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I I 

Socialee wetenschap en historische 
sociologie e 

Diee Sozialwissenschaft, die wir treiben wollen, ist eine Wirklich-
keitswissenschaft.. 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-Gewor-
denseinss andererseits. 

MAXX WEBER (1904) 

I .. INLEIDING : 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 die-
nenn 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 ver-
vullen,, kunnen ze bijdragen leveren aan verbetering van de oriëntatie 
binnenn die werkelijkheid.1 

Dee opdracht van de sociale wetenschap is dus verwant aan een op-
gavee waar alle mensen dagelijks voor staan. Hoe moeten ze zich oriën-
terenn in de sociale werkelijkheid, welke betekenis kunnen ze toeken-
nenn 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 
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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 ver-
worven.. Het leren van een taal, ondervinding, opvoeding en onder-
wijss werken vormend en met de overgang van jeugd naar volwassen-
heidd 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 ge-
beurtenissenn 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 kun-
nenn 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 gaande-
wegg 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 da-
gelijkss leven nemen mensen doorgaans sterk in beslag en de voortdu-
rendee 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 on-
doorgrondelijkheidd en daarmee behoudt ook het sociale universum, 
nabijj  en veraf, steeds onbekende en ondoorgrondelijke trekken. Kort-
om:: de kennis van mensen over de sociale werkelijkheid waarin ze ver-
keren,, is altijd in allerlei opzichten gebrekkig, partieel en begrensd en 
hoewell  die kennis doorgaans toereikend is om een leven te kunnen lei-
den,, is ieder vertrouwd met onwetendheid en onbekendheid en daar-
meee verbonden onzekerheden en twijfels. 
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Socialee wetenschapsbeoefenaars zijn niet geprivilegieerd boven an-
derenn wat betreft hun mogelijkheden om kennis en inzicht te verwer-
venn omtrent de sociale werkelijkheid. Zij beschikken niet over superi-
euree middelen ter verkrijging van kennis en evenmin over bronnen 
vann inzicht die voor anderen ontoegankelijk zijn. Wél kan van hen ge-
vergdd worden dat zij uit hoofde van hun professie een meer probleem-
gerichte,, gedistantieerde en cognitieve, kortom: een wetenschappelij-
ke,, houding ten opzichte van het sociale universum cultiveren. Om 
kenniss en inzicht te verkrijgen dienen zij zinvolle, interessante en on-
derzoekbaree 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 ob-
servatie,, op studie van geschreven bronnen, en op theoretische bezin-
ning:: verbeelden, nadenken, (zelf) reflectie, conceptualiseren en rede-
neren. . 

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 op-
gevatt worden als nastrevenswaardige kennisidealen en ook gebruikt 
wordenn om bestaande kennis aan te toetsen. Het criterium van theore-
tischee 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 sa-
menlevingenn kunnen staven. Beweringen vereisen bewijsvoering. Bij 
hethet criterium reikwijdte, dat ook beschouwd kan worden als een di-
mensiee vann theorie, gaat het onder andere om de vraag hoe veelomvat-
tendd het gebied van het menselijk samenleven is waarop sociaal-weten-
schappelijkee uitspraken betrekking hebben. Vérgaande specialisatie, 
zowell  tussen als binnen disciplines, in tijd, naar thema of regio, resul-
teertt in de sociale wetenschap veelal in kennis met een beperkte reik-
wijdte.. Een grotere reikwijdte veronderstelt veelomvattende vraagstel-
lingen,, een brede oriëntatie, het nastreven van synthese naast analyse 
enn veelal ook een vergelijkend perspectief. Het criterium van relevan-
tie,, tenslotte, gaat over de betekenis en het nut van sociaal-weten-

21 1 



CIVILISERINGG EN DECIVI LI SERI NG 

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 samenle-
venn 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 'empi-
rischee precisie'. In het eerste geval heeft dat, zoals Wright Mill s heeft 
betoogd,, nogal eens geleid tot 'grootse theorie', ver verwijderd van de 
werkelijkheidd en met een sterke sociaal-filosofische en ideologische in-
slag.. In het tweede geval tot 'geabstraheerd empiricisme', met een over-
accentueringg van methoden en technieken van onderzoek, schijn-
exactheidd 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 ver-
minderenn van die eenzijdigheden. 

Adequatee verwoording is in alle fasen en varianten van sociaal-we-
tenschappelijkk 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 afhan-
kelijkk 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 antropo-
morfisme. . 

Dee hier geschetste kijk op sociale wetenschap is geen gemeengoed, 
maarr vormt één visie temidden van andere. Sinds de studie van mense-
lijk ee samenlevingen tot wetenschap werd en overging van het predis-
ciplinairee 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 socia-
lee werkelijkheid. In de loop van de intellectuele en institutionele ont-
wikkelingg van de disciplines is de sociale werkelijkheid op allerlei ma-
nierenn verkaveld: elke discipline eiste een eigen domein op dat het 
objectt diende te vormen voor studie, theorievorming en empirisch on-
derzoek,, 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 be-
schouwdd en het eerste als domein voor de andere disciplines. Andere 
grenzenn werden getrokken tussen 'staat en politiek', 'economie', 'maat-
schappij'' en 'cultuur' ten behoeve van politicologen, economen, socio-
logenn en cultureel antropologen. Ook ontstond er een scheidslijn tus-
senn de studie van de 'moderne', 'westerse' wereld en die van de 
'niet-moderne',, 'niet-westerse' wereld en allen kampten met de proble-
matischee verhouding tussen 'individu en samenleving', die op haar 
beurtt ook weer leidde tot bepaalde scheidslijnen.5 

Dezee hele ontwikkeling heeft enerzijds bijgedragen tot een immen-
see toename van kennis op tal van terreinen van het menselijk samenle-
venn maar heeft anderzijds een verdere ontwikkeling van een meer 
geïntegreerdee sociale wetenschap ook steeds belemmerd. De academi-
schee instituering van de disciplines resulteerde in verschillende groeps-
identiteitenn onder sociale wetenschapsbeoefenaars en leidde, zoals ge-
zegd,, tot een zekere arbeidsverdeling met 'eigen' studierichtingen, 
uitgangspunten,, theoretische perspectieven, theorieën en onderzoeks-
praktijken.. Overigens waren en zijn de grenzen tussen de disciplines 
niett statisch: ze werden en worden van tijd tot tijd ondermijnd, over-
schreden,, en dan weer opnieuw getrokken, en tussen disciplines ont-
stondenn 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 speciali-
satiee plaats. Patronen van specialisatie naar tijd, regio en thema onder-
gingenn en ondergaan wijzigingen en verschillende benaderingen, theo-
retischee 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 nega-
tieff  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 onzekerheid. 
Eenn theoretische kern, waarover onder alle vakbeoefenaren globale 
overeenstemmingg bestaat, zo kenmerkend voor verder ontwikkelde 
wetenschappen,, ontbreekt vooralsnog. 

Opp 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 so-
cialee 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 geko-
men,, 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 tra-
ditiess en geven ook nu nog scheidslijnen tussen en binnen disciplines 
aan. . 

Inn de sciëntistische visie stond en staat het ideaal van 'harde weten-
schap',, zelf een term uit het bijbehorende vocabulaire, hoog in het 
vaandel.. Onder de indruk van de grote successen van de natuurweten-
schappenn 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 samenlevin-
genn zouden bepalen. Geformuleerd in de 18e eeuw en wijdverbreid in 
dee 19e eeuw, werd dit kennisideaal in de 20e eeuw in zijn pretenties af-
gezwaktt en terughoudender gehanteerd. Maar het verdween niet en 
raaktee verankerd als de nomothetische benadering of het nomolo-
gisch-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 bewer-
kingg van de zo verkregen 'data' ter toetsing der hypothesen en terug-
koppelingg 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 fun-
damenteell  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 be-
paaldee 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 mense-
lij kk handelen en specifieke sociale samenhangen en verbanden. Om 
datt te kunnen doen, dienen onderzoekers zich bij voorkeur persoon-
lij kk te verstaan met degenen die ze onderzoeken: omvangrijke surveys, 
enquêtess of statistische gegevens zijn daarvoor veelal minder bruik-
baar,, participerend onderzoek, observatie en open interviews geschik-
ter. . 

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 ken-
niss van en inzicht in die processen en hun onderlinge samenhangen. 
Daarbijj  spelen vergelijkingen - synchroon en diachroon, tussen groe-
pen,, 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 gron-
denn 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 benade-
ringg 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 ver-
leden.. 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 rui-
merr kader geïnterpreteerd en geplaatst worden, wat doorgaans een 
macro-sociologischee oriëntatie vereist. Deze visie is ten dele verbonden 
mett een filosofisch realisme dat kritisch staat tegenover zowel positivis-
tischee als idealistische denkbeelden.6 

Dezee drie visies en de bijbehorende tradities van theorievorming en 
onderzoekk hebben alledrie voor- en nadelen en ze zijn alledrie aanwe-
zigg in de vier displines - sociologie, geschiedenis, culturele antropolo-
giee 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 HISTORISCH-SOCIOLOGISCHE TRADITI E 

Denkenn in termen van een seculiere, historische, procesmatige en ver-
gelijkendee benadering van menselijke samenlevingen was niet vreemd 
aann de sociale wetenschap in de predisciplinaire fase van haar ontwik-
keling.. 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 de 
loopp van de 19e eeuw de nieuwe sociaal-wetenschappelijke disciplines 
vormm begonnen te krijgen, werd het denken in termen van ontwikke-
lingg en evolutie van menselijke samenlevingen, culturen en beschavin-
genn binnen de sociale wetenschap algemeen gangbaar.8 Wat later 'his-
torischee 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', 'con-
flictt traditie', 'vergelijkend-historische benadering' en recenter als 'ont-
wikkelingsperspectief,, 'historiserende antropologie', 'figuratie-socio-
logie'' 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 beschou-
wingenn 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 sa-
menleving'' en heeft daarom, meer dan dat van anderen, een vérstrek-
kendee invloed gehad op het werk van alle 20e eeuwse historisch-socio-
logenn 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 samenlevingsvor-
men.. Voor Weber was dit ook een centrale thematiek maar het weten-
schappelijkee project van zijn leven kan beter getypeerd worden als stu-
diee 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 tracht-
tenn op te helderen zijn belangrijk gebleven voor veel historisch-socio-
logenn 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 el-
derss 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 'geschiede-
nis'' en 'sociale wetenschap' scherper getrokken. Veel historici, verte-
genwoordigerss 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 meer-
derheidd af van het ontwikkelingsdenken, het evolutionisme, de ge-
schiedeniss 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 ont-
wikkeldenn 'eigen', goeddeels a-historische theorieën, begrippen en 
werkwijzen.. Vanaf de eerste decennia van de 20e eeuw werden sciëntis-
tischee en interpretatieve visies op sociale wetenschapsbeoefening domi-
nant.. 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 weten-
schapp 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 na-
tionalismee 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 volledig-
heid,, 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 voorbeel-
denn zijn de Duitse historicus Otto Hintze (1861-1940), de van oor-
sprongg Hongaarse Karl Polanyi (1886-1964) en Norbert Elias (1897-
1990).. Een vergelijkende historisch-sociologische benadering was in 
principee ook eigen aan de door Marx en Engels geïnspireerde intellec-
tuelee traditie. Maar waar deze in het begin van de eeuw nog veelbelo-
vendd 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 com-
munismee 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 Frankfur-
terter Schuleen werd ook de beoefening van niet-marxistische historische 
sociologiee onmogelijk." 

Hoewell  dus hier en daar in Europa en Amerika individuele geleer-
denn tegen het tij in een historische-comparatieve benadering bleven be-
oefenenn en bepleiten, duurde het tot in de jaren '60 voordat deze tradi-
tiee op grotere schaal heropgenomen werd en binnen de sociale 
wetenschapp en de geschiedenis opnieuw aan betekenis begon te win-
nen.. 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 stu-
dies.. Zozeer zelfs dat de socioloog Collins in 1985 de huidige periode 
aanduidtt als 'de gouden eeuw' van de historische sociologie en een an-
deree 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-sociologi-
schee traditie en wat kunnen we als belangrijke kenmerken van die tra-
ditiee beschouwen? Allereerst kan gesteld worden dat alle betrokken au-
teurss 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 au-
teurss 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 geo-
riënteerd,, maken ze gebruik van een lange-termijnperspectief en be-
dienenn ze zich veelvuldig van vergelijkingen. Ze zoeken de dynamiek 
vann maatschappelijke ontwikkelingen meestal primair in de span-
ningsverhoudingenn 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 invloe-
denn 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 inge-
gaann worden op de uiteraard ook bestaande verschillen tussen de au-
teurss onderling. Het doel is hier om te laten zien dat ze meer gemeen-
schappelijkk hebben dan vaak wordt gedacht en aannemelijk te maken 
datt het vruchtbaarder is de aandacht daarop te richten dan te cultive-
renn 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 bij-
zonderr 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 stu-
diess 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 arbei-
derss 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 ontwik-
keldd waren de kansen op een revolutie binnen de Kerk het gunstigst? 
Alsookk - en dat was eigenlijk de kern van Weber's hele wetenschappe-
lijk ee werk - hoe komt het dat zich in de Westerse beschaving culturele 
verschijnselenn hebben voorgedaan die in de loop van de wereldhistori-
schee ontwikkeling steeds meer een universele waarde en betekenis ge-
kregenn 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 Ver-
kehrsverhaltnisse.. 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 Europe-
see 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 iso-
lation?? In other words, what we are attempting here is to analyse and 
explainn a social structure and its unifying principles'.'8 Elias verwoord-
dee 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 Till y Perry 
Anderson,, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Abram de Swaan, 
Johann Goudsblom en Michael Mann kunnen soortgelijke citaten ge-
gevenn worden.10 Zoals uit de voorbeelden blijkt , zijn het geen eenvou-
digee vragen in die zin dat de beantwoording ervan veel onderzoek en 
doordenkingg vergt, maar ze zijn wel eenvoudig onder woorden ge-
bracht. . 
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Inn dit verband is het ook interessant om te constateren dat de pro-
bleemstellingenn van verschillende auteurs in aanzienlijke mate inhou-
delijkk 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 heb-
benn zich vanuit datzelfde feodalisme absolutistische dynastieke staten 
ontwikkeldd en later nationale staten? c) Wat zijn de politieke, econo-
mischee 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 Europe-
see beschaving zich sedert de Middeleeuwen ontwikkeld? Bij het zoe-
kenn 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 duur-
zaamheidd en stabiliteit vertonen, om perioden van transitie en trans-
formatiee (politieke en economische omwentelingen, 'revoluties', tijden 
vann culturele vernieuwing), en, tenslotte, om de bijbehorende veran-
deringenn 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 begrips-
verhelderingg uit de weg maar ze verliezen zich meestal niet in uitvoe-
rigee bespiegelingen over de betekenissen van hun begrippen en in 
hunn werk is niet veel te vinden van 'hoog abstracte' of 'zuiver theore-
tische'' aard.11 Allen lijken zich ervan bewust te zijn dat dat soort exer-
citiess - 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 de-
finities.finities. Formalistische taxonomie wordt uit de weg gegaan en men 
blijf tt 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 ne-
cessary,, 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 wor-
denn als realisten. Ze gaan er allen vanuit dat de wereld en de daarin 
voorvallendee gebeurtenissen reëel zijn en geen product van de verbeel-
ding,, 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' door-
gaanss heel wat groter dan modieuze filosofen en in hun kielzog varen-
dee 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 kei-
nenn Augenblick. Ihre Voraussetzungen sind die Menschen, nicht in 
irgendeinerr phantastischen Abgeschlossenheit und Fixierung, son-
dernn in ihrem wirklichen, empirisch anschaulichen Entwicklungs-
prozesss unter bestimmten Bedingungen. Sobald diesen tatige Le-
bensprozesss 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 Wis-
senn 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 re-
levantt 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 op-
vattingg 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 maat-
schappelijkee en culturele ontwikkelingen. Voorzover de diverse au-
teurss 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 verhel-
derendd naar voren zijn gebracht door Wallerstein: 

Inn trying to interpret the real world, (...),we must apply to it successi-
vee 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 pictu-
ree 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 onder-
zoeksprocess voortdurend op elkaar betrokken zijn. Di t is de kern van 
dee complexe relaties tussen 'theorie' en 'empirie' zoals die zich tijdens 
onderzoeksprocessenn afspelen, de kern van een vruchtbare weten-
schappelijkee werkwijze of, met een pretentieuzer woord, van een we-
tenschappelijkee 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 For-
schungsweisee unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich im 
Detaill  anzueignen, seine verschiedene Entwichlungsformen zu ana-
lysierenn und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Ar-
beitt vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend darge-
stelltt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des StofFs 
ideelll  wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruk-
tionn a priori zu tun.17 

Hett onderscheid dat Marx maakt tussen de wijze van afbeelden (be-
schrijven)) 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 De nadruk waarmee 
Marxx wijst op het noodzakelijke onderzoek alvorens 'die wirkliche Be-
wegung'' — 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 con-
structies,, maar ze proberen al onderzoekend en schrijvend door mid-
dell  van intelligente interpretaties de dynamiek van de historische so-
cialee 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 omvat-
tend,, 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 im-
pliceertt 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 ge-
zegd:: een theorie verschaft ons in een soort steno een serie aanwijzin-
genn voor het betoog dat we idealiter zouden moeten kunnen presente-
ren.. 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 ontwik-
kelingenn in de historische en actuele sociale werkelijkheid, het bieden 
vann verklaringen voor die samenhangen en ontwikkelingen en het fun-
gerenn 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 beargu-
menteerdee interpretaties. 

Hett voorgaande overziend, meen ik dat we op grond van de bespro-
kenn kenmerken kunnen concluderen dat er inderdaad sprake is van 
eenn historisch-sociologische traditie waar de betrokken auteurs, niette-
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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 ver-
schillendee 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 gecom-
bineerdd kunnen worden en elkaar kunnen aanvullen. Ook kan het 
werkk van één of enkele auteurs voortgezet worden door het te gebrui-
kenn als richtsnoer bij ander historisch-sociologisch onderzoek, het zo 
toee te passen en zo mogelijk verder te ontwikkelen. 

Bijj  deze activiteiten lijk t het steeds van belang zowel afstand te be-
warenn tegenover overmatige exegese en richtingenstrijd als tegenover 
hedendaagsee 'toetsingsretoriek'. Beide komen frequent voor in de so-
cialee wetenschap en leiden doorgaans tot hetzelfde resultaat: onvrucht-
baarheid.. In het eerste geval bestaat het risico dat inzichten en theo-
rieënn 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 tra-
ditie.. Het is ironisch dat de man die over dit soort a-historische ab-
stractiess de volgende regels schreef, ook degene is geworden wiens in-
zichten,, 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 Re-
zeptt oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtge-

35 5 



CIVILISERINGG EN DECIVI LISERI NG 

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 kön-
nen,, sondern die erst aus dem Studium des wirklichen Lebensprozes-
sess 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 wa-
penenn tegen de risico's van dogmatisering van theorieën. Anderzijds 
dientt ook met het idee van 'toetsing' behoedzaam te worden omge-
gaan.. Brede dieoretische perspectieven in de sociale wetenschap lenen 
zichh niet voor directe toetsing en complexe sociaal-wetenschappelijke 
theorieënn hebben vooral het karakter van veelomvattende interpreta-
tiekaders,, 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 ont-
waren,, die na 'toetsing' eventueel afgeschaft kunnen worden, houdt 
misschienn wel van opruimen maar blijf t 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-Euro-
pesee 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 klassendiffe-
rentiatiee 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 daar-
entegenn 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 be-
schouwingen,, 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 opge-
bouwdd 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 voor-
deden,, 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-wetenschap-
pelijkee studie geldt, is zijn boek dus ook een uitnodiging en een aan-
sporingg 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 be-
schavingskring.. Elias begint met de eenvoudige constatering dat ge-
dragsvormenn die nu binnen die kring beschouwd worden als 'be-
schaafd'' of 'geciviliseerd' niet altijd zo geweest zijn: ze zijn niet van 
oudsherr gegeven en ook niet steeds aan zichzelf gelijk gebleven. In eer-
deree fasen van de West-Europese geschiedenis waren ze anders en ken-
nelijkk hebben zich door de eeuwen heen en over de generaties verande-
ringenn 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 indi-
vidueell  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 even-
minn 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 
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staatsvorm,, steden en een geschreven taal. Het maatschappelijke civili -
satieprocess en het individuele civilisatieproces zijn altijd nauw met el-
kaarr vervlochten. Men kan de psychogenese van de habitus van vol-
wassenenn 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 veran-
deringenn 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 samenlevin-
genn kunnen we wat meer van het civilisatieproces begrijpen en verkla-
ren?? Zoals gezegd wordt deel 2 afgesloten met een algemene samenvat-
tingg 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 veel-
omvattendd en complex is en hij had zijn onderzoek niet tot een goed 
eindee kunnen brengen zonder fundamentele beperkingen in te voe-
ren.. 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 onder-
zoekk 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 overwe-
gendd 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 be-
wustzijnn van deze beperkingen om meerdere redenen van belang. Al -
lereerstt impliceren die beperkingen dat Elias' inzichten niet zonder 
meerr toegepast kunnen worden op civilisatieprocessen in andere tij -
den,, 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 des-
betreffendee 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 antropo-
logischee 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 toe-
passingenn 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 civilisatieproces-
senn te bestuderen, niet alleen in maar ook buiten West-Europa, niet al-
leenn 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 civilisa-
tieprocessenn is uiteraard de vraag: wat kunnen we verstaan onder 'civi-
lisatie'?? Elias opent Uberden Prozess der Zivilisation met een verhande-
lingg over deze problematiek. Hij geeft zelf geen definitie maar verdiept 
zichh in de sociogenese van de begrippen 'civilisatie' en 'cultuur'. 'Civi-
lisatie'' is in het tegenwoordige spraakgebruik een veelomvattend be-
grip:: 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 om-
gangsvormen,, de toebereiding van voedsel en nog veel meer. Vervol-
genss wijst Elias erop dat degenen die deel hebben aan een bepaalde ci-
vilisatie,, 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 ver-
woordtt dan tevens een besef van trots en superioriteit, de eigen bescha-
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vingg is niet alleen anders maar ook beter dan die van anderen.37 Daar-
uitt 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 eerstge-
noemdenn het begrip in één woord ook hun trots op de eigen natie, op 
dee Westerse samenleving en de vooruitgang van de mensheid als ge-
heell  uitdrukt, is het voor de laatsten een begrip van tweederangs-
waardee dat slechts op uiterlijkheden slaat. Voor Duitsers is het begrip 
'Kultur'' hét kernbegrip waarmee zij hun zelfbewustzijn als natie ver-
woorden.. In beide begrippen worden deels andere aspecten van men-
selijkee 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 ter-
wijll  'cultuur' ('Kultur') vooral slaat op de resultaten of verworvenhe-
den.. 'Cultuur' bakent af en accentueert verschillen en het eigen karak-
terr 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 gang-
baarr 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 in-
telligentsiaa en pas met de langzaam toenemende macht van de burger-
lijkee groepen in Duitsland is hun begrip Kultur karakteristiek gewor-
denn voor het zelfbesef van de Duitse natie als geheel tegenover andere 
naties. . 

Dee begrippen 'civilisatie' en 'civilisering' zijn dus geen onproblema-
tischee en aan zichzelf gelijkblijvende beschrijvende en theoretische be-
grippenn maar ze hebben historische veranderingen ondergaan. Ook 
zijnn ze door degenen die zich rekenen tot een bepaalde civilisatie regel-
matigg in etnocentrische zin gehanteerd. Elias is zich scherp bewust van 
ditt probleem en heeft in dit - methodologische - verband herhaalde-
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lij kk 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 inte-
graall  te vermijden. Hij is er integendeel van overtuigd dat men, mits 
alertt op deze problematiek, het begrip toch kan gebruiken om er 'be-
paaldee 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 meeromvat-
tendee maatschappelijke processen: modellen van 'goed' gedrag, stan-
daardenn van civilisatie, zijn geen unieke, louter individuele en persoon-
lijkee 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 dynami-
schee producten van menselijk samenleven beschouwt, heeft hij zijn 
onderzoekk vanuit een lange-termijnperspectief verricht. De sociaal-
culturelee geboden en verboden op het terrein van het menselijk gedrag 
enn de daarbij behorende modelleringen van de persoonlijkheidsstruc-
tuurr zijn nu eenmaal niet van de ene dag op de andere ontstaan en 
wanneerr zij zich ontwikkeld hebben, verankerd zijn geraakt onder eli-
tess 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, heb-
benn 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 li-
chaamsverzorging.. Ook veranderingen in de houdingen tegenover 
seksualiteitt en vechtlust passeren de revue. Wie kennis neemt van zijn 
beschrijvingenn wordt enerzijds geconfronteerd met gedragsstandaar-
denn 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 alge-
meenn 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 ge-
dragg 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 ge-
nuanceerdheidd 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 civili -
satieprocess 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 ter-
reinenn 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 pijn-
lij kk of schaamtevol, ze verdwijnen op den duur uit de publieke domei-
nenn of blijven geheel achterwege. Emotionele impulsen en directe aan-
driftenn 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 veran-
deringenn 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 be-
wust,, als resultaat van toenemende overweging, afweging, berekening 
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enn een open oog voor mogelijke consequenties, gewenst en onge-
wenst,, van het eigen gedrag op langere termijn. Ze functioneert ten 
delee echter ook door onbewuste en automatisch werkende mechanis-
menn waarin onder meer sociaal gegenereerde angsten voor regelover-
tredingg 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 ver-
toontt het op langere termijn een duidelijke structuur van veranderin-
genn en tendeert het in een bepaalde richting.40 Om dat te kunnen be-
grijpenn en verklaren, betoogt Elias dat het civilisatieproces gezien moet 
wordenn in de context van de gehele gedaanteverandering van de West-
Europesee samenleving vanaf de Middeleeuwen tot 1800. Abstract ge-
formuleerdd gaat het daarbij om lange-termijnprocessen van maat-
schappelijkee 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 'volksverhuizin-
gen'' geleidelijk vorm kreeg. Daarbij gaat het vooral om 'feodaliserings-
mechanismen',, om de structurele spanningen tussen centraliserende 
enn decentraliserende krachten in het heerschappijapparaat die inhe-
rentt 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 samen-
levingenn in de Oudheid. Wanneer de feodalisering zich ver heeft door-
gezet,, brengen vanaf de 11e en 12e eeuw processen van bevolkingsgroei, 
vann de opkomst van steden en stedelijk leven, van economische diffe-
rentiatiee en arbeidsdeling en daarmee corresponderende veranderin-
genn 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 maat-
schappelijkee 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 geva-
rieerdee 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 vervlech-
tingen,, 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 ver-
anderingenn 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 machtskan-
sen.. 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 be-
paaldee partijen aan macht verliezen en andere aan macht winnen tot-
datt uiteindelijk één partij zo machtig wordt dat deze in staat is dee an-
deree zijn orde op te leggen. 

Voorall  voor de Franse gebieden schetst Elias gedetailleerd hoe van-
uitt 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 som-
migee 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 heerschap-
pijeenheidd 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 teruggedron-
genn en vervangen door steeds meer 'gebonden concurrentie', dat wil 
zeggenn concurrentie die gestaag onderhevig is aan duurzaam functio-
nerendee machtsmonopolies in de sfeer van heerschappij, geweldple-
gingg en belastingheffing. Deze met elkaar samenhangende monopo-
liess 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 dif-
ferentiërendee samenleving en gekoppeld zijn aan een centraal gezag en 
eenn gespecialiseerd heerschappijapparaat kunnen we volgens Elias zeg-
genn 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 ver-
dedigenn 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. Niette-
genstaandee alle variatie blijf t 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 exter-
nee dynamiek in hoge mate bepalend werd voor de verdere ontwikke-
lingg van West-Europa en ook voor de wereldgeschiedenis in de daarop 
volgendee eeuwen. 

Nuu kan ook verduidelijkt worden waarom de ontwikkeling van staten 
belangrijkk is voor het civilisatieproces en hoe staatsvorming en civilise-
ringg samenhangen. Staatsvorming in een bepaald gebied impliceert al-
tij dd vele andere ontwikkelingen maar één zeer belangrijk gevolg is dat 
binnenn het territorium van de staat gewoonlijk op den duur het ge-
bruikk van geweld tussen mensen en groepen wordt teruggedrongen. 
Hett geweld verdwijnt niet en kan ook niet verdwijnen in enige absolu-
tee zin: de potentie van geweldpleging is nu eenmaal inherent aan men-
selijkk 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 sa-
menlevingenn niet denkbaar. Doordat de staat evenwel het geweldsmo-
nopoliee opeist en effectief, duurzaam en stabiel weet te handhaven, 
wordtt het gebruik van geweld voor 'particuliere' doeleinden door de-
genenn die onder het machtsbereik van de staat vallen, ingedamd. Dit 
process van pacificering van de samenleving heeft vérstrekkende conse-
quenties.. 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 ge-
dwongenn tot veranderingen in gedrag en de ontwikkeling van gedrags-
standaardenn die meer en meer als 'geciviliseerd' gaan gelden. Voor de 
burgerss in de steden, waar Elias overigens minder aandacht aan be-
steedt,, verloopt deze ontwikkeling ten dele anders, hoewel ook zij, 
medee door meer gepacificeerde condities, gedragsstandaarden tot ont-
wikkelingg 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 va-
riabel,, maar overal waar pacificering mensen dwingt af te zien van het 
gebruikk van geweld in hun onderlinge relaties worden zij tevens ge-
dwongenn te zoeken naar andere middelen en manieren om hun onder-
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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: ge-
weldd wordt daarvan uitgesloten. Naarmate dergelijke condities voort-
duren,, zullen er, aldus Elias, ook veranderingen optreden in de ge-
dragsstandaardenn 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 feitelij-
kee bevindingen van zijn voorafgaande historisch-sociologisch onder-
zoek,, 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 van-
uitt 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 zeven-
tall  met elkaar samenhangende thema's en het overzicht wordt afgeslo-
tenn 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 con-
trastenn en toename van de variaties', op 'de verhoofsing van de krij-
gers',, '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 el-
kaarr 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 be-
ginpuntenn 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 be-
helstt 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 op-
zichtenn dwangen van anderen {Fremdzwdngéj omgevormd tot zelf-
dwangenn {Selbstzwange), verdwijnen bepaalde menselijke verrichtin-
gen,, 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 mense-
lij kk samenleven. De handelingen en plannen van afzonderlijke men-
senn en hun emotionele en rationele aandoeningen, grijpen voortdu-
rendd in elkaar en brengen formaties en veranderingen teweeg die door 
geenn der betrokkenen zo zijn beoogd of gecreëerd. Uit deze vervlech-
ting,, uit de interdependentie van mensen, ontstaat een ordening die 
dwingenderr en sterker is dan de afzonderlijke mensen die de vervlech-
tingg vormen. Deze vervlechtingsordening bepaalt de gang van histori-
schee veranderingen in het algemeen en ook de dynamiek en de rich-
tingg van het civilisatieproces worden daardoor bepaald. 

Nett als Marx meent Elias dat de waarde van deze algemene inzich-
tenn eigenlijk pas blijk t wanneer de concrete werking van bepaalde ver-
vlechtingenn getoond wordt aan de hand van bepaalde historische ver-
anderingenn en in dat verband verwijst hij terug naar de eerder door 
hemm geanalyseerde processen van feodalisering, van monopolievor-
mingg 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 resul-
terenn die op den duur een andere maatschappijstructuur met een an-
deree spanningsdynamiek teweeg kunnen brengen. 

Terzijdee zij hier opgemerkt dat Elias mensen en de door hen ge-
vormdee 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 men-
selijkee samenlevingen nemen naast samenwerking en coördinatie, te-
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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, neu-
traal,, vriendschappelijk of vijandig, hebben mensen en groepen met 
ditt fundamentele gegeven te maken al kan hun speelruimte, al naar ge-
langg 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 maat-
schappelijkee ordening. Samenlevingen kunnen eeuwenlang een soort-
gelijkee structuur behouden of, anders gezegd, zichzelf van generatie op 
generatiee in grote trekken reproduceren, en daar zijn in de geschiede-
niss van de mensheid ook vele voorbeelden van. Anderzijds kunnen 
doorr een bepaalde vervlechtingsdynamiek onder bepaalde omstandig-
hedenn 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 kapitalisti-
schee 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 Mid-
deleeuwenn en de 19e eeuw gepaard gegaan met een integrale omvor-
mingg van de maatschappelijke vervlechting en de menselijke relaties 
diee in Elias' optiek op lange termijn ook een verandering in de mense-
lijkee 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 concurren-
tiedruktiedruk steeds verder differentiëren. Door die differentiatie neemt het 
aantall  functies toe en daardoor het aantal mensen waarvan elk afzon-
derlijkk 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 betrok-
kenenn 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 doorlo-
pendd 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 as-
pectt 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 maat-
schappelijkee dwang die zich op het niveau van individuele mensen 
ookk ten dele hebben omgezet en steeds hernieuwd omzetten in vor-
menn 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 ver-
bandd is dat de dwangen op de twee niveaus - de samenleving ener-
zijds,, 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 wisselwer-
kingg en balans tussen vormen van dwang op beide niveaus. Uitgaande 
vann een correspondentie tussen de maatschappelijke orde en de mo-
delleringg van de psyche van mensen betoogt Elias dat een ontwikke-
lingg 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 stabie-
lerr 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 zelf-
dwangg en zelfcontrole, namelijk minder gedifferentieerd, minder alzij-
dig,, minder gelijkmatig, en wisselvalliger. 

Eliass benadrukt herhaaldelijk dat er binnen de contemporaine Wes-
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tersee beschaving aanzienlijke verschillen bestaan in het patroon van 
maatschappelijkee dwangen en zelfdwangen waaraan mensen onderhe-
vigg 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 gediffe-
rentieerdee 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 maat-
schappelijkk 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 hovelin-
genn 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 plaat-
senn 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 tus-
senn de geslachten, de eetgewoonten of het taalgebruik - te kunnen be-
grijpen,, 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 gedrags-
patroonn van een mens. Een centraal idee van de Gestalttheorie — dat 
dee aard van de delen bepaald worden door het geheel en dat dus pri-
mairr 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 ver-
klaardd 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 onbe-
wustt 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 Oedipus-
conflict,, aan Freud's psychologie van vrouwen of aan diens antropolo-
gie.. Al deze aspecten terzijde latend, tracht Elias wel aannemelijk te 
makenn dat in samenhang met de historisch-maatschappelijke ontwik-
kelingg van West-Europa over de eeuwen heen in de persoonlijkheids-
structuurr 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', 'zelfcon-
trole'' of als 'psychische zelfdwangapparatuur' - zich meer gedifferen-
tieerdd en verzelfstandigd hebben en sterker zijn geworden. Daarmee 
heeftt hij Freud's model van de menselijke persoonlijkheid ook gehisto-
riseerd. . 

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 ge-
legdd voor het latere leven als 'geciviliseerde' volwassene. Dat individu-
elee civilisatieproces beschouwt Elias - zeker bij de huidige stand van 
hethet maatschappelijke civilisatieproces dat hoge eisen stelt aan het func-
tionerenn van mensen - als moeizaam en pijnlij k en als vatbaar voor al-
lerleii  ontwikkelingsstoornissen. Het gaat gepaard met verzet tegen de 
inpassingg en kan soms zo ongunstig verlopen dat het voor de volwasse-
nee 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-kriti-
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schee en normatieve opmerkingen: het is verre van zeker dat de huidige 
civilisatiestandaarden'' in alle opzichten gunstig zijn voor de menselij-
kee behoeften en doeleinden; veel van datgene dat verboden is, is wel-
lichtt nodeloos repressief; veel van de angst en schuld die mensen elkaar 
aandoen,, lijk t misplaatst; en goed overwogen ingrepen in het maat-
schappelijkk 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 zelf-
dwang'' constateert Elias eerst enkele bijzondere kenmerken van de 
West-Europesee ontwikkeling na de Middeleeuwen: almaar verdergaan-
dee 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 West-
Europesee 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 maatschappelij-
kee 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 ar-
beidsdelingg gecompliceerder en daarmee nam op langere termijn de 
wederzijdsee afhankelijkheid van allen dusdanig toe dat de leidende 
groeperingenn ook gedwongen werden tot een grotere terughoudend-
heidd 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 sa-
menlevingenn 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 civilisatie-
bewegingenn in gebieden buiten Europa. 

Eliass beschouwt als een ander belangrijk kenmerk van de West-Euro-
pesee 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 civilisa-
tieprocess 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 plaatsge-
vondenn 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 gol-
venn in tegengestelde richting. 

Voorr de bovenlagen in dit gehele proces heeft deze ontwikkeling 
tweeslachtigee gevolgen: aanvankelijk proberen zij hun specifieke ge-
dragg 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 overne-
men,, 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 kolo-
nisatiebewegingg vanuit Europa. 

Ditt proces wordt langs andere lijnen nogmaals uiteengezet aan de 
handd van 'de verhoofsing van de krijgers'. Elias beschouwt deze ver-
hoofsingg niet alleen als van fundamenteel belang voor het verloop van 
hett civilisatieproces in West-Europa, maar als een invloedrijke ontwik-
kelingg 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 ge-
welds-- 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, ver-
liess 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 ge-
richtt 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 maatschappelij-
kee lagen en zo werkten de modellen van 'goed gedrag' die tot ontwik-
kelingg waren gekomen binnen de hofsamenleving door op latere pe-
rioden.. De verhoofsing van de krijgers was waarschijnlijk niet op gang 
gekomenn zonder sterke dwangen vanuit centrale hoven die meer paci-
ficeringficering met zich mee brachten, terwijl in een later stadium de ver-
hoofsingg 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 over-
leefdenn 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 ge-
welds-- 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 staatsinsti-
tutiess 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 his-
toricii  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 be-
dwingenn 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 krij -
gerss 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 civi-
lisatiee 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: be-
rekening,, 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 bui-
tengeslotenn raken. Daarmee werden het prestige en de verdere kansen 
opp succes geschaad en het kon ook iemands sociale ondergang beteke-
nen.. Dienovereenkomstig worden de wijzen waarop mensen elkaar 
waarnemenn afstandelijker en minder beladen met onmiddellijke emo-
tiess 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 geva-
rieerdd 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 ver-
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schijnselenn en samenhangen in de natuurlijke en de sociale werkelijk-
heid.. Parallel aan de 'psychologisering' treedt in de West-Europese ci-
vilisatiee in dezelfde periode ook een sterkere 'rationalisering' op de 
voorgrondd die zich in de meest uiteenlopende aspecten van de samen-
levingg gaat manifesteren, zoals ook door Max Weber uitvoerig beargu-
menteerdd 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 ver-
anderingg van de hele persoonlijkheidsstructuur van mensen in de 
Westersee samenleving.47 

Hett 'opschuiven van de schaamte- en pijnlijkheidsdrempel' be-
schouwtt 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 ande-
renn 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 weer-
looss tegenover schaamte die door een gebaarr of een opmerking van an-
derenn wordt opgeroepen omdat dat gebaar of die opmerking in over-
eenstemmingg 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 wan-
neerr een ander een maatschappelijke regel doorbreekt die ook in het 
superegoo van de waarnemer is vertegenwoordigd, geldt een analoge re-
denering.. Het opschuiven van de grens van schaamte- en pijnlijkheids-
gevoelens,, dat wil zeggen dat die gevoelens vaker en in meer verschil-
lendee situaties kunnen optreden, duidt voor Elias zowel op een afname 
vann directe angsten van mensen voor uiterlijke machten als op een toe-
namee van hun automatische, innerlijke angsten, een deel van hun zelf-
dwangen.. En dat hangt samen met een sterkere differentiatie en schei-
dingg 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 'poli-

57 7 



CIVILISERINGG EN DECIVI LISERI NG 

tiek',, die overigens niet altijd harmoniëren en ook in directe tegen-
spraakk met elkaar kunnen zijn. Mensen zullen dan ambivalenties erva-
renn 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 con-
trastenn in het individuele gedrag verzwakken terwijl de wederzijdse af-
hankelijkhedenn toenemen, worden mensen gevoeliger voor kleine va-
riatiess 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 ge-
bonden'' waren als te maken hadden met 'sterkere druk van onderaf'. 
Dee hoofse aristocratie was primair gebonden aan het centrale konink-
lijk ee 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 onder-
lingee concurrentie. Anderzijds leefde de hoofse adel in de vroeg-mo-
dernee 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 afhan-
kelijkheidd 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, ver-
liepp 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. Proces-
senn van maatschappelijke stijging van nieuwe groeperingen hebben 
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zichh uiteraard ook in de 19e en 20e eeuw voorgedaan en in het alge-
meenn onderscheidt Elias in de uitbreidingsgolven van gedragswijzen 
tweee fasen: een fase van assimilatie en een fase van emancipatie. Gedu-
rendee de eerste fase is een bredere laag aan het opklimmen maar maat-
schappelijkk 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 voortge-
schredenn 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 decen-
niaa 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 ont-
wikkelenn 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 systema-
tischee streven naar integratie van sociale wetenschap en geschiedenis, 
naarr de ontwikkeling van een historische psychologie en naar invoe-
gingg van de destijds nieuwe psychoanalytische theorie in de sociale we-
tenschapp hield toen ook vele anderen in Duitsland bezig, onder andere 
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binnenn de marxistisch en deels ook freudiaans georiënteerde Frankfur-
terter 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 po-
litiekee omstandigheden en ontwikkelingen veelal het tegendeel bevor-
derden.. 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 ge-
gevenn dat Elias zelf zich nauwelijks moeite heeft gegeven zijn eigen in-
tellectuelee achtergronden te verhelderen, is zijn werk vaak teveel be-
schouwdd als op zichzelf staand zonder dat voldoende duidelijk werd 
hoezeerr het in allerlei opzichten ingebed was in de contemporaine his-
torisch-sociologischee traditie en discussie. 

Elias'' theorie over het civilisatieproces in West-Europa, over de dy-
namiekk van de maatschappelijke ontwikkeling, over staatsvorming, 
pacificeringg en civilisering en over de transformaties van gedragswij-
zen,, gedragsstandaarden en persoonlijkheidsstructuren van de boven-
lagen,, is ook een globale theorie. Niettegenstaande de vele gedetailleer-
dee voorbeelden, de uitvoerige beschrijvingen van vooral de feodale 
samenlevingg en de hofsamenleving in Europa en het feit dat Elias veel-
all  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. Op weer andere plaatsen is de schaal kleiner, ge-
biedenn zijn veel preciezer en nauwkeuriger op de kaart gezet. Waar we 
inn de volgende hoofdstukken deze kaart als oriëntatiemiddel gebrui-
ken,, 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 an-
deree kaarten. Zeker is dat dat allemaal niet mogelijk zou zijn zonder de 
oorspronkelijkee kaart als uitgangspunt te hanteren. 
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4.. VIER THEMA'S 

Opp het eerste gezicht is dit geschrift wat Amerikanen kernachtig een 
'nonbook'' plegen te noemen: een verzameling opstellen die, met uit-
zonderingg van het laatste hoofdstuk, ook los van elkaar gelezen kun-
nenn 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 geweldple-
ging,, 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 geo-
riënteerdee sociale wetenschap door de sterke concentratie op economi-
schee 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 theoreti-
schee 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 lange-
termijnprocess van staatsvorming voor Nederland historisch-sociolo-
gischh getraceerd, in de hoofdstukken iv, v, vi en vu komen op ver-
schillendee 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 cen-
trum,, een gewelds- en een belastingmonopolie - maar nadere be-
schouwingg 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 Till y 'maken staten oor-
logg en maakt oorlog staten'. Dat inzicht is zeker van toepassing op de 
eerstee fase van het ontstaan van de hier bestudeerde staten. Maar een 
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volgendee vraag kan luiden in hoeverre staren, nadat ze eenmaal geves-
tigdd zijn, in de loop der tijd bijdragen aan toenemende en duurzame 
beheersingg van intern en extern geweld. Zoals blijk t 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 ont-
breektt niet maar in alledrie de gevallen is de staat zelf periodiek een be-
langrijkee en moeilijk te beteugelen bron van geweld gebleken. Voor-
uitlopendd 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 machtsverhou-
dingenn binnen de samenleving en de relaties met andere staten. 

Ookk het thema natievorming verbindt meerdere hoofdstukken. In 
analogiee met de begrippen 'staat' en 'staatsvorming' worden in hoofd-
stukk II ook de begrippen 'natie' en 'natievorming' eerst theoretisch ver-
kend.. Wat kan verstaan worden onder een natie en hoe kan natievor-
mingg 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 ver-
schild.. Niettemin wordt beargumenteerd gekozen voor een bepaalde 
conceptualiseringg van 'natievorming'. Vervolgens wordt ingegaan op 
'nationalisme',, dat al evenzeer omgeven is met controversen. Drie di-
mensiess van het verschijnsel en het begrip worden nader besproken: 
nationalismee als sentiment, als ideologie en als beweging. Daarna wor-
denn 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 hoofd-
stukk 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 Neder-
landerss zijn en waar Nederland is. In het geval van Duitsland daarente-
genn zijn beide kwesties zeer lang heftig omstreden geweest zoals blijk t 
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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 be-
volkingsgroepenn van binnenuit. Het Turkse nationalisme, dat deels als 
reactiee daarop ontstond, kende een extreme en radicale variant die be-
langrijkk 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 uitgeble-
ven.. Over de vragen wat Joegoslavië was, waar het was, en wie Joego-
slaaff  waren, ontstond in de driekwart eeuw dat de staat bestond geen 
overeenstemmingg en voor grote delen van de voornaamste bevolkings-
groepenn 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 bij-
zonderr 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 historisch-
sociologischee visie op vervolging geformuleerd. Het begrip Vervol-
gingsproces'' wordt als een centraal bestanddeel van zo'n visie geïntro-
duceerd.. 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 hoofdstuk-
kenn de vervolgingsprocessen van respectievelijk de Armeniërs in het 
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Ottomaans-Turksee rijk tussen 1894 en 1922 en van de Joden in Duits-
landd 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 Joe-
goslaviëë 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 epi-
loogg aan het slot van hoofdstuk v i n is steeds geprobeerd zoveel moge-
lij kk 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 prole-
tarischee elementen, duidelijk tot uitdrukking. Zowel in Nederland als 
inn Duitsland stonden de uiteenlopende trajecten van staats- en natie-
vormingg 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 cirkelre-
deneringenn 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 Joegosla-
vië,, in het bijzonder in Servië, zijn minder eenvoudig met slagwoor-
denn 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 ge-
tekendd door de gedragscodes en -standaarden van krijgers én boeren.50 

Dee vorming van 'burgerlijke' middengroepen onder de Turkse bevol-
kingg 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 alge-
menee termen een spanning gesignaleerd tussen 'civilisering' en 'natio-
nalisme'.. In de hoofdstukken iv en v en nog meer uitgesproken in de 
hoofdstukkenn vi en vu is deze spanning, maar nu in specifieke histo-
rischee gevallen, een centraal deel van het probleem. Hoe kunnen we 
begrijpenn dat bepaalde heersende elites doelbewust besloten tot ge-
welddadigee 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 functione-
renn van de staat en een toename van geweld, betrekkelijk snelle omsla-
genn 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 vm 
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 in-
houdelijkee samenhangen tussen de afzonderlijke hoofdstukken funge-
renn als wegwijzer voor de lezer van dit boek. 
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