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Voorwoord d 

Ditt boek gaat over staatsvorming en geweld, over natievorming en na-
tionalisme,, 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 proble-
menn 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 geweldge-
bruikk te beheersen en veiligheid te waarborgen. Ze zijn daar vaak ook 
voorr langere tijd in geslaagd, maar veiligheid is altijd een relatief gege-
venn en geen enkele samenleving is immuun voor geweld. Door vreed-
zaamm met elkaar om te gaan kunnen mensen hun wederzijdse veilig-
heidd 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 ver-
stoordd doorr geweld van binnenuit of van buitenaf. Volgens een recente 
tellingg uit 1993 heeft de wereld sinds 1900 225 internationale en bur-
geroorlogenn 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 terroris-
me,, en over vervolgingen, vluchtelingenstromen en gevallen van geno-
cide.. Terwijl bepaalde delen van de wereld nu tamelijk veilig en vreed-
zaamm 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 voor-
doet,, in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. West-Europa is immers de 
afgelopenn vijfti g jaar een in hoge mate gepacificeerde regio geweest: 
hethet politieke geweld binnen de staatssamenlevingen is vrij beperkt ge-
blevenn en tussen de staten heeft zich geen oorlog voorgedaan. Maar 
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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 uitgevoch-
ten.. In Europa vond ook de ernstigste genocide van de 20e eeuw 
plaats:: de moord op een groot deel van de Europese Joden. In de afge-
lopenn jaren is omvangrijk politiek geweld West-Europa ook weer dich-
terr genaderd. Het uiteenvallen van het Sovjet-imperium is gepaard ge-
gaann 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 samen-
levingenn bestaan niet meer en de aardbol is in de afgelopen eeuwen 
omspannenn geraakt met een netwerk van aan elkaar grenzende territo-
rialee staten, nagenoeg zonder Vrije' tussenruimten. Het is een belang-
rij kk kenmerk van staatsorganisaties dat zij aanspraak maken op het 
monopoliee op fysieke dwang en geweld binnen hun territorium. Om 
datt geweldsmonopolie daadwerkelijk te kunnen handhaven, beschik-
kenn staten doorgaans over grote concentraties geweldsmiddelen. Die 
middelenn kunnen gebruikt worden om de veiligheid van de samenle-
vingg naar binnen en naar buiten toe te handhaven, maar ze kunnen 
ookk aangewend worden voor oorlogvoering en voor repressie en ver-
volgingg van delen van de eigen bevolking. Politiek geweld gaat vaak uit 
vann staten of is daar juist tegen gericht en ook in andere gevallen, bij-
voorbeeldd 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 be-
grijpen. . 

Hett houdt ook zeer vaak verband met een of andere vorm van na-
tionalisme.. Staatsoverheden legitimeren hun geweld veelal met een be-
roepp op verondersteld nationale belangen, op 'de natie' of 'het volk', 
geweldd tegen staatsoverheden wordt vaak op soortgelijke wijze ge-
rechtvaardigd.. Bij tussenstatelijke conflicten is steeds weer gebleken 
datt mensen meteen beroep op de natie mobiliseerbaar zijn voor groot-
schaligee geweldpleging. Staatsvorming en natievorming gaan veelal 
samenn in die zin dat de staat tot op grote hoogte de natievorming te-
weegbrengt.. 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 ver-
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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 zono-
digg met geweld kan dreigen of geweld kan uitoefenen om gewelddadi-
gee escalatie van tegenstellingen en conflicten binnen de samenleving te 
voorkomen.. Wanneer dat binnen bepaalde grenzen lukt, kan civilise-
ringg dominant blijven, zo niet, dan krijgt met de afnemende pacifice-
ringg en het toenemende geweld voor kortere of langere tijd decivilise-
ringg 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 decivilise-
ringg in de hand werken. 

Samenhangenn tussen civilisering, natievorming en nationalisme, 
tenslotte,, zijn al evenzeer complex. Civilisering kan beschouwd wor-
denn 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 verschil-
lenn 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 volsla-
genn 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 ge-
worden.. Van gelijkheid of symmetrie in wederzijdse beïnvloeding is 
meestall  weinig sprake geweest: de van meet af aan bestaande verschil-
lenn in ontwikkeling hebben zich doorgaans ook gemanifesteerd in ver-
schillenn in macht en cultureel prestige en in die termen heeft de Wes-
tersee beschaving de afgelopen eeuwen mondiaal gedomineerd. Binnen 
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elkee beschaving kunnen de verschillende nationale culturen op hun 
beurtt beschouwd worden als varianten binnen dat grotere geheel. Na-
tievormingg veronderstelt een zeker niveau van civilisering en in proces-
senn 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 el-
kaarr vervlochten geraakt. Tussen civilisering en nationalisme bestaat 
altijdd een zekere spanning - de spanning tussen het meer universalisti-
schee en het meer particularistische - en in zoverre nationalisme juist 
eenn vérgaand geloof in eigen nationale uniciteit én superioriteit impli-
ceert,, 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 reali-
teitt van de verdeeldheid in meerdere grote beschavingen en in vele na-
ties. . 

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 begrij-
penn maar des te meer raakte ik geïntrigeerd door dat duistere, kwaad-
aardigee 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 kun-
nenn 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. Re-
ligieuss 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 ver-
slagg wordt gedaan van geloofsvoorstellingen, gewoonten en lotgeval-
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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, geweldda-
digee en wraakzuchtige God was 'onze' god. Het was allesbehalve aan-
trekkelijk. . 

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 Amster-
dam.. Aanvankelijk was die studie tamelijk teleurstellend, maar na en-
kelee jaren kwam ik op het spoor van veelbelovender lectuur en inspi-
rerenderr 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 Mill s 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, histo-
rischh georiënteerde en vergelijkende sociale wetenschap die zowel em-
pirischh als theoretisch was zonder een van beide aspecten te verzelf-
standigen.. 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 in-
terventiee van de 'socialistische broedervolken' een einde aan de hoop-
vollee ontwikkeling. Wereldwijd namen de protesten tegen de oorlog-
voeringg in Vietnam toe en die leken bij te kunnen dragen aan het 
beëindigenn van het uitzichdoze conflict. Algemeen was er een veel gro-
teree 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 
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verwachtingenn ten aanzien van verdere ontwikkeling, van emancipatie 
enn democratisering in de Derde Wereld waren tamelijk hooggespan-
nen.. Zulke verwachtingen bestonden ook ten opzichte van samenle-
vingenn in het Westen: de beweging voor burgerrechten en de studen-
tenbewegingg 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 de-
mocratisering,, gericht tegen min of meer gevestigde machts- en ge-
zagsverhoudingenn binnen allerlei maatschappelijke domeinen. Er ver-
anderdee ook veel, zowel in als buiten Nederland, maar achteraf gezien 
wass er minstens evenveel taaie continuïteit en bleek menige verwach-
tingg 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 intel-
lectuelee oriëntatie bleef toch dominant. Waarom, onder welke condi-
tiess en met welke doelen kwamen mensen collectief politiek in bewe-
ging?? 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 gin-
genn 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 ge-
welddadigerr dan andere? Het zijn deze vragen die mij ook na mijn stu-
dietijdd zijn blijven bezighouden en die interesse komt ten dele tot uit-
drukkingg 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 ver-
warringg 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 blij -
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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 fundamente-
lee kritiek op het in de jaren '60 en '70 n og dominante structureel-
functionalismee en op het marxisme, die aansloot bij kritiek die ook 
doorr anderen op beide stromingen was geleverd maar zich tegelijker-
tijdd onttrok aan de toen zo bloeiende maar in feite weinig vruchtbare 
richtingenstrijd.. Hij stelde veelomvattende inhoudelijke vragen voor-
opp en gaf daar plausibele antwoorden op die berustten op zorgvuldig 
geselecteerdee empirisch-historische gegevens en theoretisch verhelde-
rendd 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 kennis-
makingg met zijn werk - rond 1970 gaf hij ook een serie colleges in Am-
sterdamm — 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 in-
leidingg 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 con-
tourenn 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. Vervol-
genss 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 verschillen-
dee manieren inhoudelijk verband met elkaar. Het derde hoofdstuk 
gaatt over het ontstaan en de ontwikkeling van Nederland en in het bij-
zonderr over de rol en betekenis van politiek geweld in de lange-ter-
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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 onpro-
blematischee 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 pro-
blematischee ontwikkelingsgang van de natievorming en het natio-
nalismee was aan het begin van de 20e eeuw een relatief minder 
gepacificeerdee samenleving ontstaan, met een in hoge mate adellijk ge-
oriënteerdee civilisering. Die staatssamenleving had binnen vijfentwin-
tigg jaar een groot aandeel in het ontketenen van de twee wereldoorlo-
gen.. 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 lange-
ree 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 Ar-
meniërss 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 Wereldoor-
logg zou resulteren in de massamoord op de Europese Joden. In hoofd-
stukstuk 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 overwe-
gendd 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 vooraf-
gaandee ingrijpende veranderingen in de internationale tussenstatelijke 
betrekkingen,, in de betrokken staatsorganisaties, en een sterk toegeno-
menn macht van nieuwe politieke elites met een radicaal nationalisti-
schee ideologie. Nadat deze zich meester wisten te maken van de cen-
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tralee staatsmacht wendden zij die aan om hun ideologische doelstellin-
genn te verwerkelijken. De systematische ontrechting, vernedering en 
vernietigingg van bepaalde minderheden vormde één van die doelstel-
lingen. . 

Hoofdstukk vu is gewijd aan het recente conflict in voormalig Joe-
goslavië,, 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 ge-
weldd 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 enke-
lee theoretische inzichten en conclusies gepresenteerd over de ontwik-
kelingg 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 vooraf-
gaandee hoofdstukken heeft geleid. In een korte nabeschouwing wordt 
stilgestaann bij 'beschavingstekorten en mogelijkheden voor meer pre-
ventiee van etnisch conflict en genocide. 

Watt de feiten betreft, berusten alle hoofdstukken op literatuur waar-
naarr verwezen wordt in de noten. Over nagenoeg alle onderwerpen 
diee in dit boek aan de orde komen, bestaat een overweldigende hoe-
veelheidd 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. Ge-
deeltenn van dit boek zijn, soms in wat andere vorm, eerder gepubli-
ceerd,, per hoofdstuk is dat voorafgaand aan de noten verantwoord. 

Voorr het tot stand komen van dit boek ben ik op verschillende gron-
denn aan velen dank verschuldigd. Mijn eerste vorming als beoefenaar 
vann de sociale wetenschap vond plaats aan de sociale faculteit van de 

15 5 



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

Universiteitt van Amsterdam waar toen cultureel antropologen, niet-
westerss 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. Bie-
gel,, 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 vertegen-
woordigdee 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 Uni-
versiteitt 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 an-
tropologiee in Nijmegen zijn vaak stimulerend geweest, alleen al door-
datt 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. 

Mij nn dank gaat voorts uit naar Christien Brinkgreve, Marjo Buite-
laar,, 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.. Op 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 so-
cialee 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 Jac-
quelinee 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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Mij nn 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 af-
zienbaree 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 vertrou-
wenn 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 geaar-
zeldd 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 afge-
lopenn jaren een onmisbare steun geweest. 
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