen is
hethet ook mogelijk dat de eerste en de tweede Vertakking' na elkaar
voorkomen. .
Hierr past ook nog een vierde kanttekening bij het model. Volgens
hethet model zal 'inmenging van vijandige buurstaten en de dreiging van
militairee invasie' het proces Versterken en versnellen'. Nu kan weliswaarr beargumenteerd worden dat 'bemoeienis' van in OttomaansTurksee ogen Vijandige' staten indirect bijgedragen heeft aan de vervolgingg van de Armeniërs, maar er zijn ook aanwijzingen voor het
tegendeel:: de gewelddadige strijd rond Zeitun en in Van werd beëindigdd onder druk en bemiddeling van Europese diplomaten en het
zwaree dreigement van de ambassadeurs aan het adres van de sultan
brachtt de na de bankoverval begonnen pogrom in Constantinopel tot
eenn einde. Onder bepaalde condities kan interventie van buitenaf het
process dus ook afremmen of beëindigen.
InIn de jaren '90 van de 19e eeuw, toen de eerste golf van massale vervolgingg van de Armeniërs plaatsvond, ontstond ook de nieuwe oppositiebewegingg van de 'J o n g e Turken', deels civiel, deels militair. Daarmee
verscherptee de concurrentie tussen de Turkse elites zich weer. Terwijl
hethet rijk opnieuw geconfronteerd werd met zware druk van buitenaf,
vondenn in 1908 en 1909 binnenslands gewelddadige staatsgrepen en
tegenstaatsgrepenn plaats die er uiteindelijk toe leidden dat de sultan
werdd afgezet en de Ittihad-paixï) zich de wankele centrale macht wist
toee te eigenen. In deze jaren namen de destabilisering en desintegratie
vann de staat sterk toe en het model biedt voor deze tijd weer duidelijk
houvast.. Het Ottomaans-Turkse leger, de voornaamste pijler van het
geweldsmonopolie,, was nu verdeeld en herhaaldelijk onderling in gevechtt geraakt. Dat droeg ook bij aan verdere territoriale verliezen voor
hett rijk. Ook werden relatief grote groepen van de bevolking, meer
dann tevoren, onder verschillende banieren van religieus en etnisch-nationalistischh populisme politiek gemobiliseerd. De in het model aangegevenn 'dialectiek van identificaties en desidentificaties' was in volle
gang.. Na de eerste staatsgreep in 1908 was, analoog aan de situatie in
1876-1877,, nog kortstondig een 'mogelijkheid tot matiging' voorhanden,, maar deze bleek niet bestand tegen de voortgaande polarisatie in
dee buitenlandse en binnenlandse betrekkingen. De complexe verwikkelingenn van 1911 tot 1913, met nieuwe door het rijk verloren oorlogen
enn opstanden, militaire nederlagen, en weer staatsgrepen in het centrum,, resulteerden uiteindelijk in de vestiging van het autocratische,
militaristischee en Turks-nationalistische regime. Daarmee had de
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meestt intransigente en gewelddadige factie in de Ztt/'/W-beweging en
dee Ottomaanse politiek het pleit voorlopig gewonnen. Voor dat regimee waren de beslissende scheidslijnen binnen de bevolking van het
Ottomaansee rijk al duidelijk getrokken waarbij zij in hun haatfantasie
dee Armeense bevolkingsgroep integraal tot 'de vijand' rekenden.
Onderr druk én onder dekking van de condities van de Eerste Wereldoorlogg en zonder noemenswaardige tegenstand van de Duitse en Oostenrijksee bondgenoten gingen zij over tot de vervolging en vernietigingg van de Armeniërs. O p dit vervolgingsproces zelf zijn de restricties
vann het model en de mogelijke nadere uitwerking, zoals aangegeven
bijj de pogroms van 1895-1896, eveneens van toepassing.
Hett eerste Duitse keizerrijk van vóór 1806 was geen gecentraliseerd
militair-agrarischh imperium zoals het Ottomaanse rijk. De lange geschiedeniss van feodalisering, gevolgd door staatsvorming, had in de
Duitsee gebieden geleid tot een veelheid van staten binnen een rijk met
eenn zeer zwak centrum. Voor het merendeel waren het wel dynastieke
statenn en hoewel de macht van vorsten in Europa, ook ten tijde van
hett 'absolutisme', altijd meer ingeperkt was dan die van Ottomaanse
sultans,, bestond ook hier een lange traditie van politieke autocratie.
Naa de Napoleontische periode werd in de meeste Duitse staten die autocratiee hersteld. Zoals uiteengezet in hoofdstuk IV, bleven binnenlandsee en buitenlandse politiek het exclusieve domein van vorsten en
(hogere)) adel, met steun van hoge beambten van burgerlijke komaf.
Onderr hun regime werd de staatsmacht onder meer aangewend ter bestrijdingg van tendensen en bewegingen in de richting van (meer) constitutionalisme,, liberalisme, democratie en nationalisme, in de eerste
helftt van de 19e eeuw nog een nauw samenhangend complex. De test
vann de machtsverhoudingen in de Duitse staten die in 1848-1850
plaatsvond,, werd in Pruisen, en daarmee ook elders, door koning en
adell met harde militaire hand beslecht. Een wending in de richting
vann Duits-nationale eenwording onder liberaal-democratische signatuur,, die de ontwikkeling van de Duitse staat en samenleving een anderee richting had kunnen geven, bleef uit.
Inn de eerste decennia na 1850 kwamen in Pruisen in een algemeen
politiekk repressief klimaat weliswaar een constitutie en een weinig representatieff en zwak parlement tot stand maar deze democratiserende
elementenn bleven overheerst door sterke autocratische elementen. De
semi-dynastiekee staatsstructuur van Pruisen werd tussen 1867 en 1871
ookk tot politieke grondslag van het tweede Duitse keizerrijk. De
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machtspositiess van de oude elites bleven buitensporig sterk, de staatsmachtt behield daardoor ook in ruime mate een persoonlijk karakter,
enn in het bijzonder de terreinen van de buitenlandse politiek en van
militairee aangelegenheden bleven een prerogatief van het keizerlijk
staatscentrum.. De betrekkingen tussen de centrale heerser en het leger
berusttenn op traditie: het leger was gebonden aan de keizer persoonlijk
enn de adellijke militaire elite had een grote politieke invloed en autonomie.. Daar kwam bij dat de aristocratische kanseliers van het tweede
Duitsee rijk, Bismarck voorop, door hun adellijk-militaire stijl van politiekk bedrijven periodiek sterk bijdroegen aan externe en interne polarisatie.. Met de snel voortgaande transformatie van de Duitse samenlevingg nam de legitimiteit van deze staatsorganisatie af, maar de op vele
grondenn wenselijke hervormingen van staat en samenleving konden
doorr de verschanste positie van de gevestigde elites in het centrum van
hett staatsbestel niet gerealiseerd worden.
Tegenn deze achtergrond brak in 1914 de Grote Oorlog uit die in
Duitslandd een crisisperiode inluidde die voortduurde tot 1945. Een belichtingg van de ontwikkeling met behulp van het model kan hier op
hoofdlijnenn weer verhelderend werken. Het begin van de oorlog met
dee plotseling hoog opgelopen bedreiging van Duitsland leidde, zoals
geschetstt in hoofdstuk IV en hoofdstuk VI, aanvankelijk tot een collectievee nationalistische euforie en een groot vertoon van nationale
eensgezindheidd waarachter de reële verdeeldheid en de tegenstellingen
tussenn de Duitse elites en delen van de bevolking tijdelijk schuilgingen.. Onder de constante zware druk van de transnationale ontwikkelingenn trad echter binnen enkele jaren binnenslands opnieuw concurrentiee tussen de elites op de voorgrond.
Hett grootschalige gewelddadige polarisatieproces tussen de coalities
vann staten vereiste van alle betrokken staatssamenlevingen aan beide
zijdenn extreme krachtsinspanningen. In Duitsland ging dat onder
meerr gepaard met een sterk toenemende militarisering van de samenleving.. Maar de grote politieke macht en invloed van het leger riep ook
tegenkrachtenn op. Terwijl aan de ene kant de oorlogsgezinde conservatievee en nationalistische elites zich met hun achterban in de Vaterlandsparteipartei groepeerden, stelden aan de andere kant progressief liberale, katholiekee en sociaal-democratische politieke leiders zich in de zomer
vann 1917 overwegend achter het streven naar een wapenstilstand en
vrede.. De daaruit resulterende patstelling in de Duitse binnenlandse
politiek,, waarbij de keizerlijke regering en de militaire elite vooralsnog
dee overhand behielden, werd pas in het najaar van 1918 doorbroken.
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Corresponderendd met het model raakte het geweldsmonopolie
zwaarr ondermijnd en verhevigde de polarisatie tussen de elites, waarbij
ookk grotere groepen van de bevolking politiek gemobiliseerd raakten
inn de binnenlandse politieke strijd. Van buitenaf kwam de handhaving
vann het Duitse geweldsmonopolie sterk onder druk: na de mislukking
vann de laatste grote Duitse offensieven aan het westelijk front tussen
maartt en juli 1918, verschoof daar in augustus het militaire initiatief
definitieff naar de geallieerden en werden de Duitse legers teruggedreven.. Maar ook van binnenuit werd het geweldsmonopolie bedreigd:
medee onder invloed van de Russische revolutie kwam het tot een grote
stakingg in de Duitse oorlogsindustrie, een muiterij onder matrozen
vann de Duitse marine, en toenemende onrust en onwilligheid onder
dee Duitse frontsoldaten, die de gevechtskracht ondermijnden. Terwijl
regeringg en hoogste militaire leiding de eindoverwinning voor het najaarr van 1918 nog publiekelijk in het vooruitzicht stelden, groeide de
twijfel,, en eind september drong de legertop met een plotselinge wendingg van standpunt aan op een wapenstilstand met de geallieerden, af
tee sluiten door de civiele politici van de 'oppositie'.
Dee verdere destabilisering van de Duitse staat voltrok zich nu snel.
Onderr druk van gematigde sociaal-democraten, die tijdelijk de centralee regeringsmacht op zich hadden genomen, en de inmiddels deels gewijzigdee legertop deden de keizer en de kroonprins afstand van de
troonn en weken uit naar het neutrale Nederland. Voor de militaire elite
bleekk het eigen voortbestaan belangrijker dan voortgezette loyaliteit
aann de inmiddels politiek zwaar beschadigde dynastie. De republiek
werdd uitgeroepen, in alle Duitse staten kwam binnen enkele weken
formeell een einde aan de autocratie en de macht van de koningshuizen,, constitutionele democratisering werd aangekondigd en een wapenstilstandd werd tot stand gebracht. Maar dat alles voorkwam niet
datt op vele plaatsen in Duitsland, inclusief Berlijn, revolutionair gezindee raden van matrozen, soldaten en arbeiders deels de macht overnamen,, mede daartoe aangezet door links-radicale politici.
Dee desintegratie van de organisatie van het geweldsmonopolie, sterk
inn de hand gewerkt door de ontwapening, repatriëring en demobilisatiee van het leger onder de condities van de wapenstilstand, droeg bij
aann depacificering van de samenleving. Bij verschillende geweldsincidentenn van 'links' en van 'rechts' vielen al tientallen doden en de centralee regering, die niet kon beschikken over eigen betrouwbare troepen
enn enkele malen rechtstreeks met geweld bedreigd werd door gewapendee revolutionaire milities, deed een beroep op restanten van het re366 6
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gulieree leger en in allerijl met steun van de legertop geformeerde ongeregeldee 'vrijkorpsen'. Bij het 'herstel van de orde' door deze troepen, in
Berlijnn en op tal van andere plaatsen, waaronder München waar de radenrepubliekk werd verslagen, vielen in de eerste helft van 1919 duizendenn doden. Dat de troepen daarbij ook een aantal leidende links-radicalee politici vermoordden en honderden gevangenen standrechtelijk
ombrachten,, was zowel een indicatie voor hun rechts-nationalistische
gezindheidd en hun autonomie ten opzichte van de centrale regering als
voorr hun in de oorlog aangeleerde gewelddadigheid die zij nu zonder
veell scrupules in de binnenlandse politiek aanwendden.
Duitsee historici hebben de tijd van Weimar wel gekenschetst als een
periodee van 'latente burgeroorlog' en in de eerste jaren waren de voornaamstee problemen waar de republiek ruim een decennium later aan
zouu bezwijken al zichtbaar. Geconfronteerd met buitensporig grote internationalee druk onder de voorwaarden van Versailles waren de regeringenn van Weimar niet bij machte het vernederende machtsverlies
vann Duitsland tegen te gaan en konden zij de opvolgingscrisis van na
hethet keizerrijk niet legitiem te boven komen. Bovendien had het betrekkelijkk zwakke politieke midden voortdurend te maken met fanatiekee verkettering van links en van rechts. De uiterst felle concurrentiestrijdd tussen de linkse en rechtse politieke elites en hun nagenoeg
volledigee gebrek aan bereidheid compromissen aan te gaan, noch met
elkaar,, noch met het midden, hield de bevolking sterk verdeeld en gaf
steedss weer nieuwe impulsen aan een meerzijdig aangedreven proces
vann polarisering. Deze polarisering tussen links en rechts in Duitsland
hadd geen etnische component - al trad bij rechts het anti-semitisme in
toenemendee mate op dee voorgrond - maar vertoonde niettemin structurelee overeenkomsten met de eerste twee fasen van De Swaan's model
vann etnisch conflict. Allengs werd het onderlinge geweld endemisch.
Enn daar lag de voornaamste zwakte van de Weimar republiek: de gebrekkigee binnenlandse geweldsbeheersing. Mede door de politieke autonomiee en de onbetrouwbaarheid van het leger konden de opeenvolgendee regeringen onvoldoende greep krijgen op de proliferatie van al
dann niet aan politieke partijen gelieerde paramilitaire organisaties die
verantwoordelijkk waren voor het aanhoudende binnenlandse politieke
geweld.. Zo bleven het functioneren van de staat en het geweldsmonopoliee onder Weimar fundamenteel problematisch en konden restabilisatiee en herintegratie van het verslagen en verdeelde Duitsland niet
plaatsvinden. .
Toenn in de latere jaren '20 en het begin van de jaren '30 de politiek367 7
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institutionelee structuur het steeds verder begaf, kwam met steun van
dee oude anti-democratische elites in staat, leger en samenleving de weg
vrijj voor het electoraal sterk groeiende nationaal-socialisme. Het regimee dat in 1933 aantrad, werd gedreven door intense en duurzame haat,
hett verlangen naar wraak op alle binnenlandse en buitenlandse Vijanden'' van Duitsland en het streven naar herstel en onbegrensde uitbreidingg van de machtspositie van het Duitse rijk. In de collectieve haatfantasiee van de nationaal-socialistische leiders en vele andere
nationalistischh georiënteerde Duitsers behoorden 'de Joden', binnenslandss en internationaal, tot de grootste vijanden van Duitsland. Mits
herzienn op de eerder aangegeven wijze zijn centrale aspecten van het
modell van toepassing op de dynamiek van het vervolgingsproces dat
inn 1933 begon. Door eenzijdig aangedreven polarisering, onder politiekee mobilisering van een overwegend vijandig gezinde meerderheid en
mett aanwending van openlijk geweld en bureaucratische staatsdwang,
werdenn de Duitse Joden tussen 1933 en 1939 geïdentificeerd, buitengesloten,, verdreven, onteigend en beroofd, en tenslotte gedwongen geconcentreerd.. Bij het begin van de oorlog kwamen hun deportatie en
vernietigingg op gang.
Inn vergelijking met het Ottomaanse rijk en Pruisen/Duitsland was
Joegoslaviëë in het begin van de 20e eeuw een nieuwe staat zonder eigen
politiekee traditie. De dominantie van Servië impliceerde wel dat de
vann origine autocratische politieke traditie van het Servische koninkrijkk voortgezet werd binnen de Joegoslavische staat. Na eeuwenlange
Ottomaansee overheersing was Servië in de 19e eeuw in gewelddadige
strijdd tegen het rijk ontstaan en de persoonlijke macht van koningen,
geschraagdd door een militaire elite en een leger van boerensoldaten,
wass sterk ontwikkeld. Na de vorming van de Servische staat in het
kerngebiedd rondom Belgrado werd het territorium later uitgebreid
doorr militaire verovering: in 1877-78 met zuidelijke Servië rondom
Nish,, in 1912-1913 met delen van de Sandjak, Kosovo en Macedonië.
Inn de 19e eeuw werd een Servische koning wel aangeduid als 'een kleinee sultan' die de staatsmacht geheel ten eigen bate kon aanwenden.
Dezee erfenis van autocratie en militarisme werd overgedragen op het
nieuwee Joegoslavische koninkrijk. Weliswaar kwam er ook een constitutie,, functioneerden politieke partijen en werden enkele malen verkiezingenn gehouden, maar de zwakte van het parlement tegenover de
koninklijkee macht en scherpe onderlinge tegenstellingen tussen partijenn en politieke elites, waarbij steeds ook 'nationale' kwesties een grote
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roll speelden, belemmerden de ontwikkeling van een effectief werkend
parlementairr stelsel. Amper een decennium na het ontstaan van de
nieuwee staat, in 1929, voerde de koning met steun van het leger een autocratischee dictatuur in en volgde omvangrijke politieke repressie.
Nadatt de koning in 1934 vermoord was door een Macedonische terrorist,, verminderde de hem opvolgende regent in de tweede helft van de
jarenn '30 de repressie en trachtte hij voorzichtig weer tot meer democratischee politieke verhoudingen te komen, inclusief een regeling voor
meerr autonomie voor Kroatië. Maar toen dit in de zomer van 1939 eindelijkk leek te gaan lukken, kwam de Joegoslavische staat van buitenaf
zwaarr onder druk te staan door het uitbreken van de oorlog. Het land
voerdee aanvankelijk een neutraliteitspolitiek, maar een Duits ultimatumm dwong de regent begin 1941 tot formele aansluiting bij de Asmogendheden.. Daarop werd hij ten val gebracht door een staatsgreep van
eenn groep Servische officieren en politici die echter niet bij machte
warenn de nu snel volgende Duitse bezetting te weerstaan. Delen van
Joegoslaviëë werden geannexeerd door Italië, Hongarije, Bulgarije en
Duitsland,, en in Kroatië werd een fascistisch regime geïnstalleerd. In
dee oorlogsjaren leed Joegoslavië niet alleen onder de bezetters maar
werdd het ook verscheurd door gewelddadige strijd tussen Kroatische
fascisten,, communistisch georiënteerde partizanen en de overwegend
Servische,, monarchistisch gezinde verzetsbeweging.
Onderr het naoorlogse communistische regime werden, zonder verwerkingg van het recente tragische verleden en zonder adequate reguleringg van de 'nationaliteitenkwestie', de autocratische staatsstructuur en
politiekee traditie in hoge mate gecontinueerd, met veel politieke repressie,, een dictatoriaal staatscentrum en een invloedrijk, tamelijk autonoomm en nog altijd door Serviërs gedomineerd leger. Op de politiekee ontwikkelingen van na 1980 is het gehanteerde model tot op grote
hoogtee van toepassing, zoals blijkt uit de beschrijving en analyse in
hoofdstukk vu.
Well kunnen op grond van de studie van de Joegoslavische crisis nog
vierr aanvullingen op het model gegeven worden. Allereerst ging het
niett om een tweezijdig maar om een veelzijdig polarisatieproces dat afwisselendd van meerdere kanten aangedreven werd: de toenemende
wedijverr werd zowel van 'onderop' als van 'bovenaf', zowel door gevestigdee elites als door politieke buitenstaanders bevorderd. Ten tweede
werdd het functioneren van het geweldsmonopolie niet zozeer van buitenaf,, maar vooral door interne ontwikkelingen aangetast: eerst door
verlammingg van de centrale militaire staf, vervolgens door desintegra369 9
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tiee van het leger, de parallelle territoriale defensiemacht en de politie,
enn tenslotte door de onderlinge gewelddadige strijd. Een derde punt
hangtt hier nauw mee samen. Door de federatieve structuur van de
Joegoslavischee staat ging het uiteenvallen van die staat vrijwel direct
gepaardd met de vorming, deels op etnische basis, van nieuwe staten
doorr de politieke elites binnen de territoria van de oude deelrepublieken.. Burgeroorlog ging daardoor in zekere zin al spoedig over in tussenstatelijkee oorlog en in plaats van het oude geweldsmonopolie kwamenn binnen hetzelfde territorium in snel tempo meerdere nieuwe
geweldsmonopoliess tot stand. Tenslotte kan opgemerkt worden dat in
overeenstemmingg met het model diverse internationale politieke interventiess het hele proces, inclusief de 'etnische zuiveringen', aanvankelijkk herhaaldelijk hebben versterkt en versneld, maar in een later stadiumm door militaire interventies ook enigszins hebben ingedamd. De
Groot-Kroatischee en de Groot-Servische aspiraties zijn beide niet gerealiseerdd en de heersende Servische politieke en militaire elite, die het
grootstee aandeel heeft gehad in de ontbinding van Joegoslavië, heeft in
velee opzichten het tegendeel bereikt van wat oorspronkelijk beoogd
werd.. Het is een voorbeeld bij uitstek van een autocratische, intransigentee en gewelddadige elite, wier politiek steeds weer mislukt, maar
diee niettemin op dezelfde wijze blijft streven naar bestendiging van de
eigenn machtsposities. De afloop van het Joegoslavische drama laat zich
niett voorzien, maar niettegenstaande de recente partiële machtswisselingg in Servië valt zeker niet uit te sluiten dat verder machtsverlies van
dezee elite nog met aanzienlijk geweld gepaard zal gaan.
Hett voorgaande overziend kunnen we tot de slotsom komen dat de in
hett model in algemene termen geschetste dynamiek van de genese en
ontwikkelingg van etnisch conflict en vervolging in belangrijke mate
bevestigdd wordt door de specifieke ontwikkelingen in de drie gevallen
enn dat, omgekeerd, de historische ontwikkelingen verhelderd zijn door
hett model. De aangegeven uitbreidingen en restricties - waaronder de
tweee op langere termijn werkzame condities van een autocratische politiekee traditie en staatstructuur, en van een problematische verhoudingg tussen staat en leger; en de onderscheiden twee vertakkingen binnenn het model, die ook naast en na elkaar kunnen voorkomen —
kunnenn daarbij beschouwd worden als aanvullingen op het oorspronkelijkee model.
O o kk Kuper's inzichten vinden steun in de onderzochte gevallen. In
hett Ottomaanse rijk werden in de jaren '70 van de 19e eeuw en na 1908
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kansenn op een min of meer vreedzame fundamentele hervorming van
staatt en samenleving gemist en in de betrekkingen tussen de islamitischee Turkse meerderheid en de christelijke minderheden, in het bijzonderr de Armeniërs, gingen 'de mogelijkheden tot matiging', die
zekerr besloten lagen in de vele malen toegezegde maar nimmer uitgevoerdee hervormingen, steeds opnieuw verloren. In Duitsland werden
kansenn op fundamentele hervorming van staat en samenleving gemist
inn 1848, in de laatste decennia van het keizerrijk en onder Weimar.
Voorr Joegoslavië gold datzelfde bij de stichting van de staat in 1918, in
dee latere jaren '30, direct na de oorlog, en in de jaren '80 van de 20e
eeuw.. Hierbij speelden oude en nieuwe autocratische politieke elites
vann verschillende signatuur steeds een hoofdrol bij het blokkeren van
hervormingenn en het voorbijgaan aan 'mogelijkheden tot matiging'.
ZeZe droegen daardoor sterk bij aan het bestendigen van ernstige politiekee tegenstellingen over langere termijn en aan de ontwikkeling van opeenvolgendee cycli van tussenstatelijke en binnenstatelijke polarisering
diee in de onderzochte gevallen uiteindelijk leidden tot extremen van
vervolgingg en etnisch conflict.
Naastt onwil - het niet bereid zijn machtsposities op te geven of
machtt te delen met anderen - was daarbij tot op zekere hoogte ook
onvermogenn in het geding. Op dit punt zijn er in alledrie de gevallen
velee aanwijzingen voor de waarde van Scheff's inzicht: geconfronteerd
mett (dreigend) collectief en individueel verlies aan sterkte, macht en
prestigee bleef onder de betrokken elites realistische erkenning daarvan
achterwegee en werden potentieel pijnlijke ervaringen van vernedering
enn schaamte omgezet in collectief gedeelde haatfantasieën en daardoor
gestructureerdd agressief geweld.
3.. OVER CIVILISERING EN DECIVILISERING

Watt kunnen we op grond van de studie van episoden van etnisch conflictt en vervolging concluderen over processen van civilisering over
langee en korte termijn op het niveau van de betrokken samenlevingen?
Iss een conceptualisering van veelomvattende ontwikkelingen op verschillendee niveaus van integratie in termen van 'civilisering' en 'decivilisering'' zinvol en wat kan de winst zijn van het gebruik van het begrip
'decivilisering'? ?
Inn zijn studie over het civilisatieproces in West-Europa heeft Elias
bepaaldee veranderingen in het gedrag en de affecthuishouding van
mensenn in verband gebracht met specifieke veranderingen van hun sa371 1
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menlevingsvormen.. Zoals uitvoerig uiteengezet in hoofdstuk i, gaat
hett steeds om samenhangen tussen psychogenese en sociogenese, tussenn het civilisatieproces en andere processen van maatschappelijke veranderingg en ontwikkeling. Misschien ten overvloede zij er hier nog
eenss aan herinnerd dat in Elias' visie het civilisatieproces neerkomt op
eenn drietal complexen van veranderingsprocessen. Ten eerste dwingen
dee voornaamste maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer in de
richtingg van een meer gedifferentieerde, meer gelijkmatige, meer alzijdigee en stabielere zelfregulering van mensen, in de dynamische balans
tussenn maatschappelijke dwang en zelfdwang komt op langere termijn
eenn zwaarder accent te liggen op het laatste. Dat gaat gepaard met
meerr demping van de driften en directe affectieve aandoeningen wat
onderr andere tot uiting komt in processen van toenemende psychologiseringg en rationalisering en in een uitbreiding en verschuiving van
gevoelenss van schaamte en pijnlijkheid. Waar deze ontwikkelingen
aanvankelijkk vooral de bovenlagen betreffen, gaan zij mettertijd ook
voorr bredere lagen van de bevolking gelden: naarmate ook zij meer opgenomenn worden in het vlechtwerk van de zich differentiërende samenlevingg raken de dwang tot vooruitzien en de zelfdwang meer en
meerr verbreid.
Hett tweede complex behelst een afname van de contrasten in positie
enn gedragscode tussen verschillende sociale lagen en ook in het gedrag
vann individuele mensen. Grote collectieve verschillen en individuele
schommelingenn in het gedrag verminderen, variaties en nuances wordenn belangrijker. Onder druk van voortgaande functiedeling en sociale
differentiatiee wordt de wederzijdse afhankelijkheid van allen binnen de
samenlevingg in de loop der tijd gelijkmatiger. Dat gaat hand in hand
mett een toenemende binding van de bovenlagen en een sterkere druk
vann sociaal stijgende onderlagen. Hoewel de betrokken begrippen in
Elias'' studie geen grote rol spelen, kan hier ook gedacht worden aan
processenn van toenemende individualisering en democratisering.
Tenn derde hangen deze ontwikkelingen van de civilisatie, van de gedragsstandaardenn en de persoonlijkheidsstructuur van mensen, samen
mett lange-termijnprocessen van geweldsmonopolisering en staatsvormingg die op de lange duur bijdragen aan toenemende, duurzame en
stabielee pacificering van de samenleving. Wanneer een bepaald stadiumm van ontwikkeling is bereikt, impliceert geciviliseerd gedrag uitsluitingg van geweld in de tussenmenselijke omgang, en op het niveau van
dee hele samenleving een evenwichtige en getemperde beheersing van
voorkomendd geweld door de staat. De verhoofsing van de krijgers, de
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ontwikkelingg van een vrije krijgsadel tot een hof- en dienstadel, is hierinn een belangrijke fase. Elias beschouwt deze drie samenhangende
complexenn veelal over een periode van zo'n vijf tot zeven eeuwen, hij
hanteertt steeds een lange-termijnperspectief en het gaat er hem uitdrukkelijkk om zicht te krijgen op de voornaamste hoofdlijnen van het
civilisatieproces. .
Ditt betekent echter ook dat in zijn werk meestal stilzwijgend maar
onmiskenbaarr een sterke nadruk ligt op de continuïteit van het civilisatieprocess en van de samenhangen tussen het civilisatieproces en anderee processen door de eeuwen heen. Voorts heeft het speuren naar de
hoofdlijnenn en de op lange termijn overwegende richting van het civilisatieprocess onder de wereldlijke elites tot gevolg dat er weinig oog is
voorr aspecten en ontwikkelingen die daarvan afwijken of ermee in tegenspraakk zijn, en weinig aandacht wordt besteed aan het civilisatieprocess onder bredere lagen van de bevolking. Ongetwijfeld heeft Elias
sommigee van deze consequenties van zijn benadering duidelijk beseft.
Inn zijn studie wijst hij er hier en daar zelf op, bijvoorbeeld waar hij in
hethet algemeen refereert aan de mogelijkheid dat zich binnen de grotere
bewegingg van het civilisatieproces ook kleinere of grotere 'golven of
'spurts'' in een tegenstelde richting kunnen voordoen, en in de schaarse
passages,, beide geciteerd als motto bij hoofdstuk VII, waarin hij op de
mogelijkheidd attendeert dat onder bepaalde omstandigheden een ernstigee crisis zo niet een wending in het civilisatieproces kan optreden.
Maarr daar blijft het bij, er wordt geen verdere uitwerking aan gegeven,
enn het door Elias geschetste beeld van het West-Europese civilisatieprocess vanaf de late Middeleeuwen wordt vooral getekend door continuïteit,, door de hoofdlijnen en de overwegend gelijkblijvende ontwikkelingsrichting. .
Hett is juist op deze punten dat episoden van gewelddadige etnische
conflictenn en vervolgingen fundamentele vragen oproepen over processenn van civilisering. In de voorgaande drie hoofdstukken hebben
wee steeds te maken gehad met veelomvattende, wijdvertakte en ingrijpendee veranderingen in samenlevingen die zich op korte termijn in
hoogg tempo voordeden. Daartoe behoorden hoog oplopende spanningenn en sterk stijgende concurrentiedruk in het statenstelsel, herhaaldee wisselingen van regime, toenemende spanningen en concurrentiee tussen elites, snelle veranderingen in het functioneren van staten
enn geweldsmonopolies, extreem polariserende groepsvorming, toenemendee geweldpleging en afnemende pacificatie. Al die ontwikkelingenn impliceerden ook aanzienlijke veranderingen in de gedragsstan373 3
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daardenn en de gedragingen van grote delen van elites en bevolkingsgroepen.. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van gevallen van
etnischh conflict en vervolging is dan ook dat onder bepaalde omstandighedenn relatief snelle omslagen in de standaarden van geciviliseerd
gedragg van grote aantallen mensen binnen een samenleving kunnen
plaatsvindenn en daarmee ook in de civilisatie van die samenleving als
geheel. .
Nuu is uit de hoofdstukken iv tot en met vu gebleken dat civiliseringsprocessenn op lange termijn in het Ottomaanse rijk, op de Balkan
enn in Duitsland in belangrijke opzichten anders verlopen zijn dan in
West-Europa.. In de beide eerste gevallen waren de samenlevingen bijvoorbeeldd tot ver in de 20e eeuw overwegend traditioneel agrarisch en
pre-kapitalistisch,, in overeenstemming daarmee was van processen
vann voortgaande runctiedeling en sociale differentiatie weinig sprake
enn was de maatschappelijke structuur over langere termijn veeleer statisch.. Ook vloeide de staatsvorming in beide gevallen niet voort uit
eenn fase van feodaliteit zoals in West-Europa, maar werden de staten
tott stand gebracht door verovering respectievelijk opstand en afscheidingg onder leiding van krijgshaftige elites die binnen de staten lang
eenn sterke positie behielden. De autocratische politieke tradities impliceerdenn ook een geringe binding van de bovenlagen, grote machtsverschillenn tussen hen en het overgrote deel van de bevolking, en een in
zeerr hoge mate onderhorige positie van brede lagen. De ontwikkelingenn in Duitsland sloten meer aan bij het West-Europese patroon, maar
ookk daar duurde de autocratische traditie lang voort, behield een
krijgshaftigee elite ook tijdens de eerste fase van industrialisatie nog een
sterkee invloed, was de binding van de bovenlagen bescheiden en de democratiseringg zwak. In de betreffende hoofdstukken is er menig voorbeeldd van gegeven dat dit alles in de verschillende gevallen gepaard is
gegaann met deels andere, relatief minder gedifferentieerde en minder
ontwikkeldee standaarden van geciviliseerd gedrag onder delen van de
elitess en bevolkingen. Uitsluiting van het gebruik van geweld in de onderlingee omgang was niet vanzelfsprekend en de staat leverde niet alleenn een bijdrage aan de beheersing van voorkomend geweld, maar oefendee daarnaast ook zelf intern betrekkelijk veel geweld uit. Ten dele
kann dan ook de redenering gevolgd worden dat juist de geringere
graadd van civilisering en pacificering het ontstaan van de episoden van
etnischh conflict en vervolging mogelijk maakte en daaraan bijdroeg.
Maarr ook wanneer we daarmee rekening houden, behelsden die
episodenn niettemin een wending, traden naast continuïteit in het civi374 4
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lisatieprocess vooral discontinuïteiten op de voorgrond, en was, in
Elias'' termen, zeker sprake van 'spurts' in een tegengestelde richting.
Bijj de pogroms tegen de Armeniërs in 1894-1896, in 1909 en bij de
vervolgingg en genocide vanaf 1915 waren, verspreid door het rijk, naar
schattingg enkele honderdduizenden mensen, meest Turken en Koerden,, rechtstreeks als daders betrokken, terwijl duizenden in leidinggevendee posities op centraal, provinciaal en plaatselijk niveau de vervolgingenn regisseerden. Miljoenen anderen binnen de Ottomaanse
samenlevingg moeten op een of andere wijze meer indirect betrokken
zijnn geweest of gebeurtenissen hebben waargenomen die deel uitmaaktenn van het vervolgingsproces. Bij de vervolging van de Joden in
Duitslandd tussen 1933 en 1939 en daarna, waren eveneens honderdduizendenn daders betrokken, duizenden in leidinggevende functies, en
moetenn miljoenen anderen getuige zijn geweest van gebeurtenissen
binnenn het vervolgingsproces. Over het geweld en de 'etnische zuiveringenn in Joegoslavië vanaf 1990 kunnen soortgelijke uitspraken gedaann worden, zij het op minder massale schaal.17
Gezienn de aard, de ernst en de omvang van deze ontwikkelingen is
dee nog altijd wijdverbreide zienswijze waarbij gewelddadige etnische
conflictenn en vervolgingen op één of andere manier beschouwd én afgedaann worden als 'tijdelijke aberraties' of 'collectieve ontsporingen'
tenn gevolge van 'extreme omstandigheden' weinig adequaat. Ook het
helee scala van psychologische en socio-biologische opvattingen over
'dee menselijke natuur' waarin 'de agressieve aard' of'de aangeboren destructiviteitt van de mens' benadrukt wordt, blijft bij gebrek aan historischee specificiteit ontoereikend. Aan de andere kant voldoet de al
evenzeerr wijdverbreide visie waarin vervolging en etnisch conflict primairr geduid worden in termen van 'de ineenstorting van de beschaving',, dan wel van 'barbarisering' of 'regressie', evenmin. Al die conceptualiseringenn zijn te globaal, verhullen daardoor meer dan zij
blootleggen,, en doen uiteindelijk te weinig recht aan de complexiteit
vann de problematiek.
Erkenningg van die complexiteit vereist als eerste stap dat we er, zoals
eerderr betoogd, met Elias vanuit gaan dat civilisatie geen 'nulpunt'
kent,, dat er met andere woorden in de lange geschiedenis van de
mensheidd geen punt aanwijsbaar is waarvóór mensen niet en waarna
zijj wel 'geciviliseerd' waren. Dat gezichtspunt impliceert ook - in tegenstellingg tot wat nog vaak gedacht wordt - dat alle menselijke samenlevingenn te alle tijde patronen en processen van civilisering ken375 5
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nenn en dat 'civilisatieloze' groepen en mensen niet bestaan. Wat uiteraardd onverlet laat dat er historisch grote verschillen in de aard, het
tempoo en de mate van civilisatie bestaan. Overigens is ook het andere
uiterstee niet denkbaar: wat zouden we ons moeten voorstellen bij een
volledigg geciviliseerde samenleving of bij volkomen geciviliseerde
mensen?? Wanneer we deze beide uitersten uitsluiten, houdt dat ook in
datt alle dichotome onderscheidingen in termen van 'beschaafd' versus
'onbeschaafd'' inadequaat blijven en, zoals eerder opgemerkt, dat al
onzee uitspraken over civilisatie en civiliseringsprocessen niet anders
dann vergelijkend, relatief en gradueel kunnen zijn.
Enn nu kan een tweede stap genomen worden. Bij etnische conflictenn en vervolgingen kunnen we waarnemen dat onder bepaalde omstandighedenn grote aantaJIen mensen ten opzichte van andere mensen
enn groepen gedrag gaan vertonen dat breekt met gedragsstandaarden
waarr zij zich voorheen aan hielden, in het bijzonder wat betreft geweldsbeheersingg en geweldpleging. In plaatsen in Anatolië waar Turken,, Koerden en Armeniërs lange tijd naast en door elkaar geleefd
hadden,, keerden grote groepen van de beide eersten zich in het najaar
vann 1895 met moorddadig geweld tegen de laatsten. Joden die gedurendee generaties in tal van Duitse steden, stadjes en dorpen tamelijk
ongehinderdd temidden van andere Duitsers hadden verkeerd, kregen
vanaff 1933 te kampen met georganiseerde uitsluiting, publieke bedreigingg en vernedering, geweld en verdrijving door groepen van die anderee Duitsers. In Joegoslavische steden en streken waar Kroaten en Serviërss bijna een halve eeuw overwegend zonder onderling geweld
dooreenn gemengd woonden, keerden delen van beide bevolkingsgroepenn zich vanaf 1990 gewapenderhand tegen elkaar.18
Inn alle gevallen werd door velen van degenen die met de gewelddadighedenn begonnen, gebroken met voorheen gangbare omgangsvormenn en gedragsstandaarden, maar het was geen volledige of complete
breukk met alle voor hen geldende standaarden van geciviliseerd gedrag.. Ze transformeerden niet integraal van 'beschaafde' tot 'onbeschaafde'' mensen, of, zoals verwoord in een populaire zegswijze, 'van
mensenn tot beesten', maar binnen een bepaalde context veranderden
hunn gedragingen ten opzichte van bepaalde anderen, terwijl zij in anderee contexten gangbare geciviliseerde standaarden en gedragingen
handhaafden.. Iets dergelijks geldt voor de betrokken samenlevingen
alss geheel: er trad geen 'ineenstorting van de beschaving' op, laat staan
datt er integraal 'een einde' aan kwam, maar er deden zich op aanzienlijkee schaal verschijnselen en ontwikkelingen voor die afbreuk deden
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aann de civilisatie terwijl tegelijkertijd in andere opzichten die civilisatie
inn stand bleef.19
Wanneerr deze redenering juist is, kan nog wel gesteld worden dat er
sprakee is van 'omslagen' of 'wendingen', die kortere of langere tijd
voortduren,, maar zal de conceptualisering gedifferentieerder moeten
zijn.. Daartoe is het allereerst nodig, veel uitdrukkelijker nog dan Elias
datt in zijn hoofdwerk gedaan heeft, te onderkennen en te onderstrepenn dat processen van civilisering op alle niveaus van integratie — van
individuelee mensen en groepen tot hele samenlevingen en beschavingenn - duurzaam en blijvend contingent zijn. Onlosmakelijk gebonden
aann andere condities van het leven en samenleven kan de civilisatiegraadd van mensen als individuen en als collectiviteiten wellicht het
bestee beschouwd worden als een dynamisch evenwicht dat permanent
enn inherent kwetsbaar is voor veranderingen in die condities. In het
verlengdee hiervan verdient ook het inzicht dat elke civilisering op elk
niveauu van integratie altijd ongelijkmatig en partieel is meer nadruk,
dientt meer rekening te worden gehouden met de soms grote verschillenn in civilisatiegraad tussen verschillende groepen binnen één samenleving,, en blijft het van belang te beseffen dat de mate waarin mensen
geciviliseerdd gedrag vertonen meestal in hoge mate varieert met de directee sociale context waarin ze zich bevinden. Pas wanneer we deze inzichtenn werkelijk verdisconteren, wordt het mogelijk meer te begrijpenn van wat er met mensen en samenlevingen gebeurt tijdens
episodenn van etnisch conflict en vervolging, van wat bepaalde mensen
enn groepen elkaar of andere mensen en groepen dan kunnen aandoen,
enn hoe het mogelijk is dat betrekkelijk gepacificeerde samenlevingen
kunnenn veranderen in samenlevingen waarin aanzienlijke aantallen
mensenn tot geweld overgaan en anderen met grote wreedheid gaan bejegenen. .
Omm die inzichten te verdisconteren en dergelijke wendingen in het
civilisatieprocess op het niveau van een bepaalde samenleving op een
meerr gedifferentieerde wijze te kunnen conceptualiseren is het zinvol
om,, naast het denken in termen van civilisatieprocessen op langere termijn,, voor de kortere termijn ook steeds te denken in termen van een
dynamischee spanningsbalans tussen 'civiliserende' en 'deciviliserende'
krachtenn en ontwikkelingen. Zoals eerder betoogd, wordt er dan uitdrukkelijkk vanuit gegaan dat elk mens, elke groep en elke samenleving
zowell mogelijkheden tot 'civilisering' als tot 'decivilisering' kent, dat
opp elk van deze integratieniveaus steeds impulsen en krachten in beide
richtingenn voorkomen, en dat al naar gelang de omstandigheden en de
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balanss tussen deze krachten daaruit ontwikkelingen kunnen resulteren
diee voor kortere of langere tijd in onzeker evenwicht kunnen verkeren
dann wel overwegend in de ene of de andere richting gaan. 20 Uiteraard
gaatt het hier om een algemene aanduiding van een conceptualisering
mett attenderende functies. In afzonderlijke gevallen zal door onderzoekk moeten worden vastgesteld om welke omstandigheden het gaat,
watt de balans van krachten is, welke ontwikkelingen daaruit resulteren,, en hoe deciviliserende tendensen in bepaalde perioden de overhandd kunnen krijgen op civiliserende, zoals in gedeelten van dit boek
geprobeerdd is.
Onderr bepaalde voorwaarden kan een eenmaal bereikte graad van
civilisatiee gehandhaafd blijven en kan verdergaande civilisering van en
inn een samenleving plaatsvinden, maar die voorwaarden kunnen ook
zodanigg veranderen dat de algemene civilisatiegraad afbrokkelt en de
civiliseringg in bepaalde opzichten stagneert of terugloopt. De winst
vann het begrip 'decivilisering' ligt dan vooral daarin dat het die laatste
mogelijkheidd uitdrukkelijk openhoudt en daarop attendeert. Daardoorr kan in principe ook recht gedaan worden aan het gegeven dat
velee samenlevingen in alle delen van de wereld in de loop van hun geschiedeniss en ontwikkeling één of meerdere malen fasen hebben doorgemaaktt waarin deciviliserende krachten de overhand hadden op civiliserende.. Het gebruik van het concept kan ook helpen bij het beter
begrijpenn en verklaren van de wording van dergelijke fasen. Het richt
dee aandacht op dezelfde belangrijke verbanden die in de civilisatietheoriee gelegd zijn tussen civilisering en andere processen van maatschappelijkee verandering, maar in plaats van een veronderstelling en
accentueringg van continuïteit wordt die continuïteit geproblematiseerdd en wordt de onderzoeker daardoor steeds weer gedwongen de
werkingg van die verbanden nader te bezien en rekening te houden met
dee mogelijkheid dat soortgelijke verbanden, afhankelijk van specifieke
omstandighedenn en het ontwikkelingsstadium van de betrokken samenleving,, tot uiteenlopende en ten dele aan elkaar tegengestelde consequentiess kunnen leiden.
O pp vele plaatsen in zijn werk heeft Elias benadrukt dat het civilisatieprocess op lange termijn grotendeels onbedoeld, ongepland en blind
verloopt.. Dat inzicht is van fundamenteel belang maar het kan er ook
toee bijdragen dat onderbelicht blijft dat mensen van generatie op generatiee individueel en collectief altijd veel moeite moeten doen om
standaardenn van geciviliseerd gedrag en daarmee de civilisering van
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zichzelff en hun samenleving in stand te houden en waar mogelijk en
wenselijkk verder te ontwikkelen. Voor fasen waarin deciviliserende
ontwikkelingenn domineren, geldt eveneens dat die ten dele beschouwdd kunnen worden als onbedoeld en ongepland. Uiteraard heeft
niemandd heeft vantevoren beoogd, laat staan gepland, dat de Duitse
samenlevingg tussen 1914 en 1945, het Ottomaanse rijk tussen 1870 en
19233 en Joegoslavië vanaf 1985 een ernstige crisis zouden doormaken en
err is alles voor te zeggen dergelijke perioden vooral te bestuderen vanuitt een sociogenetisch gezichtspunt. Maar waar het processen van deciviliseringg betreft, is het tevens gewenst zoveel mogelijk te onderscheidenn tussen deciviüsering als grotendeels onbedoelde consequentie van
bepaaldee ontwikkelingen en doelbewust beoogde en georganiseerde
deciviüsering.. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, kunnenn politieke elites en bewegingen vanuit velerlei motieven - het strevenn naar behoud of uitbreiding van machtsposities, naar materieel
gewin,, of uit ideologische overtuiging — er soms welbewust naar strevenn geciviliseerde gedragsstandaarden en de verankering daarvan in institutiess en gewoonten te ondergraven en te niet te doen. Wanneer zij
erinn slagen zich de staatsmacht toe te eigenen, zullen dergelijke deciviliseringsoflfensievenn effectiever zijn en over kunnen gaan in georganiseerdee destructie van mensen en groepen. Ook dat kan gelden als een
belangrijkee conclusie, en toevoeging van het begrip 'deciviüsering' aan
hett sociologisch begrippenarsenaal kan bijdragen aan meer systematischee aandacht voor dergelijke ontwikkelingen.
Hett werk van Eüas, en vooral zijn civilisatietheorie, heeft de afgelopen
decenniaa internationaal veel aandacht getrokken en de belangstelling
lijktt nog steeds toe te nemen. Tegenwoordig zijn op allerlei plaatsen
onderzoekerss uit verschillende disciplines doende zijn ideeën te bediscussiërenn en toe te passen. Waar dat uiteindelijk toe zal leiden, valt nu
nogg niet te voorzien, maar welke balans kunnen we opmaken van het
gebruikk van de civilisatietheorie in de voorgaande hoofdstukken?
Vooropgesteldd zij dat de theorie voor dit boek van grote en veelzijdigee betekenis is geweest. Een groot deel zou niet geschreven zijn, althanss niet zo geschreven zijn, zonder die theorie. De centrale problematiekk van geweld en geweldsbeheersing is weliswaar niet direct
ontleendd aan Elias' werk en in allerlei opzichten is ook inspiratie en inzichtt gezocht en gevonden bij andere auteurs uit de historisch-sociologischee traditie, maar invloeden van zijn denken zijn prominent aanwezigg in nagenoeg alle hoofdstukken. In de hoofdstukken III tot en met
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VIII is stilzwijgend of met zoveel woorden uitgegaan van vraagstellingenn die rechtstreeks ingegeven zijn door de civilisatietheorie, is vrijelijk
gebruikk gemaakt van door Elias gehanteerde begrippen en ontwikkeldee inzichten, en is in de verschillende gevallen van Nederland, Duitsland,, het Ottomaanse rijk en Joegoslavië steeds gespeurd naar verbandenn die in de theorie gelegd zijn, in het bijzonder naar samenhangen
tussenn staatsvorming, pacificering en civilisering. Met uitzondering
vann Nederland, waarvan de ontwikkeling op lange termijn redelijk
correspondeertt met de in de theorie geschetste hoofdlijnen van het civilisatieproces,, is de keuze voor de andere gevallen niet hoofdzakelijk
maarr wel mede ingegeven geweest door het besef dat het daar juist
gingg om ontwikkelingen en verschijnselen die zeker op het eerste gezichtt geheel strijdig leken te zijn met centrale veronderstellingen uit de
theorie. .
Dee vruchtbaarheid van Elias' theorie ligt echter niet alleen in het genererenn van vragen, in de voornaamste concepten, en in het attenderenn op samenhangen waar voorheen weinig aandacht voor was, maar
voorall in de reikwijdte. Opgesteld op basis van onderzoek van de
West-Europesee ontwikkeling op lange termijn en, zoals herhaaldelijk
geblekenn is, in sommige opzichten daar ook door getekend en tot op
zekeree hoogte daaraan gebonden, bevat de theorie een aantal samenhangendee algemene beweringen die in dit boek vanuit historisch-sociologischh perspectief toegepast zijn op bepaalde facetten van de langetermijnontwikkelingg van Nederland, Duitsland, het Ottomaanse rijk
enn Joegoslavië en in de laatste drie gevallen in het bijzonder gebruikt
zijnn ter bestudering van perioden van vervolging en etnisch conflict.
Dee vraag is in hoeverre de theorie op grond daarvan bijstelling of uitbreidingg behoeft.
Allereerstt zij nogmaals geconstateerd dat de theorie in veel opzichtenn heel globaal is. Een voordeel daarvan is dat de theorie, net als anderee veelomvattende historisch-sociologische theorieën, goed kan fungerenn als een ruim, interpretatief en attenderend kader. Maar wanneer de
theoriee geconfronteerd wordt met de ontwikkeling van bepaalde concretee samenlevingen komen in eerste instantie toch vooral variaties en
verschillenn naar voren en ontstaat behoefte aan meer specifieke historisch-sociologischee redeneringen om bepaalde ontwikkelingen te kunnenn begrijpen en te verklaren. Zo is bijvoorbeeld het staatsvormingsprocess in de diverse gevallen op heel verschillende wijze verlopen. In
hett geval van Nederland is gebleken dat een gedecentraliseerde staatsorganisatiee onder leiding van overwegend burgerlijke elites gedurende
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enkelee eeuwen heeft bijgedragen aan een hoge mate van pacificering
vann de samenleving. In het Ottomaanse imperium daarentegen heeft
eenn gecentraliseerde staat onder overwegende leiding van krijgerselites
eeuwenlangg wel een zekere mate van pacificatie gebracht, maar heeft
diee staat ook sterk bijgedragen aan het voortduren van omvangrijk externn en intern geweld. De Joegoslavische staat, ontstaan uit oorlogscondities,, heeft in zijn korte geschiedenis twee fasen van bittere burgeroorlogg gekend en bestaat nu niet meer. Kortom, het algemene
verbandd dat in de theorie gelegd wordt tussen staatsvorming, geweldsmonopoliseringg en pacificering behoeft steeds nader onderzoek en beredeneringg en blijkt soms wel, maar soms ook niet of minder op te
gaan. .
Volgenss een ander algemeen verband uit de theorie dwingen functiedelingg en sociale differentiatie op termijn tot een meer gelijkmatige
wederzijdsee afhankelijkheid van allen. Nu kan bijvoorbeeld voor
Duitslandd beargumenteerd worden dat met de industrialisatie vanaf
dee tweede helft van de 19e eeuw voortgezette functiedeling, sociale differentiatiee en de verlenging van interdependentieketens in volle gang
warenn en ook tekenen van toenemende wederzijdse afhankelijkheid
ontbrakenn niet, maar toch behield de adel nog zeer lang een geprivilegieerdee machtspositie, bleek later een regime mogelijk dat tot op grote
hoogtee brak met alle erkenning van gelijkmatige wederzijdse afhankelijkheid,, en is pas daarna een samenleving ontstaan waarin het verband
lijktt op te gaan. Ook hier kunnen weer alleen nader onderzoek en beredeneringg uitsluitsel geven en klopt het verband deels wel, maar deels
ookk niet.
Ditt zijn slechts twee voorbeelden maar hetzelfde geldt eigenlijk voor
allee andere generalisaties uit de theorie. Indachtig het motto van
Eugenn Weber bij dit hoofdstuk kan gesteld worden dat ze op zijn best
alleenn in algemene zin waar zijn: het zijn belangrijke en plausibele verbandenn maar hoe, waar en wanneer ze opgaan, zal steeds opnieuw onderzochtt en beargumenteerd moeten worden. Eén en ander betekent
niett dat de civilisatietheorie 'weerlegd' is, zoals vanuit sciëntistisch perspectieff wellicht gemeend zou kunnen worden, maar wel kan geconcludeerdd worden dat de theorie bij toepassing op de ontwikkeling van
specifiekee samenlevingen binnen en buiten Europa in elk afzonderlijk
gevall nadere aanvulling en bijstelling zal behoeven.
Eenn behoefte aan uitbreiding van het theoretisch perspectief heeft
zichh in dit boek vooral doen voelen bij de studie van etnisch conflict en
vervolging.. Ook in dat verband kan de civilisatietheorie attenderend
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werkenn en vragen van centraal belang opleveren, maar voor het begrijpenn en verklaren van dergelijke ontwikkelingen biedt de theorie weinigg direct houvast. Gedeeltelijk is daarin voorzien door toepassing van
hett model van De Swaan en geven de hier gemaakte kanttekeningen
bijj aspecten van Elias' benadering en het gebruik van het begrip 'decivilisering'' een richting aan waarin verder gedacht en gewerkt kan worden,, maar daarmee zijn nog lang niet alle belangrijke vragen omtrent
etnischh conflict en vervolging beantwoord. Zeker is wel dat voorzover
vragenn zijn beantwoord en inzichten zijn geboden, dat mede aan de
theoriee te danken is geweest, die niet alleen attenderend, maar ook
provocerendd heeft gewerkt.
4 .. OVER N A T I O N A L I S M E EN G E W E L D

Groeiendd radicaal nationalisme en toenemend politiek geweld waren
tweee gemeenschappelijke trekken van de overigens in veel opzichten
verschillendee crises waarin het Ottomaanse rijk, Duitsland en Joegoslavië,, respectievelijk vanaf omstreeks 1870, 1914 en 1985, kwamen te
verkeren.. Beide verschijnselen zijn van een andere orde, maar hielden
inn deze perioden duidelijk verband met elkaar: aan de ene kant werd
hett nationalisme versterkt door tussenstatelijk en binnenstatelijk geweldd en aan de andere kant bevorderde het nationalisme weer geweld
tegenn bepaalde groepen binnen de samenlevingen. Nationalisme en
geweldd kunnen ook beschouwd worden als krachten die bijdragen aan
deciviliseringg en ze speelden in de drie betrokken gevallen een stuwendee rol in het gehele proces dat uitmondde in vervolging en etnisch
conflict.. Het doel is hier om in algemene termen concluderend toe te
lichtenn waarom dat zo is en hoe beide als deciviliserende krachten fungeren. .
Bijj de conceptualisering van het lange-termijnproces van natievormingg in hoofdstuk II is als een van de belangrijke aspecten naar voren
gebrachtt dat natievorming zowel een proces is van interne integratie
enn insluiting als van externe afgrenzing en uitsluiting, sociaal, cultureel
enn territoriaal. Naties vormen en differentiëren zich ten opzichte van
elkaarr en collectieve ervaringen van strijd tegen andere naties hebben
veelall natievorming gestimuleerd. De pendant van dit grotere proces
opp individueel en groepsniveau is aan de orde geweest bij de besprekingg van het nationalisme als sentiment: het nationalistisch wij-gevoel
houdtt zowel een positief sentiment van verbondenheid als een negatief
sentimentt van uitsluiting in, het kan tegelijkertijd sentiment én res382 2
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sentimentt zijn. Hoe sterk het nationalistisch wij-gevoel is en welke
componentt in bepaalde tijden in specifieke gevallen de overhand
heeft,, is mede afhankelijk van de perceptie van verschillen in macht en
prestigee tussen de eigen natie en relevante andere. In naties waarin op
grotee schaal het besef bestaat achtergebleven of achtergesteld te zijn, of
diee lange tijd geleden hebben onder overheersing door andere naties, is
hett nationalisme vaak sterk gekleurd door ressentiment en rancune.
Ookk bij de discussie over nationalisme als ideologie en over de twee
onderscheidenn varianten van nationalistische ideologie is ingegaan op
ditt facet. Juist de extreme of radicale variant is in hoge mate emotioneell geladen, benadrukt de affectieve identificatie van mensen met
hunn natie, en is gepreoccupeerd met afbakening en afgrenzing in allerleii opzichten. In termen van De Swaan wordt de basis van dit alles gevormdd door de continuïteit en dynamiek van groepsvorming — in dit
verbandd 'naties' - waarin bij mensen het gevoel ontstaat dat sommigen
'hetzelfde'' zijn en anderen daarentegen 'heel verschillend'.
Dezee inzichten kunnen op grond van de bestudeerde episoden van
etnischh conflict en vervolging nog wat verder uitgewerkt worden. 'Naties'' zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw voor steeds meer mensen
dee grootste sociale formaties geworden waarmee zij zichzelf tamelijk
vanzelfsprekendd identificeren en waarmee zij geïdentificeerd worden.
InIn historisch perspectief gezien gaat het overigens, zoals eerder uiteengezet,, om een tamelijk recente ontwikkeling. Mensen die zichzelf rekenenn tot een 'natie' zullen anderen die ook deel uitmaken van die 'natie'
duss in een aantal fundamentele opzichten in de regel beschouwen als
mensenn die 'hetzelfde' zijn als zij, als mensen met globaal soortgelijke
gevoelighedenn en gedragsstandaarden. Dat houdt ook in dat de meeste
mensenn ten opzichte van de meeste anderen binnen dezelfde sociale
formatiee het in die formatie gangbare geciviliseerde gedrag zullen vertonenn en dat ook van die anderen verwachten. Ook waar het de in gewoonten,, normen en instituties verankerde inhibities voor geweld
betreft,, en zo wordt gezamenlijk een bepaald niveau van geweldsbeheersingg gehandhaafd.
Maarr dit alles kent ook grenzen: mensen die tot andere 'naties' behoren,, zijn in de perceptie van velen immers 'heel verschillend'. Van
henn wordt verondersteld dat zij in meerdere of mindere mate andere
gevoelighedenn en andere gedragsstandaarden hebben, en dat zij erkendd worden als gelijkwaardige mensen is niet vanzelfsprekend, vaak
wordenn zij niet of in mindere mate als zodanig beschouwd. Door de
minderr sterke identificatie is de gevoeligheid voor hun lotgevallen en
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hunn leed dienovereenkomstig veelal geringer dan voor de lotgevallen
enn het leed van degenen die beschouwd worden als 'eigen' mensen.
Hett is evenmin vanzelfsprekend dat zij met hetzelfde geciviliseerde gedragg tegemoet getreden worden als leden van de eigen groep. Juist
omdatt zij geacht worden daar niet of niet langer toe te behoren, kunnenn de voorschriften van het geciviliseerde gedrag ten opzichte van
henn in mindere mate of in het geheel niet van toepassing geacht worden.. O o k de binnen de eigen groep geldende inhibities voor geweld
kunnenn daarbuiten hun remmende werking verliezen. De geldigheid
vann geciviliseerd gedrag stuit als het ware op grenzen, ondergaat beperkingen,, en onder bepaalde omstandigheden kan dan onder invloed
vann extreem nationalisme toenemende decivilisering van gedragsstandaardenn optreden en deciviliserend gedrag wijdverbreid raken. De hier
inn algemene termen geformuleerde mechanismen zijn in verschillende
gedaantenn in de drie gevallen duidelijk waarneembaar.
D ee Ottomaanse samenleving was geen nationale samenleving. Het
lange-termijnprocess van natievorming, beschouwd naar de vijf facettenn die in hoofdstuk II onderscheiden zijn, verkeerde tegen het einde
vann de 19e eeuw op het niveau van het rijk als geheel nog in een pril
stadium.. De mate van integratie tussen de sociale lagen en de diverse
bevolkingsgroepen,, tussen de regio's, en tussen de heersende elites en
dee overheersten was bescheiden, van één gestandaardiseerde cultuur
wass geen sprake, en een nationale Ottomaanse identiteit ontbrak. Ook
opp het niveau van de etnisch-cultureel verschillende bevolkingsgroepenn binnen het rijk was natievorming in deze zin nog weinig gevorderd,, maar wel bestonden op dat niveau duurzame vormen van collectieff zelfbesef en identificatie in etnisch-culturele en religieuze termen,
onderr de minderheden onder meer in stand gehouden door de 'millet'-structuurr en onder de dominante Turkse bevolking mede getekendd door superioriteitsgeloof en bevorderd door de lange traditie van
oorlogenn tegen 'anderen'. De traditionele scheidslijnen tussen de bevolkingsgroepenn binnen het rijk belemmerden onderlinge identificatie. .
Hett moderne begrip 'natie', zoals dat rond 1870 door de Jonge Ottomanenn werd ingevoerd, was nieuw voor de toenmalige Ottomaanse
samenlevingg en het door hen uitgedragen 'Ottomanisme' was deels
geïnspireerdd door de gematigde 'rationele' variant van nationalisme uit
dee Europese traditie. Onder meer zouden allen binnen het Ottomaansee rijk als staatsburgers gelijke rechten dienen te krijgen. Uiteraard impliceerdee ook deze visie, zoals elke nationalistische opvatting, afgren384 4
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zingg naar buiten toe, maar binnen het rijk werd althans in principe gelijkwaardigee insluiting van allen beoogd. In de decennia daarna vond
hethet Ottomanisme enige verbreiding en aanhang onder de geletterde
elitess van de verschillende bevolkingsgroepen en in 1908 kwam het
kortstondigg tot bredere uitingen van steun, maar het is aannemelijk
datdat onder de grote massa van de agrarische en grotendeels ongeletterde
bevolkingg pre-nationale etnisch-culturele en religieuze dimensies van
collectievee en individuele identiteit en daardoor bepaalde scheidslijnen
dominantt bleven. Zowel de breuklijnen waarlangs de interne gewelddadigee conflicten in de laatste decennia van de 19e eeuw plaatsvonden
alss het door het regime van Abdul Hamid gepraktiseerde 'islamisme',
datdat veel meer aansloot op de traditie dan het 'Ottomanisme', wijzen
daarr ook op.
Dee opkomst van het seculiere Turkse nationalisme dat zich omstreekss 1900 als ideologie en beweging duidelijker begon af te tekenen,
luiddee een nieuwe fase in. In de meer gematigde versies was nog een
zekeree verwantschap met Ottomanisme, maar in de meer radicale variantt stond Turks etnisch nationalisme centraal. Daarin werd het
Ottomaansee rijk als exclusief Turks of'Turaans' gedefinieerd. In deze
ideologischee perceptie werd het bestaan van etnisch-cultureel verschillendee minderheden niet langer erkend noch getolereerd, voor hen was
geenn plaats meer binnen het rijk, zij dienden sociaal en cultureel en
tenslottee ook territoriaal buitengesloten te worden. Zoals we zagen,
werdd de radicalisering van het Turkse nationalisme in de hand gewerkt
doorr de toenmalige internationale verwikkelingen en de voor het rijk
ongunstigg verlopende oorlogen, en na 1909 en opnieuw na 1913 kregen
inn het staatscentrum civiele en militaire leiders met extreme Turks nationalistischee opvattingen de overhand. Terwijl hun perceptie en de
doorr hen gevolgde politiek in hoge mate bepaald werden door deze seculieree ideologische visie, konden zij niettemin gehoor vinden bij de
destijdss in meerderheid nog veel meer traditioneel georiënteerde Turksee bevolkingsgroep. Juist de sterke accentuering van de etnische dimensiee sloot aan bij het in brede lagen levende zelfbesef waarin die dimensiee altijd al prominent aanwezig was geweest en zo kon in een in
veell opzichten nog pre-nationale samenleving mobilisering op basis
vann dergelijk diffuus 'nationalistisch sentiment' plaatsvinden. Hierdoorr werd de decivilisering van de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepenn in het Ottomaanse rijk bevorderd en versterkt: met Ottomanismee en islamisme werd gebroken en in de van hogerhand
georganiseerdee campagnes van Turkificatie werden vooral de niet-isla385 5
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mitischee minderheden van Grieken, Joden, Armeniërs en Syrische
christenenn binnen het rijk collectief verdacht gemaakt, belasterd, bedreigdd en buitengesloten. Traditioneel waren zij al nooit als gelijkwaardigg beschouwd en was hun menselijkheid slechts in beperkte mate erkend,, nu werden ook de laatste zwakke inhibities voor daadwerkelijke
massalee beroving en gewelddadige bejegening geslecht. De Armeniërs
werdenn daarvan het voornaamste slachtoffer.
Inn het geval van Duitsland was in dezelfde tijd, rond 1900, het process van natievorming op het niveau van het rijk als geheel een eindweegss gevorderd, zoals gedetailleerd beschreven in hoofdstuk IV. O n dankss structurele problemen in de natievorming en het voortduren
vann dynastieke aspecten, had Duitsland toen vele trekken van een nationalee staatssamenleving verworven. Zeker in vergelijking met het
Ottomaansee rijk kende het land ook nauwelijks een problematiek van
minderheden:: de percentages anderstaligen waren gering en de numeriekk kleine joodse minderheid was in meerderheid geassimileerd. Toch
warenn de hierboven geformuleerde mechanismen ook in dit geval
werkzaam.. In de laatste decennia van de 19e eeuw waren in het Duitse
nationalismee als ideologie, beweging en collectief sentiment radicale
schakeringenn sterk vertegenwoordigd en daarin overheerste een preoccupatiee met de identiteit en zuiverheid van 'het volk' en met afgrenzingg ten aanzien van vijandig geachte 'vreemde' anderen in binnen- en
buitenland.. In het toenemende anti-semitisme en de afkeer van 'internationalisme'' en 'kosmopolitisme' lagen nationalistisch sentiment en
ressentimentt dicht bij elkaar. Door de Eerste Wereldoorlog nam de radicaliseringg van het nationalisme toe en werd gebroken met de geciviliseerdee gedragsstandaard van geweldsonthouding. Fundamenteel herstell van die standaard onder Weimar bleef uit, en onder het regime dat
vanaff 1933 Duitsland overheerste waren extreem exclusivistisch en intolerantt nationalisme en toenemende geweldpleging onlosmakelijk
mett elkaar verstrengeld, met desastreuze consequenties voor allen die
buitenn de nationaal-socialistische definitie van de Duitse natie vielen
enn vanuit die perceptie als 'vijanden' gebrandmerkt werden. Hun
menselijkheidd werd niet erkend of actief ongedaan gemaakt, zij golden
alss 'ondermensen' tegen wie elke vorm van gedeciviliseerd gedrag gepermitteerdd was.
Joegoslaviëë is in zekere zin mede ten onder gegaan door een gebrek
aann Joegoslaven. Hoewel het proces van natievorming zeker in de decenniaa voor 1980 belangrijke impulsen kreeg, was het toch nog niet ver
gevorderd.. Slechts een gering percentage van de bevolking beschouw386 6
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dee zichzelf als 'Joegoslaaf', de identificatie met de Joegoslavische staat
alss geheel was zwak, en de meesten zagen zichzelf primair als Serviër,
Kroaatt of Sloveen of als behorend tot een der andere 'naties' of etnischculturelee groepen waaruit de bevolking was samengesteld. In deze zin
wass de situatie in Joegoslavië meer verwant aan die in het Ottomaanse
rijkk rond 1900 dan aan die in Duitsland in het begin van de 20e eeuw.
Vanaff de eerste vorming van de staat hadden grote delen van de verschillendee bevolkingsgroepen ambivalente gevoelens ten opzichte van
elkaarr gekoesterd. Door de historische ervaringen van de 20e eeuw, de
gelijktijdigee institutionalisering én taboeïsering van 'nationale' verschillenn onder het communistisch regime, en het voortduren van ongunstigee stereotypen over en weer, werd daar in de loop der tijd weinig
aann afgedaan. Met het definitieve verval van het communisme in de
jarenn '80 wisten oude en nieuwe politieke elites in de republieken althanss snel over te schakelen op nationalisme als ideologie en sentiment
waarvoorr zij onder de verschillende bevolkingsgroepen ook ruim gehoorr vonden. Weliswaar speelden steeds doelgerichte manipulatie van
'volksgevoelens'' en georganiseerde campagnes van 'nationalisering' van
bovenaff een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Joegoslavische
crisis,, maar het blijft opvallend hoe gemakkelijk de diverse groepen
politiekee ondernemers met hun nationalistische banieren binnen de
verschillendee bevolkingsgroepen grote aantallen volgelingen wisten te
verwerven.. Zonder vele aanknopingspunten in al aanwezige overgeleverdee collectieve voorstellingen en ervaringen was dat niet mogelijk
geweest. .
Dee ontwikkeling van Joegoslavië in de laatste twee decennia geeft
alss het ware in miniatuur een scherp beeld van de wijzen waarop naties
zichh ten opzichte van elkaar vormen en nationalismen in wisselwerkingg met elkaar kunnen radicaliseren. Het groeiend Albanees nationalismee in Kosovo gaf in het begin van de jaren '80 een impuls aan de
toenemendee manifestaties van Servisch nationalisme, die weer stimulerendd werkten op de Sloveense en Kroatische nationalismen, waarvan
dee mobilisatie weer het Servische nationalisme versterkte, en zo verder
inn een circulaire causaliteit waar zich uiteindelijk vrijwel geen enkele
groepp in Joegoslavië nog aan wist te onttrekken.
Allee betrokken nationalismen behoorden, zij het niet zonder variaties,, overwegend tot de extreme variant waarin onder meer collectieve
nationalee zelfverheffing ideologisch en praktisch hand in hand gaat
mett collectieve minachting voor andere naties. Dat houdt al een latentee dispositie tot desidentificatie met 'anderen' in, zij worden niet be387 7
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schouwdd als gelijkwaardig geciviliseerde mensen, aan hen is men niet
hetzelfdee respect verschuldigd als aan leden van de eigen groep, en als
hett zo uitkomt kan men hen ook op deciviliserende wijze bejegenen.
Naarmatee het proces van desintegratie vorderde en gewelddadige incidentenn frequenter werden, werd die latente dispositie bij velen daardoorr geactiveerd: over en weer ontkende men in toenemende mate elkaarss menselijkheid, kregen fantasiegeladen collectieve voorstellingen
overr elkaar meer en meer mensen in hun ban en verloren de inhibities
voorr geweld hun remmende werking.
Inn het geval van Joegoslavië is ook waarneembaar hoe geweld op
zichzelff decivilisering bevordert. Binnen de 'emotionele driehoek' tussenn welwillendheid, onverschilligheid, en vijandschap waarin alle betrekkingenn tussen mensen zich afspelen, vormt geweld een uiterste in
watt mensen elkaar kunnen aandoen.21 Eenmaal met geweld bejegend
krijgenn mensen, individueel en collectief, dan ook te maken met sterke
impulsenn om ook in het eigen gedrag geciviliseerde gedragsstandaardenn op te geven. In de omstreden gebieden, merendeels door leden
vann verschillende bevolkingsgroepen bewoond, verdween de publieke
ordee van weleer in een draaikolk van decivilisering. Integrale genocide,
zoalss die in het Ottomaanse rijk en in Duitsland plaatsvond, bleef uit,
maarr de 'etnische zuiveringen' en politieke massamoorden hadden onmiskenbaarr genocidale trekken. Opnieuw had de combinatie van
groeiendd radicaal nationalisme en toenemend geweld voor zeer velen
dodelijkee gevolgen.
Inn de Nederlandse geschiedenis is extreem nationalisme altijd een
marginaall verschijnsel geweest, maar toch is ook voor Nederland het
verbandd tussen de grenzen van de eigen civilisatie en daardoor verminderdee inhibities voor geweld aanwijsbaar. Nederlanders hebben in de
19ee en 20e eeuw vooral periodiek geweld uitgeoefend in de door hen
overheerstee koloniale gebieden, tegen mensen met ten dele andere en
niett als gelijkwaardig beschouwde standaarden van geciviliseerd gedrag.. En in het actief meewerken van Nederlanders aan de vervolging
vann de Nederlandse Joden in de oorlogsjaren, in de betrekkelijke
zwaktee van de weerstand die tegen die vervolging geboden is, en in de
wijdverbreidee onverschilligheid voor hun lot, is iets te onderkennen
vann de geringere identificatie met mensen die grotendeels als 'hetzelfde',, maar in de ogen van velen toch ook als 'anders' werden beschouwd. .
Tenslottee zij hier nog uitdrukkelijk gewezen op een tweetal aspecten
388 8
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vann etnisch conflict en vervolging die in het voorgaande wel genoemd
zijn,, maar misschien onvoldoende belicht zijn gebleven. In alle gevallenn bestond er verschil in religie tussen de betrokken groepen van daderss en slachtoffers en speelde dat verschil ook een rol in de collectieve
beeldvormingg en bij het trekken van de scheidslijnen waarlangs conflictflict en vervolging gestalte kregen. Zelfs in het geval waarin veel van de
slachtofferss zelf geen religie waren toegedaan, zoals voor vele Duitse
Jodenn gold, werd hen door de daders een religieuze identiteit toegeschrevenn en werden zij op basis daarvan tot vervolgden gemaakt. In tegenstellingg tot de universalistische aanspraken van de wereldgodsdienstenn kan hier geconcludeerd worden dat sterke identificatie met een
bepaaldee religie kennelijk vooral ook een diepliggende dispositie tot
desidentificatiee met mensen van een andere religieuze overtuiging teweegbrengt. .
Eenn tweede opvallend aspect is dat in alle gevallen voorafgaand aan
geweldd en vervolging in de beeldvorming door de daders van de
slachtofferss aan de laatsten collectief intenties tot overheersing, geweld
off zelfs genocide werden toegedicht. Zoals bekend, werd in het antisemitismee in Europa vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw de collectievee fantasie van joodse overheersing sterker en in het nationaal-socialismee werd deze overheersing als vaststaand feit aangenomen, waarbij
Duitslandd en de Duitsers als slachtoffers van deze overheersing werden
voorgesteld.. Ook in het Ottomaanse rijk bestond onder Turken een
soortgelijkee fantasie over Armeniërs, zoals bijvoorbeeld bleek uit de
visiee van Abdul Hamid, de verdachtmakingen die gebruikt werden om
dee Turkse bevolking aan te zetten tot anti-Armeense pogroms, en de
doorr Morgenthau aangehaalde en aan het slot van hoofdstuk V geciteerdee woorden van Talaat. Ook hier werden de Turken als bedreigde
slachtofferss ten tonele gevoerd en werden aan de Armeniërs kwaadaardigee intenties toegeschreven. In het Servisch Memorandum, tenslotte,
datt door Milosevic en de zijnen als politiek programma werd overgenomen,, figureert dezelfde beeldvorming. Servië en de Serviërs waren
achtergesteld,, gerechtvaardigde Servische belangen waren ondergeschiktt gemaakt aan die van Kroatië en Slovenië, en Serviërs buiten Serviëë dreigden het slachtoffer te worden van genocide. Wat in al deze
beeldvormingg steeds weer treft, is het samengaan van afgunst en angst,
vann toegeschreven superioriteit aan 'anderen' en gepercipieerde inferioriteitt van de 'eigen' groep. Kennelijk vormt die combinatie een
vruchtbaree voedingsbodem voor de gevoelens van groepshaat die zich
bijj etnisch conflict en vervolging zo duidelijk manifesteren. Wat uiter389 9
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aardd ook treft, is de projectieve omkering van rollen die onder meer legitimerendee en rationaliserende functies vervult voor het eigen gedrag:
tegenoverr 'anderen' die zoveel kwaads in de zin hebben, is eigenlijk
alless toegestaan.
Maarr naast deze elementen van projectieve fantasie weerspiegelt de
beeldvormingg ook een aspect van de realiteit. In het laatste kwart van
dee 19e eeuw was de maatschappelijke emancipatie, de materiële vooruitgangg en de culturele ontwikkeling van Armeniërs en Joden duidelijkk toegenomen, en in Joegoslavië waren Slovenië en Kroatië ook in
feitee welvarender geworden dan Servië. Ook dat ligt besloten in de
beeldvorming:: een diepe weerzin tegen de emancipatie van andere
groepenn die voorheen meer ondergeschikt waren aan de eigen groep,
enn die kan uitmonden in het collectieve streven die emancipatie met
allee mogelijke middelen weer ongedaan te maken. Het risico op een
dergelijkee ontwikkeling lijkt het grootst in samenlevingen die niet
meerr in het traditionele agrarische stadium verkeren, waar processen
vann modernisering op gang zijn gekomen die sommigen meer begunstigenn dan anderen, maar die ook nog niet vérgaand gemoderniseerd
zijn.. In elk geval kan het bestaan van dit type collectieve fantasieën
overr minderheden onder gevestigde meerderheden beschouwd wordenn als een indicatie van mogelijk toekomstig geweld tegen die minderheden. .
5.. E P I L O O G : B E S C H A V I N G S T E K O R T E N EN P R E V E N T I E

InIn de aanhef van de Conventie ter Voorkoming en Bestraffing van de
Misdaadd van Genocide, die bijna 52 jaar geleden, in december 1948,
doorr de Verenigde Naties werd aangenomen, wordt genocide aangeduidd als 'an odious scourge' waarvan de mensheid bevrijd dient te wordenn en die veroordeeld wordt door 'the civilized world'.22 Zonder te
twijfelenn aan de intenties achter deze retorische woorden, is de omschrijvingg 'een weerzinwekkende gesel van de mensheid' bij nader inzienn een mystificatie en is de veronderstelling dat genocide afgewezen
wordtt door 'de beschaafde wereld' tot op heden meer een wensbeeld
dann werkelijkheid.
Genocidee en daaraan verwante gevallen van massamoord zijn geen
vann buitenaf komende verschrikkingen voor de mensheid, maar uiterstt destructieve vormen van geweld die sommige groepen mensen in
bepaaldee samenlevingen onder bepaalde condities doelbewust tegen
anderee groepen mensen uitoefenen. De vele gevallen van genocide en
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massamoordd die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn
voorgekomen,, logenstraffen op zichzelf al de in de Conventie geuite
veronderstellingg dat de wereld beschaafd zou zijn. Op zijn hoogst kan
gezegdd worden dat de mensheid als geheel in een proces van ongelijkmatigee civilisering verkeert.
Dee gedachte dat die verondersteld beschaafde wereld genocide
veroordeeltt en metterdaad voorkomt en bestraft, zoals in de Conventiee overeengekomen werd, is slechts tot op beperkte hoogte juist. Er
iss geen sprake van een breed gedragen streven naar preventie in de internationalee politiek en in een studie uit 1985 over de werking van de
Conventiee constateerde Kuper dat tot dan toe 'de Genocide Conventiee (..) wat betreft de bestraffing van de misdaad vrijwel volledig ineffectieff is geweest'.13 Hij wijt die ineffectiviteit naast andere fundamentelee gebreken van de Conventie en de destijds nog bestaande
wereldwijdee patstelling van de Koude Oorlog vooral aan de bepaling
inn de Conventie dat berechting van verdachten in eerste instantie
plaatss dient te vinden door een bevoegde rechtbank van de staat binnenn wiens territorium de genocide heeft plaatsgevonden. Gezien het
feitt dat in alle gevallen van genocide en politieke massamoord de
staatsoverheidd zelf verantwoordelijk is voor het geweld dan wel direct
medeplichtigg is, is afdoende berechting door diezelfde staatsoverheid
onwaarschijnlijkk en ongeloofwaardig. Alsof men een misdadiger zou
vragenn zichzelf te berechten en zelfde strafmaat vast te stellen.
Nu,, vijftien jaar later, is Kuper's constatering uit 1985 nog steeds
goeddeelss juist, al zijn er tekenen die wijzen op enige verbetering van
dee situatie. Het einde van de Koude Oorlog biedt in principe nieuwe
mogelijkhedenn voor meer internationale samenwerking, ook wat betreftt het voorkómen en bestraffen van genocide. Het veroordelen van
politiekee repressie en massamoord en het opkomen voor mensenrechtenn is voor een aantal staten een belangrijker onderdeel geworden van
hunn buitenlandse politiek. Daarnaast hebben individuele activisten en
niet-gouvernementelee organisaties voor mensenrechten de afgelopen
decenniaa repressie en vervolging in tal van gevallen steeds opnieuw
onderr de publieke aandacht gebracht. De recent door de Verenigde
Natiess ingestelde tribunalen voor Rwanda en Joegoslavië functioneren,, zij het niet zonder tekortkomingen, en het is niet uitgesloten dat
dee discussie over een permanent internationaal tribunaal uiteindelijk
zall resulteren in de daadwerkelijke instelling van zo'n hof door de Verenigdee Naties. Toch moet al bij al geconstateerd worden dat datgene
watt in de laatste halve eeuw internationaal bereikt is, waar het het
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voorkomenn en bestraffen van genocide en politieke massamoord betreft,, zeer bescheiden is.
Watt kan daar aan het slot van deze studie nog aan worden toegevoegd?? Het opstellen van een lijst van desiderata kan gemakkelijk uitmondenn in een utopisch betoog en is daarom weinig zinvol, maar enkelee overwegingen lijken hier toch op hun plaats.
Err is weinig reden voor groot optimisme. In de 20e eeuw is steeds
opnieuww gebleken dat dan weer hier, dan weer daar, grote groepen
mensenn het slachtoffer zijn geworden van door anderen georganiseerdee vervolging en massamoord. In dit boek is dat onder meer in verbandd gebracht met de structuur en dynamiek van het wereldstatenstelsell en de daarbinnen vigerende concurrentie, met het optreden van
autocratischee en gewelddadige politieke elites met extreem nationalistischee opvattingen die zich staatsmacht hebben toegeëigend, met polarisatieprocessenn tussen naties en soortgelijke groepen, en met processenn van civilisering en decivilisering.
Dezee gegevenheden en condities kunnen ook beschouwd worden
alss 'beschavingstekorten' van de mensheid in het huidige stadium van
ontwikkeling.. Tussen staten en binnen staten worden tegenstellingen,
conflictenn en geweld nog vaak gebrekkig en onvoldoende beheerst. De
gedragsstandaardenn van politieke en militaire elites in grote delen van
dee wereld laten veel te wensen over. Bevolkingsgroepen overal ter wereldd zijn er vaak nog nauwelijks aan toe elkaar als gelijkwaardige mensenn te beschouwen en daadwerkelijk eikaars recht op leven en bestaan
tee erkennen. Hoewel er, in woorden van De Swaan, zeker gesproken
lijktt te kunnen worden van toenemende 'identificatie in uitdijende
kring',, zijn die identificaties tegelijkertijd 'nog steeds heel schaars, fragiell en voorlopig'.14 Gezien deze condities, waarvan aangenomen kan
wordenn dat zij ook in de komende eeuw grotendeels zullen voortduren,, zullen ook in de toekomst gevallen van collectieve vervolging en
vernietigingg blijven plaatsvinden.
Maarr er is ook geen reden voor volstrekt pessimisme. Door mensen
teweeggebrachtee catastrofes blijven zich voordoen, maar het besef dat
hett catastrofes zijn, is tegenwoordig groter en wijder verbreid dan ooit
tevoren.. En ook de gedachte dat zulke catastrofes vermijdbaar zijn en
datt er alternatieve mogelijkheden bestaan, leeft nu wellicht bij meer
mensenn dan ooit eerder in de mensheidsgeschiedenis. Bovendien zijn
niett alle staatssamenlevingen even kwetsbaar voor gewelddadige politiekee repressie, massamoord en genocide. In delen van de wereld zijn
conditiess gegroeid die de kansen op onbeheersbare conflicten, op om392 2
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vangrijkk geweld en op vervolging en vernietiging sterk hebben verkleind.. Tussen de staten in die werelddelen bestaan tamelijk stabiele en
gepacificeerdee verhoudingen en betrekkingen en is de onderlinge concurrentiee aan banden gelegd. Binnen die staten is meer en beter gespreidee welvaart ontstaan, overheersen gematigde concurrentie en gepacificeerdee betrekkingen, is de geweldsbeheersing redelijk effectief,
hethet staatsgeweld getemperd, en functioneren rechtsstatelijke beginselenn en vormen van parlementaire democratie. Die condities, die tot nu
toee de beste waarborgen vormen voor voortgezette pacificering en civilisering,, zijn het resultaat van specifieke lange-termijnontwikkelingen,
zee zijn verre van perfect en ze zijn ook niet zomaar over te planten naar
anderee delen van de wereld. Maar ze kunnen ook beschouwd worden
alss 'verworvenheden' van de menselijke beschaving als geheel. Verworvenhedenn die in beginsel ook beschikbaar zijn voor anderen in andere
delenn van de wereld, en ondanks aanzienlijke tegenkanting, vooral
vanuitt autocratische politieke elites, zijn er sterke aanwijzingen dat
grotee groepen van de bevolking overal ter wereld meer realisering van
diee verworvenheden verlangen.
Eenn bijdrage aan die realisering kan ook geleverd worden door in de
toekomstt meer te doen aan preventie van etnische conflicten, massamoordenn en vervolgingen. Daartoe zou, in aansluiting op een praktijk
diee ten dele al bestaat, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke en
gezaghebbendee waarnemers in het leven geroepen kunnen worden,
datdat zich bezighoudt met onderzoek, diagnostisering en doorlopende
evaluatiee van risicovolle ontwikkelingen in en tussen staten. Een dergelijkk netwerk zou kunnen fungeren als een 'early warning system'.25
Opp basis van gefundeerde analyses kunnen regionaal en mondiaal
zowell de publieke opinie als internationale organen en regeringen
geïnformeerdd worden. Mobilisering van de publieke opinie, internationalee politieke druk en diplomatieke interventie op grond van betrouwbaree informatie zullen immers het meest effectief kunnen zijn als
zijj bij potentieel gevaarlijke ontwikkelingen in een zo vroeg mogelijk
stadiumm op de betrokken staatsoverheden en partijen worden uitgeoefend.. Die druk en interventie zouden primair gericht moeten worden
opp depolarisering, op alternatieve probleemregulering, en op het
voorkómenn van escalatie. Wanneer polarisering al ver is voortgeschredenn en een staatsregime al is overgegaan tot omvangrijk geweld tegen
delenn van de eigen bevolking, vermindert doorgaans de effectiviteit
vann internationale druk en diplomatieke interventie en wordt een
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eventuelee beëindiging van het conflict of de vervolging veel moeilijker
enn kostbaarder. Toch is dat tot nu toe nog meestal de praktijk. Hoewel
sindss kort enkele hooggeplaatste diplomaten van internationale gouvernementelee organisaties gericht aan dergelijke preventie werken,
wordtt internationaal politiek in de regel 'te laat', te verdeeld en te zwak
gereageerdd op gevaarlijke ontwikkelingen. Dat heeft uiteraard rechtstreekss te maken met de structuur van het huidige statenstelsel en met
hett gegeven dat staten meestal niet in actie komen als zij daar geen belangg bij menen te hebben.
Hett besef dat preventie van etnische conflicten en vervolgingen een
algemeenn belang is van de mensheid, en daarmee ook van alle staten
enn naties, zal slechts langzaam veld kunnen winnen. Verdere verbreidingg van dat besef kan bevorderd worden door meer preventieve activiteitenn te ontplooien. Een investering van enkele procenten van het
bedragg dat jaarlijks wereldwijd aan militaire uitgaven wordt besteed 7800 miljard dollar in 1999 - zou al positief effect kunnen hebben.
Voortss zijn versteviging van de internationale rechtsorde, minder papierenn verklaringen van rechten en meer effectieve internationale
rechtspraakk en berechting van daders noodzakelijk. O p termijn zoudenn ook inperking van de soevereiniteitsaanspraken van staten en politiekee elites en het opbouwen van een internationale militaire macht,
waarr effectieve interventie van kan uitgaan, wenselijk zijn. Het getuigt
niett van werkelijkheidszin te veronderstellen dat groepshaat, geweld
enn de wreedheid van mensen ooit zullen verdwijnen, maar het is wel
realistischh te menen dat wreedheid, haat en geweld nog meer en beter
beheerstt kunnen worden.
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beschouwd.. Onder meer wordt aandacht besteed aan: Perry Anderson, Reinhard
Bendix,, Mare Bloch, F. Braudel, S. Eisenstadt, Norbert Elias, Barrington Moore,
K.. Polanyi, Charles Tilly, E.P. Thompson, en Immanuel Wallerstein.
10.. Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the
WritingsWritings of Marx, Durkheim and Max Weber, (Cambridge: Cambridge University
Press,, 1987 (1971)).
11.. Norbert Elias, 'On the sociogenesis of sociology' [1962], {Amsterdams) Sociologischlogisch Tijdschrift, jrg. 11, nr. 1 (1984), pp. 14-52; id., 'The retreat of sociologists into
thee present' [1982], Theory, Culture and Society, jrg. 4, nr. 2-3 (1987), pp. 223-247.
12.. Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, (Londen: NLB, 1976),
pp.. 103-105; George Lichtheim, Marxism. An Historical and Critical Study, (Londen:: Routledge & Kegan Paul, 1971 (1961)); Leszek Kolakowski, Main Currents of
Marxism,Marxism, 3 Din., (Oxford: Oxford University Press, 1981).
13.. Martin Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and
thethe Institute of Social Research, 1025-1050, (Londen: Heinemann, 1973); Otthein
Rammstedt,, Deutsche Soziologie, 1953-1945, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986).
14.. Collins, 1985, p. 107; Smith, 1991, p. 1.
15.. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (Londen: Allen
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&& Unwin, 1930, ven. TaJcoct Parsons, (1904-1905)) en id., Die Verhdltnisse der
LandarbeiterLandarbeiter im oitelbischen Deutschland, (Berlin: Duncker & Humblot, 1892,
Schriftenn des Vereins ftir Sozialpolitik, Bd. LV).
16.. Karl Marx, Das Kapital. Kritik derpolitischen Ökonomie, (Berlin: Dierz Verlag,, 1971 {1890,1867), Marx Engels Werke, Bd. 23, p. 12.
17.. Otto Hintze, Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen, Bd. 1, (Göttingen:: Vandenhoek & Ruprecht, 1962 (1902-1932), Hrsg. Gerhard Oestreich);
Felixx Gilbert (ed.), The Historical Historical Essays of Otto Hintze, (New York: Oxford Universityy Press, 1975).
18.. Marc Bloch, Feudal Society., 2 Vol., (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1965
(1940,1962)),, Vol. 1, p. xx.
19.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2 Din., (Bern/Miinchen:
Franckee Verlag, 1969 (1939), Dl. 1, p. lxxii.
20.. Bijvoorbeeld: Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy.mocracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon
Press,, 1966), p. xiv; Charles Tilly, The Vendée, (Londen: Edward Arnold, 1964), p.
9,, 11-12; Perry Anderson, PassagesfromAntiquity to Feudalism, (Londen: NLB,
1974a),, p. 7, en id., Lineages of the Absolutist State, (Londen: NLB, 1974b), p. 7-9;
Immanuell Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the
OriginsOrigins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, (New York/Londen:: Academic Press, 1974), pp. 3-11, 17; Theda Skocpol, States and Social Revolutions.tions. A Comparative Analysis of France, Russia and China, (Cambridge: Cambridge
Universityy Press, 1979), p. 5; Abram de Swaan, Zorgende Staat. Welzijn, onderwijs
enen gezondheidszorg in Europa en en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, (Amsterdam:
Uitgeverijj Bert Bakker, 1989), p. 12; J. Goudsblom, Vuur en beschaving, (Amsterdam:: Meulenhoff, 1992), p. 15, 23; Michael Mann, The Sources of Social Power, Vol.
11 (A History of Power from the beginning to A.D. 1760), (Cambridge: Cambridge
Universityy Press, 1986), p. 3, en id., The Sources of Social Power, Vol. 2 (The Rise of
Classess and Nation-States, 1760-1914), (Cambridge: Cambridge University Press,
1993).. P-1.
2i.. De voornaamste uitzondering op deze regel wordt gevormd door de eerste
1800 pagina's van Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (Tubingen: j.C.B. Mohr,
1922).. De centrale begrippen van Marx zijn vaak moeilijk nader te duiden, zoals
Paretoo eens opmerkte lijken ze op vleermuizen: men kan er zowel vogels als muizenn in zien (geciteerd in Bertell Oilman, Alienation. Marx's Conception of Man in
CapitalistCapitalist Society, (Cambridge: Cambridge U.P., 1971), p. 3.
22.. Moore Jr., 1966, p. 160.
23.. Bloch, 1965, Vol. 1, p. 59.
24.. Het vérgaande relativisme dat mede onder invloed van enkele postmodernistischee filosofen sinds de late jaren '70 in delen van de sociale wetenschap in verschillendee gedaanten in zwang is gekomen, is strijdig met algemene beginselen van
wetenschapsbeoefening.. Cf. Ton Zwaan, "Norbert Elias en de kritiek (II)", (Amsterdams)sterdams) Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 1 (1983), pp. 198-207; id., Proeven van
bekwaamheid,bekwaamheid, 1997, pp. 61-62. Zie ook de oratie van Nico Wilterdink, In deze ver-
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warrendewarrende tijd. Een terugblik en vooruitblik op de de postmoderniteit, (Amsterdam: Vos
siusperss AUP, 2000), pp. 16-18.
25.. Karl Marx en Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, (Berlin: Dietz Verlag,
19788 (1845-46, eerste complete publicatie 1932)), Marx Engels Werke, Bd. 3, p. 27.
Zowell Elias' kritiek op de homo r£zwj«s-conceptie van mensen (Elias, 1971, p. 128
ff.)ff.) als Mills' kritiek op 'grand theory' en 'abstracted empiricism' (Mills, 1970, p.
33-86)) lijken mede door deze passage geïnspireerd. Marx' grote vertrouwen in de
positievee wetenschap, zijn verzet tegen filosofisch idealisme en zijn daaraan gekoppeldee materialisme en objectivisme zijn te begrijpen in het kader van zijn tijd en
zijnn ambivalente strijd met Hegel. Doordat veel latere marxisten één en ander zonderr meer hebben overgenomen en voortgezet, met voorbijgaan aan de kritiek op
hett positivisme van het einde van de 19e eeuw en de bijdragen van Weber (de onvermijdelijkheidd van interpretatie en de bestudering van zingeving) en Freud (het
onbewustee en de driften), zijn sommige op Marx gebaseerde wetenschapsopvattingenn mettertijd conservatiever en meer autoritair geworden.
26.. Immanuel Wallerstein, The Capitalist World-Economy, (Cambridge/Parijs:
Cambridgee UP/Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme, 1979), p. xii.
27.. Karl Marx, 1971, Marx Engels Werke, Bd. 23, p. 27, 845.
28.. De variatie in presentatie bij de hier besproken auteurs is zonder meer groot.
Voorall Marx en Weber hebben door een bepaalde compositie te kiezen in delen
vann hun werk de indruk gewekt dat 'theorie' en 'beschrijving' vér uiteenliggen, auteurss als Elias, Moore en Wallerstein zijn er veelal in geslaagd een betere balans tussenn beide te vinden.
29.. Cf. Fernand Braudel: 'Pour moi, la recherche doit être sans fin conduite de
laa realité sociale au modèle, puis de celui-ci a celle-la et ainsi de suite, par une suite
dee retouches, de voyages patiemment renouvelés. Le modèle est ainsi, tour a tour,
essaii d'explication de la structure, instrument de controle, de comparaison, verificationn de la solidité et de la vie même d'une structure donnée' (Fernand Braudel,
EcritsEcrits sur l'Histoire, (Paris: Flammarion, 1969), p. 72).
30.. 'To comprehend' betekent zowel 'omvatten, insluiten' als 'begrijpen, bevatten'.. Het bieden van dergelijke 'comprehensible pictures' is ook wat het werk van
dee hier besproken auteurs zo fascinerend maakt: diep doordrongen van de complexiteitt van de historische sociale werkelijkheid streven allen toch naar syntheses.
Hoewell in hun werk specifieke historische beschrijvingen te vinden zijn, zijn ze
geenn van allen narratieve geschiedschrijvers in naïeve zin (cf. Peter Laslett, The
WorldWorld We Have Lost, (Londen: Metliuen, 1971, p. 245 if.), maar uit op het blootleggenn van 'oorzaken', 'mechanismen', 'motoren', van structurele regelmatigheden
kortom,, en het is ook die combinatie van preoccupaties die hun werk uittilt boven
'pure'' geschiedschrijving.
31.. Elias heeft dit duidelijk onderkend en een deel van zijn werk is expliciet gerichtt op het overwinnen van deze dilemma's, aanzetten daartoe zijn ook te vinden
bijj Moore, Tilly en Wallerstein. Met een beroep op Marx pleit Perry Anderson
(1974b,, p. 417) juist voor een duidelijk onderscheid tussen beide, daartegenover kan
gesteldd worden dat hij daarbij Marx' historisch perspectief teveel uit het oog verliest.
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32.. Een aantal hoofdlijnen van de onderlinge beïnvloeding zijn geschetst in
Zwaan,, 1980, pp. 149-152.
33.. Marx, 1978, Marx Engels Werke, Bd. 3, p. 27.
34.. Voor de uiteenzetting van Elias' civilisatietiieorie in deze paragraaf is gebruik
gemaaktt van de tweede druk van de oorspronkelijke uitgave in het Duits uit 1969
enn van de eerste druk van de Nederlandse vertaling door Willem Kranendonk e.a.
uitt 1982: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische undpsychogenetischechogenetische Untersuchungen, 2 Bd., (Bern/München: Francke Verlag, 1969
(1939));; id., Het civilisatieproces. Sociogenetische enpsychogenetische onderzoekingen, 2
Dln.,, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982). Zie voor de reeds gegeven citatenn en het onderscheid tussen het individuele en het maatschappelijke civilisatieproces,, Elias, 1969, Bd.I, pp. lxxi-lxxiv en id., 1982, Dl.i, pp. 11-19.
35.. Met het verrichten van vergelijkend onderzoek buiten West-Europa op basis
vann Elias' civilisatietheorie is nog slechts een bescheiden begin gemaakt, zie voor
eenn verkenning van de betrokken problemen: Stephen Mennell, "Asia and Europe:: Comparing Civilizing Processes", in: Johan Goudsblom, Eric Jones en Stephen
Mennell,, The Course of Human History. Economic Growth, Social Process, and Civilization,lization, (Armonk, NY/Londen: M.E. Sharpe, 1996), pp. 117-135. Voorts bijvoorbeeld:: A. Blok en L. Brunt, Beschaving en geweld, (Themanummer Sociologische
Gids,Gids, XXIX, 1982/3-4); Elcin Kürsat-Ahlers, Zur frühen Staatenbildung von Steppenvölkern.penvölkern. Über die Sozio- und Psychogenese der eurasischen Notnadenreiche, (Berlin:: Duncker & Humblot, 1994); Eiko Ikegami, The Taming of the Samurai: Honorificrific Individualism and the Making of Modern Japan, (Cambridge, Mass.: Harvard
U.P.,, 1995); Fred Spier, Religious Regimes in Peru. Religion and state development in
aa long-term perspective and the effects in the Andean village ofZurite, (Amsterdam:
Amsterdamm U.P., 1994) en Loïc J.D. Wacquant, "Decivilisering en diabolisering.
Dee transformatie van het Amerikaanse zwarte ghetto" en "Elias in the Dark Ghetto",, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 3/4 (1997), pp. 320-348.
36.. De genoemde werkwijze is typerend voor de vierdelige kritiek van Hans
Peterr Duerr op de civilisatietheorie, Der Mythos vom Zivilisationsprozess, (Frankfurt:: Suhrkamp, 1988-1997).
37.. Elias, 1969, Bd.I, pp. 3-7; id., 1982, Dl.i, pp. 23-27. In zijn hoofdwerk onderscheidtt Elias doorgaans duidelijk tussen de meer waardegeladen betekenissen van
'civilisatie'' en de meer beschrijvende en theoretische betekenissen van het begrip.
38.. Elias distantieert zich expliciet van het idee dat de Westerse beschaving 'de
opperstee vooruitgang' zou belichamen en waarschuwt herhaaldelijk tegen vormen
vann wat nu 'etnocentrisme' wordt genoemd (bijvoorbeeld: Elias, 1969, Bd.I, p.
lxxx,, 74, Bd.II, pp. 489-490; id., 1982, Dl.i, p. 18, 87, Dl.2, pp. 376-377).
39.. Elias, 1969, Bd.I, pp. 65-109,139-145, en passim, Bd.II, pp. 312-454. Elias' dynamischee model van de menselijke persoonlijkheid berust ten dele op het werk van
Freudd zoals hij zelf ook aangeeft (Elias, 1969, Bd.I, p. 324). In zijn visie op mensen
spelenn innerlijke conflicten en angsten dan ook een centrale rol, zoals ook structurelee spanningen, macht en dwang niet uit zijn visie op samenlevingen zijn weg te
denken. .
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40.. Bijvoorbeeld Elias, 1969, Bd.1,312-316.
41.41. Elias, 1969, Bd.II, p. 377; id., 1982, Dl.2, p. 286.
42.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 312-454; id., 1982, Dl.2, pp. 239-345.
43.. Zie bijvoorbeeld Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.), NorbertElias und die Menschenwissenschaften.schenwissenschaften. Studiën zur Entstehung und Wirkungsgeschichte se
(Frankfurt:: Suhrkamp, 1996), i.h.b. de bijdragen van Richard Kilminster, "Norbertt Elias und Karl Mannheim - Nahe und Distanz", en van Hans J. Lietzmann,
"Kriegerethoss und Verfassungslehre. Karl Mannheims und Carl Schmitts Platz in
Norbertt Elias"satisfaktionsfahiger Gesellschaft'".
44.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 318-320; id., 1982, Dt.2, pp. 244-246.
45.. Zie Johan Goudsblom, "Zum Hintergrund der Zivilisationstheorie von
Norbertt Elias: Das Verhaltnis zu Huizinga, Weber und Freud", in: Peter Gleichmann,, Johan Goudsblom, Hermann Korte (Hrsg.), Macht und Zivilisation. Materialienrialien zu Norbert Elias'Zivilisationstheorie (2), (Frankfurt: Suhrkamp, 1984), pp.
129-147.. In Nederlandse vertaling in J.Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias,
(Amsterdam:: Meulenhoff, 1987), pp. 42-60. Zie ook Michael Schröter, Erfahrungengen mit Norbert Elias. Gesammelte Aufiatze, (Frankfurt: Suhrkamp, 1997).
46.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 330-336, 446-454; id., 1982, Dl.2, pp. 251-256, 340-345.
47.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 377-397; id., 1982, Dl.2, pp. 286-301. Elias verbindt
hieraann een uitvoerige theoretische en methodologische verhandeling waarin hij
onderr meer ingaat op de uitzonderlijke modelleerbaarheid en plasticiteit van het
menselijkk wezen, op de historische specificiteit van bepaalde modelleringen en op
variatiess in de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur al naar gelang de
maatschappelijkee structuur en interdependentiegeschiedenis. Ook zet hij uiteen
watt hij als tekortkomingen beschouwt van de (in zijn tijd) gangbare academische
psychologie,, de geschiedwetenschap, de maatschappijwetenschap en de theorie
vann de psychoanalyse en pleit hij voor meer psychogenetisch en sociogenetisch onderzoekk teneinde meer te kunnen begrijpen van de hele psychische en maatschappelijkee gedaanteveranderingen die civilisatieprocessen kenmerken.
48.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 397-409; id., 1982, Dl.2, pp. 302-311. Overigens benadruktt Elias dat angsten voor uiterlijke machten en innerlijke angsten in geen enkele
samenlevingg ontbreken. In de loop van het civilisatieproces wordt niet de ene soort
angstenn vervangen door de andere soort maar verandert de verhouding tussen
beidee in die zin dat de angsten voor uiterlijke machten kleiner worden en de innerlijkee angsten sterker. Hij voegt daar nog aan toe dat ieder als kind ervaring heeft
mett angsten voor anderen en dat de latere innerlijke angsten als volwassene samenhangenn met de eerdere angsten uit de kindertijd voor uiterlijke machten. Het doet
denkenn aan Weber's observatie dat elk mens als kind onder 'traditionele heerschappij'' heeft geleefd, in grote afhankelijkheid en met een sterk arbitraire autoriteit.
49.. De notie van 'circulaire causaliteit' is onder andere gebruikt door Gunnar
Myrdall in zijn studie naar (onder)ontwikkeling in Azië. De grondgedachte is dat
socialee processen in een samenleving beheerst worden door een constellatie van
krachtenn die zodanig op elkaar inwerken dat de status quo, bijvoorbeeld van armoedee en onderontwikkeling, steeds weer gereproduceerd wordt. Myrdal verbindt
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dezee notie met het idee van een 'vicieuze cirkel' maar wijst daarnaast ook op de
mogelijkheidd van het ontstaan van een 'virtuous circle' waardoor de status quo
doorbrokenn kan worden en structurele ontwikkeling op gang kan komen (Gunnar
Myrdal,, Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, 3 Vols., (Harmondsworth:: Penguin, 1968), Vol. Ill, pp. 1843-1878). Deze gedachte kan ook toegepast
wordenn in andere contexten: wanneer bijvoorbeeld krijgersidealen sterk verankerd
zijnn in een bepaalde civilisatie is de kans groot dat de staat beheerst zal worden door
eenn daardoor beïinvloede elite en de staat vaak met geweld zal optreden. Het hoge
niveauu van staatsgeweld zal weer bijdragen aan de continuering van gewelddadige
omgangsvormenn in de samenleving en mogelijk ook aan een violent nationaal zelfbeseff dat weer belemmerend werkt op de ontwikkeling van minder gewelddadige
omgangsvormen,, enzovoort.

50.. Zie over de civilisering van boerensamenlevingen A.J. Wichers, De oude
plattelandsbeschaving.plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overherigheid',
geningen:: Van Gorcum, 1965).
HOOFDSTUKK II
** In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zijn passages opgenomen uit mijn artikel "Nationalismee als sentiment en ressentiment", in: Koen Koch & Paul SchefFer, Het nut
vanvan Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit-, (Amsterdam: Ben Bakker,
1996),, pp. 69-84; in paragraaf 4 een door mij geschreven gedeelte uit een samen
mett Nico Wilterdink gepubliceerde bijdrage: Nico Wilterdink en Ton Zwaan,
"Nationalisme,, natievorming en modernisering", in: Ton Zwaan e.a. (red.), Het
EuropeesEuropees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa, (Amsterdam:
Boom/Siswo,, 1991), pp. 253-271, i.h.b. pp. 258-264.
Hett motto is afkomstig uit Charles Tilly, "Reflections on the History of Europeann State-Making", in: id., (ed.), The Formation of National States in Western Europe,rope, (Princeton, N.J.: Princeton U.P., 1975), pp. 3-83, i.h.b. p. 76.
1.. Tilly (ed.), 1975, pp. 18-19; Gianfranco Poggi, The Development of the Modern
State,State, (Stanford: Stanford U.P., 1978); Joseph Strayer, On the Medieval Origins of
thethe Modern State, (Princeton: Princeton U.P., 1970).
2.. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922), p.
29;; id., "Politik als Beruf [1919], in: id., Gesammelte Politische Schriften, (Tubingen:: J.C.B. Mohr, 1988 (1921)), pp. 505-560, i.h.b. p. 506.
3.. Weber, 1922, pp. 130-158, 724-752.
4.. Weber, 1922, pp. 97-102,114-119.
5.. Uit aantekeningen in het onvoltooide manuscript van hoofdstuk III (Machtgebilde.. "Nation") van het derde deel (Typen der Herrschaft) van Wirtschaft und
Gesellschafib\ï)ktGesellschafib\ï)kt 'dass Begriffund Entwicklung des Nationalstaats in allen historischenn Epochen nachgegangen werden sollte'. Cf. Weber, 1922, p. 630, noot 1.
Weberr schreef daar ook: 'Kultur-prestige und Macht-prestige sind eng verbündet'.
Diee aantekening kan ook gelezen worden als een van de methodische uitgangspuntenn van Elias' civilisatietheorie.
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6.. Cf. Max Weber, Staatssoziologie, {Hrsg. Johannes Winckelmann), (Berlin:
Dunckerr & Humblot, 1966); Raymond Aron, Main Currents in Sociological
Thought,Thought, 2 Vols., (Harmondsworth: Penguin, 1970 (1967)), Vol. 2, pp. 237-258; Julienn Freund, Sociologie de Max Weber, (Paris: PUF, 1983 (1966)), pp. 190-214.
7.. Cf. Elias, 1969, Bd.II, pp. 457-458, 471. Zie ook noot 5 hierboven.
8.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 142-160; Elias, 1982, Dl.2, pp. 112-125.
9.. Felix Gilbert (ed.), The Historical Essays ofOtto Hintze, (New York: Oxford
U.P.,, 1975). Er zijn vele frappante overeenkomsten tussen Hintze's inzichten in
staatsvormingsprocessenn en die van Elias, onder andere wat betreft de ontwikkelingg van de verhouding tussen koning en adel op langere termijn.
10.. Otto Hintze, "Military Organization and the Organization of the State", in:
Gilbertt (ed.), 1975, pp. 178-215, i.h.b. p. 183.
11.. Koen Koch, Over staat en statenvorming (Leiden: DSWO Press, 1993), p. 9,
87. .
12.. Anthony Giddens, The Nation-State and Violence, (Cambridge: Polity Press,
1985),, pp. 18-20; Poggi, 1978, pp. x-xiii.
13.. Charles Tilly (ed.), 1975, p. 27, 32; id., Coercion, Capital and European States,
ADAD 990-1992, (Oxford: Blackwell, 1992), pp. 2-3.
14.. Tilly (ed.), 1975, pp. 32, 34-35, 70; Koch, 1993, pp. 23-24, 218.
15.. Van de door Marx voorgenomen studie is een ontwerp-inhoudsopgave bewaardd gebleven, zie MEW, Bd. 3, (Berlin: Dietz Verlag, 1978), p. 537. Was deze
studiee wél geschreven, dan was wellicht niet alleen de economistische eenzijdigheid
vann het marxistisch denken uitgebleven maar misschien ook de communistische
politiekee praktijk een andere geweest.
16.. Zie voor het marxistisch staatsdebat in de jaren '70 bijvoorbeeld het themanummerr over staatstheorie van Te Elfder Ure, jrg. 23, nr. 3 (1976); Christoph Butterwegee (Hrsg.), Probleme der marxistischen Staatsdiskussion, (Köln: Pahl-Rugenstein,, 1977); Ralph Miliband, Marxism and Politics, (Oxford: Oxford U.P., 1977);
Tomm Nairn, "The Modern Janus", New Left Review, nr. 94 (1975), pp. 3-39. Zie
voorr kritische beschouwingen: G. van Benthem van den Bergh, "Is een marxistischee staatstheorie mogelijk?", in: id., De staat van geweld, (Amsterdam: Meulenhoff,, 1980), pp. 108-147, e n Koen Koch, "De nieuwe marxistische staatstheorie: de
(her)ontdekkingg van de grenzen van een structureel-functionalistisch paradigma",
in:: id., 1993, pp. 37-86.
17.. Theda Skocpol, States & Social Revolutions. A Comparative Analysis of France,ce, Russia & China, (Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 24-33.
18.. Skocpol, 1979, pp. 30-32. Deze visie is nauw verwant aan die van Otto Hintzee (zie ook noot 10).
19.. Herbert Blumer, Symbolic Interactionism. Perspective and Method (Engelwoodd Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969), pp. 147-148; Johan Goudsblom, Balans
vanvan de sociologie, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974), pp. 127-128.
20.. Tilly (ed.), 1975, p. 6; id., "States and Nationalism in Europe, 1492-1992",
TheoryTheory and Society, 23 (1994), pp. 131-146.
21.. H. Seton-Watson, Nations and States, (Londen: Methuen, 1977), p. 5. Cf.
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Benedictt Anderson, Imagined Communities, Reflections on on the Origin and Spread of
Nationalism,Nationalism, (Londen: Verso, 1983), p. 13.
22.. John Hutchinson en Anthony D. Smith (eds.), Nationalism, (Oxford/New
York:: Oxford U.P., 1994). PP- 3-1323.. Zie bijvoorbeeld de bijdragen in de sectie "Beyond Nationalism?" in: Hutchinsonn en Smith (eds.), 1994, pp. 287-325.
24.. J. Stalin, Het marxisme en het nationale en koloniale vraagstuk, (Amsterdam:
Pegasus,, 1939), pp- 5-14. Volgens Kolakowski schreef Stalin zijn artikel in 1912 in
opdrachtt van Lenin en met hulp van Bukharin, het was vooral bedoeld als een aanvall op de austro-marxisten Renner en Bauer, en op de Bund (de Algemene Unie
vann Joodse Arbeiders in Rusland). Stalin verwierp het idee van nationale culturele
autonomiee op basis van individueel zelfbeschikkingsrecht alsook de gedachte dat
dee Joden een natie vormden. Een doel was ook om een dam op te werpen tegen
mogelijkk toekomstig separatisme van niet-Russische bevolkingsgroepen in het
Russischee rijk (cf. Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, 3 Vols.,, (Oxford/Neww York: Oxford U.P., 1978-1981), Vol. 3, pp. 12-13). Nog in 1978 gaf Pierre
Vilarr onder het lemma 'Nation' in een Franse historische encyclopedie blijk van
zijnn bewondering voor Stalin's definitie: Jacques Ie Goff e.a., La Nouvelle Histoire,
(Parijs:: RETZ/C.E.P.L., 1978), pp. 44I-44*25.. Weber, 1922, pp. 619-630, i.h.b. 627.
26.. Max Weber, Gesammelte Aufidtze zur Soziologie und Sozialpolitik, (Tubingen:: J.C.B. Mohr, 1924), pp. 484-486; H.H. Gerth en C. Wright Mills (eds.),
FromFrom Max Weber: Essays in in Sociology, (New York: Oxford U.P., 1958), pp- I7I-I7927.. E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality,ality, (Cambridge: Cambridge U.P., 1993 (1990)), pp. 5-9.
28.. Anderson, 1983, pp. 15-16.
29.. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1983), pp. 1-7,
53-58.. Zie ook id., Encounters with Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1994). PP- 2 ° 46. .
30.. John Armstrong, Nations before Nationalism, (Chapel Hill: University of
Northh Carolina Press, 1982), pp. 3-11, 283-287; Otto Dann, Nation und Nationalismsms in Deutschland, 1/70-ippo, (Miinchen: C.H. Beck, 1993), pp. n-17; Liah Greenfeld,, Nationalism. Five Roads to Modernity, (Cambridge, Mass./Londen: Harvardd University Press, 1992), pp. 3-14; Anthony D. Smith, National Identity,
(Harmondsworth:: Penguin, 1991), p. 14» en id., The Ethnic Origins of Nations,
(Oxford:: Blackwell, 1986).
31.. Nico Wilterdink en Ton Zwaan, "Nationalisme, natievorming en modernisering",, in: Ton Zwaan e.a. (red.), Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievormingming in Europa, (Amsterdam: Boom/SISWO, 1991), pp. 253-271, i.h.b. 255; Ton
Zwaan,, "Nationalisme als sentiment en ressentiment", in: Koen Koch & Paul
Schefferr (red.), Het nut van Nederland, (Amsterdam: Bert Bakker, 1996), pp. 6984. .
32.. Deze drie dimensies van toenemende integratie als kern van het proces van
natievormingg zijn, met wisselende accenten, door verschillende auteurs onder-
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kend.. Zie voor een scherpe formulering: Norbert Elias, "Processes of state formationn and nation-building", in: Transactions of the jth World Congress of Sociology,
(Varna,, 1970, Sofia: ISA, 1972), Vol.III, pp. 274-284. Deze dimensies zijn ook deel
vann het overwegend impliciete theoretische kader in Eugen Weber, From Peasants
intointo Frenchmen, The Modernization Modernization of Rural France, 1870- 1914, (Londen
&& Windus, 1979).
33.. Dit aspect van natievorming staat onder andere centraal in de benadering
vann Gellner, cf. 1983, pp. 35-38; 1994, p. viii. Zie ook Eugen Weber, 1979, pp. 485496. .
34.. Max Weber (1922, p. 629) wees er al in het algemeen op dat het idee van 'de
natie'' vaak verbonden is met bepaalde 'cultuurgoederen', bijvoorbeeld taal, kunst,
religie,, en met een conceptie van een 'culturele missie'. Juist op die terreinen spelen
intellectuelenn en kunstenaars een leidende rol. Door vereenzelviging met 'de natie'
kunnenn zij ook meer gewicht geven aan hun eigen sociale positie binnen de samenleving.. Vele andere auteurs hebben in specifieke studies op hetzelfde verband geattendeerd.. Overigens kan ook het omgekeerde het geval zijn: door hun internationale,, kosmopolitische of universalistische oriëntatie kunnen kunstenaars en
intellectuelenn juist tamelijk immuun zijn voor nationalisme.

35.. Dit aspect van het proces van natievorming is onder andere benadrukt door
Cliffordd Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil
Politicss in the New States", in: id., The Interpretation of Cultures, (New York: Basic
Books,, 1973), pp. 255-310.
36.. Geïnspireerd door het ten dele voluntaristische en idealistische perspectief
vann Ernest Renan en Max Weber heeft vooral Anderson (1983) een sterk accent gelegdd op het 'imaginaire' karakter van naties. Ernestt Gellner laat zich soms verleiden
tott krasse uitspraken: 'Nationalisme is niet het ontstaan van zelfbewustzijn binnen
naties,, maar de uitvinding van naties waar die niet bestaan' (E. Gellner, Thought
andand Change, (Londen: Weidenfetd & Nicholson, 1964), p. 169, en soortgelijke beweringenn in Gellner, 1983, pp. 55-57, 124-125). Ook Hobsbawm neigt soms in die
richting:: Eric Hobsbawm, "Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914", in:
Ericc Hobsbawm en Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, (Cambridge:: Cambridge U.P., 1994 (1983)), pp. 263-307.
37.. Raymond Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, (Glasgow:: Fontana, 1976), pp. 178-180; Greenfeld, 1992, pp. 4-9.
38.. Dat de termen 'nationalist' en 'nationalistisch' in het Nederlands een ongunstigee klank hebben, weerspiegelt zowel het gevestigde karakter van de Nederlandsee natie, het dienovereenkomstig zwakke nationalisme in Nederland, als een
wijdverbreidee weerzin ten opzichte van fanatiserend uitgedragen politieke ideologieën. .
39.. Zie voor een overzicht van de oudere definities, typologieën en theorieën:
Anthonyy D. Smith, "Nationalism. A Trend Report and Bibliography", Current
Sociology/LaSociology/La Sociologie Contemporaine, Vol. XXI, nr. 3, (Parijs/Den Haag: Mout
1973);; voor een recent overzicht: John Breuilly, Nationalism and the State, (Manchester:: Manchester U.P., 1993, sec.ed.), pp. 404-424.
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40.. Norbert Elias, "Ein Exkurs über Nationalismus", in: id., Studiën über die
Deutschen,Deutschen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1989), pp. 159-222, i.h.b. 196.
41.. Zie voor het onderscheid en de veranderlijke balans tussen 'ik-' en 'wij-identicaties'' van mensen: Norbert Elias, Was ist Soziobgie?, (München: Juventa, 1970),
pp.. 132-139; id-, Die GeseUschaft der der Individuen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1987), pp.
209-310;; Goudsblom, 1974, pp. 124,161-167.
42.. Abram de Swaan, "Identificatie in uitdijende kring", Amsterdams Sociologischgisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24, i.h.b. 6. Cf. Nico H. Frijda, De emoties,ties, (Amsterdam: Bert Bakker, 1988), pp. 266-267, 34^ ff
43.. Greenfeld, 1992, p. 14; Hutchinson & Smith, 1994, p. 5. Greenfeld heeft
aannemelijkk gemaakt dat de moderne conceptie van de natie als een gemenebest
vann gelijkberechtigde (staats)burgers oorspronkelijk tot ontwikkeling gekomen is
inn Engeland in de 16e eeuw en zij beschouwt Engeland en Holland in de 17e en 18e
eeuww als de eerste naties ter wereld.
44.. Deze gedachtegang vormt, zij het met wisselende accenten, de kern van
zowell Anderson's (1983) als Gellner's benadering (1983) van het nationalisme; zie
ookk Zwaan, 1996, p. 71.
45.. Gellner, 1983, p. 1.
46.. Breuilly, 1993, pp. 2-3.
47.. Smith, 1973, p. 10; in een latere publicatie (Smith, 1991, p. 74) heeft Smith
eenn voorbehoud gemaakt bij de vijfde stelling op grond van het gegeven dat
sommigee 'vroege' nationalisten en 'culturele nationalisten' niet of nauwelijks
geïnteresseerdd waren in de verwerving van eigen staten. Dat neemt echter niet
wegg dat in zeer veel andere gevallen het verwerven van een hoge mate van politiekee autonomie en/of een eigen staat integraal deel is van de nationalistische
ideologie. .
48.. Clifford Geertz, "Ideology as a Cultural System", in: id., The Interpretation
ofof Cultures, 1973, pp. 193-233, i.h.b. 216, 220.
49.. Max Weber, 1922, pp. 619, 629.
50.. Geoffrey Barraclough, "The Revolt against the West. The Reaction of Asia
andd Africa to European Hegemony", in: id., An Introduction to Contemporary History,tory, (Harmondsworth: Penguin, 1967), pp. 153-198; Clifford Geertz, "After the
Revolution:: The Fate of Nationalism in the New States", in: id., 1973, pp. 234-254;
Miroslavv Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative
AnalysisAnalysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European
Nations,Nations, (Cambridge: Cambridge U.P., 1985), en id., "Das Biirgertum in den nationalenn Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Ein europaischer Vergleich", in: Jiirgenn Kocka (Hrsg.), Biirgertum im ip. Jahrhundert, 3 Bde., (München: DTV, 1988),
Bd.. 3, pp. 337-35951.. In de eerste decennia van de 20e eeuw werden sterke impulsen aan deze ontwikkelingg gegeven door zowel de Amerikaanse president Wilson met zijn 14 puntenn program uit 1918 als door de bolsjevisten onder Lenin die uit anti-imperialistischee en revolutionaire motieven de vroege nationalistische bewegingen in Azië
steunden. .
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52.. Smith, 1973, p. 30, 41; Tilly, 1992, pp. 63,116-117; id., 1994, p. 133.
53.. Breuilly, 1993, pp. 9-10.
54.. Het is van belang dit onderscheid steeds op te vatten als contingent, relatief
enn gradueel: beide varianten van nationalisme kunnen in hetzelfde land naast en
doorr elkaar bestaan, ze kunnen onder bepaalde omstandigheden ook in elkaar
overgaann of afwisselen. Het onderscheid is uitdrukkelijk attenderend bedoeld en
niett definitief, wat onverlet laat dat in sommige gevallen gematigde en in andere
extremee trekken geruime tijd kunnen domineren.
55.. Geciteerd in J.L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy. Political
TheoryTheory and Practice during the French Revolution and Beyond, (Harmondsworth:
Penguin,, 1986 (1952)), p. 74.
56.. Eugene Kamenka, "Political Nationalism - The Evolution of an Idea", in:
id.. (ed.), Nationalism, (Londen: Edward Arnold, 1976), p. n. Kamenka wijst er
ookk op dat het fundamentele concept van de Franse revolutie niet 'Fransman' was
maarr 'citoyen' in de zin van staatsburger, ongeacht etnische herkomst of culturele
traditie,, terwijl in het Duitse nationalisme - bij uitstek ten tijde van het nationaaisocialismee - 'Duits' en 'Duitser' de fundamentele begrippen waren. De 'Volksgenosse'' was geen staatsburger maar degene die juist vanwege etnische herkomst en
culturelee traditie, 'bloed' en 'ras', deel was van het volk.
57.. Geciteerd in Michael Hughes, Nationalism and Society. Germany 1800-194$,
(Londen:: Edward Arnold, 1988), p. 27.
58.. Cf. Smith, 1973, pp. 27-31. Het 'West/Oost'-onderscheid is naar voren gebrachtt door Hans Kohn, The Idea of of Nationalism, (New York: Macmillan, 1945) en
id.,, Nationalism: Its Meaning and History, (Princeton: Van Nostrand, 1955) en
wordtt genuanceerd gehanteerd door John Plamenatz, "Two Types of Nationalism",, in: Kamenka (ed.), 1976, pp. 23-36, en met een accent op het paralelle 'civiel/etnisch'-onderscheidd door Liah Greenfeld, 1992. Zie ook Gellner's ironische
schetss van de ontwikkeling van het nationalisme in het denkbeeldige Rumania,
vroegerr deel van het imperiële Megalomania, nu een zelfstandige volksrepubliek
(Gellner,, 1983, pp. 58-62).
59.. Bijvoorbeeld Jerome Blum, The European Peasantry from the Fifteenth to the
NineteenthNineteenth Century, (Washington: Service Center for Teachers of History, Publicationn no.33, z.j.); id., The End of the Old Order in Rural Europe, (Princeton: Princetonn U.P., 1978); Jack Goody, The Development of the Family and Marriage in Europe,rope, (Cambridge: Cambridge U.P., 1983).
60.. Cf. Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democrary.
LordLord and Peasant in the Making ofthe Modern World, (Boston: Beacon Press, 1967),
pp.. 413-42761.. Zie voor de percentages van de bevolking in de agrarische sector in Centraalenn Oost-Europa rond 1800 en 1850: Blum, 1978, p. 3, en rond 1930: Anthony Polonsky,, The Little Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1018, (Londen/Boston:: Routledge & Kegan Paul, 1975), p. 164. Zie ook T.H. Aston & C.H.E. Philpinn (eds.), The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development
inin Pre-Industrial Europe, (Cambridge: Cambridge U.P., 1985).
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62.. Cf. E.N. Williams, The Ancien Régime in Europe. Government and Society in
thethe Major States, 1648-178?, (Harmondsworth: Penguin, 1972), over Rusland: pp.
243-321;; Richard Pipes, Russia under the Old Regime, (Harmondsworth: Penguin,
19777 (1974)), i.h.b. pp. 191-220 (The Missing Bourgeoisie); Lord Kinross, The Ottomantoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire, (New York: Morrow
Quill,, 1977); Karen Barkey en Mark von Hagen (eds.), After Empire. Multiethnic
SocietiesSocieties and Nation-Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman and
HabsburgEmpires,HabsburgEmpires, (Boulder, Col./Oxford: Westview Press, 1997).
63.. Barkey en Von Hagen (eds.), 1997; Polonsky, 1975; Geoffrey Barraclough
(ed.),, The Times Atlas of World History, (Londen: Times Books, 1979), pp. I97> 2I 464.. Dit argument is in een andere vorm ook gehanteerd door Hugh SetonWatsonn bij zijn onderscheid tussen 'oude' en 'nieuwe naties'. Hij betoogt dat in de
oudee naties (meest in het westen maar ook de Poolse, Hongaarse en Russische)
tegenn het einde van de 18e eeuw al een nationaal bewustzijn en een nationale identiteitt aanwezig waren — dus vóórdat de politieke doctrine van het nationalisme
werdd geformuleerd - terwijl in de nieuwe naties de vorming van een nationaal bewustzijnn gepaard ging met de ontwikkeling van nationalistische bewegingen (Cf.
Hughh Seton-Watson, "Old and New Nations", in: Hutchinson & Smitii, 1994,
pp.. 134-137, en Seton-Watson, 1977).
65.. Het relatieve succes van de liberale en democratische principes in West-Europaa was uiteraard nauw verbonden met de betrekkelijk vroeg ingezette transitie
vann een agrarische naar een industriële samenleving en de toenemende dominantie
vann de burgerlijke strata in de 19e eeuw.
66.66. Greenfeld heeft deze ontwikkeling voor het Russische en het Duitse nationalismee uitvoerig belicht (cf. Greenfeld, 1992, pp. 14-17, 222-235, 250-274, 332-333,
371-395)-67.. In 1917 was 80% van de bevolking in het Russische keizerrijk actiefin de agrarischee sector; in de Baltische staten, Polen, Hongarije, Roemenië, Joegoslavië,
Bulgarijee en Albanië varieerde dit percentage in 1930 van ruim 50% tot omstreeks
80%.. Met een percentage van 33% was Tsjecho-Slowakije de enige uitzondering.
Cf.. Polonsky, 1975, p. 164.
68.. In de zeer veelzijdige reader van Hutchinson en Smith over nationalisme
(1994)) komen de begrippen 'civilisatie' en 'civilisering' vrijwel niet voor. Invloedrijkee recente auteurs over nationalisme als Gellner en Benedia Anderson bedienen
zichh wel van het begrip 'cultuur' maar zonder verbindingen te leggen met civiliseringg als lange-termijnproces.
69.. Emile Durkheim, "The State and Patriotism", in: Anthony Giddens (ed.),
DurkheimDurkheim on Politics and the State, (Cambridge: Polity Press, 1986), pp. 194-204,
i.h.b.. p. 201 (waarschijnlijk omstreeks 1905 geschreven, voor het eerst in het Frans
gepubliceerdd in 1950).
70.. Durkheim, 1986, p. 204.
71.. Elias, 1969 (1939), Bd. I, pp. 1-64; Lucien Febvre, "'Civilisation': evolution
off a word and a group of ideas" (1930), in: Peter Burke (ed.), A New Kind of History,ry, (Londen: Routledge & Kegan Paul, 1973), pp. 219-257; J. Goudsblom, Nihilis407 7
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meme en cultuur, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977 (i960)), pp.
57-103;; J. Huizinga, Geschonden Wereld, (Haarlem: Tjeenk Willink, 1945), pp. 7-26
(Terminologiee van het verschijnsel beschaving); Werner Kaegi, "Over het begrip
cultuurgeschiedenis",, in: H.R. Hoetink (red.), Werner Kaegi als universeel histori- historicus,cus, (Amsterdam: Meulenhoff, 1977), pp. 179-192; Raymond Williams, 1976, pp.
48-500 (Civilization), 76-82 (Culture).
72.. Goudsblom, 1977, pp. 57-65.
73.. Goudsblom, 1977, p. xii.
74.. Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory, (New York: Crowell,
1968),, pp. 250-318; Frans Hüsken, "Cultuur als conflict", in: Ad Borsboom, Frans
Hüsken,, Willem Wolters, Veld winnen. Drie inauguraties in de antropologie, (Nijmegen:: Vakgroep Culturele Antropologie, 1998), pp. 37-69.
75.. Radicaal anti-humanisme behoorde tot de kern van de extreme vormen van
nationalismee die in de ideologie en praktijk van het fascisme en het nationaal-socialismee belichaamd waren, cf. Zeev Sternhell, "Fascist Ideology", in: Walter Laqueur,, Fascism, (Harmondsworth: Penguin, 1979 (1976)), pp. 325-406.
76.. Frank E. Manuel, The Prophets of Paris. Turgot, Condorcet, Saint-Simon,
Fourier,Fourier, Comte, (New York: Harper & Row, 1965), p. 65.
77.. Cf. J. Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias, (Amsterdam: Meulenhoff,, 1987), pp. 58-60,163-166,174-176.
78.. Zie Jonathan Fletcher, "Towards a Theory of Decivilizing Processes", Amsterdamssterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 22, nr. 2 (1995), pp. 283-296, en id., Violence
andand Civilization. An Introduction to the Work of Norbert Elias, (Cambridge: Polity
Press,, 1997), i.h.b. pp. 82-87, w a a r Fletcher een aantal criteria voor civilisering en
deciviliseringg onderscheidt.
79.. Stephen Mennell, Civilization and the Human Self-image, (Oxford: Blackwell,, 1987), pp.227-228, 246-250, en id., "Civilizing and Decivilizing Processes",
in:: Johan Goudsblom, Eric Jones en Stephen Mennell, The Course of Human History,tory, (NewYork/Londen: M.E.Sharpe, 1996), pp. 101-116, i.h.b. p. 109.
80.. Fletcher, 1997, pp. 83-85; Mennell, 1996, pp.m-112.
81.. Cf. Abram de Swaan, "Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten
overr Rwanda", Amsterdams Sociologisch Tijdschrifi, jrg. 24. nr. 1 (1997), pp. 3-23.
H O O F D S T U KK I I I

** Dit hoofdstuk berust ten dele op twee congresbijdragen mijnerzijds: 'Politiek
geweld,, maatschappelijke structuur en burgerlijke civilisatie' (Conferentie 'Civilisatietheorieënn en civilisatieprocessen, Amsterdam, 17-18 december 1981) en 'Staatsvormingg en politiek geweld in Nederland in vergelijkend perspectief (Congres
'Geschiedbeoefeningg in Nederland: Balans en perspectief, Utrecht, 22-24 m e '
1986).. Herziene versies daarvan zijn later gepubliceerd: "Politiek geweld, maatschappelijkee structuur en burgerlijke civilisatie. Een verkenning van de binnenstatelijkee geweldpleging in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, 16481960",, Sociologisch Tijdschrifi, jrg. 9, nr. 3 (1982), pp. 433-475, en "Staatsvormingen
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politiekk geweld in Nederland in vergelijkend perspectieF, Het ontstaan van industriëletriële samenlevingen (Tekstbundel), (Heerlen: Open Universiteit, 1990), pp. 37'49Hett eerstgenoemde artikel is aanleiding geweest tot een discussie met de historicuss Rudolf Dekker, zie zijn bijdragen: "'Politiek geweld' en het proces van staatsvormingg in de geschiedenis van de Nederlanden" en "Ontwikkelingsperspectief of
gezichtsbedrog?",, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift-, jrg. io, nr. 2 (1983), pp. 335352,, en idem, jrg. 10, nr. 3 (1983), pp. 593-596, en mijn reacties: "Politiek geweld in
ontwikkelingsperspectief'' en "Nogmaals politiek geweld in ontwikkelingsperspectief',, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 2 (1983), pp. 353-368, en idem,
jrg.. 10, nr. 3 (1983), pp. 597-601. Zie ook het commentaar hierop van Wayne te
Brake,, "Violence in die Dutch Patriot Revolution", Comparative Studies in Society
andand History, Vol. 30, nr. 1 (1988), pp. 143-163.
Hett motto bij dit hoofdstuk is ontleend aan: William Temple, Observations
uponupon the United Provinces (1672), in vertaling en met een inleiding uitgegeven door
D J .. Roorda onder de titel Ambassadeur in de Lage Landen, (Haarlem: Fibula-Van
Dishoeck,, 1978), p. 133.
1.. Cf. Nico Wilterdink, "Inleiding", Herman Franke e.a. (red.), Alledaags en ongewoongewoon geweld, (Themanummer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3
(1991)),, pp. 7-12.
2.. De mogelijkheid van geweldpleging is inherent aan het menselijk bestaan en
inn alle betrekkingen tussen mensen kan geweld zich voordoen, maar zowel bij het
plegenn van geweld als bij de waardering van geweld spelen leerprocessen een belangrijkee rol. De potentie tot geweld kan dus niet afgeschaft worden en daarom is
eenn geweldsvrije samenleving niet wel denkbaar, maar mensen kunnen, individueell en collectief, wel leren geweldpleging meer en beter te beheersen.
3.. A. Hoogerwerf, Geweld in Nederland, (Assen: Van Gorcum, 1996), p. 1, 8-9;
R.. Römkens, Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties, (Amsterdam: SUA,
1989);; N. Draijer, Seksuele traumatisering in de jeugd: Lange termijn gevolgen van
seksueelseksueel misbruik van meisjes door verwanten, (Amsterdam: SUA, 1990); zie voor een
besprekingg van de gegevens van beide laatste auteurs: Christien Brinkgreve en Rinekee van Daalen, "Huiselijk geweld", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18,
nr.. 3 (1991), pp. 138-164.
4.. Zoals bekend is het begrip 'geweld' zeer ruim, kan het niet scherp gedefinieerdd worden en is er een doorlopende discussie over de betekenissen van geweld.
Mett 'geweld' wordt hier primair gedoeld op het dreigen met en gebruiken van fysiekk geweld. Definitieproblemen worden besproken door Charles Tilly, From Mobilizationbilization to Revolution, (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 172-188, en
Davidd Riches, "The Phenomenon of Violence", in: idem (ed.), The Anthropology of
Violence,Violence, (Oxford: Blackwell, 1986), pp. 1-27. Overzichten van algemene dieoretischee beschouwingen over geweld vanuit verschillende disciplines geven Erich
Fromm,, The Anatomy of Human Destructiveness, (Harmondsworth: Penguin, 1982
(1974)),, en James Rule, Theories of of Civil Violence, (Berkeley: University of Californiaa Press, 1988).
5.. Herman Franke, "Geweldscriminaliteit in Nederland. Een historisch-socio409 9
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logischee analyse", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3 (1991), pp. 13-45;
Pieterr Spierenburg, "Lange termijn trends in doodslag. Theoretische overdenkingenn en Nederlands bewijsmateriaal, i5de-20ste eeuw", Amsterdams Sociobgisch
Tijdschrift,Tijdschrift, jrg. zo, nr. 1 (1993), pp. 66-106.
6.. Jean-Claude Chesnais, Histoire de la Violence en Occident de 1800 a nos jours,
(Paris:: Laffont, 1981), pp. 44-77.
7.. W.J.M, de Haan, 't Kon minder. Geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteitteit van veiligheidszorg, (Deventer: Gouda Quint, 1997); Franke, 1991, p. 27, 30, 32;
Spierenburg,, 1993, p. 92-93,102.
8.. Franke, 1991, p. 42; Hoogerwerf, 1996, p. 34; de Haan, 1997, p. 4, 24.
9.. P. van Reenen, Overheidsgeweld. Een sociologische studie van de dynamiek van
hethet geweldsmonopolie, (Alphen aan den Rijn: Samsom, 1979).
10.. Hoogerwerf, 1996, p. 34. In dezelfde periode kwamen in België 81 mensen
doorr politiek geweld om, in West-Duitsland 61, in Frankrijk 164, in het Verenigd
Koninkrijkk 1463.
11.. Hoogerwerf, 1996, p. 34; Franke, 1991, p. 13.
12.. Anton Blok heeft betoogd dat de tegenwoordig gangbare aanduiding 'zinlooss geweld' bij voorbaat het onderzoek naar de zin van geweldpleging in voorkomendee gevallen ernstig belemmerd, cf. Anton Blok, "Zinloos en zinvol geweld",
AmsterdamsAmsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3 (1991), pp. 189-207.
13.. Het inventariserende overzicht van de politieke geweldpleging is overwegendd gebaseerd op H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, 6 Dln., (Utrecht/
Antwerpen:: Het Spectrum, 1972-1973, 2e ed.); R.M. Dekker, "Oproeren in de
provinciee Holland", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1977/9, pp. 299-329;
idem,, "Vrouwen in oproeren in de Republiek", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,nis, 1978/12, pp. 305-316; idem, Holland in beroering. Oproeren in de ijde en iSde
eeuw,eeuw, (Baarn: Ambo, 1982); R.M. Dekker (red.), Oproeren in Holland gezien door
tijdgenoten,tijdgenoten, (Assen: Van Gorcum, 1979); J.A. Faber, "De Noordelijke Nederlandenn van 1480 tot 1780", in: Algemene Geschiedenis der der Nederlanden (AGN, 15 Dln.),
Dl.. 5, (Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980), pp. 196-251; K.D.H. Haley, "De Republiekk in de tijd van het eerste stadhouderloze tijdperk", in: AGN, Dl. 8 (1979),
pp.. 266-281; J. Hovy, "Institutioneel onvermogen in de 18e eeuw", in: AGN, Dl. 9
(1980),, pp. 126-138; H.P.H. Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de lage landen in
jaartallen,jaartallen, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974, 2e ed.); J.A.F, de Jongste,
"Eenn bewind op zijn smalst. Het politiek bedrijfin de jaren 1727-1747", in: AGN,
Dl.. 9 (1980), pp. 44-59 (a); idem, "De Republiek onder het erfstadhouderschap",
in:: AGN, Dl. 9 (1980), pp. 73-91 (b); E.H. Kossmann, De Lage Landen, 1780-1940,
(Amsterdam:: Elsevier, 1976); idem, De Lage Landen, 1780/1980. Twee eeuwen Nederlandenderlanden België, Deel II1914-1980, (Amsterdam: Elsevier, 1986); Jan en Annie Romein,, De lage landen bij de zee, (Amsterdam: Querido, 1973 (1934)); D J . Roorda,
PartijPartij en factie: de oproeren van 1672 in Holland en Zeeland (Groningen: Wolters
Noordhoff,, 1978); idem, "De Republiek in de tijd van stadhouder Willem III,
1672-1702",, in: AGN, Dl. 8 (1979), pp. 282-296; Simon Schama, Patriots and and Liberators.rators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, (New York: Knopf, 1977); AJ.
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Veenendaal,, "De Republiek voor het laatst als grote mogendheid, 1702-1727", in:
AGN,AGN, Dl. 9 {1980), pp. 16-30; C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratiecratie in Nederland, 1780-1848, (Heerlen: Winants, 1965); idem, "Oud en modern.
Dee Republiek 1780-1795", in: AGN, Dl. 9 (1980), pp. 113-125.
14.. Deze visie op het ontstaan van Nederland is sterk beïnvloed door Johan
Goudsblom'ss "De Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief'
(1979),, opgenomen in: J. Goudsblom, Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische
stukken,stukken, (Amsterdam: Meulenhoff, 1988), pp. 30-68. Zie over de Opstand: Geoffreyy Parker, The Dutch Revolt, (Harmondsworth: Pelican 1979 (1977); J.W.
Smit,, "The Netherlands Revolution", in: Robert Forster en Jack P. Greene (eds.),
PreconditonsPreconditons of Revolution in Early Modern Europe, (Baltimore-Londen, 1970), pp.
19-54;; J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand,stand, 1555-1580, (Amsterdam: Uitgeverij Balans, 1994); Perez Zagorin, Rebels &
Rulers,Rulers, 1500-1660, 2 Din., (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp. 87129. .

15.. Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 14J7-1806,
(Oxford:: Clarendon Press, 1995), pp. 9-20.
16.. Israel, 1995, pp. 21-29; A.G. Jongkees, "Vorming van de Bourgondische
staat",, in: AGN, Dl. 4 (1980), pp. 184-200.
17.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetischenetische Untersuchungen, 2 Din., (Bern/Miinchen: Francke Verlag, 1969 (1939)),
Dl.. 2, pp. 8-13, 17-37, 12.3-129, 142-221; Joseph Strayer, On the Medieval Origins of
thethe Modern State, (Princeton: Princeton University Press, 1970); Charles Tilly,
"Reflectionss on the History of European State-making", in: idem (ed.), The Formationmation of States in Western Europe, (Princeton: Princeton University Press, 1975),
pp.. 3-83; Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD ppo-ipp2, (Oxford:: Blackwell, 1992 (1990)), pp. 1-95, legt een zeer sterk accent op oorlogvoering
alss drijvende kracht in staatsvorming.
18.. Italiaanse staten in de 15e eeuw beschikten als eersten over staande legertjes;
hett Franse koninkrijk dat tussen 1450 en 1478 vorm kreeg, was in staat een beroepslegerr van circa 25.000 man op de been te houden. Dat leger bleek in staat de Engelsenn uit Frankrijk te verdrijven (1453) en in hoog tempo Bourgondië te veroveren na
dee dood van Karel de Stoute in 1477. Cf. Geoffrey Parker, "The 'Military Revolution,, 1560-1660' - a Myth?", in: idem, Spain and the Netherlands, 155P-165P. Ten
Studies,Studies, (Glasgow: Fontana, 1979), pp. 86-103; William H. McNeill, "The Businesss of War in Europe, 1000-1600", in: idem, The Pursuit of Power. Technology,
ArmedArmed Force and Society since AD. 1000, (Chicago: University of Chicago Press,
1982),, pp. 63-116.
19.. Jongkees, 1980; J. van Rompaey, "De Bourgondische staatsinstellingen",
P.H.D.. Leupen, "De representatieve instellingen in het Noorden, 1384-1482",
P.H.D.. Leupen, "De betrekkingen tussen kerk en staat tijdens de Bourgondiërs",
in:: AGN, Dl. 4 (1980), pp. 136-155,164-171, 387-391.
20.. Jongkees, 1980, pp. 184-185,188,191-193.
21.21. Zie voor het 'koningsmechanisme': Elias, 1969, Dl. 2, pp. 236-279 en Step411 1
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henn Mennell, Norbert Elias. Civilization and the Human Self-image, (Oxford:
Blackwell,, 1989), pp. 66-79. Elias' visie is vooral gebaseerd op onderzoek naar de
ontwikkelingvann de Franse staat; in de Bourgondische en Habsburgse Nederlandenn verliep de ontwikkeling ten dele anders: Israel, 1995, p. 39; W.P. Blockmans en
J.. van Herwaarden, "De Nederlanden van 1493 tot 1555: binnenlandse en buitenlandsee politiek", in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 443-491, i.h.b. 445, 489 voor een genuanceerdee bijstelling van Elias' theoretische inzichten op dit punt.

22.. Israel, 1995, pp. 28-35; R- v a n Uytven, "Crisis als cesuur, 1482-1494", in:
AGN,AGN, Dl. 5 (1980), pp. 420-435.
23.. Van Uytven, 1980.
24.. Parker, The Dutch Revolt, (1979), pp. 37-45, en idem, Spain and the Netherlandslands (1979), pp. 17-43, geeft een uitvoerig beeld van de gecompliceerde opgaven en
lastenn van het centrale hof en de toenemende belastingen. Israel, 1995, p. 39, stelt
datt tijdens het bewind van Karel V diens belastingrevenuen uit de Nederlanden
vervijfvoudigden. .
25.. Israel, 1995, pp. 55-73; A.F. Meilink, "Territoriale afronding der Nederlanden",, in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 492-505.
26.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 482-484; H. de Schepper, "De
burgerlijkee overheden en hun permanente kaders", in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 312349,, i.h.b. p. 313.
27.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 486-487; Israel, 1995, pp. 132-135;
Dee Schepper, 1980, pp. 322-323, 331-336. De sociogenese van het belastingmonopoliee (Elias, 1969, Dl. 2, pp. 279-311) is in de Nederlanden ten dele anders verlopen en
heeftt langer geduurd dan in Frankrijk. Bovendien is de strijd om de beschikkingsmachtt over de belastingen in het noorden uiteindelijk ten nadele van de koning
beslecht. .
28.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 471-476. De auteurs wijzen erop
datt de vernedering van Gent - tot het einde van de 15e eeuw de voornaamste stad
vann de Nederlanden - in 1540 het einde symboliseert van het streven naar stadstatenn tegenover de ontwikkeling van gecentraliseerde territoriale staten.
29.. De kerkelijke organisatie van de Nederlanden - veel ouder dan de politieke
-- viel oorspronkelijk niet samen met de politieke grenzen van de Nederlanden die
pass in 1548 ontstonden. De bisdommen in de Nederlanden ressorteerden tot 1559
voornamelijkk onder de aartsbisdommen van Keulen en van Reims. Ten tijde van
hett Bourgondische rijk waren er plannen voor een Bourgondische kerkprovincie
enn ten tijde van Karel V werden twee plannen gemaakt voor een Nederlandse kerkprovinciee die zou samenvallen met de Habsburgse Nederlanden. In 1559 bereikte
Philipss II en de paus overeenstemming over een geheim plan dat voorzag in de vormingg van veenien nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder leiding van een
nieuww aartsbisdom Mechelen, onder gelijktijdige verbreking van de banden met
Keulenn en Reims. Zowel binnen als buiten de kerkelijke organisatie in de Nederlandenn stuitte dit plan op ernstige financiële en politieke bezwaren en de invoering
vanaff 1561 vormde mede een motief voor de Opstand. Cf. L.J. Rogier, Eenheiden
scheiding.scheiding. Geschiedenis der Nederlanden, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 198
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{1968)),, pp. 50-57,71-78; Woltjer, 1994, pp. 18-31; Parker, The Dutch Revolt, (1979),
pp.. 47-48; Israel, 1995, pp. 74-76,100-101,141-144.
30.. Woltjer, 1994, pp. 27-30; Parker, The Dutch Revolt, (1979), pp. 37, 61-64; Israel,, 1995, pp. 74-100, 156-157. Volgens Parker bedroeg het aantal geëxecuteerden
wegenss 'ketterij' in de Nederlanden tijdens het bewind van Karel V 'tenminste
2000';; Israel noemt een totaal van 1300. Gedurende de jaren van repressie onder
Alvaa (1567-1571) werden 8.950 personen door de door hem ingestelde Raad van Beroertenn (de 'Bloedraad') onderzocht en veroordeeld wegens 'verraad', 'ketterij' of
beide;; daarvan werden er ruim 1000 geëxecuteerd. Volgens een koninklijk edict
vann 1550 — bedoeld om de juridische grondslag van de inquisitie te verstevigen —
werdenn 'ketterij' en de verspreiding van 'ketterse' geschriften bestraft met de doodstraff en confiscatie van alle bezittingen. Mannen die hun 'ketterij' toegaven, diendenn onthoofd te worden, vrouwen levend begraven; degenen die volhardden,
diendenn levend verbrand te worden.
31.. Charles Tilly heeft betoogd dat nagenoeg al het staatsbestuur in Europa voor
hett einde van de 18e eeuw 'indirect' bestuur was, waarbij de centrale macht in hoge
matee afhankelijk bleef van medewerking van relatief machtige autoriteiten op lageree niveau's. Dat bracht altijd risico's mee: van gebrek aan loyaliteit tot corruptie en
rebellie.. Charles Tilly, 1992, p. 25.
32.. Het uitkristalliseren van de naam van deze streken heeft enkele eeuwen geduurd.. In de 15e eeuw, ten tijde van het Bourgondische rijk, waren de aanduidingenn 'Landen van herwaerts overe', 'Païs de par decha', 'noz Pais d'embas' en 'Nyderlan(n)de'' gangbaar, in Duitse stukken ook de naam 'Ni(e)dererblanden' en een
enkelee keer 'Niderlandt'. In de 16e eeuw 'Païs Bas' en 'Paises Baxos', soms 'Vlaend(e)ren'' of'Fiandra' voor het geheel. Alle gewesten samen werden in het buitenlandd ook wel als 'nazione fiammingha' aangeduid. Het meervoud is in de buitenlandsee naamgeving blijven domineren, binnenlands werd mettertijd, waarschijnlijk
voorall in de latere 18e eeuw, het enkelvoud gangbaar, al schreven i6e-eeuwse humanistenn al over 'Belgium' en zongen de geuzen over 'Nederlandt'. Cf. de Schepper,
1980,, p. 315.
33.. Een overzicht van de oudere historiografie geeft G. de Bruin, "De geschiedschrijvingg over de Nederlandse Opstand", in: W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend
geschiedbeeld.geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 194s, (Utercht/Antwerpen: Het Spectrum,, 1983), pp. 48-82. Hij schrijft (p. 50): 'Pas de laatste decennia is duidelijk gewordenn hoe weinig de Nederlanden in de 16e eeuw als een politieke en maatschappelijkee eenheid beschouwd moeten worden'. In de recente studie van Israel wordt
onderr andere betoogd dat 'noord' en 'zuid' al ver voor de Opstand sterk van elkaar
verschildenn (Israel, 1995, pp. v-vii).
34.. Bij het Groot-Privilege voor Holland en Zeeland uit 1477 werd op aandringenn van de staten van beide gewesten onder meer vastgesteld dat 'Dietsch' de
bestuurlijkee taal diende te zijn in plaats van Frans en dat vreemden, gedoeld werd
voorall op Vlamingen en Brabanders, geen functies in bestuur en rechtspraak in
beidee gewesten konden vervullen maar deze voorbehouden waren aan autochtonen.. Cf. H.P.H. Jansen, "Holland-Zeeland, 1433-1482", in: AGN, Dl. 4 (1980),
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pp.. 271-291, i.h.b. 290; De Schepper, 1980, p. 315; Israel, 1995, pp. 28-29, 57-58.
35.. De begrippen 'revolutie' en 'burgeroorlog' worden algemeen gebruikt maar
kunnen,, gezien hun complexiteit, zonder nadere bepaling gemakkelijk misleidend
werken.. Er was zeker sprake van een 'revolutionaire situatie' in de zin die Charles
Tillyy daaraan gegeven heeft: een situatie waarin meerdere gewapende partijen binnenn een heerschappijeenheid elkaar met geweld de soevereiniteit betwisten. Ook
kann gesproken worden van een 'politieke revolutie': de staatsstructuur werd door
dee Opstand ten dele veranderd en de beschikking over politieke macht op verschillendee niveaus binnen de Republiek kwam uiteindelijk deels in andere handen terecht.. Maar een 'sociale revolutie' was de Opstand niet: de klassestructuur en de
bezitsverhoudingenn ondergingen geen ingrijpende wijzigingen en het hele conflict
kann slechts zeer ten dele in termen van strijd tussen klassen begrepen worden. Cf.
Charless Tilly, 1978, pp. 189-222; Theda Skocpol, States and Social Revolutions. A
ComparativeComparative Analysis of France, Russia, and China, {Cambridge: Cambridge U
versityy Press, 1979), pp. 3-43; Perez Zagorin, 1982, Dl. 1, pp. 3-57. De primaire betekeniss van 'burgeroorlog' is: oorlog russen inwoners van dezelfde staat of hetzelfde
land.. De Nederlanden in de tweede helft van de 16e eeuw kunnen echter niet zonderr meer beschouwd worden als één staat of land, en 'burgers' waren de meeste inwonerss niet.
36.. Cf. Perez Zagorin, 1982, Dl. 2, pp. 116-120.
37.. Geoffrey Parker, "War and Economie Change: the Economie Costs of the
Dutchh Revolt", in: idem, Spain and the Netherlands, 1979, pp. 177-203.
38.. A.Th. van Deursen, "Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden,
1579-1780",, in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 350-387; Israel, 1995, pp. 276-306; S.J. Fockemaa Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, (Amsterdam: Noordhollandschee Uitgeversmij., i960); H. Wansink, "Holland and Six Allies: The Republic
off the Seven United Provinces", in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann (eds.), Britain
andand the Netherlands, Vol. 4, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971), pp. 133-155- Om
dee interne orde te handhaven beschikten de stadsregeringen over een klein aantal
gerechtsdienarenn en een nachtwacht; ook konden lagere stedelijke beambten wordenn ingezet. Voor hetzelfde doel en ter verdediging van de steden tegen aanvallen
vann buitenaf bestonden voorts stadssoldaten en schutterijen. De laatste waren militairr georganiseerd met officieren uit regentenfamilies en de hogere burgerij en
manschappenn uit de burgerlijke middenklasse; de lagere strata hadden geen toegangg tot de schutterijen. Ook waren er in vele steden garnizoenen van soldaten die
inn dienst stonden van de Staten van de betreffende provincie (Dekker, 1982, pp.
95-98;; Fockema Andreae, i960, pp. 116-120).
39.. Willem Frederik, stadhouder van Friesland, had een dergelijke aanval al in
16499 gesuggereerd aan Willem II. Ook Frederik Hendrik had de wens gekoesterd
Amsterdamm te onderwerpen. Dat gebeurde echter niet - de regenten sloten vrede
mett Spanje, aanvankelijk tegen de wens van Frederik Hendrik in, die overigens
kortt voor de vrede overleed. Cf. Brugmans, 1973, Dl. 3, pp. 55-72; Israel, 1995, pp.
595-609. .
40.. Brugmans, 1973, Dl. 3, pp. 70-71.
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41.. Alleen het Franse invasie-leger was met bijna 130.000 man al vier maal zo
groott als het Staatse leger in 1672, dat overigens kort daarop werd uitgebreid tot
100.0000 man. Zie over de binnenlandse situatie: Roorda, 1972; Israel, 1995, pp.
796-825. .
42.. Johan de Witt was van 1653 tot 1672 pensionaris van de Staten van Holland
enn voerde voor een groot deel de buitenlandse politiek. Hij werd verantwoordelijk
gehoudenn voor de catastrofe van 1672 en voor de oppositie tegen de stadhouder.
Enkelee maanden na zijn terugtreden werd hij samen met zijn broer Cornells in
Denn Haag in het openbaar op gruwelijke wijze vermoord. De lijken werden met
hett hoofd naar beneden opgehangen, delen werden afgesneden, geroosterd en opgegeten.. Cf. Israel, 1995, p. 803.
43.. Dekker, 1977; 1978; 1982, p. 24.
44.. Het Tabaksoproer brak uit doordat de stadsregering van Haarlem het roken
vann tabak in het openbaar verbood op straffe van boete en enkele lieden die niet
kondenn betalen de kleren liet ontnemen. Later kwamen ook grieven over belastingenn boven. Ook het Aansprekersoproer was complexer dan een protest tegen een
nieuwee regeling op het begraven; zie ooggetuigeverslagen van Jan Trioen (Haarlem)) en Joris Craffurd (Amsterdam) in Dekker (red.), 1979, en Brugmans, 1973,
Dl.. 3, pp. 339-350.
45.. Roorda, 1978, p. 81.
46.. '(••) het aantal dodelijke slachtoffers in de loop van twee eeuwen is op de
vingerss van één hand te tellen', schrijft Dekker (1982, p. 144).
47.. Veel belastingen werden voor een bepaalde periode in het openbaar verpacht.. De meest biedende kreeg het recht de belasting te innen en moest die afdragenn aan de lokale of provinciale overheid. Belastingen waren overal in het vroegmodernee Europa periodiek een belangrijke aanleiding tot oproer en rebellie, cf.
Gabriell Ardant, "Financial Policy and Economie Infrastructure of Modern States
andd Nations", in: Charles Tilly (ed.), The Formation Formation of National States in Western
Europe,Europe, (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 164-242.
48.. Dekker, 1977, p. 315.
49.. Het 'verzetten van de wet' betekende dat een aantal leden van de vroedschap
off de burgemeesters onder bijzondere politieke druk vervangen werden door anderen.. Bij de 'plooierijen' ging het deels om protesten van de politiek buitengesloten
burgerij,, deels om conflicten tussen 'de nieuwe plooi' — een aantal families die een
plaatss wensten in de stadsregering - en 'de oude plooi' - families die een dergelijke
plaatss al bezaten.
50.. Cf. Israel, 1995, pp. 959-969; A.H. Wertheim - Gijse Weenink, Democratischesche bewegingen in Gelderland, 1672-179$, (Amsterdam: Van Gennep, 1973); W.F.
Wertheimm en A.H. Wertheim - Gijse Weenink, Burgers in verzet tegen regentenheerschappij.heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht, 1703-1706, (Amsterdam: Van Gennep,
1976).. De laatste twee auteurs leggen een sterk accent op de klassenstrijd: 'het
(ging)) hier in wezen om een klassenstrijd' (1976, p. 120).
51.. Israel, 1995, p. 1067-1078; de Jongste, 1980 (b), pp. 78, 83-84; Brugmans,
1973,, Dl. 4, pp. 51-73.
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52.. Binnen de beweging waren grofweg twee stromingen. De 'gematigden' wildenn onder andere afschaffing van misbruiken bij de vergeving van ambten, herstel
vann gildenrechten en verkiezing van de krijgsraad - het orgaan dat binnen de
schutterijenn de tucht handhaafde - door en uit de burgerij. De 'radicalen' wensten
ditt ook maar wilden bovendien burgemeesters en schepenen door de burgerij laten
kiezenn en afschaffing van de belastingverpachting en de accijnzen. De eisen van de
gematigdenn waren mede in overleg met het stadhouderlijk hof opgesteld.
53.. de Jongste, 1980 (b), p. 85; Brugmans, 1973, Dl. 4, pp. 71-73.
54.. de Jongste, 1980 (b), p. 88-89.
55.. Israel, 1995, pp. 1098-1112; Schama, 1977, pp. 87 ff.; de Wit, 1980.
56.. de Wit, 1980, p. 115; hij schrijft dat het stadhouderlijk hof over een periode
vann drie jaar f400.000,- uitgaf om betogingen en rellen te organiseren.
57.. Bij de Pruisische inval was de stad Gorcum bij wijze van 'voorbeeld' vrij
zwaarr beschoten en geplunderd. Wat de justitiële repressie betreft: bij verstek werdenn vier doodvonnissen uitgesproken; in de stad Utrecht werden van zesendertig
burgerss en oppositionele regenten de bezittingen verbeurd verklaard en zijzelf voor
'eeuwig'' uit het gewest verbannen; enkele honderden anderen kregen geringere
straffenn opgelegd (de Wit, 1980; Wertheim - Gijse Weenink, 1973, p. 146 ff.).
Beidee auteurs spreken over 'felle vervolgingen' en 'terreur'.
58.. de Wit,, 1980; Schama, 1977.
59.. België - de voormalige zuidelijke Nederlanden - was in 1814-1815 bij Nederlandd gevoegd, vooral onder invloed van Engeland. In 1830 proclameerden Belgischee leiders een zelfstandige staat; een interventie vanuit het noorden in augustus
18311 liep op niets uit door Franse militaire steun aan de nieuwe staat. Onder gezamenlijkee druk van Engeland en Frankrijk werd de samenvoeging weer ongedaan
gemaaktt en ontstond België als soevereine staat. Cf. J.A. Bornewasser, "De zelfstandigee eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden 1813-1814" en "Het Koninkrijkk der Nederlanden, 1815-1830", in: AGN, Dl. 11 (1983), pp. 208-222, 223-278;
N.C.F,, van Sas, "De Nederlanden en Europa, 1815-1830", in: AGN, Dl. 11 (1983),
pp.. 279-305.
60.. Bijvoorbeeld het Soeploodsoproer van 1835 te Amsterdam (Brugmans, 1973,
Dl.. 5, pp. 203 ff.) en het De Vletter-oproer te Rotterdam (Jacques Giele, "De oppositiee der 'volksmannen' {1850-1869)", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, lyj^li,
pp.. 171-218. Zie over arbeidsonrust: J. Maclean, "Arbeidsconflicten in de periode
1813-1872",, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1979/16, pp. 292-312.
61.. Romeinen Romein, 1973, p. 463 ff.; P.R.D. Stokvis, "Het Nederlandse emigratiepatroonn van de jaren 1840 in Europees perspectief', Sociologische Gids, 1980/1,
PP-- 9-3362.. In 1848 gaf koning Willem II zijn conservatisme op, hij benoemde een kabinett van liberalen en accepteerde grondwetswijzigingen die zijn positie verzwakten
enn een meer parlementair bestuur mogelijk maakten. Cf. J.C. Boogman, "De politiekee ontwikkeling in Nederland, 1840-1874", in: AGN, Dl. 12 (1977), pp. 305-352;
Kossmann,, 1976, pp. 124-139; Romein en Romein, 1973, pp. 427-432. Hofstee
heeftt de sterfte door gebrek aan voedsel in de jaren 1846-1849 geschat op ruim
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52.0000 personen; aan de cholera stierven in 1848-1849 ruim 22.000 mensen; de totalee bevolking was ruim drie miljoen {E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling
vanvan Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw, {Deventer: van Loghum Slaterus,
1978),, p. 212.
63.. Bij het volksvermaak van het palingtrekken werd een levende paling aan een
touww gebonden dat over een gracht werd gespannen. Roeiboten voeren daaronder
door,, een staande man in de boot moest dan proberen het vel van de paling af te
trekken.. Cf. Brugmans, 1973, Dl. 6, pp. 160-164; Kossmann, 1976, p. 231 ff..
64.. J. Presser, Ondergang. De vervolgingen verdelging van het Nederlandse jodendom,dom, 1940-194$, 2 Dln.,('s Gravenhage: Staatsuitgevij, 1965), Dl. 2, pp. 509-512;
J.C.H.. Blom, "Nederland onder Duitse bezetting, 10 mei 1940 - 5 mei 1945", in:
AGN,AGN, Dl. 15 (1982), pp. 55-94.
65.. Kossmann, 1986, p. 184, verwijst naar een berekening van L. de Jong die
eropp neerkomt dat van mei 1940 tot september 1944 in totaal ongeveer 25.000
mensenn actief bij het verzet betrokken zijn geweest. Waarschijnlijk werden een
paarr honderd mensen door het verzet omgebracht. In de zomer van 1945 werden
omstreekss 100.000 Nederlanders op verdenking van collaboratie gearresteerd en
tienduizendenn anderen voor 'zuivering' in aanmerking gebracht. Uiteindelijk werdenn 66.000 mensen door bijzondere rechtbanken veroordeeld, van wie 164 tot de
doodstraf-- die in 42 gevallen werd voltrokken - en ongeveer 900 tot andere zware
straffenn (Kossmann, 1986, pp. 245-246).
66.66. Henriëtte Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, 2 Dln., (Nijmegen:: SUN-reprint, 1973 (1902/1926,1932)), Dl. 2, pp. 210-211.
67.. Kossmann, 1976, pp. 417-428; Roland Holst, 1973, Dl. 2, pp. 218-223; Romeinn en Romein, 1973, pp. 576-593.
68.. H. Bakker en E. Nijhof, "Het Jordaanoproer", Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis,schiedenis, 1978/10, pp. 35-69; P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding,ding, 191J-1940, (Amsterdam: van Gennep, 1978), pp. 115-125.
69.. Waar het 'absolutisme' doorzette in het Europa van de 16e tot en met de 18e
eeuww werd de greep van het koninklijke centrum op de voornaamste heerschappij functiess sterker en kregen de monopolies een meer 'particulier' karakter. Waar dit
niett gebeurde, zoals in de Republiek en in Engeland, verwierven ze eerder een meer
'publiek'' karakter. Zie ook noot 21.
70.. In zijn overzicht over de periode van 1480 tot 1780 oordeelt Faber (1980, p.
250)) uiteindelijk over de tijd van de Republiek: 'Over het geheel kan worden gesteldd dat het hier behandelde tijdvak voor ons land, vergeleken met andere Europesee landen, een periode is geweest van grote sociale rust. Dat is voor een deel toe te
schrijvenn aan een effectieve repressie door de overheid (..) Uiteindelijk hangt die
socialee rust echter samen met het politieke, economische, sociale en geestelijke klimaatt in ons land. Dat klimaat vormde blijkbaar geen gunstige voedingsbodem
voorr sociale onrust.' En Immanuel Wallerstein (The Modern World-System II. Mercantilismcantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-IJ50, (New
York:: Academic Press, 1980), p. 62) constateert: (..) if we compare the internal dissensionss of the United Provinces to those of England and France, no reasonable
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analystt can fail to see that the Netherlands was less turbulent than the other two;
thee internal divisions of the ruling strata rent the society apart far less, and the
lowerr strata were less rebellious.'
71.. Dit verklaart deels ook het hoge percentage weggevoerde Joden.
72.. Elias, 1969, Dl. 2, pp. 148-158, 222-229.
73.. Zoals onder anderen betoogd is door Barrington Moore is het, vooral voor
hett pré-industriële Europa, zinvol verklaringen voor het ontstaan en de ontwikkelingg van oproeren primair te zoeken in het overheidsingrijpen. Uitgaande van het
gegevenn dat voor velen de bestaansmogelijkheden precair waren en de materiële
onzekerhedenn en schommelingen veel groter dan thans, is het redelijk te veronderstellenn dat veranderingen in overheidspoliriek gemakkelijk een wankel evenwicht
kondenn aantasten en daardoor protest en verzet opriepen. Belang bij stabiliteit impliceertt 'conservatisme' en verzet tegen de ondermijning van die stabiliteit was dan
ookk bijna altijd 'conservatief: gericht op herstel van de 'oude' toestand. Cf. Barringtonn Moorejr., Injustice. The Social Basis of Obedience and Revolt, (Londen:
MacMillan,, 1979).
74.. Het citaat van Oldenbarnevelt bij F.C. Spits, "Unie en militie", in: S.
Groenveldd en H. Leeuwenberg (red.), De Unie van Utrecht. Wording en werking
vanvan een verbonden een verbondsacte, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979), pp. 182198,, i.h.b. p. 195; J. Huizinga, Nederlands beschaving'in de zeventiende eeuw, (Groningen:: H.D. Tjeenk Willink, 1972), p. 39.
75.. Een uitzondering vormt de Eerste Wereldoorlog waarin Nederland neutraal
konn blijven, vooral omdat het toen militair-strategisch geen belangrijk gebied was
voorr de oorlogvoerende staten. De zuidelijke Nederlanden en het latere België
hebbenn als doorgangsgebied altijd veel meer te lijden gehad van landoorlogen in
West-Europa. .
76.. Waar de landoorlog in Europa voor Nederland kansloos was, kon men overigenss ter zee en bij de kolonisering van gebieden buiten Europa nog lange tijd militairr succesvol opereren en gedachten koesteren omtrent de effectiviteit van geweldgebruik.. Toch kon Nederland na 1814 zijn bestaan als koloniale macht slechts
voortzettenn nadat Engeland een belangrijk deel van de koloniale gebieden had 'teruggegeven'.. Bij de oorlogen op Java en de bezetting van vrijwel geheel 'Indonesië'
inn de 19e eeuw gaven uiteraard de militair-technologische en organisatorische
voorsprongg de doorslag. Tegen de Japanse aanval in 1942 kon men echter nauwelijkss weerstand bieden. De pogingen Indonesië na 1945 als kolonie te behouden
doorr middel van de politionele acties moesten onder druk van de Verenigde Staten
wordenn opgegeven. Deze acties illustreren ook dat Nederlanders zeer wel in staat
zijnn tot georganiseerd geweld wanneer zij daarin niet geremd worden door externe
enn interne politieke en maatschappelijke dwang.
77.. Spits, 1979, p. 195.
78.. Spits, 1979, p. 191.
79.. Marc Bloch, Feudal Society, 2 Dln., (Londen: Routledge & Kegan Paul,
19622 (1940)), Dl. 2, pp. 352-355; Henri Pirenne, Economie and Social History of of Medievaldieval Europe, (Londen: Routledge &c Kegan Paul, 1936), pp. 50-57.
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80.. Zie over de adel in de Nederlanden: Geoffrey Parker, The Dutch Revolt,
1979,, pp. 48-50; S. Groenveld en H. Leeuwenberg, De bruid in de schuit. De Consolidatielidatie van de Republiek 1609-1620, (Zutphen: Walburg Pers, 1985), pp. 172-185; Jan
dee Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-ijoo, (New Haven: Yale
Universityy Press, 1974), pp. 35-41.
81.. Roorda (1978, p. 57) vermeldt dat in alle steden de regenten tientallen, hier
enn daar zelfs honderden (lagere) ambten te vergeven hadden. Een van de zes categorieënn ambten die in Amsterdam te vergeven waren, omvatte in de 18e eeuw 1417
ambten. .
HOOFDSTUKK IV
** Dit hoofdstuk berust grotendeels op een conferentiebijdrage getiteld 'Het Duitse
nationalismee in ontwikkelingsperspectief (SISWO-Conferentie 'Natievorming en
nationalismenn in Europa', Amsterdam, 12-13 a P r ^ J99o)- Een herziene versie daarvann is onder dezelfde titel gepubliceerd in Ton Zwaan, Nico Wilterdink e.a. (red.),
HetHet Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa, (Meppel/Amsterdam:: Boom/SIS W O , 1991), pp. 99-126. Ook is gebruik gemaakt van gegevens en
inzichtenn uit een deels samen met Hans Righart uitgevoerde vergelijkende studie
naarr de sociaal-economische, politiek-institutionele en mentaal-culturele gevolgen
vann industrialisering in Engeland en Duitsland: Hans Righart (red.), De trage revo- revolutie.lutie. Over de wording van industriële samenlevingen, (Meppel en Amsterdam/
Heerlen:: Boom/Open Universiteit, 1991), pp. 483-634. Hetzelfde geldt voor: Ton
Zwaan,, "Duits nationalisme tijdens het Tweede Keizerrijk, 1871-1919", in: L. Wesselss en A. Bosch (red.), Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa, 1815-1919,
(Nijmegen/Heerlen:: SUN/Ou, 1992), pp. 389-411.
Hett motto is ondeend aan: Germaine de Staël, De l'Allemagne (1810), waarvan
eenn selectie in vertaling en met een inleiding van Nelleke van Maaren is verschenen
onderr de titel: Madame de Staël, Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808,
(Amsterdam/Antwerpen:: Uitgeverij Contact, 1993), p. 53.
1.. Zie voor gegevens over territorium en bevolking van de 18e tot en met de 20e
eeuw:: Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland, ijjo-1990, (München:: C.H. Beek, 1993), pp. 329-331, 336 (tabellen 1 en 6). Het begrip Kultur kent
inn het Duitse taalgebied een lange en gecompliceerde geschiedenis. Ontwikkeld
tegenn het einde van de 18e eeuw verwees het aanvankelijk in het algemeen naar de
morelee en intellectuele kwaliteiten waardoor mensen zich onderscheiden. Onder
invloedd van de Verlichting had het begrip in principe een universalistische en humanistischee strekking. Maar daarnaast werd het veelal ook in particularistische zin
beperktt tot de hogere (burgerlijke) stand: in eigen ogen waren zij bij uitstek de dragerss van de Kultur. In deze groepsgebonden en polemische betekenis stond het in
dee Duitse traditie tegenover de minder geachte Zivilisation, die als kenmerkend
voorr de (Duitse) hofadel en voor Frankrijk en Engeland werd beschouwd. (Cf. J.
Goudsblom,, Nihilisme en Cultuur, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep,, 1977 (i960)), pp. 57-62, en Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation,
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(Bern/München:: Francke Verlag, 1969 (1939)), 2 Dln., Dl. 1, pp. 1-42.) In de 19e
eeuww werd het begrip in beide richtingen uitgewerkt, waarbij Kultur in particularistischee zin door de toenemende maatschappelijke betekenis van de burgerij in
Duitslandd ook meer en meer kwam te staan voor datgene dat als kenmerkend voor
dee Duits-nationale cultuur als geheel werd beschouwd. Elias heeft deze ontwikkelingg herhaaldelijk uiteengezet (1969, pp. 36-42, en Norbert Elias, Studiën über die
Deutschen,Deutschen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1989), pp. 161-222), maar heeft daarbij niet belichtt dat binnen deze hoofdrichting vanaf het begin van de 19e eeuw twee 'stromingen'' onderscheiden kunnen worden: een stroming waarin de veronderstelde
superioriteitt van de Duitse Kultur op 'culturele' argumenten werd gefundeerd en
eenn 'etnische' of'cultureel-racistische' stroming waarin die superioriteit vooral verbondenn werd met Duitse 'afstamming' en Duits 'bloed'. Juist die laatste opvatting
werdd binnen het Duitse nationalisme ten tijde van het Tweede Rijk meer gangbaar
enn domineerde het nationalisme van het Derde Rijk.
2.. F.C. von Moser, Von den Deutschen Nationalgeist, (Leipzig, 1766), p. 5, geciteerdd in Hagen Schulze (ed.), Nation-Building in Central Europe, (New
York/Leamingtonn Spa: St. Martin's Press, 1987), p. 5, en in Otto Dann, 1993, p. 41.
Vonn Moser's werk is een vroeg voorbeeld van de laat i8e-eeuwse discussie onder de
overwegendd burgerlijke Duitse intelligentsia over de betekenis van 'Duits-zijn .
Dezee discussie vormde onderdeel van de meeromvattende Deutsche Bewegung die
inn de jaren '70 van de 18e eeuw zijn hoogtepunt bereikte. Cf. Dann, 1993, pp. 4044;; Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity, (Londen/Cambridge,
Mass.:: Harvard University Press, 1992), pp. 293-352.
3.. Reinhard Bendix, Kings or People, Power and the Mandate to Rule, (Berkeley/Londen:: University of California Press, 1978), pp. 128-175, 378-430; Hagen
Schulze,, "The Revolution of the European Order and the Rise of German Nationalism",, in: id. (ed.), 1987, pp. 5-18. Het begrip 'Nation' in de naam van het Rijk
verweess aanvankelijk uitsluitend naar de (Duitse) wereldlijke en geestelijke vorsten
enn de overige hoge (Duitse) adel; zij vormden 'de Duitse natie'. Dit gebruik van
hett begrip 'natie' sloot aan bij de laat-middeleeuwse gewoonte afgevaardigden naar
conciliess en studenten aan universiteiten naar 'naties' in te delen, cf. "Nation, Nationalismus,, Nationalitat", in: J. Ritter (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Phibsophie,ophie, Dl. 6 (1984), pp. 405-414. In de vroeg-moderne tijd ondergaat het begrip
'natie'' een geleidelijke verruiming tot het aan het einde van de 18e eeuw alle leden
vann een bepaalde bevolking omvat en min of meer synoniem wordt met 'volk', een
begripp dat in de eeuwen daarvoor vooral sloeg op de lagere strata en de hogere juist
uitsloot. .
4.. Zie over het ontstaan en de ontwikkeling van Pruisen en Oostenrijk: E.N.
Williams,, The Ancien Régime in Europe. Government and Society in the Major States,tes, 1648-1789, (Harmondsworth: Penguin, 1972), pp. 322-398; 399-484. Hubert
Kiesewetter,, "Economie Preconditions for Germany's Nation-Building in the Nineteenthh Century", in: Schulze (ed.), 1987, pp. 81-105, g ee ft e e n overzicht van de
territorialee omvang en het bevolkingsaantal van de voornaamste Duitse staten in
1816. .
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5.. Cf. Lothar Gall, Bürgertum in Deutschland (Berlijn: Siedler Verlag, 1987), pp.
28-32.. C R . Friedrichs, "The War and German Society", in: Geoffrey Parker, The
ThirtyThirty Years1 War, (Londen/New York: Roudedge, 1987 (1984)), pp. 208-215, schat
dee demografische teruggang lager in - omstreeks 20% — maar ook deze schatting
impliceertt dat 4 tot 6 miljoen mensen omkwamen door oorlogsgeweld, hongersnoodd en vooral door epidemieën, waaronder de builenpest.
6.. Gordon A. Craig, The Politics of of the Prussian Army, 1640-194$, (Oxford/New
York:: Oxford University Press, 1964), p. 17.
7.. Knut Borchardt, "The Industrial Revolution in Germany, 1700-1914", in:
Carloo M. Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe, (Londen/Glasgow:: Collins/Fontana), 6 Din., Dl. 4/1 (i973)> PP- 76-160; Tom Kemp, "The Rise
off Industrial Germany", in: id., Industrialization in Nineteenth-Century Europe,
(Londen/Neww York: Longman, 1985), pp. 78-113; Hans Righart (red.), De trage revolutie.volutie. Over de wording van industriëU samenlevingen, (Amsterdam/Heerlen:
Boom/Openn Universiteit, 1991), pp. 138-239.
8.. Zie over de ontwikkeling van de burgerlijke groepen in Duitsland: Jürgen
Kockaa (Hrsg.), Burger und Bürgerlichkeit im ip.fahrhundert, (Göttingen: Vandenhoeckk & Ruprecht, 1987); id. (Hrsg.), Bürgertum im ip.Jahrhundert. Deutschland
imim europaischen Vergleich, (München: DTV, 1988), 3 Dln.. De term 'Bildungsbürgertum'' werd pas geïntroduceerd in de 20e eeuw. Aan het einde van de 18e eeuw
omvattee deze groepering zowel welgestelde gevestigden als minder welgestelde en
armee intellectuelen, vooral dichters, schrijvers en journalisten. Deze laatsten, wier
aantall rond 1800 op 10.000 is geschat, leverden een belangrijke bijdrage aan het
ontstaann en de verbreiding van allerlei Duits-nationalistische noties, aanvankelijk
voorall binnen de kring van het lezende publiek dat toen waarschijnlijk zo'n
200.0000 mensen telde. De precaire maatschappelijke positie van veel van deze auteurss en de hoge mate van status-inconsistentie waarmee ze te leven hadden, gaf
aann hun geschriften vaak ook een ondertoon van wanhoop, rancune en ressentiment,, gevoelens die ook doorklinken in veel van de latere Duits-nationalistische
ideologie.. Cf. Greenfeld, 1992, pp. 293-310.
9.. Werner Mosse, "Adel und Bürgertum im Europa des ig.Jahrhunderts. Eine
vergleichendee Betrachtung", in: Jürgen Kocka (Hrsg.), 1988, Dl. 1, pp. 276-314; zie
ookk noot 1.
10.. Vergelijk de bespreking van het begrip 'natievorming' in hoofdstuk II. Sommigee Duitse historici onderscheiden voor de tweede helft van de 18e eeuw tussen
eenn naast en door elkaar voorkomend Landespatriotismus en Reichspatriotismus, bijvoorbeeldd Dann, 1993, p. 51.
11.. Het onderscheid tussen de idealen van de Verlichting en de Romantiek is in
hett werk van specifieke auteurs lang niet altijd scherp te maken en het beeld dat
dezee idealen elkaar historisch als het ware hebben 'opgevolgd' is ook betrekkelijk.
Vanuitt een overwegend ideeënhistorisch perspectief beargumenteert Greenfeld
bijvoorbeeldd dat het Lutherse piëtisme - een uit het eind van de 17e eeuw stammendee sterk persoonlijke, emotionele en fatalistische variant van het protestantse
geloof—— en de romantische Weltanschauung ai in het laatste kwart van de 18e eeuw
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dee dominante invloeden waren op 'het Duitse denken' en op de eerste ontwikkelingg van het Duitse nationale zelfbesef onder de Bildungsbürger (Greenfeld, 1992,
pp.. 314-352). Toch lijken de romantische revolte tegen het rationalisme van de Verlichtingg en de sterke doorwerking van de romantiek in het Duitse nationalisme
voorall in de eerste decennia van de 19e eeuw hun beslag te krijgen. Cf. Roy Porter,
The Enlightenment,The Enlightenment, (Londen: Macmillan, 1990); Maurice Cranston, The Ro
Movement,Movement, (Oxford: Blackwell, 1994), pp. 21-47.
12.. Zoals gesteld in noot 1 waren vanaf het begin van de 19e eeuw binnen dit algemenee streven twee 'stromingen' te onderscheiden, een 'culturele' en een 'cultureel-racistische'.. De nationalistisch geworden filosoof J.G. Fichte is een voorbeeld
vann een auteur uit de eerste stroming. In zijn Reilen an die deutsche Nation (Hamburg:: Felix Meiner Verlag, 1978 (1808)) trachtte Fichte de superioriteit van het
Duitsee volk te funderen met behulp van een theorie over de verondersteld superieuree Duitse taal, de Ursprache, en schetste hij een onderwijssysteem waardoor een
geschiktt deel van de Duitse jeugd opgevoed zou kunnen worden in volledige onbaatzuchtigee toewijding aan de belangen van de Duitse natie. Hij geloofde weliswaarr in het voortbestaan van 'stammen' en 'volken', keerde zich tegen 'beruchte'
buitenlandsee woorden als Humaniteit, Popularitat, Liberalitat die zijns inziens
beterr als 'slapheid' en 'eerloos handelen' konden worden benoemd (1978, pp. 17,
68),, hij voer uit tegen 'de onDuitse geest', en pleitte voor het 'rein' en 'zuiver' houdenn van de Duitse zeden en gewoonten, maar zijn betoog bleef overwegend 'cultureel'.. Een andere toon werd aangeslagen door de invloedrijke zogenoemde Erweckerker zur Deutschbeit, zoals Friedrich Jahn en Ernst Moritz Arndt. Ook zij waren
heiligg overtuigd van de superioriteit van de Duitse taal maar zagen die vooral als
manifestatiee van de behouden gebleven 'puurheid' en 'zuiverheid' van het Duitse
Urvolk,Urvolk, van het 'ware Duitse bloed'. Zij predikten extreem Duits-nationalistische
gedachten,, intense xenophobie, haat tegen alles wat Frans was, anti-semitisme, en
anti-kapitalisme.. Cf. Dann, 1993, pp. 57-71; Greenfeld, 1992, pp. 367-371; Michael
Hughes,, Nationalism and Society. Germany 1800-194^, (Londen; Edward Arnold,
1988),, pp. 25-29. Het denken in 'moderne' racistische termen dat in het laatste
kwartt van de 19e eeuw overal in Europa gangbaar werd, sloot in vele opzichten
nauww aan bij het veel oudere denken in termen van 'standen', 'stammen' en 'volken'. .
13.. Gelijkstelling van Joden voor de wet in het gehele Duitse territorium werd
pass in de periode 1867-1871 realiteit. Voor die tijd bestonden aanzienlijke verschillenn in de juridische en maatschappelijke positie van Joden binnen de verschillende
Duitsee staten en daarbinnen ook weer lokale verschillen. Cf. Ismar Elbogen, Eleonoree Sterling, Die Geschichte derjuden in Deutschland (Wiesbaden: Fourier Verlag,, 1982 (1966, 1935)), pp. 172-248; Shulamit Volkov, "Die Verbürgerlichung der
Judenn in Deutschland. Eigenart und Paradigma" en Stefi Jersch-Wenzel, "Minderheitenn in der bürgerlichen Gesellschaft. Juden in Amsterdam, Frankfurt,
Posen",, in: J. Kocka (Hrsg.), Bürgertum im lp, Jahrhundert, Dl. 2 (1988), pp. 3433711 en pp. 392-420.
14.. Zie voor een overzicht van de hervormingen: Craig, 1964, pp. 37-73, en H.
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Peeters,, Burgers en Modernisering, Historisch-sociologisch onderzoek naar burgerlijke
groeperingengroeperingen in het moderniseringsproces van de Duitse Bond 1810-1870, {Deventer:
z.u.,, 1984), p p . 110-137.

15.. Dann, 1993, p. 66.
16.. Greenfeld, 1992, pp. 371-378.
17.. Dieter Diiding, "The Nineteenth-Century German Nationalist Movement
ass a Movement of Societies", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp. 19-49; Hughes,
1988,, pp. 27, 5518.. Dann, 1993, pp. 100-102.
19.. Craig, 1964, pp. 73-83; Diiding, 1987; Hughes, 1988, pp. 61-66.
20.. Hajo Holborn, A History of Modern Germany, 1840-194$, {Princeton: Princetonn U.P., 1969), pp. 4-20, 367-390; Peeters, 1984; Kemp, 1985; Michael Stiirmer,
DasDas ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, (Berlijn: Siedler, 1983), pp. 49-9421.. Dann, 1993, pp. 96-99; Diiding, 1987, p. 35; Holborn, 1969, pp. 38-39.
22.. Harm-Hinrich Brandt, "The Revolution of 1848 and the Problem of Centrall European Nationalities", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp. 107-134; Dann,
1993,, pp- 112-130; Holborn, 1969, pp. 45-98; Hughes, 1988, pp. 83-100; Theda Skocpol,, States and Social Revolutions, {Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 144147. .
23.. Peeters, 1984, pp. 152-197.
24.. Dann, 1993, pp. 149-152; Alexander Schwan, "German Liberalism and the
Nationall Question in the Nineteenth Century", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp.
65-80;; Holborn, 1969, pp. 131-229; Gordon Craig, Germany 1866-194$, (Oxford:
Oxfordd U.P., 1981 (1978)), pp-1-100.
25.. Hans Righart (red.), 1991, p. 239.
26.. Dann, 1993, pp. 165-198; Hughes, 1988, pp. 130-163; Hans-Ulrich Wehler,
DasDas Deutsche Kaiserreich 1871-1918, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988
(i973))>PP-i07-»8-27.. De expliciete officiële afwijzing van het liberalisme door de rooms-katholiekee kerk in de jaren '60 van de 19e eeuw had overal in Europa de spanningen tussen
liberalenn en katholieken verhoogd. Door sommige Duitse liberalen was de strijd
tegenn de macht van het georganiseerde katholicisme aanvankelijk geplaatst in het
kaderr van verdediging van de 'moderne cultuur' tegen het katholicisme maar het
begripp Kulturkampfkreeg al spoedig de betekenis van strijd voor de Duits-nationalee Kultur tegen Rome en het internationaal georiënteerde katholicisme. In 1876
warenn alle Pruisische bisschoppen en vele priesters gevangen gezet of uitgewezen;
vann de 4600 katholieke parochies hadden er 1400 geen pastoor meer. Met de liberalee steun voor de Kulturkampf 'werden liberale principes van individuele vrijheid
enn tolerantie ernstig gecompromitteerd en de maatregelen van de staatsoverheid
maaktenn duidelijk dat binnen het nieuwe rijk burgerlijke grondrechten als het zo
uitkwamm naar believen konden worden opgeschort. Cf. Holborn, 1969, pp. 258266. .
28.. Een invloedrijke Duitse pedagoog meende dat het voornaamste doel van
onderwijss en opvoeding was om 'Duits nationaal gevoel' aan te kweken, waaron423 3
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derr hij verstond: 'het innerlijke gevoel van affectie voor allen die Duits spreken en
opp Duitse bodem wonen ... innig verbonden met haat tegen alles wat vreemd is'
(Hughes,, 1988, p. 149). Dergelijke opvattingen waren gemeengoed binnen de in
18811 opgerichte Aügemeine Deutsche Schutverein waarin academici en onderwijskundigenn samenwerkten om de Duitse taal en cultuur te bevorderen. In de jaren
'900 kwam deze organisatie terecht in de sfeer van de ultra-nationalistische en imperialistischee Pan-Germaanse beweging,
29.. Jürgen Kocka, "Bürgertum und bürgerliche Gesellschafr im i9.Jahrhundert.
Europaischee Enrwicklungen und deutsche Eigenarten", in: id. (Hrsg.), 1988, Dl. 1,
pp.. 11-76, i.h.b. p. 65 ff.; Elias, 1989, pp. 61-158, 271-281; Arno Mayer, The Persistencece of the OldRegime. Europe to the Great War, (New York: Pantheon, 1981), pp. 95102. .

30.. Zie over deze Volksfeste en Deutsche Verbrüderungsfeste. Hughes, 1988, pp.
151-153;; Sebastian Haffner, lm Schatten der Geschichte, (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,, 1985), pp. 63 ff.; George L. Mosse, "Mass Politics and the Political Liturgyy of Nationalism", in: Eugene Kamenka (ed.), Nationalism. The Nature and
EvolutionEvolution of an Idea, (Londen: Edward Arnold, 1976), pp. 38-54.
31.. Dann, 1993, pp. 199-207; Wehler, 1988, pp. 149-182.
32.. Craig, 1981, pp. 180-223, 302-338; Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Semitismmitism in Germany Ó*Austria, (Londen: Halban, 1988 (1964)).
33.. Barrington Moore, Jr., Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt,
(Londen:: Macmillan, 1978), pp. 167-172, 221-226.
34.. Dat de tegenstelling tussen Kultur en Zivilisation ook onderdeel werd van
hett völkische nationalisme illustreert nog eens hoezeer Kultur tegen het einde van
dee 19e eeuw ook een 'etnische' of 'cultureel-racistische' betekenis had gekregen.
Hetzelfdee geldt voor het rond 1900 gangbaar geworden begrip Kulturnation ter
aanduidingg van de aard van de Duitse natie. Cf. Dann, 1993, pp. 36-38; Hughes,
1988,, pp. 142-149. De tegenstelling werkte lang door, nog in 1917 schreef Thomas
Mannn in zijn Betrachtungen eines Unpolitischen over zijn haat tegen de westerse Zivilisation,vilisation, tegen de politiek en de democratie die 'het hele nationale leven verpesten':: 'Der Unterschied von Geist und Politik enthalt den von Kultur und Zivilisation,, von Seele und Gesellschafr, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und
Literatur;; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation,, Gesellschafr, Stimmrecht, Literarur'. Cf. Hagen Schulze, Weimar. Deutschlandland 1917-1053, (Berlijn: Siedler, 1982), p. 129; Christian Graf von Krockow, Die
DeutschenDeutschen in ihrem Jahrhundert, Jahrhundert, 1890-1900, (Reinbek: Rowohlt, 199
feitee verloor de tegenstelling pas na 1945 aan betekenis en pas daarna kreeg ook het
nogg altijd gebruikte begrip Kulturnation weer een overwegend 'culturele' strekking. .

35.. Zie ook F.L. Carsten, The Rise of Fascism, (Berkeley: University of California
Press,, 1982 {1967)), pp. 22-31, 82-100.
36.. Dann, 1993, pp. 208-224; v o n Krockow, 1990, pp. 100-112.
37.. Craig, 1981, pp. 339-395; Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Die Kriegszielpolitikdeskaiserlichenzielpolitikdeskaiserlichen Deutschland, 1914-1918, (Düsseldorf: Droste
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38.. Craig, 1981, pp. 396-433; Holborn, 1969, pp. 533-595; Schulze, 1982, pp. 141221. .

39.. De revolutionaire situatie die zich eind 1918 begin 1919 in Duitsland ontwikkeldee ging gepaard met aanzienlijk geweld van de kant van de revolutionairen en
nogg omvangrijker geweld van de zijde van de staatsoverheid die ten dele steunde
opp de min of meer autonoom opererende vrijkorpsen. Bij straatgevechten begin
maann 1919 kwamen alleen al in Berlijn meer dan duizend mensen om (Holborn,
1969,, p. 530). Deze fase van desintegratie van het geweldsmonopolie en van omvangrijkk intern politiek geweld vloeide rechtstreeks voort uit de afloop van de oorlogg en illustreerde hoezeer die oorlog had bijgedragen aan het verlagen van de
drempelss voor het gebruik van politiek geweld. Hoewel het daadwerkelijke geweld
inn de jaren daarna enigszins luwde, bleef de effectieve handhaving van het geweldsmonopoliee door de staat onder Weimar steeds precair en gebrekkig en bleven omvangrijkee groepen ter linker- en vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum
gebruikk maken van politiek geweld. Cf. Craig, 1981, pp. 396-433; Holborn, 1969,
pp.. 509-532; Schulze, 1982, pp. 155-181; Richard Bessel, Political Violence and the
RiseRise of Nazism. The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, (New Haven:
Yalee University Press, 1984).
40.. Craig, 1981, p. 432; Schulze, 1982, p. 222.
41.. Craig, 1981, pp. 424-428; Schulze, 1982, pp. 193-201.
42.. Schulze, 1982, p. 382; Holborn, 1969, pp. 724-725.
43.. Cf. Sebastian Haffner, Kanttekeningen bij Hitler, (Amsterdam: Becht, 1978);
Hans-Ulrichh Thamer, Verfuhrung und Gewalt. Deutschland 19^-194$, (Berlijn:
Siedler,, 1986), pp. 727-747; von Krockow, 1990, pp. 224-232.
44.. Alfred Grosser, Geschichte Deutschlands seit 194$. Eine Bilanz, (Miinchen:
DTV,, 1974), pp. 61-77.
45.. Thamer, 1986, p. 769.
46.. Wolfgang J. Mommsen, Nation und Geschichte. Uber die Deutschen und die
deutscheFrage,deutscheFrage, (Miinchen: Piper, 1990), p. 187.
47.. Grosser, 1974, pp. 197-252.
48.. "Historikerstreit", (Miinchen: Piper, 1987); Dan Diner (Hrsg.), 1st derNationalsozialismusnalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit, (Frankfurt: Fischer,, 1987); R.J. Evans, In Hitler's Shadow, (Londen: Unwin, 1989).
HOOFDSTUKK V
** Over het onderwerp van dit hoofdstuk heb ik eerder twee mondelinge voordrachtenn gehouden voor het wetenschappelijk seminar van het AntropologischSociologischh Centrum en van de vakgroep Sociologie en Geschiedenis van de Universiteitt van Amsterdam.
Hett citaat van Morgenthau is ondeend aan: Henry Morgenthau, Ambassador
Morgenthau'sMorgenthau's Story, (New York: Doubleday, 1918), pp. 321-322. Morgendiau was
Amerikaanss ambassadeur in het Ottomaanse rijk, van 1914 tot begin 1916 resideerdee hij in Constantinopel. Een groot deel van zijn relaas is gewijd aan beschrijving
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enn analyse van de vervolging van de Armeniërs in 1915. Ondanks vele inspanningen
slaagdee hij er niet de voornaamste Turkse leiders ertoe te bewegen de vervolging te
beëindigen. .
Hett citaat van Hitler is ontleend aan Louis Lochner, What about Germany?,
(Neww York: Dodd, Mead, 1942), p. 2. Hitler's retorische verwijzing naar de vergetelheidd waaraan de vervolging van de Armeniërs zou zijn prijsgegeven, stamt uit
eenn toespraak voor hoge Duitse militaire commandanten op 22 augustus 1939, kon
voorr de aanval op Polen. Met de toespraak bereidde hij hen voor op de door hem
beoogdee vernietiging van een groot deel van de Poolse bevolking teneinde zo Lebensraumbensraum voor de Duitsers te scheppen. Cf. Helen Fein, Accounting for Genocide,
(Chicago/Londen:: University of Chicago Press, 1979), p. 4; Michael Marrus, The
HolocaustHolocaust in History, (Londen: Weidenfeld & Nicolson, 1988), pp. 20-21.

1.. Alle cijfers zijn schattingen — betrouwbare statistische gegevens ontbreken waarvann sommige omstreden zijn. Het getal van anderhalf miljoen Armeense
slachtofferss is genoemd door Bernard Lewis ( The Emergence of Modem Turkey,
(Neww York: Oxford University Press, 1961), p. 356). In de context spreekt hij over
'dee verschrikkelijke holocaust van 1915' en waarschijnlijk doelt hij op alle slachtofferss in de periode 1915-1922. Overigens heeft onder andere Lewis zich in meerderee publicaties dubbelzinnig en tegenstrijdig uitgelaten over de vervolging van de
Armeniërss en tamelijk apologetische uitspraken gedaan over het handelen van het
toenmaligee Turkse regime, zoals uitvoerig is aangetoond door Robert Melson (Robertt Melson, "A Theoretical Inquiry into the Armenian Massacres of 1894-1896",
ComparativeComparative Studies in Society and History, Vol. 24, nr, 2,1982, pp. 481-509; Revo
tiontion and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust,
(Chicago/Londen:: University of Chicago Press, 1992, pp. 49-53,152-155.). Volgens
Melsonn (1982, p. 489; 1992, p. 47), die zich baseert op Roderic H. Davison {Reform
inin the Ottoman Empire, i8$6-i8j6, (Princeton: Princeton University Press, 1963),
pp.. 414-415, en id., "Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response",, in: William W. Haddad, William Ochsenwald, (eds.), Nationalism in a
Non-NationalNon-National State. The Dissolution of the Ottoman Empire, (Columbus: Oh
Statee University Press, 1977), pp. 25-56), bedroeg de totale bevolking van het Ottomaansee rijk in 1876 omstreeks 38,5 miljoen, van wie 13,5 miljoen (35%) Turken
enn 2,5 miljoen (6,5%) Armeniërs. De schattingen van het aantal Armeense slachtofferss in de jaren 1894-1896 lopen uiteen van 50.000 tot 300.000, in die jaren zou
duss tussen de 2% en 12% van de Armeense bevolking in het rijk zijn gedood. In de
bronnenpublicatiee van Viscount Bryce, The Treatment of Armenians in the Ottomanman Empire rpi^-ipió. Documents presented to Secretary of State for Foreign Affairs
ViscountViscount GreyofFallodon, (Londen: Causton & Sons, 1916), waaraan A.J. Toynbee
alss redacteur meewerkte en waaraan hij als auteur "A Summary of Armenian Historyy up to and including the Year 1915" (pp. 592-653) toevoegde, stelt Toynbee het
aantall slachtoffers voor de jaren 1894-1896 op 'meer dan 100.000 mannen, vrouwenn en kinderen' (p. 624). In een andere belangrijke bronnenpublicatie van Johanness Lepsius, Deutschland und Armenien, 1914-1918. Sammlung Diplomatischer
Aktenstücke,Aktenstücke, (Potsdam: Tempelverlag, 1919), voorafgegaan door een door hem g
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schrevenn inleiding (pp. ix-lxxx), schat Lepsius het aantal slachtoffers voor die jaren
opp 80.000 tot 100.000 (p. ix). Op basis van cijfers van Vahakn N. Dadrian, The
HistoryHistory of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the
Caucasus,Caucasus, (Providence/Oxford: Berghahn Books, 1997 (1995)), lijkt ook een aantal
vann 150.000 mogelijk (pp. 151-157). Voor de vervolging van 1915-1916 kwam Toynbeee (1916, pp. 648-651) via een lange redenering tot de conclusie dat vanaf april 1915
tott maart 1916 circa 1,2 miljoen Armeniërs gedeponeerd waren, van wie tot maart
19166 tenminste 600.000 zouden zijn omgekomen terwijl de andere helft van de gedeporteerdenn toen nog in leven zou zijn in drie regio's van concentratie: Der-elZor,, Damascus en Aleppo. Lepsius, die drie jaar later dan Toynbee een balans probeerdee op te maken, schatte het aantal omgebrachte Armeniërs toen op ruim 1
miljoenn (1919, pp. lxiv-lxv). Dit aantal wordt ook genoemd door onder andere
Melsonn (1992, p. 142, 147), Dadrian (1997, p. 225, 233, n. 40) en Howard Sachar,
TheThe Emergence of the Middle East, 1914-1924, (New York: Knopf, 1969), p. 107. De
voornaamstee episoden van vervolging tussen 1917 en 1922 omvatten drie grote massamoorden,, in Ras-ul-Ain (70.000), Intilli (50.000), en Der-el-Zor (200.000);
anti-Armeensee pogroms tijdens de Turkse veldtocht door de Russische Kaukasus
naarr Baku in 1918; en massamoorden op de Armeense bevolking van Smyrna
(Izmir)) in 1922. Alles bijeengenomen lijkt een totaal aantal van omstreeks anderhalff miljoen Armeense slachtoffers tussen 1894 en 1922 een verdedigbare schatting.
2.. Op 24 mei 1915 hadden de geallieerden (Engeland, Frankrijk, Rusland), naar
aanleidingg van de groeiende stroom berichten over massamoord op de Armeniërs,
inn een publieke verklaring de Ottomaanse regering gewaarschuwd dat zij 'gezien
dee nieuwe misdaden van Turkije tegen de mensheid en de beschaving"alle leden
vann de regering en diegenen van hun ondergeschikten die betrokken waren bij
zulkee massamoorden', 'persoonlijk verantwoordelijk zouden houden' voor hun
daden.. Direct na de wapenstilstand van 30 oktober 1918 vluchtten echter zeven van
dee voornaamste leiders van het Ittihad-regime naar Duitsland. Deels in samenwerkingg met het nieuwe Turkse bewind arresteerden de Engelsen 118 andere verdachten,, terwijl over nog eens omstreeks 1000 anderen informatie verzameld werd.
Doorr internationale verdeeldheid, heroplevend Turks nationalisme, tegenwerking
vann Turkse kant en Engelse overwegingen van opportuniteit kwam het echter niet
tott een internationaal proces, de laatste groep gearresteerden werd in 1921 vrijgelaten.. Een Turks militair gerechtshof veroordeelde wel op 5 juli 1919 de voornaamste
leiderss bij verstek ter dood. Zij werden onder meer schuldig bevonden aan de volgenss 'een centraal plan' 'georganiseerde massamoord op de Armeniërs', waarbij
'nochh sprake was van een militaire noodzaak', 'noch van een gerechtvaardigde bestraffing'' (Dadrian, 1997, pp. 303-343; Melson, 1992, pp. 148-152). Een ander Turks
militairr gerechtshof veroordeelde wegens de moord op de Armeniërs een commandantt van de gendarmerie en twee lagere provinciale beambten ter dood en deze
driee werden ook geëxecuteerd.
3.. Tot een ontkenningssyndroom met betrekking tot (genocidale) vervolgingsprocessenn behoren onder andere de volgende verschijnselen: a) al dan niet beargumenteerdee integrale ontkenning van het gebeurde; b) partiële erkenning van het
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gebeurdee onder gelijktijdige vérgaande betwijfeling of bagatellisering van de ernst
vann het gebeurde; c) het nadrukkelijk streven naar vervaging of ontkenning van het
onderscheidd tussen daders en slachtoffers; en, in het verlengde daarvan: d) omkeringg van het gebeurde: de slachtoffers worden tot daders verklaard, de daders tot
slachtoffers.. In veel gevallen van genocide is door de daders, zowel vantevoren als
later,, gepoogd deze te legitimeren door aan de slachtoffers genocidale intenties toe
tee schrijven. Naarmate in een samenleving waarin zich een episode van genocidale
politiekk heeft voorgedaan een ontkenningssyndroom dominanter is, en men er dus
minderr in geslaagd is te komen tot een realistische aanvaarding en verwerking van
hett gebeurde, des te groter lijkt de kans op herhaling van een dergelijke politiek.
Ditt hele complex verdient nader onderzoek; aanzetten daartoe biedt lan Buruma,
HetHet loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan, (Amsterdam/Antwerpen:: Atlas, 1994).
4.. In zijn The Formation of a Persecuting Society, (Oxford: Blackwell, 1987), in
hett Nederlands vertaald als Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als
middelmiddel tot macht, 950-1250, (Baarn: Ambo, 1987), heeft de mediaevist R.I. Moore de
stellingg verdedigd dat Europa in die tijd tot 'een maatschappij [werd] die zo geconstrueerdd was dat vervolging een wezenlijk onderdeel van haar karakter was eenn vervolgende maatschappij', 'alsof Europeanen het op een of andere manier
nodigg hadden om te vervolgen en om deze behoefte te bevredigen een mentaliteit
enn een mechanisme ontwikkelden die een regelmatige aanvoer van slachtoffers
zekerr stelden'. Zygmunt Bauman heeft in zijn Modernity and the Holocaust, (Cambridge:: Polity Press, 1989) betoogd dat de moord op de Joden bij uitstek kenmerkendd was voor en getekend werd door 'moderniteit'.

5.. Cf. de discussie over 'the uniqueness of the holocaust' in Michael Marrus,
TheThe Holocaust in History, (Londen: Weidenfeld & Nicolson, 1988), pp. 18-25.
6.. Het 'begrijpen' van een vervolgingsproces is uiteraard iets anders dan 'er begripp voor hebben'. Ook de gangbare gedachte 'tout comprendre c'est tout pardonner'' is hier niet geïmpliceerd.
7.. Over de mogelijkheden voor het tijdig onderkennen en voorkomen van potentieell genocidale ontwikkelingen is nog betrekkelijk weinig nagedacht, cf. Leo
Kuper,, The Prevention of Genocide, (New Haven/Londen: Yale University Press,
1985). .
8.. Naast verschillen in morele gevoeligheid en politieke oriëntatie is dit wellicht
eenn van de meest fundamentele redenen voor de felle toon en de verbittering die
veell publieke discussies over vervolging en genocide kenmerken, cf. bijvoorbeeld
"Historikerstreit"."Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigke
tional~sozialistischen]udenvernichtung,tional~sozialistischen]udenvernichtung, (München: Pip
9.. Zie over de spanningen tussen distantie en betrokkenheid in het algemeen:
Norbertt Elias, Problemen van betrokkenheid en distantie, (Amsterdam: Meulenhoff,
19822 (1956)). Van de genoemde paradoxale gewaarwording wordt onder andere
doorr Philippe Burrin gewag gemaakt. Gesteld voor de taak de gebeurtenissen van
dee ''Endlösung 'naar hun aard te begrijpen', 'lijken de instrumenten van het denken
hopelooss beperkt. Het gebeurde blijft in hoge mate raadselachtig door het massale
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enn heterogene karakter ervan' (Philippe Burrin, Het ontstaan van een volkerenmoord.moord. Hitler en de Joden, (Amsterdam: Van Gennep, 1991 (1989)), p. 181. Ook
Saull Friedlander heeft herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheid van intellectuele
'verlamming':: bijvoorbeeld Saul Friedlander, Nazi Germany and the Jews, (New
York:: Harper Collins, 1997), p. 6.
10.. Charles Tilly heeft een dergelijk conflict, waarbij het geweldsmonopolie gedesintegreerdd raakt, geconceptualiseerd als een 'revolutionaire situatie' gekenmerkt
doorr 'meervoudige soevereiniteit', cf. Charles Tilly, From Mobilization to Revolution,tion, (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 190-194.
11.. Dit fasenmodel is ontwikkeld en expliciet gehanteerd door Raul Hilberg in
zijnn The Destruction of the European Jews, (New York: Quadrangle Books, 1961),
pp.. 31-39. Bij andere auteurs vormt het een impliciet kader, bijvoorbeeld in J. Presser,, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940194$,194$, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1965).
12.. Het begrip 'cumulatieve radicalisering' verwijst naar het mechanisme en de
dynamiekk van uitbreiding en toenemende verscherping van een vervolgingsproces
nadatt dat eenmaal op gang is gebracht. Het begrip is gebruikt door de Duitse historicii Martin Broszat en Hans Mommsen binnen het debat tussen 'intentionalisten'' en 'functionalisten' over de ontwikkelingvan het nationaal-socialistische regimee en de genese van de Endlösung, waar in hoofdstuk VI nader op wordt ingegaan.
Broszatt en Mommsen beschouwen de 'cumulatieve radicalisering' als het grotendeelss ongeplande resultaat van het 'chaotische besluitvormingsproces' van het 'polycratische'' nationaal-socialistische regime en van de 'negatieve selectie van destructievee elementen' uit de nationaal-socialistische ideologie. Cf. Martin Broszat,
"Hitlerr and the Genesis of die 'Final Solution': An Assessment of David Irving's
Theses",, in: H.W. Koch (ed.), Aspects of the Third Reich, (Londen: Macmillan,
1985),, pp. 390-429, (voor het eerst in 1977 in het Duits gepubliceerd in Vierteljahrsheftefurheftefur Zeitgeschichte, nr. 4); Hans Mommsen, "The Realization of the Unthinkable:: die 'Final Solution of die Jewish Question' in die Third Reich", in: Gerhard
Hirschfeldd (ed.), The Policies of Genocide. Jews & Soviet Prisoners of War in Nazi
Germany,Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 97-144, (voor het eerst in 1983 in
eenn kortere versie in het Duits gepubliceerd in Geschichte und Gesellschafi, nr. 9).
Ziee ook Christopher R. Browning, The Path Path to Genocide. Essays on Launching the
FinalFinal Solution, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 28-30, 86-88.
13.. Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe, 1933194$,194$, (Londen: Seeker & Warburg, 1995 (1993)).
14.. O p het eerste gezicht lijkt dit misschien vooral een juridische opmerking die
niett direct diuishoort in een historisch-sociologisch betoog, waarin het beantwoordenn van schuldvragen niet voorop behoort te staan (Cf. G. van Bendiem van den
Bergh,, "De schuldvraag als oriëntatiemiddel", in: id., De staat van geweld, (Amsterdam:: MeulenhofT, 1980), pp. 7-46). Het gaat echter niet alleen om een juridisch aspect:: sinds de aanname van de Genocide Conventie van 1948 door de Verenigde
Natiess en de ratificatie daarvan door de meeste lidstaten is de conventie nooit serieuss toegepast. Van alle leidende verantwoordelijken voor alle gevallen van genoci429 9
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dalee politiek sinds 1948 is er tot voor kort geen één berecht onder de conventie. De
conventiee is daardoor goeddeels een dode letter gebleven en het begrip 'genocide'
iss inmiddels zozeer aangetast door woordinflatie dat het nauwelijks meer bruikbaar
is.. Niet ten onrechte is de conclusie getrokken: 'The larger the crime, it seems, the
greaterr the chances of impunity' (Simon Norfolk & Michael Ignatieff, "The Scene
off the Crime", Granta, nr. 63, 1998, pp. 121-150, i.h.b. p. 123). Het is aannemelijk
datt de vrijwel zekere straffeloosheid van genocide op zichzelf een factor is die in
voorkomendee gevallen politieke elites in staat stelt een genocidale politiek te voeren.. Overigens zijn de recent door de Verenigde Naties ingestelde internationale
tribunalenn voor Rwanda en Joegoslavië misschien indicaties van een kentering in
dezee situatie.
15.. Lord Kinross, The Ottoman Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire,re, (New York: Morrow Quill, 1977), pp. 15-43; Bernard Lewis, Istanbul and the Civilizationvilization of the Ottoman Empire, (Norman: University of Oklahoma Press, 1982
(1963)),, pp. 10-21; William McNeill, The Rise Rise of the West. A History of the Human
Community,Community, (Chicago/Londen: University of Chicago Press, 1963), pp. 484-508.
16.. David Marshall Lang, The Armenians. A People in Exile, (Londen: Unwin,
19888 (1981)), pp. 39-57; A.J. Toynbee, "A Summary of Armenian History", in:
Bryce,, 1916, pp. 592-653.
17.. Lang, 1988, pp. 56-57; Toynbee, 1916, pp. 607-610. Van de naar schatting 2,1
miljoenn Armeniërs die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in het Ottomaansee rijk leefden, woonde naar schatting ruim een kwart miljoen in Constantinopel,, oostelijk Thracië en het westen en midden van Anatolië, nog eens een
kwartt miljoen in Cilicië in het zuidoosten van Anatolië, en de overigen in de provinciess van Oost-Anatolië (Sachar, 1969, p. 89).
18.. J.J. Saunders, "The Mongol Conquests", in: Frank Chalk en Kurt Jonassohnn (eds.), The History and Sociology of of Genocide, {New Haven/Londen: Yale Universityy Press, 1990), pp. 94-113; Kinross, 1977, pp. 45-70, m-138; Perry Anderson,
PassagesPassagesfromAntiquity to Feudalism, (Londen: NLB, 1974b), pp. 265-293.
19.. Zie over het concept van een militair-agrarische samenleving: Ernest Gellner,, Plough, Sword and Book. The Structure of Human History, (Londen: Collins,
1988),, pp. 154-158; J. Goudsblom, Vuur en beschaving, (Amsterdam: Meulenhoff,
1992),, pp. 82, 98; en Johan Goudsblom, "The Formation of Milirary-Agrarian Regimes",, in: id., Eric Jones en Stephen Mennell, The Course of of Human History. Economicnomic Growth, Social Process, and Civilization, (New York: M.E. Sharpe, 1996), pp.
49-62.. Zie over de institutionele structuur van het Ottomaanse rijk en het Ottomaansee wereldbeeld: Kinross, 1977, pp. 139-158; Lewis, 1982; Perry Anderson, "The
Housee of Islam", in: id., Lineages of the Absolutist State, (Londen: NLB, 1974), pp.
361-394. .
20.. Max Weber, Wirtschafi und Gesellschaft, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922),
pp.. 130-134, 679-690; Anderson, 1974, p. 370. Deze vorm van patrimoniale heerschappijj was in Europa niet bekend en Anderson heeft erop gewezen dat van Machiavellii en Bodin tot en met Montesquieu Europese auteurs zich verwonderden
overr de aard van het Ottomaanse rijk dat zij beschouwden als een antithese van de
430 0

NOTEN N

monarchiee zoals die in Europa bestond (Anderson, 1974, pp. 396-401).
21.. Anderson, 1974, pp. 365-366. In zijn Social Origins of Dictatorship and Democracy.cracy. LordandPeasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press,
1967)) heeft Barrington Moore beargumenteerd (pp. 415-416, 430-431) dat de ontwikkelingg van een min of meer evenwichtige machtsbalans tussen een centrale
heerserr en een landbezittende adel een fundamentele voorwaarde is geweest voor
eenn latere ontwikkeling in de richting van democratie, en het ontbreken van z o n
balanss dictatuur heeft bevorderd. In de geschiedenis van het Ottomaanse rijk belemmerdee de duurzame dominantie van de centrale staat ook de ontwikkeling van
dee economie, van steden met eigen rechten en van een min of meer zelfstandige
burgerijj (Anderson, 1974, pp. 374-377)22.. De gehele periode vanaf het einde van de 16e eeuw tot in de eerste helft van
dee 19e eeuw kan geïnterpreteerd worden als een tijd waarin fluctuerende bewegingenn van 'feodalisering' en 'centralisering' binnen het rijk optraden (Anderson,
1974.. PP- 378-379)23.. Lewis, 1982, pp. 57-61.
24.. Zie over de devshirme. Kinross, 1977, pp. 146-151; Lewis, 1982, 59-61; Anderson,, 1974, pp. 366-368. O p jonge leeftijd afgesneden van hun verwanten en hun
streekk van herkomst, nieuw bekeerd tot moslim en 'Turk' maar zonder wortels in
dee islamitische wereld, streng gedisciplineerd, en zowel in het heden als voor hun
toekomstigee loopbaan in alles afhankelijk van de sultan, ontwikkelden de nieuw
gerecruteerdee slaven zich inderdaad meestal tot zijn trouwe dienaren, persoonlijk
aann hem toegewijd. Lange tijd gold voor hen bovendien een huwelijksverbod wat
doorgiftee van verworven posities en bezittingen aan nakomelingen uitsloot. Naarmatee de devshirme in verval raakte en alle posities ook open werden gesteld voor geborenn moslims, nam de sterkte van de centrale staat relatief af en werden tendentiess van 'corruptie' en 'feodalisering' in het centrum en het rijk sterker (Kinross,
1977,, pp. 279-295).
25.. Lewis, 1982, pp. 70-71,145-160. Volgens Anderson (1974, p. 366) zijn de termenn 'ruling institution' en 'muslim institution' voor het eerst geïntroduceerd door
A.H.. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the
MagnificentMagnificent (1913, pp. 36-38). Daarna is het onderscheid in de literatuur algemeen
gebruikt,, een nadeel daarvan kan zijn dat teveel overeenkomst wordt gesuggereerd
mett de institutionele differentiatie tussen 'kerk' en 'staat' zoals die zich in Europa
ontwikkelde,, terwijl juist het gebrek aan differentiatie tussen '(georganiseerde) religie'' en 'staat' kenmerkend was voor het Ottomaanse rijk en in feite de islamitische
wereldd tot op heden ernstig parten speelt.
26.. Anderson, 1974, pp. 371, 378-379. In zijn Studiën über die Deutschen {Frankfurt:: Suhrkamp, 1989, Michael Schröter, hrsg.) heeft Elias herhaaldelijk betoogd
(bijvoorbeeldd pp. 378-386) hoezeer het langdurige autoritaire staatsgezag en de dominantiee van militair- aristocratische groepen in Duitsland in de 19e en het begin
vann de 20e eeuw 'de persoonlijkheidsstructuur, de gewetensvorming en de gedragscode'' van zeer vele Duitsers vormden in een autoritaire richting, onder meer
gekenmerktt door Fremdzwang, gevoeligheid voor hiërarchie, geneigdheid tot be431 1
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velenn en gehoorzaamheid, acceptatie van heerschappij van 'bovenaf en onverschilligheidd voor, dan wel weerzin tegen, democratie. (Zie ook Robert van Krieken,
NorbertNorbert Elias, (Londen/New York: Roudedge, 1998, pp. 110-112). Gezien de historischh nog veel extremer machtsverschillen tussen heersers en onderdanen in het
Ottomaansee rijk, die bovendien langer voortduurden, zijn deze inzichten ook daar
vann toepassing. De genoemde kenmerken zijn ook in de tegenwoordige politieke
cultuurr van Turkije, de Balkanlanden en de staten in het Midden-Oosten nog in
velee opzichten te onderkennen.
27.. Kinross, 1977, pp. 173-236; Anderson, 1974, pp. 364-365.
28.. De Ottomaanse zeemacht werd voor het eerst in 1571 bij Lepanto vernietigendd verslagen tijdens de laatste grote galeienslag in de geschiedenis, omstreeks
tweehonderdd Ottomaanse galeien werden tot zinken gebracht door een gecombineerdee vloot van christelijke staten. Hoewel de Ottomaanse vloot vervolgens weer
werdd opgebouwd, kon het rijk daarna de oostelijke Middellandse Zee niet meer
dominerenn en later ook de uitgestrekte eigen kusten niet meer beschermen (Kinross,, 1977, pp. 267-273, 328, 331).
29.. Vanuit een zelfgenoegzaam etnocentrisch superioriteitsgeloof voerden de
Ottomaansee elites eeuwenlang een 'isolationistische buitenlandse politiek': incidenteell werden wel verdragen gesloten met bepaalde staten maar het onderhouden
vann vaste diplomatieke betrekkingen met andere staten werd overbodig geacht en
oorlogg bleef het voornaamste instrument van buitenlandse politiek. Vóór de 19e
eeuww kende het rijk geen apane organisatie voor buitenlandse zaken, pas tegen
18000 werden voor het eerst een vijftal Ottomaanse ambassades in Europa gevestigd
enn eerst in de jaren '30 van de 19e eeuw kregen islamitische Turken een belangrijk
aandeell in de diplomatieke staven (Kinross, 1977, pp. 320, 366, 394, 420-421, 465).
30.. Weber, 1922, p. 689. Zie over de 'wet': Kinross, 1977, p. 61; Lewis, 1982, pp.
46-49.. Broedermoord binnen de dynastieke familie werd noodzakelijk geacht om
'dee orde van de wereld' veilig te stellen en gerechtvaardigd met de Korantekst dat
'tweedrachtt slechter is dan doden'. Gedurende meer dan twee eeuwen ging elke
opvolgingg door een nieuwe sultan gepaard met een serie op zijn bevel uitgevoerde
moordenn op zijn broers. Soms werden ook neven vermoord, enkele malen liet een
regerendd sultan zonen doden of doodde een zoon zijn vader. Ottomaanse sultans
slotenn na de eerste tijd geen dynastieke huwelijken meer maar hadden harems en
duss veel kinderen. Zo liet bijvoorbeeld sultan Mohammed III bij zijn aantreden in
15955 behalve zijn negentien broers ook nog vijftien zwangere slavinnen vermoorden.. Aanvankelijk werden zonen van sultans op jonge leeftijd vaak aangesteld als
provincie-gouverneur.. Ze konden dan, onder toezicht, ervaring opdoen en zich
bekwamen,, en de meest geschikte kon opvolger worden. Vanaf het begin van de
17ee eeuw ontstond de regel dat de oudste zoon opvolgde. Na het ontstaan van de
praktijkk van fraticide in de 14e eeuw werden alle zonen met hun moeders en met
slavenn in een apart deel van het paleis, de Kafes ('kooi'), blijvend afgezonderd. Aan
dezee 'vergulde gevangenschap' kon voor de prinsen slechts een einde komen door
óff regerend sultan te worden of vermoord te worden. In dit licht is het niet verbazendd dat het Ottomaanse hofleven gedomineerd werd door eindeloze politieke in-
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triges,, dat moorden vaak voorkwamen, en dat vele sultans min of meer ernstige
persoonlijkheidsstoornissenn kenden.
31.. Volgens Kinross werden tijdens het bewind van sultan Murad IV (16231640)) in vijfjaar omstreeks 25.000 mensen geëxecuteerd, van wie velen door hemzelf.. Later in de 17e eeuw werden op last van de groot-vizier van sultan Mehmed
IV,, Köprüllü Mehmed, naar schatting 35.000 executies uitgevoerd (Kinross, 1977,
pp.. 310, 332). Dit waren twee episoden van extreem schrikbewind maar ook in anderee tijden waren politieke moorden heel gebruikelijk
32.. Anderson, 1974, pp. 381-382, 384-385; Kinross, 1977, pp. 181, 292-293, 364.
33.. Melson, 1982, pp. 497-499; Kinross, 1977, pp. 112-113, 117, 320; Melson,
1992,, pp. 54-56,161, 249-250.
34.. Volgens Lewis (1982, pp. 52-53) was het in het vroege Ottomaanse rijk zowel
islamitischee als christelijke onderdanen verboden geweest wapens te dragen, paardenn te berijden of leenland te bezitten, dit waren privileges die voorbehouden
warenn aan leden van de toenmalige askeri, een militair 'adellijke' caste.
35.. Anderson, 1974, pp. 371-374; Kinross, 1977, pp. 207-210. De vestiging van de
Paxx Ottomanica verloste de boerenbevolking ook van de permanente oorlogvoeringring tussen feodale heren op de Balkan.
36.. De culturele afsluiting ten opzichte van Perzië hield nauw verband met het
conflictt tussen de shi'a- en ^««m-stroming binnen de islam. De opkomst van een
machtigg shi'a-rijk in Perzië in de 16e eeuw onder Ismail Savafi leidde tot omvangrijkee vervolgingen van sunni-moslims daar en tot het massaal verdrijven en uitmoordenn van shi'a-moslims in het sunnitische Ottomaanse rijk (McNeill, 1961,
pp.. 618-621).
37.. Dadrian, 1997, pp. 45-46; Sachar, 1969, p. 90; Morgenthau, 1918, pp. 286290. .
38.. Zie voor een beschrijving van de gebeurtenissen in Sassun: Kinross, 1977,
pp.. 557-558; Melson, 1982, pp. 487-488; Melson, 1992, pp. 44-45; Dadrian, 1997,
pp.. 114-119. De Hamidiye-regmenten, genoemd naar sultan Abdul Hamid, waren
georganiseerdd op initiatief van de centrale regering. Ze bestonden uit Koerdische
cavaleriee onder leiding van eigen hoofdmannen; eind 1892 waren er 33 van zulke regimenten,, elk van omstreeks 500 man. Ze hadden een soortgelijke functie als de
Kozakkenn in het Russische rijk: bescherming van de grensgebieden en repressie
vann de plaatselijke bevolking. Volgens de Britse consul uit de stad Van, Cecil Hallward,, die kort na de gewelddadige gebeurtenissen ter plaatse een uitvoerig onderzoekk uitvoerde en met vele betrokkenen sprak, was er geen sprake van een (revolutionaire)) opstand.
39.. Dadrian, 1997, p. 117. .
40.. Bij het verdrag van San Stefano waren onder andere de volgende hervormingenn voorzien voor de oostelijke provincies: een Armeense gouverneur-generaal
mett benoemingsrecht over lagere beambten; een gemengde gendarmerie bestaandee uit Armeniërs en sedentaire islamieten, met uitsluiting van nomadische Koerden;; en een algemene raadgevende assemblee met een gelijk aantal christelijke en
islamitischee afgevaardigden. In het verdrag van Berlijn, dat dat van San Stefano
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verving,, was slechts in het algemeen sprake van 'verbeteringen en hervormingen'
(art.. 61), die het Ottomaanse bewind zou moeten doorvoeren in de oostelijke provinciess en waarover gerapporteerd zou worden aan de mogendheden. Dit gebeurdee niet. (Toynbee, 1916, pp. 621-622; Dadrian, 1997, pp. 106-107).
41.. Dadrian, 1995, pp. 119-121; Kinross, 1977, p. 558. Aan het einde van de jaren
'800 van de 19e eeuw werden verschillende Armeense politieke organisaties opgericht,, de voornaamste waren de Armenakan {liberaal-nationaal, Van), de
H(u)nchakH(u)nchak (populistisch-socialistisch-nationaal, opgericht door Armeense studentenn in Genève) en de Dashnaktsutiun (Armeense revolutionaire federatie, socialistisch-nationaal,, opgericht in Tiflis) (Gerard Chaliand, Yves Ternon, Le Genocide
desdes Armeniens, (Brussel: Editions Complexe, 1984, pp. 28-30; Melson, 1992, pp. 50,
58).. Melson heeft betoogd dat het ontstaan van deze organisaties deel was van een
meeromvattendee Armeense culturele, economische en politieke 'renaissance' in de
19ee eeuw (Melson, 1982, pp. 503-505; 1992, pp. 61-63). Zeker is dat dit proces van
Armeensee emancipatie in leidende Turkse kringen en onder de islamitische bevolkingg op achterdocht, weerstand en haat stuitte. Hoewel delen van de aanhang van
dee laatste twee partijen soms op beperkte schaal hun toevlucht namen tot gewapendee strijd tegen het Ottomaans-Turkse regime, waren de Armeense partijen tot
19155 overwegend niet uit op separatisme, noch op aansluiting bij Rusland. Wel
werdenn hervormingen en een zekere autonomie binnen het Ottomaanse rijk geëist
(Melson,, 1992, pp. 155-159). In 1908-1909 was de leiding van de Dashnaktsutiun,
toenn waarschijnlijk de meest invloedrijke Armeense politieke organisatie, enthousiastt voorstander van deJong-Turkse revolutie.
42.. Dadrian, 1997, pp. 151-163; Kinross, 1977, pp. 558-561; Melson, 1982, pp.
487-492;; 1992, pp. 44-49.
43.. De schattingen over het totale aantal dodelijke slachtoffers lopen uiteen van
50.0000 tot 300.000 (Melson, 1982, p. 489). Zowel Toynbee (1916, p. 624) als Lepsiuss (1919, p. ix) noemen het aantal van 100.000. Dadrian (1997, p. 155) verwijst
onderr andere naar de toenmalige Duitse diplomaat en auteur E. Jackh die het aantall dodelijke slachtoffers op 200.000 schatte, naast 50.000 verdrevenen en een miljoenn Armeniërs die het slachtoffer werden van roof en plundering. Zie ook noot 1.
44.. Kinross, 1977, p. 559; Melson, 1992, pp. 47-49; Dadrian, 1997, p. 134-135.
45.. Dadrian {1997, pp. 156, 170) citeert J. Lepsius (Armenien undEuropa, (Berlijn,, 1897, pp. 34-35)), die in mei en juni 1896 de getroffen gebieden in Armenië bezocht.. Volgens hem waren 645 Armeense kerken en kloosters vernield, 328 kerken
tott moskeeën gemaakt, 508 kerken en kloosters geplunderd, 21 protestantse Armeensee predikanten en 170 Gregoriaans-Apostolische voorgangers omgebracht.
46.. Zie over Zeitun: Kinross, 1977, pp. 560-561; Dadrian, 1997, pp. 127-131.
47.. Zie over Van: Dadrian, 1997, pp. 131-138. Zowel in Zeitun als in en rondom
Vann speelden aanhangers van de Hunchak- en de Dasbnaktsutiun-p&riij een rol in
dee leiding van het gewapende verzet.
48.. Kinross, 1977, pp. 560-561; Melson, 1992, p. 46; Dadrian, 1997, pp. 138-142.
49.. Kinross, 1977, p. 562; Dadrian, 1997, p. 155. Waarschijnlijk brachten de algemenee en vage dreigementen met gewapende interventie, niet alleen van Engelse
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maarr ook van Russische kant, de sultan ertoe de vervolging van de Armeniërs te
beëindigenn (cf. Dadrian, 1997, p. 168, noot 102).
50.. Dadrian, 1997, p. 146.
51.. Hajo Holborn, A History of Modern Germany, 1840-194$, (Princeton: Princetonn University Press, 1969), pp. 185, 240, 314-315, 324-330; Kinross, 1977, pp. 565569;; Dadrian, 1997, pp. 248-255.
52.. Kinross, 1977, pp. 534-538; Melson, 1982, pp. 499-500.
53.. Melson, 1982, p. 502; 1992, pp. 59-60.
54.. Hervormingen waren bij Ottomaanse wetten en internationale verdragen
eerderr in het vooruitzicht gesteld in 1856 {na de Krimoorlog), in i860, in 1876, in
1877,, tweemaal in 1878, in 1880 en in 1882. Uitvoering was altijd uitgebleven.
55.. Melson, 1992, pp. 59-60.
56.. Vooral Melson heeft dit motief benadrukt (1982, pp. 505-506; 1992, pp. 6364). .
57.. Kinross, 1977, pp. 320-330; 477-482; 508-509; Dadrian, 1997, pp. 61-103.
58.. Kinross, 1977, pp. 262-264; 314-315; 341-342; 352-353; 361-413.
59.. Kinross, 1977, pp. 318-319; 335"336; 356-35760.. Kinross, 1977, pp. 386-392.
61.. Op Ottomaans-Turkse militaire nederlagen werd wel gereageerd met het
ombrengenn van eigen aanvoerders en officieren, en van bestuurders in Istanbul die
verantwoordelijkk werden gehouden. Ook gewelddadige represailles tegen krijgsgevangenenn en tegen vertegenwoordigers en leden van de christelijke millets kwamen
regelmatigg voor.
62.. Kinross, 1977, pp. 427-429. De eerste grote Servische opstand was aanvankelijkk met steun van de sultan uitgevoerd en was gericht tegen het corrupte en repressievee Janissaren-regime in de regio.
63.. Kinross, 1977, pp. 440-452.
64.. Door deze ontwikkeling raakte de Armeense bevolkingsgroep verdeeld tussenn het Ottomaanse en het Russische rijk terwijl de grens tussen beide rijken dwars
doorr hun traditionele woongebied liep. Gezien de aanhoudende spanning tussen
beidee rijken, die steeds opnieuw tot oorlog leidde, werd de collectieve veiligheid
vann de Armeniërs ernstig en uiteindelijk fataal ondermijnd. Van OttomaansTurksee kant werden zij steeds verdacht van pro-Russische sympathieën en gebrek
aann loyaliteit en keer op keer collectief beschuldigd van 'verraad'. Van Russische
kantt werden onder het mom van 'protectie' van de christelijke Armeniërs eigen
imperialistischee belangen nagestreefd. In de loop van de 19e eeuw droeg een groeiendee Russisch-Armeense intelligentsia belangrijk bij aan de Armeense culturele en
politiekee 'renaissance'. In de laatste decennia van die eeuw begon het tsaristische
regimee echter een politiek van 'Russificatie' te voeren die gepaard ging met scherpe
repressiee van de Armeense cultuur en politieke beweging. Zo raakten de Armeniërs
inn het begin van de 20e eeuw meer en meer bekneld tussen 'Russificatie' en 'Turkificatie'ficatie' (cf. Sachar, 1969, pp. 89-92; Melson, 1992, p. 58).
65.. Kinross, 1977, pp. 417-422, 431-433.
66.66. Kinross, 1977, pp. 456-467.
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67.. Kinross, 1977, pp. 473-480.
68.. Kinross, 1977, pp. 504, 508. De sultan eiste onder meer dat zijn ministers
voorr hem tot op de grond bogen en de voeten van zijn zoon kusten.
69.. Melson, 1992, pp. 162-163; Kinross, 1977, pp. 503, 505-507.
70.. Kinross, 1977, pp. 509-510; Melson, 1992, pp. 56-57.
71.. Dadrian, 1997, pp. 29-30; Kinross, 1977, pp. 514-516.
72.. Kinross, 1977, pp. 517-518, 528-530. Midhat Pasja werd eerst verbannen naar
Italië,, drie jaar later teruggehaald en ter dood veroordeeld, en tenslotte in 1884 in
eenn Arabisch fort vermoord.
73.. Dadrian, 1997, pp. 31-32; Kinross, 1977, pp. 520-527.
74.. Robert Melson, "Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the
Armeniann Genocide of 1915", in: Frank Chalk en Kurt Jonassohn (eds.), The Historyry and Sociobgy of Genocide, (New Haven/Londen: Yale University Press, 1990),
pp.. 266-289. Zie ook noot 1. Het denken in termen van provocatie en vergelding,
brengtt het risico met zich mee dat onvoldoende wordt onderkend dat de 'reagerendee partij' beschikt over meerdere gedragsalternatieven en niet wordt beargumenteerdd waarom gekozen wordt voor een bepaalde (gewelddadige) reactie. Een betoogg in termen van 'provocatie' krijgt dan ook vaak een apologetische strekking:
hett dient ter rechtvaardiging van het handelen van de 'reagerende partij'.
75.. Geen van de buitenlandse mogendheden had daadwerkelijk militair ingrijpenn voorbereid, maar de vage dreigementen daarmee hadden de sultan er wel toe
gebrachtt de vervolgingen te beëindigen. Zie ook noot 49.
76.. Kinross, 1977, pp. 535-53977.. Dadrian, 1997, pp. 43-45; Kinross, 1977, pp. 572-576; Frank E. Manuel, The
Prophets ofProphets of Paris, (New York: Harper & Row, 1962), i.h.b. pp. 274-287.
78.. Dadrian, 1997, pp. 179-184; Melson, 1992, p. 156. De massamoord werd georganiseerdd door 'oud-Turkse' autoriteiten en voornamelijk uitgevoerd door troepenn die loyaal waren aan de sultan. Het Armeense leiderschap in de regio was destijdss overwegend uitgesproken pro-Ittihad Na het herstel van de 'jong-Turkse'
machtt werden ruim 120 Turken voor de pogrom veroordeeld en berecht.
79.. Kinross, 1977, pp. 578-57980.. Melson, 1992, pp. 160-169; Kinross, 1977, pp. 584-586. De pan-Turkse of
Turaansee ideologie poneerde etnisch-culturele eenheid tussen alle Turkse bevolkingsgroepenn van de Balkan en Anatolië tot in centraal-Azië en het westen van
China.. Allen van 'Turo-Arische' stam zouden samengebracht moeten worden in
hett Groot-Turkse rijk Turanië. In deze visie golden de Armeniërs in hun woongebiedd in Oost-Anatolië als een hinderlijke barrière tussen de Turken in Anatolië en
hunn 'stamverwanten' verder naar het oosten.
81.81. Kinross, 1977, p. 584.
82.. Kinross, 1977, pp. 586-589.
83.. Eugen Weber, Europe since 171s. A Modern History, (New York: W.W. Norton,, 1972), pp. 354-358, 447-449; Kinross, 1977, pp. 589"59384.. Dadrian, 1997, pp. 192-195; Melson, 1992, pp. 156-157; Sachar, 1969, pp. 9697;; Toynbee, 1916, pp. 623-624, 626.
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85.. Eén van de beide inspecteurs-generaal was een Nederlander, L.C. Westenenk,, een assistent-resident uit de Indische bestuursdienst, de ander een Noor. Cf.
W.J.. van der Dussen, "The Question of Armenian Reforms in 1913-1914", Armenianmenian Review, vol. 39, nr. 1 (1986), pp. 11-28; L.C. Westenenk, "Diary Concerningg the Armenian Mission", Armenian Review, vol. 39, nr. 1 (1986), pp. 29-89;
Dadrian,, 1997, pp. 212-216.
86.. Sachar, 1969, pp. 5-31; Kinross, 1977, pp. 598-607; Dadrian, 1997, pp. 203211. .

87.. Sachar, 1969, pp. 32-52; Melson, 1992, pp. 167-169.
88.. Sachar, 1969, pp. 93-95, 97.
89.. Dadrian, 1997, pp. 179-184,193-194, 211 (noot 23).
90.. Sachar, 1969, pp. 91, 95-96; Kinross, 1977, p. 605; Bryce, 1916, pp. 99-192.
91.. Sachar, 1969, p. 98; Melson, 1992, pp. 143-144; Dadrian, 1997, pp. 220-221,
258. .
92.. Sachar, 1969, pp. 98-100; Bryce, 1916, pp. 31-77; Lepsius, 1919, pp. xiii-xvi.
93.. Lepsius, 1919, pp. 34-45; Melson, 1992, p. 144; Bryce, 1916, pp. 479-491.
94.. MorgenuSau, 1918, pp. 293-300; Bryce, 1916, pp. 31-77.
95.. Melson, 1992, p. 144; Dadrian, 1997, p. 221.
96.. Zie noot 2.
97.. Het samenvattende beeld van de deportaties en massamoorden berust op
Bryce,, 1916, i.h.b. Toynbee, 1916, pp. 637-653; Morgenthau, 1918, pp. 309-323;
Lepsius,, 1919; Dadrian, 1997, pp. 219-247. Slechts op enkele plaatsen binnen het
rijkk ontkwam een deel van de Armeniërs aan vervolging en deportatie. In Constantinopel,, waar naar schatting 120.000 Armeniërs leefden, bleef misschien omstreeks
tweederdee buiten de deportaties. Waarschijnlijk wilde het regime, in verband met
dee aanwezigheid van de ambassades en van vele Europeanen daar, voorkomen dat
onrustt zou ontstaan door zichtbare grootschalige verdrijving van de Armeniërs. In
Smyrnaa (Izmir) bleven, na een eerste deportatie van enkele honderden, de overige
Armeniërss buiten de deportaties omdat de Duitse generaal Liman von Sanders, de
hoogstee Duitse militair in het rijk en opperbevelhebber van het Eerste Turkse
Leger,, deze verbood op straffe van onmiddellijk militair optreden tegen de regionalee Turkse autoriteiten. Zijn handelen werd niet primair ingegeven door humanitairee overwegingen, hij beschouwde de deportaties vooral als een bedreiging voor
dee militaire veiligheidssituatie. Overigens kwam in 1922 bij de Turkse inname en
verwoestingg van Smyrna alsnog een groot deel van de plaatselijke Armeense (en
Griekse)) gemeenschap om. Een kleine 5.000 Armeense inwoners van een aantal
dorpenn aan de kust bij de Golf van Iskenderun (Alexandretta) ontsnapte aan de
vervolgingg door zich tijdig terug te trekken in het aan zee grenzende gebergte van
Djeball Musa. Ze wisten daar zo'n veertig dagen Turks militair beleg te weerstaan,
trokkenn uiteindelijk de aandacht van Franse en Engelse oorlogsschepen voor de
kustt en werden collectief geëvacueerd naar Cairo. Dit was het enige geval van collectieff Armeens verzet dat succesvol was.
98.. Morgenthau, 1918, pp. 333-336, 338-339.
99.. De Speciale Organisatie (Teshkilat-i Makhsusiye) was in 1913 ingezet tegen

437 7

C I V I L I S E R I N GG

EN

DECIVILISERING

dee Bulgaren in de Tweede Balkanoorlog, de doelen omvatten toen spionage, sabotagee en guerrilla-activiteiten. De organisatie, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlogg circa 30.000 leden telde, stond onder leiding van enkele prominente Ittihadledenn en nationalistische Turkse legerofficieren en had organisatorische banden
mett het ministerie van binnenlandse zaken en diverse politiediensten. De organisatiee speelde als een partijdige 'parallelle' staatsstructuur een hoofdrol in de deportatiess en de massamoorden, soms in samenwerking met reguliere civiele en militaire
autoriteiten,, soms met voorbijgaan daaraan. Zij was onder meer belast met de recruteringg van benden uit de gevangenisbevolking die veelal bij de massamoorden
opp de Armeniërs optraden (Melson, 1992, pp. 144-145; Dadrian, 1997, pp. 197, 236239,, 351, 362-364, 367-370).
100.. Lepsius, 1919. Op grond van de afdoende bescherming die Liman von Sanderss de Armeniërs van Smyrna had geboden, kan niet uitgesloten worden dat sterkeree Duitse druk de vervolging van de Armeniërs meer had kunnen beperken, zij
hett waarschijnlijk niet beëindigen. Er zijn enkele gevallen bekend van actieve instemmingg met de vervolging door Duitse officieren en diplomaten, er zijn ook gevallenn bekend waarin Duitsers binnen het rijk, zowel burgers als militairen, zich
inspandenn om Armeniërs te beschermen en hun lot te verlichten. Zie voor een discussiee over de Duitse betrokkenheid en mogelijke 'medeplichtigheid': Dadrian,
1997,, pp. 248-300.
101.. Morgenthau, 1918, p. 337.
H O O F D S T U KK VI

** Over het onderwerp van dit hoofdstuk is in 1986 een voordracht gehouden op de
Studiedagenn van de NSAV te Amsterdam.
Hett citaat van de anonieme waarnemer uit Baden is ontleend aan de Deutschland-Berichteland-Berichte (der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade), 1934
1940),, 1935, jrg. 2, nr. 9, p. 1031. Het citaat van Bernhard Schlink is afkomstig uit
dienss roman De Voorlezer (Amsterdam: Ambo/Anthos, 1996), pp. 84-85, uit het
Duitss in het Nederlands vertaald door Gerda Meijerink.
1.. J. Noakes en G. Pridham, (eds.), Nazism. A History in Documents and Eyewitnessness Accounts, ipip~if>45, 2 Vols., (New York: Schocken, 1988 (1983, 1984)), Vol. 2,
p.. 1208. Als laagste schatting geven zij 4.194.200, als hoogste 5.721.000. Dit laatste
aantall komt overeen met 68% van alle Joden die binnen het Duitse machtsbereik
vielen.. In een voetnoot voegen zij toe dat op grond van recent onderzoek het aantal
gedodee Russische Joden mogelijk meer dan 2 miljoen bedraagt, dan zou de laagste
schattingg met anderhalf en de hoogste schatting nog met tenminste een miljoen
verhoogdd moeten worden. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews,
(Neww York: Harper & Row, 1984 (1961)), p. 767, vermeldt een totaal van
5.100.0000 slachtoffers; Lucy Dawidowicz, The War against the Jews, 1933-1945,
(Harmondsworth:: Penguin, 1977 (1975)), p. 480, geeft als totaal 5.933.900 (67%).
2.. Christopher R. Browning, The Path to Genocide. Essays on Launching the
FinalFinal Solution, (Cambridge/New York: Cambridge U.P., 1992, p. ix, 169.
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3.. Het globale aantal van zes miljoen, destijds formeel een 'rijksgeheim', is in augustuss 1944 voor het eerst genoemd door SS Obersturmbannfiihrer Eichmann, afdelingshoofdd binnen Amt IV (Gestapo) van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
enn één van de hoofdverantwoordelijken voor de uitvoering van de vervolgingen, in
eenn gesprek met een collega van een andere afdeling. Eichmann's chef Himmler
achttee deze schatting te laag. Later heeft Eichmann dit aantal naar beneden bijgesteldd tot vijf miljoen. Cf. Hilberg, 1984, p. 631; Noakes en Pridham, 1988, Vol. 2, p.
1206-1208. .

4.. Goldhagen heeft getracht verschillende categorieën 'vervolgers' en 'daders' te
onderscheidenn en te kwantificeren. Bij een ruime opvatting gaat het om miljoenen
mensen;; bij een beperkte opvatting — degenen die direct en daadwerkelijk betrokkenn waren bij het doden van de vervolgden — om tenminste 100.000 en mogelijk
500.0000 daders. Cf. Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners. Ordinarynary Germans and the Holocaust, (Londen: Litde, Brown & Co., 1996), pp. 164178,, i.h.b. 167.
5.. Overzichten van verschillen in interpretatie worden gegeven door Ian Kershaw,, The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, (Londen:
Edwardd Arnold, 1985) en Michael Marrus, The Holocaust in History, (Londen:
Weidenfeldd & Nicolson, 1988).
6.. Het onderscheid tussen 'intentionalisten' en 'functionalisten' stamt uit een
artikell van Tim Mason, "Intention and Explanation: A Current Controversy
aboutt the Interpretation of National Socialism", in: Gerhard Hirschfeld en Lothar
Kettenacker,, (Hrsg.), Der Fiihrerstaat: Mythos und Realitdt, (Stuttgart, 1981), pp.
21-40.. Mason, marxistisch georiënteerd, beoogde met zijn bijdrage naar eigen zeggenn 'een eerste poging tot een kritiek op liberale interpretaties van het nationaal-socialisme',, cf. Mason, "Open Questions on Nazism", in: Raphael Samuel, (ed.), People'sople's History and Socialist Theory, (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1981), pp.
205-210.. Zie ook Browning, "Beyond 'Intentionalism' and 'Functionalism': The
Decisionn for the Final Solution Reconsidered", in: id., The Path to Genocide, 1992,
p p .. 86-121.

7.. Oudere biografieën van Hitler hebben veelal als vanzelfsprekend een 'intentionalistische'' inslag, zie bijvoorbeeld Alan Bullock, Hitler. A Study in Tyranny,
(Harmondsworth:: Penguin, 1962 (1952)). Zie ook: Karl Dietrich Bracher, "The
Rolee of Hider: Perspectives of Interpretation", in: Walter Laqueur (ed.), Fascism. A
ReadersReaders Guide, (Harmondsworth: Penguin, 1979, pp. 193-212; voor een recent
overzichtt van biografieën: John Lukacs, The Hitler of History, (New York: Knopf,
1998).. Voorts: Dawidowicz, 1977; Sebastian HafTner, Kanttekeningen bij Hitler,
(Amsterdam:: H.J.W. Becht, 1978); Kershaw, 1985, pp. 82-89. Haffher's studie,
waarinn biografische, historische en sociologische inzichten geïntegreerd zijn, maakt
overigenss duidelijk dat de waarde van Mason's dichotome onderscheid betrekkelijkk is.
8.. Kershaw, 1985, pp. 86-98; Marrus, 1988, pp. 40-46; Uwe Dietrich Adam, Judenpolitikdenpolitik im Dritten Reich, (Düsseldorf, 1972); Karl A. Schleunes, The Twisted
RoadRoad to Auschwitz. Nazi Policy toward German Jews, 1953-1939, (Chicago/Londen,
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1970);; Martin Broszat, "Hitler and the Genesis of the 'Final Solution': An Assessmentt of David Irving's Theses" [1977], in: H.W. Koch, (ed.), Aspects of the Third
Reich,Reich, (Londen: Macmillan, 1985), pp. 390-429; Hans Mommsen, "The Realizationn of the Unthinkable: the 'Final Solution of the Jewish Question' in the Third
Reich"" [1983], in: Gerhard Hirschfeld, (ed.). The Policies of of Genocide. Jews & Soviet
PrisonersPrisoners of of War in Nazi Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 97-144.
9.. Broszat, 1985; Mommsen, 1986.
10.. Kershaw, 1985, pp. 98-104; Browning, 1992, pp. 86-121.
11.. Philippe Burrin heeft in een gedetailleerde studie geconcludeerd dat: 'een
centraall besluit [over de fysieke vernietiging van alle Joden] (..) ergens tegen eind
septemberr of begin oktober moet zijn gevallen'. Philippe Burrin, Hitler en de
Joden.Joden. Het ontstaan van een volkerenmoord (Amsterdam: Van Gennep, 1990
(1989)),, p. 155. Arno J. Mayer heeft in zijn boek Why Did the Heavens not Darken?
TheThe 'FinalSolution'in History, (New York: Pantheon, 1990 (1988)) getracht te beargumenterenn dat de 'Judeocide' vooral beschouwd dient te worden als een reactie
opp het vastlopen van de Duitse offensieven in Rusland in het najaar van 1941 en de
winterr van 1941/1942. Deze visie is evenwel niet overtuigend, zoals is aangetoond
doorr Browning, "The Holocaust as By-product? A Critique of Arno Mayer", in:
id.,, 1992, pp. 77-85.
12.. Uit de wat oudere studies van Hilberg, 1984 (1961), en Karl Dietrich Bracher,, The German Dictatorship. The Origins, Structure, and Effects of National Socialism,cialism, (New York: Praeger, 1970 (1969), komen de verdeeldheid en machtsstrijd
binnenn het regime en binnen de organisatie en uitvoering van de vervolgingen ook
aann de orde terwijl tegelijkertijd duidelijk blijft dat naar 'buiten' toe toch een eenheidd van politiek bleef bestaan die voor de overgrote meerderheid van de vervolgdenn mettertijd hoe dan ook fataal was.
13.. Zie bijvoorbeeld Christopher R. Browning, Ordinary Men. Reserve Police
BattalionBattalion 101 and the Final Solution in Poland, (New York: HarperCollins, 1993
(1992)),, pp. 159-189.
14.. Uit Hilberg's visie op de georganiseerde vernietiging van de Joden komen
beidee interpretaties naar voren en blijkt een voorkeur voor de tweede: 'We hebben
niett te maken met een plotselinge beslissing maar met de wording van een idee'
(19844 (1961), pp. 257-258). Na dertig jaar van voortgezet onderzoek en uitvoerige
discussiee is Browning tot een soortgelijke slotsom gekomen: 'Gedurende een periodee van vijfentwintig maanden - van september 1939 tot oktober 1941 - had de
Nazii politiek ten opzichte van de Joden zich ontwikkeld tot een programma gerichtricht op de fysieke vernietiging van alle Europese Joden binnen het Duitse machtsbereik'' (1992, pp. 120-121).
15.. Ismar Elbogen, Eleonore Sterling, Die Geschichte der Juden in Deutschland
(Wiesbaden:: Fourier Verlang, 1982 (1935)), pp. 11-84; Mayer, 1990, pp. 19-35; R-L
Moore,, Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht, p$o1250,1250, (Baarn: Ambo, 1987), pp. 34-47; Peter G.J. Pulzer, The Rise of Political AntiSemitismSemitism in Germany and Austria, (Londen: Halban, 1988 (1964)), pp. 3-27; H.W.
vonn der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, (Am440 0
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sterdam:: Prometheus, 1990), pp. 44-67.
16.. Zie voor een overzicht van deze beeldvorming Jean Delumeau, La peur en
OccidentOccident (XTVe - XVIIe siècUs, (Parijs: Fayard, 1978), pp. 356-397 ('Les agents de
Satan:: Le Juif, mal absolu); Hilberg, 1984, pp. 1-17; Léon Poliakov, The Aryan
Myth,Myth, (Sussex: Sussex U.P., 1974).
17.. Werner Danckert, Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe, (Bern/Miinchen:
Franckee Verlag, 1963); Anton Blok, "Infame beroepen", Symposion, III (1981), pp.
104-128. .

18.. Institutioneel verankerde uitsluiting en alledaagse discriminatie van een
minderheidd kunnen bepaald gedrag van leden van die minderheid bevorderen, terwijll datzelfde gedrag dan weer bijdraagt aan het voortbestaan van bepaalde negatievee stereotypen over hen. Onder andere Hilberg (1984) heeft gewezen op de grote
continuïteitt in de anti-semitischee beeldvorming door de eeuwen heen en op de parallellenn tussen de canonieke anti-joodse wetten uit de Middeleeuwen en de antijoodsee wetten in Duitsland in de jaren '30.
19.. Elbogen, Sterling, 1982, pp, 88-97; Poliakov, 1974, pp. 82-85. Hoewel Luther
opp jonge leeftijd pleitte voor een betere behandeling van Joden in de Duitse gebieden,, schreef hij later enkele rabiaat anti-semitische geschriften die keer op keer herdruktt werden.
20.. Shulamit Volkov, "Die Verbürgerlichung der Juden in Deutschland", in:
Jürgenn Kocka (Hrsg.), Bürgertum im ip.Jahrhundert. Deutschland im europaischen
Vergleich,Vergleich, (München: DTV, 1988), 3 Bde., Bd.2, pp. 343-371, i.h.b. p. 344.
21.21. Zowel ten tijde van de Napoleontische overheersing van de Duitse gebieden
alss rond 1848 waren Joden kortstondig gelijkberechtigd geweest, daarna was dat
weerr ongedaan gemaakt. Volkov, 1988; Pulzer, 1988, p. 5.
22.. Pulzer, 1988, pp. 27-120; H.W. von der Dunk, 1990, pp. 88-112.
23.. Pulzer, 1988, pp. 83-119; Hilberg, 1984, pp. 10-12.
24.. Gordon A. Craig, Germany, 1866-194$, (Oxford: Oxford U.P., 1981 (1978)),
pp.. 84, 153-155, 203-206; Von der Dunk, 1990, pp. 100-103; Hans-Ulrich Wehler,
DasDas Deutsche Kaiserreich, 18JI-1918, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988
(1973)),, pp. 126-131.
25.. Cf. Dawidowicz, 1977, pp. 50-77; Goldhagen, 1996, pp. 49-128. Als bezwaar
tegenn Goldhagen's visie kan gelden dat hij aan het anti-semitisme in Duitsland een
overwegendd op fysieke 'eliminatie' gericht karakter toeschrijft en een dergelijk
anti-semitismee kenmerkend acht voor nagenoeg alle Duitsers in de eerste helft van
dee 20e eeuw. Een veel gedifferentieerder beeld komt naar voren uit bijvoorbeeld de
dagboekenn van Victor Klemperer die als Duitse Jood, gehuwd met een niet-joodse
Duitsee vrouw, de periode 1933-1945 in Dresden wist te overleven, cf. Victor Klemperer,, Tot het bittere einde. (Dagboeken, 1933-1941,1942-1945), 2 Din., (Areopagus,
I997<i995))-26.. Pulzer, 1988, pp. 8-12; Elbogen, Sterling, 1982, pp. 249-252, 284-287.
27.. De grootste joodse organisatie was de Centralverein deutscher Staatsburger
jüdischenjüdischen Glaubens (CV, opgericht in 1893, mede ter verdediging tegen het toenmaligee politieke anti-semitisme). In 1933 telde deze organisatie omstreeks 70.000
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leden.. De CV was overwegend liberaal, tegen het ideologische zionisme, en beschouwdee Duitsland als het vaderland van de Duitse Joden. Rechts daarvan stond
dee Reichsbundjüdischer Frontsoldaten, een nationalistische oud-strijdersorganisatie
mett circa 30.000 leden, fel anti-zionistisch. De Zionistische Vereinigungflir Deutschlandschlandteldetelde omstreeks 10.000 leden, onder wie vele Ostjuden, en omvatte diverse
stromingen.. Enkele Duitse Joden hadden een vooraanstaande rol gespeeld in de
links-radicalee bewegingen van 1918/19, een klein aantal was lid van de KPD.
28.. Léon Poliakov, The History of Anti-Semitism, (Oxford: Oxford U.P., 1985
(1977)),, Vol. IV (Suicidal Europe, 1870-1933), pp. 148-149.
29.. Elbogen, Sterling, 1982, p. 292; Pulzer, 1988, p. 316.
30.. Het RSHA werd in september 1939 gevormd uit een samenvoeging van
staats-- en partijorganisaties: de Geheime Staatspolizei en de Kriminalpolizei als
voormaligg Pruisische staatspolitiediensten, en de Sicherheitsdienst als voormalige
inlichtingendienstt van de NSDAP. Vele leidende functies werden bezet door SSofficieren.. Vanuit het RSHA werden zowel de mobiele moordcommando's van de
EinsatzgruppenEinsatzgruppen als de vernietigingskampen georganiseerd. In juli 1939 werd
ReichsvertretungReichsvertretung der ]uden in Deutschland, op initiatief van onder andere de CV
vormdd in 1933, bij decreet Reichsvereinigung. Alle Joden (volgens de Neurenberger
definitie)) waren hiervan verplicht lid en de organisatie kreeg rechtstreeks taken opgelegdd van het ministerie van binnenlandse zaken, in september 1939 kreeg het
RSHAA die bevoegdheid. De gehele joodse gemeenschapsorganisatie werd zo ingelijfdd bij het vervolgingsproces, in feite vormde deze organisatie de eerste Joodse
Raad.. Cf. Bracher, 1970, pp. 352-354; Hilberg, 1984, pp. 122-125,181-187.
31.. Deze ooggetuigeverslagen zijn ontleend aan de Deutschland-Berichte die
vanaff april/mei 1934 tot april 1940 om de twee maanden verschenen in opdracht
vann het SPD-bestuur in her buitenland (de SPD was op 22 juni 1933 in Duitsland
verboden).. De Berichte'werden geredigeerd door Erich Rinner en bestaan voor een
groott deel uit berichten van een netwerk van voormalige SPD-leden verspreid over
hett hele rijk, aangevuld met ander materiaal. De totaal 8642 pagina's bevatten zeer
veell informatie over vele facetten van het alledaagse leven in Duitsland tussen 1934
enn 1940. In 1980 zijn ze opnieuw uitgegeven (Frankfurt am Main: Verlag Petra
Nettelbeckk / Zweitausendeins), voorzien van een register door Klaus Behnken. De
gegevenn citaten: 1934, p. 291; 1935, p. 804; 1935, p.1031; 1936, pp. 973"975; i937> P1574;; 1939. P- 2 I 932.. Bracher, 1970, pp. 191-227.
33.. Saul Friedlander, Nazi Germany and the Jews, Vol. I (The Years of Persecution,, 1933-1939), (New York: HarperCollins, 1997), pp. 14-17. De grootste joodse
organisatie,, de Centralverein, riep vooral op tot 'kalmte'; de rechtse Reichsbund
hooptee op integratie in het nieuwe regime.
34.. Zie voor hetNSDAP-programma: Bracher, 1970, pp. 22-44, 79-91,142-152;
Hagenn Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933, (Berlijn: Severin & Siedler, 1982),
pp.. 331-342. Tussen 1924 en 1930 waren al wetsvoorstellen gedaan die onder andere
ontslagg voor alle joodse ambtenaren, plaatsing onder Sonderrecht van 'alle leden
vann het joodse ras', en onteigening van 'joods bezit' zonder compensatie beoogden.
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35.. De zogeheten 'Duits-socialistische' vleugel van de NSDAP onder leiding
vann de gebroeders Strasser was nog enigszins 'socialistisch' georiënteerd geweest.
Mett de door Hitler verordonneerde moord op Gregor Strasser ten tijde van de
'putsch'' tegen de SA in de zomer van 1934 was de invloed van deze vleugel definitieff uitgeschakeld.
36.. Zie voor de vroege geschiedenis van SA en SS: Richard Bessel, Political Violencelence and the Rise of Nazism. The Storm Troopers in Eastern Germany, ip2§-ip}4,
(Neww Haven/Londen: Yale University Press, 1984); Hans Buchheim, "Die SS dass Herrschaftsinstrument", in: id. e.a. (Hrsg.), Anatomie des SS-Staates, 2 Bd.,
(München:: DTV, 1989 (1967)), Bd. 1, pp. 15-33.
37.. Hans-Ulrich Thamer, Verfuhrung und Gewalt. Deutschland19^-194$, (Berlijn:: Siedler, 1986), pp. 258-269; Friedlander, 1997, pp. 17-19; Martin Broszat, "Nationalsozialistischenn Konzentrationslager, 1933-1945", in: Hans Buchheim e.a., 1989,
Bd.. 2, pp. 11-133, i.h.b. pp. 13-36. Een overzicht van speciaal tegen Joden gerichte actiess tussen januari en juni 1933 geeft het zwartboek Die Lage derjuden in Deutschlandip3j,landip3j, begin 1934 uitgegeven door het Comité des Delegations Juives te Parijs.
38.. Bracher, 1970, pp. 224-225.
39.. Vooral in de Amerikaanse en Engelse pers waren de gewelddadige gebeurtenissenn van februari en maart 1933 uitvoerig gerapporteerd en was opgeroepen tot
eenn economische boycot van Duitsland. Het Duitse ministerie van buitenlandse
zakenn ontving vele negatieve reacties uit het buitenland.
40.. De nationaal-socialisten grepen de kritische berichtgeving in de buitenlandsee pers aan om de tegen de Joden gerichte boycot van 1 april 1933 te organiseren.
Hilberg,, 1984, pp. 20-21; Friedlander, 1997, p. 19. Begin maart 1933 had de nationaal-socialistischee staatssecretaris van Economische Zaken al aan de chef van de
rijkskanselarijj voorstellen voor anti-joodse maatregelen gezonden die ter uitwerkingg waren doorgestuurd aan Binnenlandse Zaken.
41.. Friedlander, 1997, pp. 22-24; Helmut Krausnick, "Judenverfolgung", in:
Buchheimm e.a., 1989, Bd. 2, pp. 235-366, i.h.b. pp. 257-262.
42.. Dawidowicz, 1975, pp. 89-93; Friedlander, 1997, pp. 26-34; Hilberg, 1984,
PP-- 44-5343.. Het inzicht dat het vervolgingsproces vooral werd voortgestuwd door in elkaarr grijpende bureaucratische activiteiten is het verst uitgewerkt in Hilberg, 1984.
Volgenss Gerhard Hirschfeld beliep het aantal anti-joodse wetten, decreten, verordeningenn en instructies uiteindelijk meerdere duizenden, cf. Gerhard Hirschfeld,
"Chronolyy of Destruction", in: id., (ed.), The Policies of Genocide. Jews dr Soviet
PrisonersPrisoners of of War in Nazi Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 145-162.
44.. Friedlander, 1997, pp. 113-144; de Deutschland-Berichte van 1935 bevatten
velee gedetailleerde beschrijvingen van de vervolging op lokaal niveau.
45.. Er zijn gevallen bekend van individuele niet-joodse Duitsers die de antijoodsee maatregelen principieel afwezen en veroordeelden, maar collectief georganiseerdd protest heeft zich niet voorgedaan. Naast onverschilligheid voor het lot van
dee Joden en angst voor het regime heeft het binnen de Duitse samenleving wijdverbreidee anti-semitisme hierbij een doorslaggevende rol gespeeld (Friedlander,

443 3

CIVILISERINGG EN DEC IVI LI SERI NG

1997,, pp. 323-325; Reinhard Rürup, "Das Ende der Emanzipation: Die antijüdischee Politik in Deutschland von der 'Machtergreifung' bis zum Zweiten Weltkrieg",, in: Arnold Paucker (Hrsg.), Die Juden im National-Sozialistischen Deutschland,land, 1933-1945-, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1986), pp. 97-114).
46.. Deutschland-Berichte, 1937, pp. 941-942.
47.. Hilberg, 1984, pp. 46-47; Friedlander, 1997, pp. 145-147.
48.. Hilberg, 1984, pp. 48-52,
49.. Hilberg, 1984, pp. 52-53; Friedlander, 1997, pp. 149-151.
50.. Hilberg, 1984, pp. 5-6, 7; Friedlander, 1997, pp. 154-162.
51.. In de Deutschland-Berichte van 1936 en 1937 wordt door vele informanten
meldingg gemaakt van toenemend anti-semitisme in hun directe omgeving als gevolgg van voortdurende propaganda, onder meer op scholen. Friedlander, 1997, p.
10. .

52.. Hilberg, 1984, pp. 60-90; Friedlander, 1997, pp. 232-239, 242-244, 257-261.
Hilbergg beschrijft gedetailleerd het verzet van drie families van grootindustriëlen Rothschild,, Weinmann, en Petschek - tegen Arisierung. Uiteindelijk gaf geweldplegingg de doorslag.
53.. Friedlander, 1997, pp. 241-268; Herben Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbebauptung.bebauptung. Diejuden in Österreich, 1938-194$, (Wenen: Herold, 1978).
54.. Friedlander, 1997, pp. 270-271.
55.. Friedlander, 1997, pp. 211-219; Hilberg, 1984, pp. 128, 138, 141, 258, 260-261.
Hett idee de Joden gedwongen te hervestigen op Madagascar stamde uit de 19e
eeuw,, het was onder andere geopperd door de Duitse anti-semiet Paul de Lagarde
(Pulzer,, 1988, pp. 78-81).
56.. Friendlander, 1997, pp. 244-245, 302-303.
57.. Hilberg, 1984, pp. 23-29; Friedlander, 1997, pp. 269-279.
58.. Hilberg, 1984, p. 26, noot 26; Friedlander, 1997, pp. 275-276; Rosenkranz,
1978,, pp. 159-167; de Deutschland-Berichte van eind 1938 en begin 1939 bevatten
velee beschrijvingen van de pogrom op lokaal niveau.
59.. Friedlander, 1997, p. 317.
60.. Hilberg, 1984, pp. 26-29; Friedlander, 1997, pp. 280-283.
61.. Hilberg, 1984, pp. 90-105; Friedlander, 1997, pp. 284-298; Otto D. Kulka,
"Thee Reichsvereinigung and the Fate of the German Jews, 1938/39-1943", in: Pauckerr (Hrsg.), 1986, pp. 353-363; zie ook noot 30.
62.. Mayer, 1990, pp. 178-192.
63.. In dit verband zij ook opgemerkt dat vaak veel te eenduidig wordt gesteld
datt het voornaamste doel van de nationaal-socialistische vervolgingspolitiek tussen
19333 en 1939 verdrijving en emigratie van de Joden was. Minstens zo belangrijk
warenn het weerkerend kwellen en vernederen en het voortdurend behandelen van
Jodenn als rechteloze gegijzelden.
64.. Het begrip 'sociaal dood' is gebruikt door Orlando Patterson {Slavery and
SocialSocial Death. A Comparative Study, Study, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press
1982),, pp. 38-51) om de sociale positie van slaven te beschrijven. Niet erkend als behorendd tot de gemeenschap, zonder bestaan buiten hun meester, zonder eer, rech-

444 4

NOTEN N

teloos,, en niet beschouwd als menselijk wezen, waren zij 'sociaal dood'.
65.. Friedlander, 1997, p. 278.
66.66. Eind augustus 1941 werd het 'eutJianasie-programma' na toenemende binnenlandsee protesten en onrust door Hider formeel voor beëindigd verklaard. Het
programma,, met de codenaam Aktion T4, was in oktober 1939 op last van Hider
begonnen;; tenminste 80.000 geestelijk gestoorde en invalide kinderen en volwassenenn werden omgebracht. Binnen het kader van deze 'actie' werden in januari
19400 in bepaalde Duitse ziekenhuizen voor het eerst groepen patiënten vergast.
Hierbijj betrokken 'experts' werden later ingezet bij de organisatie van de vernietigingskampen.. Cf. Hilberg, 1984, pp. 561-564; Thamer, 1986, pp. 697-700; Robert
Jayy Lifton, The Nazi Doctors, (Londen: Macmillan, 1986), pp. 45-144.
67.. Mayer, 1990, p. 182; Martin Gilbert, The Hobcaust, (Glasgow: Fontana/
Collins,, 1987), pp. 84-98.
68.. O p 15 maart 1921 was één van de voornaamste leiders van het Ittihad-Tegime
datt verantwoordelijk was voor de Armeense genocide, Talaat Pasja, in Berlijn op
straatt vermoord door een jonge Armeniër, Soghomon Teilirian. De dader werd in
junii 1921 in Berlijn berecht waarbij verschillende vooraanstaande Duitsers, onder
wiee generaal Liman von Sanders en de Armenië-deskundige Johannes Lepsius, getuigenissenn aflegden over de vervolging van de Armeniërs. Het proces, dat leidde
tott vrijspraak voor Teilirian, was omgeven met veel publiciteit in Duitsland (Gerardd Chaliand, Yves Ternon, Le Genocide des Armeniens, (Parijs: Editions Complexe,, 1984, pp. 135-142). Er was ook nog een andere verbinding tussen de Armeensee genocide, de nationaal-socialistische beweging en Hider in de persoon van Max
vonn Scheubner-Richter (1884-1923). Von Scheubner-Richter was in 1915-1916
Duitss diplomaat in Turkije, onder meer in Erzurum. Hij was getuige geweest van
dee vervolging van de Armeniërs en had daarover uitvoerig gerapporteerd aan de
Duitsee ambassadeur en de regering in Berlijn. In 1920 had hij deelgenomen aan de
misluktee Kapp-putsch in Duitsland en was vervolgens een prominent lid gewordenn van de NSDAP. Hij gold toen als één van Hider's voornaamste raadgevers.
Doorr zijn afkomst en vele connecties wist hij onder meer contact te leggen tussen
Hiderr en generaal Ludendorff en tussen de NSDAP en het industriële bedrijfsleven,, monarchistische kringen en de rooms-katholieke kerk. Hij pleitte herhaaldelijkk voor een 'rücksichtslose Reinigung Deutschlands' van 'vreemde elementen,
Jodenn en bolsjewisten' en zal zijn ervaringen in het Ottomaanse rijk hoogstwaarschijnlijkk in de leidende nationaal-socialistische kring besproken hebben. Lopend
naastt Hider werd hij bij de Hider-putsch in München in 1923 doodgeschoten.
(Bracher,, 1970, pp. 90,101,117,131; V.N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide,nocide, (Oxford: Berghahn, 1997), pp. 409-412).
6^.6^. Zie voor de theorie hoofdstuk I, paragraaf 3, en de vragen die aan het slot
vann paragraaf 5 van hoofdstuk II gesteld zijn.
70.. Craig, 1981, pp. 302-395; Wehler, 1988, pp. 149-226; zie over het ontstaan
vann de 'commando-samenleving' onder druk van de oorlogsinspanningen: Williamm H. McNeill, The Pursuit of Power. Technobgy, ArmedForce andSociety since
A.D.A.D. 1000, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), pp. 307-345.
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71.. Ian Kershaw, "German Popular Opinion and the 'Jewish Question', 19391943:: Some Further Reflections", in: Paucker (Hrsg.), 1986, pp. 365-386, i.h.b. p.
385. .
HOOFDSTUKK VII

** Dit hoofdstuk berust deels op een conferentiebijdrage met als titel 'Staatsdesintegratie,, geweld en decivilisering. Joegoslavië in het perspectief van de civilisatietheorie'' (NSAV Sociaal-wetenschappelijke studiedagen, sessie 'Civilisatie en geweld',
Amsterdam,, 11-12 april 1996). Een herziene versie is onder dezelfde titel gepubliceerdd in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 23, nr. 3 (december 1996), pp.
425-453,, en herdrukt in Jan Godschalk en Thaddeus Muller (red.), De samenleving
onderzocht.onderzocht. Sociologie in in dejaren negentig, (Amsterdam: Het Spinhuis, 1998), pp.
3'-Hett motto is ontleend aan Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2
Dln.,, (Bern/Miinchen: Francke Verlag, 1969 (1939), Dl. 1, p. 332, Dl. 2, p. 444-445.
1.. De generaal was Ratko Mladic, commandant van het Bosnisch-Servische
legerr sinds mei 1992, het dorp was Potocari, de belegerde stad Srebrenica. Degenen
diee geen bescherming boden, waren Nederlandse VN-militairen. De schatting van
hett aantal slachtoffers is aan de lage kant, in een andere schatting is sprake van zestott achtduizend slachtoffers. Volgens het Rode Kruis zijn er 6546 mensen uit de
enclavee vermist. Cf. Robert Block, "The Madness of General Mladic", New York
ReviewReview of Books, Vol. XLII, nr. 15 (05.11.95), pp. 7-9. Mladic, voormalig luitenantkolonell van het Joegoslavische nationale leger (JNA) en als zodanig commandant
vann het JNA-garnizoen van Knin, heeft de massamoord steeds ontkend. Bij herhalingg heeft hij verklaard dat de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië 'niet
éénn oorlogsmisdaad hebben gepleegd'. Na het zogeheten Dayton Agreement over
Bosniëë van november 1995 en de legering van SFOR-troepen, waardoor de oorlog
inn Bosnië althans voorlopig beëindigd is, is hij als voornaamste militair verantwoordelijkee tot op heden niet aangehouden, net zo min als de voornaamste politiekk verantwoordelijke, Radovan Karadzic.
2.. In de zomer van 1992 waren ruim negentig van dergelijke kampen, meest
onderr Servische leiding, bekend. Eén van de eersten die in 1991 en 1992 op basis
vann ooggetuigeverklaringen uitvoerig over de 'etnische zuiveringen' heeft gerapporteerd,, was de journalist Roy Gutman, correspondent voor de Amerikaanse
krantt Newsday, zie zijn A Witness to Genocide. The First Inside Account of the Horrorsrors of'Ethnic Cleansing' in Bosnia, (Shaftesbury/Rockport, Mass.: Element, 1993).
3.. Hoewel de politieke conflicten en de gewelddadigheden zich grotendeels
hebbenn afgespeeld langs etnisch-culturele scheidslijnen is het dus niet mogelijk
eenvoudigwegg de ene etnische groep aan te duiden als 'daders' en de andere als
'slachtoffers'.. Veeleer gaat het om een uiterst ingewikkeld patroon van escalatie
mett vele regionale en lokale variaties waarbij actie en reactie, wraak en weerwraak,
allee partijen steeds verder hebben meegezogen in een spiraal van toenemende polarisatiee en geweldpleging. Ook de militaire strijd was complex: in Servische eenhe-
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denn participeerden bijvoorbeeld soms ook Kroaten en zelfs islamitische soldaten
uitt Bosnië en Servië, en Serviërs en Kroaten waren ook vertegenwoordigd in de islamitischh Bosnische troepen. Behalve felle strijd tussen Serviërs enerzijds en Kroatenn en Bosniërs anderzijds is er bij tijden ook hevig gevochten tussen Kroatische
enn islamitisch Bosnische eenheden en tussen de laatstgenoemden onderling. Een
enn ander weerspiegelt zowel de ingewikkelde etnische samenstelling van het voormaligee Joegoslavië, vooral in delen van Kroatië en in Bosnië, de vergaande differentiatiee in ideologie en belang binnen en tussen partijen, als de zeer ver gevorderdee fragmentatie van het geweldsmonopolie.
4.. In de sociale wetenschappen beschikken we niet over een min of meer samenhangendd en algemeen geaccepteerd theoretisch kader betreffende tussenstatelijke
enn binnenstatelijke oorlog. Wel is er een onafzienbare hoeveelheid empirisch-historischee gegevens over (burger)oorlogen in het heden en het verleden in alle werelddelenn en zijn er verspreide theoretische inzichten in allerlei uiteenlopende aspectenn van oorlog, van Von Clausewitz' Vom Kriege (1832) en Tolstojs Oorlog en en
vredevrede (1865/1869) tot en met Quincy Wright's A Study of War (Chicago: University
off Chicago Press, 1942, 1964) en John Keegan's A History of Warfare (Londen:
Pimlico,, 1993). De verscheidenheid aan nu gangbare benaderingen komt duidelijk
naarr voren in J.A.R. van HoofF, G. van Benthem van den Bergh, J.M. Rabbie
(red.),, Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen (Hoogezand: Stubeg, 1990). Maar
ziee ook Koen Koch, "Beyond the 'new paradigmatism'. Some traditional thoughts
aboutt state-formation, integration, world polity and war", in: id., Over staat en statenvormingtenvorming(Leiden:(Leiden: DSWO Press, 1993), pp. 137-156, en G. van Bentiiem van den
Bergh,, Rivaliteit in samenwerking. Over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen
dede grote mogendheden en de noodzaak van nieuw denken (Amsterdam: Meulenhoff,
1989)-5.. Zie voor een schets van de civilisatietheorie hoofdstuk I, paragraaf 3, en de discussiee aan het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk II. (Zie voor Elias' voornaamste inzichten:: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische undpsychogenetischegenetische Untersuchungen (Bern: Francke, 1969 (1939)); id., 'Zivilisation und
Gewalt.. Über das Staatsmonopol der körperlichen Gewalt und seine Durchbrechungen',, in: Joachim Matthes (red.), Lebenswelt undsozialeProbleme. Verhandlungenlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980 (Frankfurt: Campus, 1981),
pp.. 98-122; id., Studiën über die Deutschen. Machtkampfe und Habitusentwicklung
imim ip. und 20. Jahrhundert (Frankfurt: Suhrkamp, 1989)). Zoals eerder opgemerkt,
heeftt Elias geen theorie over 'decivilisering' ontvouwd, maar biedt zijn civilisatietheoriee daarvoor wel aangrijpingspunten. Belangrijke aanzetten voor meer inzicht
inn 'decivilisering' zijn eerder gegeven door Stephen Mennell, Mart Bax en Jonathan
Fletcher.. Cf. Stephen Mennell, Norbert Elias. Civilization and the Human Selfimageimage (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 227-228, 246-250 en id., 'Civilizing and Decivilizingg Processes' in: Johan Goudsblom, Eric Jones, Stephen Mennell, The Course
ofof Human History. Economie Growth, Social Process, and Civilization (New York:
M.E.. Sharpe, 1996), pp. 101-116; Mart Bax, 'Medjugorjes kleine oorlog. Barbariseringg in een Bosnische bedevaartplaats', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20,
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nr.. i (juni 1993), pp. 3-25, en id., 'Maria en de mijnenwerpers van Medjugorje. De
dynamiekk van etnische zuivering in ruraal Bosnië-Hercegovina', Amsterdams Sociologischlogisch Tijdschrift, jrg. 25, nr. 3 (oktober 1998), pp. 371-394; Jonathan Fletcher, 'Towardss a Theory of Decivilizing Processes', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg.
22,, nr. 2 (oktober 1995), pp. 283-296, en id., Violence and Civilization. An Introductiontion to the WorkofNorbertElias, (Cambridge: Polity Press, 1997).
6.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 1969, Dl. II, pp. 312-336,
i.h.b.. p. 322. .
7.. In de visie van Elias en vele andere historisch-sociologen op sociale ontwikkelingg op langere termijn staat aandacht voor de aard, het verloop en de grenzen van
concurrentiestrijdd tussen en binnen samenlevingen centraal. Voor de Joegoslavischee tragedie is een interpretatie die uitgaat van zich verscherpende concurrentie
tussenn {delen van) elites systematisch beargumenteerd door Laura Silber en Allan
Little,, The Death of Yugoslavia (Harmondsworth: Penguin/BBC Books, 1995) en
opp beklemmende wijze verbeeld in de gelijknamige serie documentaires van de
BBC,, die in Nederland door de VPRO is uitgezonden. Een dergelijke interpretatie
wordtt ook gehanteerd door Misha Glenny in een serie artikelen in de New York
ReviewReview of BooksX30.01.92; 13.08.92; 28.01.93; 27-°5-93; 07.04.94) en in zijn The Fall
ofof Yugoslavia, The Third Balkan War (Harmondsworth: Penguin, 1992, nieuwe
editiee 1993). Zie ook Norman Cigar, Genocide in Bosnia. The Policy of'Etnnic Cleansingansing'(College'(College Station: Texas A&M University Press, 1995); Roy Gutman, 199
enn Michael Ignatieff, 'The Politics of Self-Destruction', New York Review ofBooks,
Vol.. XLII, nr. 17 (02.11.95), PP- I7~,98.. De analyse van de dynamiek van concurrentiestrijd tussen en binnen elites
overr lange termijn is een belangrijk bestanddeel van Elias' studie van het proces
vann feodalisering en staatsvorming in de latere Middeleeuwen en de vroegmoderne
tijdd in de Franse gebieden (Elias 1969, II, pp. 14-37, 76-88,123-279). Waar de ontwikkelingenn daar en toen uiteindelijk resulteerden in de vorming van min of meer
stabielee heerschappij-, gewelds- en belastingmonopolies, van staten kortom, zijn
dee recente ontwikkelingen in Joegoslavië — uiteraard onder in veel opzichten anderee omstandigheden - juist in omgekeerde richting verlopen: min of meer stabiele
monopoliess zijn gedestabiliseerd en gedesintegreerd. Een ontwikkeling in een dergelijkee richting behoeft nadere verklaring maar is niet principieel strijdig met Elias'
theorie:: niet alleen vestigt hij in zijn analyse van de sociogenese van de dynastieke
staatt in West-Europa herhaaldelijk de aandacht op dergelijke fasen van (hernieuwde)) destabilisering en desintegratie, ook heeft hij er meermaals op gewezen dat deze
mogelijkheidd altijd open blijft (bv. Elias 1969, II, pp. 444-445). Zijn inzichten op
ditt punt stemmen in hoge mate overeen met de resultaten van bijvoorbeeld Charless Tilly's onderzoekingen naar het ontstaan van 'revolutionaire situaties' en 'meervoudigee soevereiniteit' binnen staten (bv. Charles Tilly, The Vendée {Londen: Edwardd Arnold, 1964), pp. 159-198, 263-344, e n k i , From Mobilization to Revolution
(Reading,, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 189-222). Verwantschap is er 00k
mett recent ontwikkelde inzichten in de samenhangen tussen revolutie, oorlog en
genocide,, cf. Robert F. Melson, Revolution and Genocide. On the Origins of the Ar-
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menianmenian Genocide and the Holocaust (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
Inn het denken over deze processen is het van belang helder te onderscheiden tussen
verschillendee niveaus van integratie en steeds het tijdsverloop voor ogen te houden.
Dee desintegratie van de staatssamenleving op het niveau van Joegoslavië als geheel
iss gepaard gegaan met de vorming van nieuwe geweldsmonopolies en staatsorganisatiess op het niveau van de republieken en op nog lagere niveaus. De fase van desintegratiee van Joegoslavië lijkt nu voltooid, maar verdere desintegratie op het niveauu van Bosnië, Servië, Montenegro en misschien ook Macedonië is zeker niet
denkbeeldig.. Ook kunnen op langere termijn nieuwe vormen van reïntegratie optredenn tussen de staten en staatjes die nu binnen het oude Joegoslavische territoriumm zijn ontstaan.
9.. Bosnië-Herzegovina, ongeveer anderhalf maal zo groot als Nederland, telde
bijj het begin van de oorlog ruim 4 miljoen inwoners, van wie ruim 2 miljoen Moslims,, 1,3 miljoen Serviërs en circa 750.000 Kroaten. Een 'Bosnisch nationalisme',
datt alle bevolkingsgroepen omvatte, heeft nooit bestaan. De Moslims - een weinig
adequatee omschrijving van een slechts ten dele als islamitisch te beschouwen bevolkingsgroepp - van Bosnië en de Sandjak (een overwegend door islamieten bewoondee streek op de grens van Servië en Montenegro) verwierven voor het eerst
mett de nieuwe Joegoslavische grondwet van 1974 officiële erkenning als één van de
natiess in Joegoslavië. Van een 'eigen' nationaal bewustzijn onder Moslims, vergelijkbaarr met dat van Serviërs en Kroaten, was nauwelijks sprake (Misha Glenny,
1993,, pp. 142-145). In de loop van de oorlog wisten de Servische strijdgroepen aanvankelijkk bijna 70% van het territorium van Bosnië te veroveren, na de inname
vann de Bosnische Krajina door Kroatische troepen in 1995 werd dat teruggebracht
tott een kleine 50% in het najaar van dat jaar. De Kroaten beheersten toen ruim
20%% van het Bosnische territorium, de Moslims iets minder dan een derde deel,
datt bovendien in enclaves gefragmenteerd is. Cf. Timothy Garton Ash, 'Bosnia in
Ourr Future', New York Review of Books (21.12.95), PP- 2.7-3110.. O p dit belangrijke aspect kan hier niet uitvoerig worden ingegaan. Zowel
Glennyy (1993), Silber en Little (1995) als Cigar (1995) geven meerdere gedetailleerdee voorbeelden. Eén van de voor Bosnië meest fatale internationale besluiten —
waartegenn door diverse waarnemers met klem gewaarschuwd was — was de snelle
erkenningg door Duitsland en andere lidstaten van de Europese Unie van de onafhankelijkheidd van Slovenië en Kroatië. Later werkte vooral de diplomatieke bemoeieniss zonder de bereidheid die met militaire kracht te ondersteunen herhaaldelijkk negatief uit. Zie voor een overzicht: Bart Tromp, Verraad op de Balkan. Een
kroniekkroniek (Nieuwegein: Aspekt, 1996).
11.. Zie bijvoorbeeld S.R. Steinmetz, De nationaliteiten in Europa. Eene sociographischegraphische en politische studie (Amsterdam: S.L. van Looy, 1920), p. 79. Cf. Ivo
Banac,, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics (Ithaca/Londen:: Cornell University Press, 1984), pp. 115-140.
12.. Antony Polonsky, The Little Dictators. The History of Eastern Europe since
19181918 (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1975), pp. 94-106, en Theda Skocpol, Statestes and Social Revolutions (Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 24-33.
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13.. Zoals vrijwel altijd bij aantallen slachtoffers van oorlogen en genocides zijn
dezee aantallen omstreden schattingen, zie echter de tabel in Cigar, 1995, p. 9.
14.. Zoals Barrington Moore heeft betoogd, maakten dergelijke condities een
ontwikkelingg in de richting van democratie in de eerste helft van de 20e eeuw zeer
onwaarschijnlijkk maar bevorderden ze veeleer een ontwikkeling in de richting van
communismee dan wel fascisme (Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord
andand Peasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 1967), pp.
420-422).. Joegoslavië is een van de landen waarin, zoals bekend, beide tot ontwikkelingg zijn gekomen.
15.. Zie hoofdstuk V voor de ontwikkeling van het Ottomaanse rijk. De structureell gewelddadige aard van (militair-) agrarische samenlevingen is onder anderen
belichtt door Ernest Gellner, Plough, Sword and Book. The Structure of Human Historytory (Londen: Collins Harvill, 1988), i.h.b. pp. 154-158, en J. Goudsblom, Vuur en
beschavingbeschaving (Amsterdam: Meulenhoff, 1992), pp. 82, 98-99, 114; en id., "The Formationn of Military-Agrarian Regimes", in: Johan Goudsblom e.a., The Course of
HumanHuman History. Economic Growth, Social Process, and Civilization (New York/
Londen:: M.E. Sharpe, 1996), pp. 49-62, i.h.b. p. 57-59.
16.. Cf. Hoofdstuk V, pp. 236, 245-246; Lord Kinross, The Ottoman Centuries.
TheThe Rise and Fall ofthe Turkish Empire (New York: Morrow Quill, 1977), i.h.b. pp.
503-593;; George F. Kennan, 'The Balkan Crisis: 1913 and 1993', New York Review of
BooksBooks (15.07.9-}), pp. 3-7.
17.. Zie Anton Blok,'Selbsthilfe and the monopoly of violence', in: Peter Gleichmann,, Johan Goudsblom, Hermann Korte (eds.), Human Figurations. Essays for
NorbertNorbert Elias (Amsterdam: AST, 1977), pp. 179-189. In zijn autobiografie Land
withoutwithout Justice (Londen, 1958) schreef Milovan Djilas over zijn voorouders in het
Montenegroo van voor de Eerste Wereldoorlog het volgende: 'Though the life of
myy family is not completely typical of my homeland, Montenegro, it is typical in
onee respect: the men of several generations have died at the hands of Montenegrins,, men of the same faith and name. My father's grandfather, my own two grandfathers,, my father, and my uncle were killed, as though a dread curse lay upon
them.. (..) Generation after generation, and the bloody chain was not broken. The
inheritedd fear and hatred of feuding clans was stronger than the fear and hatred of
thee enemy, the Turks' (citaat in G. van Benthem van den Bergh, De staat van geweldweld (Amsterdam: Meulenhoff, 1980, p. 48). Cf. Jacob Black-Michaud, Feuding
SocietiesSocieties (Oxford: Blackwell, 1975).

18.. Zie voor een analyse van een geweldscultuur en de daarmee verbonden waardenn en normen van mannelijkheid in een heel ander deel van de wereld: Thomas
M.. Kiefer, The Tausug. Violence and Law in a Philippine Moslem Society (New
York:: Holt, Rinehart & Winston, 1972). Gevoeligheid voor geweld is geen sociaalculturelee constante: het varieert door de tijd, tussen en binnen beschavingen, samenlevingenn en culturen, tussen sociale groepen binnen een samenleving, en soms
ookk binnen een individueel mensenleven. Het is een belangrijk aspect van elke civilisering,, zie bijvoorbeeld E. V. Walter, Terror and Resistance. A Study ofPolitical
ViolenceViolence with with Case Studies of Some Primitive African Communities(Londen: Oxfo
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U.P.,, 1969). Gezien de ontwikkeling van Joegoslavië in de 20e eeuw en het recente
dominantt agrarische verleden kan gesteld worden dat binnen die samenleving aanzienlijkee aantallen mannen geneigd, bereid en in staat zijn tot gebruik van fysiek
geweldd en betrekkelijk weinig gevoeligheid aan de dag leggen daarvoor. In zijn Het
eindeeinde van de wereld. Beschaving, redeloosheiden zigeunercafés in Servië (Amsterdam:
Babyionn - de Geus, 1994) heeft Matrijs van de Port dit aspect vanuit een geheel anderee optiek als een 'keuze voor de redeloosheid' geïnterpreteerd; zie ook mijn recensiee van dit boek: Ton Zwaan, 'Over muzikanten en moordpartijen', Focaak nr.
255 (i995)> PP-181-187.
19.. In de eerste helft van de jaren '70 bijvoorbeeld omvatten de strijdkrachten,
opp een totale bevolking vann circa 20 miljoen, ruim 230.000 man, met semi-parate
reservess van 450.000 man, en daarnaast nog een afzonderlijk georganiseerde zogehetenn territoriale defensie strijdmacht van omstreeks 200.000 man.
20.. Dit dualisme speelde en speelt nog in het Joegoslavische conflict zowel formeell als substantieel een belangrijke rol. Mede op grond hiervan werd het secessionismee gebaseerd van Slovenië en Kroatië, maar ook de aanspraken van Serviërs in
Kroatiëë om zich te mogen afscheiden van deze republiekk en de initiatieven van Serviërss en Kroaten in Bosnië om hetzelfde te doen.
21.. Tot het voorjaar van 1996 beperkte de Albanese politieke beweging voor
meerr autonomie in Kosovo zich overwegend tot niet-gewelddadige ondergrondse
enn parallelle activiteiten, daarna is het zogeheten Kosovo 'bevrijdingsleger' ontstaann dat zich wél bediende van geweld. Het ontstaan van het bevrijdingsleger
werd,, behalve door de aanhoudende scherpe Servische repressie, mede in de hand
gewerktt door het Dayton Agreement over Bosnië van 1995, waarin met betrekking
tott de status van Kosovo niets geregeld werd en dat ten dele een feitelijke erkenningg impliceerde van de onomkeerbaarheid van 'etnische zuivering' door geweld.
Medee door dit tekortschieten van de internationale politieke bemoeienis nam de
polarisatiee tussen Serviërs en Albanezen nog verder toe tot in 1999 de militaire interventiee van de NATO volgde.
22.. Silber en Little, 1995, pp. 33-34; Glenny, 1993, pp. 32, 35, 66-70.
23.. Banac, 1984, pp. 74-76,105-m, 406-407.
24.. Silber en Little, 1995, pp. 29-32; voor de citaten zie Cigar, 1995, pp. 23-25;
voortss Michael Ignatieff, Blood and Belonging (New York: Farrar, 1993), pp. 26-28.
25.. Silber en Little, 1995, pp. 36-48, 60-86, 129-146. Zie over de belangrijke rol
vann de massa-media: Mark Thompson, Forging War: The Media in Serbia, Croatia
andand Bosnia-Herzegovina (Washington, 1994) en Warren Zimmermann, 'The Captivee Mind', New York Review of Books (02.02.95), PP- 3-6. In zowel Servië als Kroatiëë stonden destijds nagenoeg alle media onder controle van de regimes.
26.. Uitvoerig over het Servische nationalisme: Banac, 1984; Cigar, 1995. Het
Servischee nationalisme is een variant van het type extreem nationalisme dat in
grotee trekken beschreven is in hoofdstuk II van dit boek. Het vormt ook een illustratiee van de stelling dat het extreme nationalisme in Europa vooral het nationalismee is van degenen die in wereldpolitieke en wereldeconomische termen relatieve
laatkomerss en achterblijvers zijn, dan wel in relatief armere gebieden leven of zich
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doorr gewelddadige strijd onttrokken hebben aan langdurige overheersing door
'anderen',, in dit geval het Ottomaanse regime.
27.. Cf. J. Goudsblom, 1992, pp. 159-161; Banac, 1984.
28.. Zie over de ontwikkelingen in Slovenië en Kroatië: Silber en Little, 1995, pp.
49-59,, 87-97,169-185,186-209.
29.. De Swaan heeft in twee al eerder aangehaalde artikelen (hoofdstuk II, noot
422 en 81) een theoretisch kader geschetst waarin de dynamiek en dialectiek van
processenn van wederzijdse identificaties en desidentificaties, van insluiting en uitsluiting,, begrepen kunnen worden. In een verwijzing naar Joegoslavië schrijft hij:
'(..)) treffen sommigen elkaar als Kroaten dan worden anderen daar van de weeromstuitt Servisch van'. Identificatie en desidentificatie beschouwt hij daarbij niet
alss 'elkanders tegendeel, maar [zij] vormen ieder een zijde van een emotionele driehoek,, met onwetendheid en onverschilligheid als basis, en aan de top intense identificatiee met de 'eigen' mensen die samengaat met even hevige desidentificatie met
dee uitgesloten 'anderen". In het geval van Joegoslavië is dit tussen de diverse etnischee groepen duidelijk waarneembaar vanaf de tweede helft van de jaren '80. Gezienn het recente agrarische verleden, geldt voor de Balkan dat naast sterke verwantschaps-- en naburigheidsbindingen en -identificaties vooral etnische identificaties,
diee zowel pseudo-verwantschappelijke dimensies kennen als aspecten van religie,
'natie'' en 'ras', prominent zijn. Cf. Abram de Swaan, 'Identificatie in uitdijende
kring'' en 'Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten over Rwanda', Amsterdamssterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24, en jrg. 24, nr. 1
(1997),, pp. 3-23.
30.. Omdat het voorbijgaat aan de aard van de staatsheerschappij en de hoge
matee van repressie die eigen was aan de Joegoslavische staat is het een vrij naïeve indicatie,, maar het geeft toch te denken dat het gemiddelde aantal moorden per
100.0000 inwoners per jaar in Joegoslavië in de jaren '80 bijna zes maal zo laag was
alss in de Verenigde Staten (2,4 versus 13,7) en nog iets lager lag dan in Zweden en
Finlandd (Cigar 1995, p. 209).
31.. Cf. Silber en Little, 1995, pp. 113-128.
32.. Glenny, 1993, pp, 21-30, 38; Silber en Little, 1995, pp. 98-112.
33.. In het optreden van deze groepen waren politieke en criminele aspecten vaak
nauww met elkaar vervlochten. Bax (1993, 1998) heeft herhaaldelijk gepleit voor
meerr aandacht voor de 'lokale wortels' van de oorlog in Joegoslavië en voor verschillendee plaatsen beschreven hoe belangrijk al langer aanwezige tegenstellingen
enn conflicten op lokaal niveau waren en zijn. O m te kunnen begrijpen wat er op
plaatselijkk niveau gebeurde en gebeurt is dit perspectief zeker van groot belang,
maarr toch lijkt de ontwikkeling van de vaak gruwelijke gewelddadige strijd op lokaall niveau niet wel denkbaar zonder de desintegratie van het geweldsmonopolie
enn de partijdigheid van autoriteiten op hogere niveaus van integratie in de beschouwingg te betrekken.
34.. Een Russische huurling die de training doormaakte van de Servische 'Tijgers'' die onder commando stonden van de voormalige geheim agent en internationaall gezochte crimineel Arkan (later in Belgrado vermoord), rapporteerde dat hij
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enn andere Russen verbaasd waren over de Servisch nationalistische indoctrinatie
waarbijj zij leerden dat 'een Servische patriot genadeloos is tegen de vijand en het
rechtt niet heeft diens kinderen, vrouwen of bejaarden te sparen'. Cf. Cigar, 1995, p.
65-35.. Mennell, 1989, pp. 227-250; Ton Zwaan, "Norbert Elias en de kritiek (II)",
(Amsterdams)(Amsterdams) Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 1 (1983). pp-198-207.
36.. Mennell, 1989, pp. 227-228.
37.. Michael IgnatiefF, 'Homage to Bosnia', New York Review of Books
(21.04.94),, pp. 3-638.. Cf. Ton Zwaan, 'Politiek, cultuur en pacificering. Politieke cultuur vanuit
antropologischh perspectief, in: Hans Righart (red.), De zachte kant van de politiek.
OpstellenOpstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1990), pp. 36-50.
39.. Cf. Georges Lefebvre, The Great Fear of 1789. Rural Panic in Revolutionary
FranceFrance (Londen: NLB, 1973 (1932)).
40.. Duizenden mannen zijn gedood na het uitsteken van hun ogen, of door het
doorsnijdenn van hun keel met een roestig mes, tallozen zijn gevonden met hun afgesnedenn geslachtsdelen in hun mond, vele vrouwen zijn vermoord na groepsverkrachtingen,, kinderen omgebracht door messteken (Cf. Timothy Garton Ash,
"Cry,, die Dismembered Country", New York Review of Books, Vol. XLVI, nr. 1
(1999),, p. 29).
41.. Cigar, 1995, p. 104.
HOOFDSTUKK VIII
** Het motto bij dit hoofdstuk is ondeend aan Eugen Weber, Peasants into Frenchmen.men. The Modernization of Rural France, 1870-1914, (Londen: Chatto & Windus,
1979).. P- 4941.. Geciteerd in Leo Kuper, The Pity of It All: Polarisation of Racial and Ethnic Relations,lations, (Londen: Duckworth, 1977), p. 9.
2.. Abram de Swaan, "Identificatie in uitdijende kring", Amsterdams Sociologisch
Tijdschrift,Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24; id., "Uitdijende kringen van desidentificatie:: gedachten over Rwanda", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 1
(1997),, pp. 3-23. Beide artikelen, waarnaar eerder verwezen is in hoofdstuk II (noot
42,, 81) en in hoofdstuk VII (noot 29), zijn ook opgenomen in Johan Heilbron en
Geertt de Vries (samenstellers), De draagbare De Swaan, (Amsterdam: Prometheus,
1999)-- PP- 212-245.
3.. De indeling in fasen is door mij aangebracht.
4.. De Swaan, 1997, p. 17. Het begrip 'anomie' (wetteloosheid, normloosheid) is
hierr opgevat als verwijzend naar veranderende disposities, onder meer wat betreft
dee bereidheid geweld te gebruiken.
5.. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de herhaling van gewapend conflict en
burgeroorlogg op de Balkan. Na de Balkan-oorlogen van 1912 en 1913 is binnen het
Joegoslavischh territorium driemaal bloedig gestreden: tussen 1914 en 1918, tussen
19411 en 1945, en tussen 1990 en 1995, met een uidoop naar 1999 in Kosovo. Elk

453 3

CIVILISERINGG EN DECIVI LI SERI NG

nieuww conflict in deze cyclus is mede gegenereerd door het vorige. De Ottomaanse
enn Turkse geschiedenis zijn vanaf het begin van de 19e eeuw tot 1923 getekend geweestt door een lange reeks internationale oorlogen en door een serie, opmerkelijk
soortgelijke,, gewelddadige conflicten met minderheden. Het voornaamste conflict
vann de laatste decennia, met de Koerden, sluit ten dele aan bij deze serie. De Tweedee Wereldoorlog is, zoals bekend, deels een reprise geweest van de Eerste, die weer
tott op zekere hoogte mede teweeg werd gebracht door de i9e-eeuwse oorlogen tussenn Frankrijk en Duitsland.
6.. Kuper, 1977; Thomas J. Scheflf, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism and
War,War, (Boulder: Westview Press, 1994).
7.. Kuper, 1977, pp. 247-275; 128.
8.. Scheff, 1994, pp. 2-4, 63-65.
9.. Scheff, 1994, pp. 53-54, 69-70.
10.. Scheff, 1994, pp. 75-124.
11.. Scheff, 1994, p p . 120-121.

12.. Analoog aan het gebruik van dat begrip door Elias, wordt 'sterkte' van staten
hierr opgevat als verwijzend naar alle variërende machtsbronnen die daarvoor bepalendd kunnen zijn, van de omvang van territorium, bevolking en natuurlijke hulpbronnenn tot en met economische ontwikkeling, politieke en militaire macht, en
cultureell prestige. Voor de onderlinge spanningen en de concurrentiedruk die afzonderlijkee staten ondergaan, maakt het zeker verschil of de betrekkingen tussen
statenn en coalities van staten gekenmerkt worden door stabiele wederzijdse erkenningg en door coöperatie gematigde concurrentie, dan wel door onverschilligheid,
off door wankele erkenning en intensieve competitie. Hier lijkt ook de relatieve ouderdomm van het statenstelsel een rol te spelen: vooral in die delen van de wereld
waarr de statenvorming betrekkelijk recent is, nu bijvoorbeeld in het Midden-Oostenn en in grote delen van Azië en Afrika, en waar de relatieve rangorde tussen de
statenn dus minder uitgekristalliseerd is, zijn de spanningen en de concurrentiedruk
sterkerr en is derhalve de instabiliteit van het stelsel groter.

13.. Over de vraag in hoeverre de grootmachtstatus ontmanteld werd, bestaan
verschillendee meningen, zie bijvoorbeeld Hagen Schulze, Weimar. Deutschland
1917-1933,1917-1933, (Berlijn: Siedler, 1982), pp. 192-203, en Otto Dann, Nation undNationa
lism™lism™ in Deutschland, ijjo-1990, (München: C.H. Beek, 1993), pp. 246-248.
14.. Het gaat om een in het volgende nog nader te belichten lange traditie van
politiekee autocratie, waarvan de bestendiging deels verklaard kan worden uit de
machtsbelangenn van elkaar opvolgende elites, maar die ook een reflectie is van iets
meeromvattends:: het naar beschaving en cultuur variërende (on)vermogen tot
adaptatie,, flexibiliteit en innovatie. Deze bredere kwestie blijft hier verder buiten
beschouwing. .
15.. Dit lijkt ook te gelden voor andere staten die zich uit militair-agrarische imperiaa ontwikkeld hebben, zoals bijvoorbeeld Rusland. Cf. Karen Barkey en Mark
vonn Hagen, (eds.), After Empire, (Boulder: Westview Press, 1997). Zie ook hoofdstukk V, noot 21.
16.. In een meer recente bijdrage heeft De Swaan een dergelijke ontwikkeling
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benoemdd als 'dyscivilisatie', cf. Abram de Swaan, "Dyscivilisatie, massale uitroeiing,, en de staat", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 26, nr. 3 (oktober 1999),
pp.. 289-301.
17.. Deze massale mobiliseringen van mensen voor het plegen van geweld tegen
anderenn in dezelfde samenleving vinden niet 'spontaan' plaats, maar zijn, zoals beargumenteerd,, slechts mogelijk na voorafgaande fundamentele veranderingen in
dee staatspolitiek en het functioneren van het geweldsmonopolie.
18.. Nadere onderscheidingen tussen de groepen die het geweld pleegden zijn
aangegevenn in de betreffende hoofdstukken, veelal speelden bij de ontwikkeling
vann het geweld (para-)militair georganiseerde groepen een initiërende rol.
19.. Zie hierover ook De Swaan, "Dyscivilisatie", 1999, pp. 290-291.
20.. Deze conceptualisering sluit aan bij eerder door Mennell en Fletcher naar
vorenn gebrachte ideeën, zie de discussie aan het slot van hoofdstuk II.
21.. De Swaan, 1997, p. 4.
22.. De tekst van de conventie is opgenomen in Frank Chalk en Kurt Jonassohn,(eds.),, The History History and Sociology of Genocide, (New Haven: Yale U.P., 1990),
pp.. 44-4923.. Leo Kuper, The Prevention of Genocide, {New Haven: Yale U.P., 1985), p173-24.. De Swaan, 1994, p. 23.
25.. Kuper, 1985, pp. 212-213.
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C I V I L I Z A T I O NN A N D D E C I V I L I Z A T I O N .
STUDIESS O N STATE F O R M A T I O N A N D V I O L E N C E ,
N A T I O N A L I S MM A N D P E R S E C U T I O N

Thiss book is concerned with political violence and state formation, nation formationn and nationalism, persecution and ethnic conflict, and civilization and decivilizationn in the modern world. Violence can be considered one of the most fundamentall and lasting problems of human societies. A certain degree of control of
violencee is an indispensable condition for any form of regular social life, but violencee control and security are always relative conditions, and no society is immune
againstt violence. People, individually and collectively, may enhance each others
safetyy by treating each other peacefully, but can also pose a threat to each other,
andd treat each other violently. According to a recent count (1993), the world has
seenn 225 international and civil wars since 1900, in which approximately 100 millionn people perished.
Politicall violence between and within societies is nearly always intimately connectedd with state formation. States are characterized by a monopoly of violence
withinn their territories and usually possess large concentrations of various means of
violence.. These can be used to restrict and control internal violence and to maintainn the safety of society, but also be employed for violent internal repression and
persecutionn of parts of the population, and for war. Political violence is often also
closelyy connected with nation formation and nationalism. State authorities usually
justifyy their use of force by pointing to supposed national interests, or by appealing
too 'the nation' or 'the people'. Violence directed against states is often legitimized
inn the same way. Adequate comprehension of processes of state formation and nationn formation, and of nationalism, is therefore required for understanding and explainingg many forms of political violence. State formation and nation formation
usuallyy go together in the sense that the state in the long run largely brings about
thee nation. But the connection may also work the other way around: nation formationn and nationalism may contribute to state formation, to the development of
neww states, sometimes coupled to the disintegration and disappearance of older
states.. Though certainly not always, such developments often bring about violence. .
Connectionss between political violence, state formation and civilization are
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complexx and in some ways paradoxical. Within a society, civilization - i.e. die development,, continuation and maintenance of civilized standards of behaviour and
civilizedd manners - can only continue when die overall level of violence in society
iss relatively low. In other words, when the society is by and large durably pacified
andd the level of violence control is high. Both are dependent on the functioning of
thee state and its monopoly of violence. The state should be able to threaten the use
off force, or actually use force, to prevent potentially violent escalation of conflicts
inn society, or contain diem. As long as this is successfully done within certain limits,, civilization can continue. If not, a decreasing level of pacification and increasingg violence will lead to decivilization. At least, that is argued in this book. Complexx connections also exist between civilization, nation formation and nationalism.
Nationall cultures can be seen as more or less specific variants of larger and more
encompassingg civilizations, and processes of nation formation presuppose and reflectflect a particular level of civilization. But there is also a certain tension between civilizationn and nationalism. When and where nationalism and a sense of nationhoodd imply a far-reaching belief in national singurality and superiority, coupled
withh disdain and contempt for others, it may undermine civilization and become a
strongg impulse for a process in which decivilization gains the upper hand over civilization. .
Chapterr I is about social science and historical sociology. After a brief explorationn of the main aims and development of social science in the 20th century, three
differentt traditions and general approaches are distinguished: scientistic social
science,, interpretative social science, and the historical and comparative approach.
Ass a historical-sociological perspective is typical of this book, a short summary of
thiss tradition is given and its main distinguishing features are oudined. This in
turnn is followed by an exposition and discussion of Norbert Elias' theory of the
processs of civilization, which forms the main theoretical guideline for the separate
studiess in this book. The theory is explained in some detail, especially with regard
too the connections between state formation, pacification, and civilising processes,
ass perceived by Elias. Moreover, it is shown how parts of the theory are connected
too earlier work by, among others, Karl Marx, Max Weber, Sigmund Freud, and
Johann Huizinga. Elias' work is not the unique intellectual creation of an isolated
thinker,, but deeply embedded in contemporary German and international social
science.. In a brief final section, it is explained in which ways the four main themes
-- state formation, nation formation, persecution and ethnic conflict, and civilizationn - reappear in the remaining chapters, which thus establish a link between
them. .
Chapterr 11 is largely theoretical. The first half focusses on two related questions:
howw can we conceptualize 'state formation', and what should we understand by
'nationn formation'? With regard to the first question, the argument starts from
Weberr and Otto Hintze's perspectives on the state, to proceed to the largely similarr present-day views of historical sociologists like Charles Tilly and Theda Skocpol.. Eventually, a sensitizing concept (in Herbert Blumer's sense) of'state formation'' is proposed. State formation then refers to long-term processes through
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whichh a relatively autonomous, centralized and differentiated structure of power
andd authority develops and maintains itself within a certain territory. This structuree is founded and rests on a double monopoly of violence and taxation, and is continuouslyy engaged in competition with other similar structures. States are typically
thee largely unplanned results of centuries of power struggles within and between
humann societies. As it turns out, it is far more difficult to conceptualize 'nation'
adequately.. There is no consensus in the relevant literature and some fundamental
controversiess surface again and again. Three of these are discussed: 'objectivist' versuss 'subjectivist' definitions of the nation; the nation as ethnic group versus the nationn as the social formation which corresponds with the state; and different views
onn relations between state formation and nation formation. As a satisfactory definitionfinition of'nation' seems impossible, it is proposed that the focus should instead
bee on nation formation as a long-term process of integration - between social classes,, regions, and rulers and ruled - of the formation and spread of a standardized
culture,, and of the formation of a national identity, national loyalties and a politicall collectivity. Like states, nations form and differentiate in cooperation and competitionn with each other. As a process of integration and inclusion, nation formationn also implies at the same time aspects of boundary maintenance through the
exclusionn of others. These concepts of state formation and nation formation are
usedd throughout the book.
Thee second half of the chapter is devoted to a discussion of nationalism as
sentiment,, ideology and social movement. Two different types of nationalism
aree distinguished and broadly outlined: 'moderate' and 'extreme' nationalism. In
thee literature, a similar distinction has been phrased as 'civilian' versus 'ethnic'
nationalism.. This distinction is certainly not meant as a clear-cut dichotomy bothh stem from the general European tradition since the end of the 18th century
andd both manifested themselves in different forms and mixes throughout the 19th
andd 20th centuries in Europe. Nevertheless, more moderate nationalism has been
predominantlyy associated with Western Europe, while more extreme nationalism
hass time and again been paramount in Central and Eastern Europe. Therefore, an
effortt has been made to relate the two types of nation formation and nationalism
too large-scale, long-term historical differences in political, economic, social and
culturall development in Western and Eastern Europe. In an epilogue to this chapter,, the tension between civilization and nationalism is discussed once again, and
somee questions are raised concerning the issue of civilization and decivilization.
Chapterss III up to VII can be considered as case studies. Chapter 111 first traces
thee early development of the Netherlands from about the 14th century till the late
16thh century, when an incipient Dutch state manifested itself for the first rime duringg the Dutch revolt against the Spanish monarchy. Although the revolt was accompaniedd by much political violence, and military battles were decisive for the
frontierss of the new state, the society which developed after the end of the revolt in
16488 rather quickly became quite pacified. Inventories are made up of the internal
politicall violence in the 17th and 18th centuries, and the 19th and 20th, respectively.. Comparisons show a steady decline of internal political violence between the
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firstfirst two and the last two centuries, and also changes in the patterns of violence
overr the centuries. Explanations are sought in the geopolitical and international
positionn of the Dutch state-society within the state system of Western Europe, in
thee ways in which society was internally stratified, in the peculiar development of
thee state - highly decentralized for the first two centuries — and in die deeply 'civil'
andd 'bourgeois' civilization.
Chapterr iv focusses on the long-term development of nationalism, nation formationn and state formation in the German lands from die end of the 18th century.
Fromm its first beginnings around 1800 German nationalism had bodi 'moderate'
andd 'extreme' aspects and these are traced throughout the 19th century in relation
too die processes of state formation and nation formation. As it happened, nationalismm in Germany in the half century after the failure of 1848 lost quite a few of its
'moderate'' aspects, connected widi liberalism and democracy, while its more 'extreme'' aspects, connected with die continuation of largely audioritarian rule after
1871,, and a lasting predominance of'military-aristocratic' standards of behaviour,
becamee more pronounced. In die beginning of the 20th century, the German
state-society,, due to a different geopolitical and international position, a more
hierarchicall social stratification, and a different development of state and nation,
wass characterized by a far less 'civil' and 'bourgeois' civilization than the Netherlands.. 'Extreme' nationalism, grounded in sentiments, ideologies and movements,
contributedd strongly to the outbreak of the Great War, and thereafter was continuedd under Weimar, to culminate in national-socialism. At present, the conditionss for a definitive end to 'die deutsche Frage' seem more favorable than ever
sincee 1848.
Thee subject of Chapter v is the persecution of the Armenians in the Ottoman
Empiree between 1894 and 1922. In the first section, the main facts are summed up,
somee points of departure for a general historical-sociological approach to persecutionn and genocide are sketched, and the concept of a 'persecution process' is introduced.. The second section contains an oudine of Ottoman history, with a focus
onn the development of the Ottoman state and the uses of violence in and by that
state.. Special attention is given to the long process of decline and loss of power and
prestige,, which accelerated in the 19th century through increasing external imperialistt pressures from other states and internal revolts by largely Christian minoritiess of, among others, Serbs, Greeks, Romanians, and Bulgarians, who succeeded
inn establishing their own states. It is argued that successive Ottoman regimes felt
increasinglyy threatened by these developments, were largely unable to halt the processs of decline, and continued to react, although usually without success, by means
off (military) violence. The Armenians, at the end of the 19th century the only remainingg sizeable Christian minority besides the Greeks within the empire, fell victimm to this pattern of Ottoman-Turkish response to loss of power. Although largelyy unfounded, they came to be categorically classified as potentially dangerous
'enemies'.. The first great wave of serious persecution, initiated by the central Ottomann regime under sultan Abdul Hamid, and mainly carried out through local pogromss between 1894 and 1896, is analysed in section 3. Section 4 is devoted to the
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second,, far more massive, wave of systematic genocidal persecution during the
Firstt World War. Since the end of the 19th century, different forms of secular Turkishh nationalism had come into existence, and tlie Ottoman leadership which had
gainedd state power through a violent coup in 1913, was deeply influenced by extreme,, 'ethnic', Turkish nationalism. Under the pressure and die cover of war conditions,, they decided, probably at the beginning of 1915, that the entire Armenian
populationn was to be forcefully uprooted, robbed of their possessions, deported
underr dire circumstances to the southern Arab desert provinces, and killed. Their
wartimee allies, the German and Austrian governments, were keenly aware of what
wass going on - and some individual German military and civilians in Turkey tried
unsuccessfullyy to intervene on behalf of the Armenians - but they decided, for reasonss of state, to look the other way. Although the responsible Turkish leaders
weree tried in absence by a Turkish court, found guilty, and sentenced to death,
Turkishh governmental attitudes till the present have been characterized by a 'deniall syndrome'.
Chapterr vi is concerned with the persecution of the Jews in Germany between
19333 and 1939. Relevant long-term developments of the German state and nation
havingg already been described and explained in Chapter IV, this chapter opens
withh a discussion of two different perspectives on the persecution and annihilation
off the Jews, which have been labelled 'intentionalist' and 'functionalist'. A choice
betweenn these two is not made; instead, it is argued that for various reasons a combinationn of the two perspectives is to be preferred. After a brief sketch of the longtermm overall development of the position of the German Jews within German society,, three sections are concerned with the description and analysis of the
persecutionn process from January 1933 till September 1939, when German armies
invadedd Poland. Extreme anti-semitic German nationalism is considered a driving
ideologicall force in the whole process, but the most fundamental condition was
thatt the national-socialists took over the German state, corrupted it deeply within
aa few years, and thus were able to mobilize all the power resources of the state
againstt the Jews. It is argued that by the fall of 1939 the persecution process had
progressedd to such a degree that the last phase, i.e., of the annihilation of the Jews,
wass already quite near. In die final section of the chapter, an effort is made to connectt the developments in Germany after 1933 to preceding processes of destabilizationn of the German state and its monopoly of violence, of the militarization, polarizationn and depacification of German society, and of corresponding decivilising
pressuress and trends since 1914.
Chapterr v n is about the recent disintegration of state and society in Yugoslavia.
Withh a focus on relevant international and domestic developments, the process of
desintegrationn is traced from the beginning of the eighties till 1995. Moreover, it is
shownn how preceding structural weaknesses and problems in Yugoslav state formationn and nation formation during the 20th century and specific characteristics
off society contributed to the present crisis. Ultimately, the disintegration was
broughtt about by die increasingly polarised competition and power struggles of
thee political-bureaucratic, intellectual, and military elites of the country. When
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partss of them turned towards extreme nationalism and the use of violence, the fate
off Yugoslavia was sealed. Special attention is given to the destabilization and subsequentt breakdown of the state monopoly of violence. In conclusion, it is argued
thatt this triggered strong decivilising forces.
Thee last chapter, Chapter v m , offers comparative conclusions about three centrall issues: the genesis of processes of persecution and of ethnic conflicts - mainly
withh the aid of a relevant theoretical model devised by Abram de Swaan; about
somee interrelations between civilization and decivilization - with a few critical
commentss on Elias' theory; and, finally, about some connections between nationalismm and violence. In a brief epilogue, it is argued that a greater international effort
too prevent ethnic conflict, political mass murder, and genocide is required.
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Overr de auteur

Tonn Zwaan (1946) studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.. Daarna is hij als wetenschappelijk medewerker en docent verbonden geweestt aan het Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke
Universiteitt Nijmegen, aan de Vakgroep Sociologie en Geschiedenis van de Universiteitt van Amsterdam, en aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open
Universiteit.. Hij was mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift Symposion.
Naastt artikelen in diverse vaktijdschriften en boeken over historische maatschappijwetenschap,, politieke sociologie, geweld, staatsvorming, nationalisme, en familiee en verwantschap, publiceerde hij eerder bij Boom, samen met anderen, Het Europeesropees Labyrint: Nationalisme en natievorming in Europa (1991) en Familie, huwelijk
enen gezin in West-Europa: Van Middeleeuwen tot moderne tijd(1993,1997, 2000).
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Stellingenn bij het proefschrift van Ton Zwaan, Civilisering en decivilisering. Studies over
staatsvormingg en geweld, nationalisme en vervolging. (Amsterdam, 2000).

1.. Vele antropologen hebben zich niet beperkt tot hun rol als onderzoeker, maar zich ook
apologetischh opgesteld ten opzichte van de door hen onderzochte samenlevingen en culturen.
Daarmeee hebben zij meestal noch de onderzochten, noch de sociale wetenschap, noch de publieke
opiniee een dienst bewezen.
(Vergelijkk Karel van Wolferen, The Enigma of Japanese Power. (New York: Vintage, 1990), pp. 1213). .

2.. De mededeling van de auteurs van een onlangs in Nederland verschenen geschiedenis van Turkije
datt het "tot nu toe nooit bewezen [is] dat het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (..) de
slachtingenn onder de Armeniërs doelbewust in gang heeft gezet", en dat "de overheidsarchieven op
ditt punt verloren [zijn] gegaan en dus niet [kunnen] helpen", zonder enige verwijzing naar de
contemporainee bronnenpublicaties van Bryce en Toynbee (1916) en van Lepsius (1919), en de
recentee onderzoekingen van Robert Melson (1982, 1992), geeft te denken.

(Renéé Bakker, Luc Vervloet, Antoon Gailly, Geschiedenis van Turkije. (Amsterdam/Leuven:
Bulaaq/Vann Halewijck, 1997), pp. 150-151).

3.. De opvatting van Raul Hilberg dat het nationaal-socialistische "party program contained no hint of
thee measures which were taken [against the Jews] in the next several years" is onjuist.
(Raull Hilberg, The Destruction of the European Jews. (New York: Harper Torch, 1984 (1961)), p.
19). .

4.. Gezien de politieke en sociologische betekenis van fanatisme en haat, is het opmerkelijk hoe
weinigg daarover bekend is. Het is tijd voor de ontwikkeling van een sociologie van het fanatisme.
(Vergelijkk Nico Frijda, De Emoties. (Amsterdam: Bert Bakker, 1993), p. 227; G.F. Koerselman, W.
vann Tilburg, (red.), Haat. (Tricht: Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, 1999).
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5.. Ontkenningssyndromen met betrekking tot vervolgingen verdienen meer onderzoek En ook meer
weloverwogenn bestrijding.
(Vergelijkk Ian Buruma, Het loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan.
(Amsterdam/Antwerpen:: Atlas, 1994)).

6.. Naarmate in een samenleving waarin zich een episode van agressieve oorlogvoering en genocidale
politiekk heeft voorgedaan, een ontkenningssyndroom dominanter is - en het dus nog niet gelukt is te
komenn tot een realistische publieke erkenning, verwerking en aanvaarding van het gebeurde - des te
meerr zal dat syndroom blijven drukken op de binnenlandse en buitenlandse politiek. De
Oostenrijkse,, Turkse en Japanse samenleving en cultuur zouden erbij gebaat zijn het voorbeeld van
Duitslandd te volgen, dat er door onderzoek, open publieke discussie en officiële erkenning in
geslaagdd is het stadium van ontkenning achter zich te laten en het verleden, voorzover mogelijk, te
aanvaarden. .
(VergeEjkk Gitta Sereny, The German Trauma. Experiences and Reflections. 1938-2000.
(Harmondsworth:: Allen Lane, The Penguin Press, 2000).

7.. Het tekortschietende optreden van Nederlandse VN-militairen na de Servische inname van
Srebrenicaa was mede het gevolg van inadequate voorlichting en training vóór hun vertrek naar
Bosnië:: tekenen die duidden op voorbereiding van massamoord, werden niet als zodanig herkend.

8.. De begrippen 'stalinisme' en 'hiderisme' en de grote aandacht voor de persoonlijkheden van Stalin
enn Hider duiden ook op een wijdverbreide behoefte aan 'personalisering van het kwaad'. Het behoort
tott de taak van historici en sociologen bij te dragen aan minder persoonsgebonden perspectieven op
episodenn van dictatuur, geweld en decdvilisering.

9.. Bij de uitbreiding van de Europese Unie dient rekening gehouden te worden met perioden van
extreemm nationalisme in het verleden van de kandidaat-leden en zijn institutionele waarborgen tegen
herlevingg van dat nationalisme noodzakelijk

Historisch-sociologischee vragen rond het optreden en intomen
vann politiek geweld staan centraal in dit boek. Kernbegrippen als
civilisering,, staatsvorming, natievorming en nationalisme worden
theoretischh verkend en de ontwikkeling van twee typen
nationalismee in Europa w o r d t nader belicht.
Daarnaa volgen vijf case-studies. Eén studie gaat over binnenlands
politiekk geweld in Nederland vanaf de zestiende t o t en met de
twintigstee eeuw. In een andere w o r d t de ontwikkeling van het
nationalismee in Duitsland vanaf het einde van de achttiende eeuw
getraceerd.. Drie studies zijn gewijd aan vervolging en etnisch
conflict:: de vervolging van de Armeniërs in het Ottomaanse rijk
tussenn 1894 en 1922, de vervolging van de Duitse joden tussen
19333 en 1939, en de desintegratie van Joegoslavië tussen 1985 en
1995.. In het slothoofdstuk betoogt Ton Zwaan met behulp van de
theoretischee inzichten van N o r b e r t Elias en Abram de Swaan dat
dezee episoden in de geschiedenis gezien kunnen worden als fasen
waarinn deciviliserende ontwikkelingen de overhand kregen op
civiliserende. .
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