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I l l l 

Staatsvorming,, politiek geweld 
enn burgerlijke civilisering in 

Nederland,, i6e-2oe eeuw 

Menn kan zich nauwelijks voorstellen hoe alle geweld en hardheid 
waarmeee verschil van godsdienst in andere landen gepaard gaat, 
hierr getemperd zijn door de algemene vrijheid die alle mensen 
genieten,, hetzij openlijk gegeven, hetzij oogluikend toegestaan 
(..)) in deze republiek, waar niemand enige reden heeft zich te be-
klagenn over gewetensdwang (..) debatteren [zij] zonder eigenbaat 
off  boosheid; zij verschillen van mening zonder vijandschap of 
haatt (..) De mensen leven samen als burgers van de wereld, ver-
enigdd door hun gemeenschappelijke menselijkheid en door de 
bandenn van vrede, onder de onpartijdige bescherming van (..) 
wettenn (..) en voor ieder gelijke vrijheid van bespiegeling en on-
derzoekk (..) en evenzeer in het veilig genot (..) van hun meer 
reëlee bezit en de verworvenheden der fortuin. 

WILLIA MM TEMPLE, 1673 

I .. INLEIDING : HEDENDAAGS GEWELD IN NEDERLAND 

Fysiekk geweld tussen mensen, individueel en collectief, gaat veelal ge-
paardd met sterke emoties en roept ambivalente waarderingen op. Het 
kann schokkend zijn, schrik en afschuw inboezemen, beschouwd wor-
denn als afkeurenswaardig en bijdragen tot streven naar bestrijding en 
preventie.. Maar het kan ook, openlijk of meer heimelijk, als boeiend 
enn indrukwekkend ervaren worden, bewondering opwekken, instem-
mingg of navolging oproepen. Welke van deze gevoelens en waarderin-
genn in afzonderlijke gevallen de overhand zullen hebben, is onder 
meerr afhankelijk van de context en de aard van het geweld, van de 
daarinn betrokken partijen en van de gevoeligheid van de waarnemer, 
wellichtt vooral van diens vermogens tot identificatie en desidentifica-
tie,, tot betrokkenheid en distantie.1 Die gevoeligheid is geen willekeu-
rigg individueel gegeven, niet louter een kwestie van individuele aanleg, 
smaakk of voorkeur, maar mede een functie van de samenleving en cul-
tuurr waar de waarnemer deel van is. Zoals de vormen en de frequentie 
vann geweldpleging variëren naar tijd en plaats, zo worden ook de bete-
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kenissenn die toegekend worden aan geweld, de situaties waarin geweld 
all  dan niet geoorloofd wordt geacht en de waarderingen van geweld, in 
meeromvattendd sociaal-cultureel verband gevormd, gestandaardiseerd 
enn van generatie op generatie aangeleerd.2 

Inn Nederland is de huidige binnenlandse criminele geweldpleging 
niett onaanzienlijk. Volgens de politiestatistiek - de registratie van mis-
drijvenn die door aangifte of opsporing ter kennis van de politie komen 
—— werden bijvoorbeeld in 1994 bijna 66.000 mensen getroffen door 
eenn geweldsmisdrijf, dat wil zeggen dat ze in een of andere vorm door 
anderee mensen met geweld bejegend werden. Het ging daarbij om 
bijnaa achtentwintigduizend mishandelingen, zestienduizend diefstal-
lenn met geweld, bijna elfduizend bedreigingen, ruim vijfduizend sek-
suelee misdrijven, bijna drieënhalfduizend misdrijven tegen het leven 
enn een kleine drieduizend afpersingen. In datzelfde jaar werden twee-
maall  zoveel gevallen van geweld tegen goederen geregistreerd: ruim 
130.0000 gevallen van vernieling. Op grond van andere bronnen wordt 
geschatt dat tegenwoordig in Nederland jaarlijks ruim vijftigduizend 
kinderenn ernstig worden mishandeld. Voorts zou ruim 11% van alle 
vrouwenn herhaaldelijk eenzijdig geweld van haar partner te verduren 
hebbenn en zou ruim 14% als meisje ongewenste seksuele ervaringen 
mett familieleden hebben meegemaakt.3 Ook wanneer we rekening 
houdenn met het feit dat de verzameling, registratie en interpretatie van 
kwantitatievee gegevens over geweldpleging notoir problematisch zijn, 
zijnn dit, absoluut gezien, forse aantallen. Ze laten zien dat geweldple-
gingg als maatschappelijk probleem in Nederland niet gebagatelliseerd 
kann worden; ze wettigen de inspanningen van onderzoekers, politici, 
beleidsmakers,, justitie, politie en hulpverlening om geweldpleging te 
beheersen,, te voorkomen en te bestrijden; en ze maken de publieke 
verontrustingg over geweld en onveiligheid ten dele begrijpelijk. Aan de 
anderee kant kan erop gewezen worden dat, gerekend over een bevol-
kingg van 15 miljoen, de aangehaalde cijfers uit de politiestatistiek ook 
implicerenn dat minder dan 0,5% van de bevolking in 1994 slachtoffer 
werdd van een geweldsmisdrijf en dat het aantal geweldplegers nave-
nantt gering is. Anders gezegd: de kans is zeer klein dat mensen in Ne-
derlandd als dader of slachtoffer rechtstreeks met geweld te maken krij -
genn en de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
onthoudtt zich van geweldpleging.4 

Recentt historisch-sociologisch onderzoek, onder andere van de his-
toricuss Spierenburg en de criminoloog Franke, maakt het mogelijk het 
voorgaandee te plaatsen in het licht van enige kennis over de ontwikke-
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lingg van geweldpleging op langere termijn. Op vele gronden is het 
aannemelijkk dat de samenleving in de latere Middeleeuwen in West-
Europaa zeer veel gewelddadiger en onveiliger was dan nu. Gesteld is 
bijvoorbeeldd wel dat in laat-middeleeuwse steden 30 tot 70 maal zo-
veell  mensen door misdrijven om het leven kwamen dan tegenwoordig 
enn dat ook het aantal mishandelingen veel hoger lag. Voor Engeland, 
waarr deze lange-termijnontwikkeling het meest uitvoerig is onder-
zocht,, geldt dat het doodslagcijfer - het aantal mensen per 100.000 in-
wonerss dat jaarlijks door moord en doodslag het leven verliest - onge-
veerr 15 bedroeg rond 1500 en daalde tot 1 rond 1900, waarbij de meest 
opvallendee daling is opgetreden tussen het einde van de 17e en het 
eindee van de 18e eeuw. Waar geweld meer voorkomt en een integraal 
bestanddeell  van het dagelijks leven is, is ook de gewenning aan geweld 
groter,, zullen mensen er in het algemeen minder gevoelig voor zijn en 
geneigdd zijn het meer te tolereren. Diverse onderzoekers hebben be-
toogdd dat de voornaamste veranderingen in houdingen tegenover ge-
weld,, in de zin van toenemende gevoeligheid en afnemende tolerantie 
voorr geweld, in Engeland zouden hebben plaatsgevonden in de latere 
18ee eeuw. Voor de stad Amsterdam is door Spierenburg berekend dat 
hett doodslagcijfer rond 1450 47 bedroeg, rond 1550 28, en rond 1600 
23,, daarna zette een forse daling in tot ongeveer 9 omstreeks 1700, 2 a 3 
inn 1750 en ongeveer 1 in de eerste decennia van de 19e eeuw.5 

Hett is zeer waarschijnlijk dat de trend die uit deze cijfers naar voren 
komtt - niettegenstaande uitzonderingen, schommelingen en soms 
grotee plaatselijke verschillen - voor heel West-Europa geldt: over de af-
gelopenn vier eeuwen is het criminele geweld, in het bijzonder wat be-
treftt moord en doodslag, vérgaand afgenomen. Deze daling op langere 
termijnn heeft zich in het algemeen eerder voorgedaan in het noorden 
enn westen dan in het zuiden en oosten, eerder in verder ontwikkelde 
dann in minder ver ontwikkelde gebieden, maar op den duur vrijwel 
overal.66 Franke heeft beargumenteerd dat in het bijzonder voor Neder-
landd geldt dat moord en doodslag, (zware) mishandeling en diefstal 
mett geweld vanaf halverwege de 19e eeuw, gemeten aan het aantal ver-
oordeeldenn per 100.000 inwoners, min of meer stabiel op een laag ni-
veauu zijn gebleven tot omstreeks 1970, waarna relatief sterke stijgingen 
zijnn opgetreden.7 Op de kortere termijn van de afgelopen decennia 
hebbenn we dus te maken met een stijgende trend tegen de achtergrond 
vann een op veel langere termijn sterk gedaalde trend. Ondanks deze re-
centee stijging zijn meerdere onderzoekers op grond van de historische, 
diachronee vergelijking en van contemporaine synchrone internationa-
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Iee vergelijkingen van oordeel dat Nederland nu 'nog steeds tot de 
minstt gewelddadige landen ter wereld [behoort]' respectievelijk 'op 
hett gebied van moord- en doodslag tot een van de allerveiligste landen' 
gerekendd kan worden.8 

Watt het binnenlandse politieke geweld betreft is er in Nederland 
sindss het einde van de jaren '60 ook een zekere toename te bespeuren, 
vergelekenn met de twee decennia na de oorlog. Daarbij gaat het onder 
meerr om demonstraties uitlopend op rellen, om bezettingen van be-
drijvenn en onderwijsinstellingen, van overheidsgebouwen en ambassa-
des,, om enkele terroristische activiteiten, om gewelddadige gebeurte-
nissenn rond anti-kernenergie acties, de anti-militaristische beweging 
enn het 'kraken' van huizen, en om geweldsincidenten uit links- en 
rechts-extremistischee kring. Voorzover het hierbij om openbaar collec-
tieff  geweld gaat, is er meestal ook sprake van geweld van de kant van 
dee overheid, dat door de politie doorgaans zeer beheerst wordt toege-
past.99 Afgezien van terroristische acties, waarbij Nederlanders tot op 
hedenn nauwelijks een rol gespeeld hebben, is de geweldpleging als zo-
danigg tamelijk beperkt. Geweld tegen goederen komt meer voor dan 
geweldd tegen personen, in de regel raken slechts enkelen licht gewond, 
alleenn bij zeer hoge uitzondering is er sprake van ernstig gewonden, en 
dodenn als gevolg van politiek geweld zijn vrijwel uitsluitend bij ter-
rorismee gevallen. Tussen 1948 en 1977 zijn in Nederland dertien men-
senn door politiek geweld omgekomen.10 Hoewel gesteld kan worden 
datt elke dode als gevolg van politiek geweld er een teveel is, kan al bij al 
tochh geconcludeerd worden dat Nederland 'voor de omvang van het 
politiekee geweld laag scoort' en dat 'politiek geweld in Nederland al 
heell  lang nauwelijks in ernstige vormen' voorkomt." 

Inn opvallend contrast met het relatief lage niveau van geweldpleging 
enn de hoge mate van pacificering van het alledaagse leven en de betrek-
kingenn tussen mensen en groepen binnen de Nederlandse samenle-
vingg staat de uitzonderlijk grote aandacht, ernst en verontrusting -
somss grenzend aan morele paniek — waarmee massamedia, politieke 
partijen,, overheid en publiek tegenwoordig vaak op geweld reageren. 
Dee beeldvorming in de massamedia speelt daarbij een sleutelrol. Een 
georganiseerdee vechtpartij tussen twee groepen voetbalsupporters, 
waarbijj  een dode valt, wordt uit en te na belicht. Enkele gewelddadige 
gezinsdrama'ss worden uitvoerig op de televisie besproken. Incidentele 
gevallenn van moord en doodslag op straat in de uitgaanssfeer, betitelt 
alss 'zinloos geweld', leiden tot omvangrijke publieke herdenkingen, 
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verontrustingg en bezinningsacties op nationale schaal.12 Menig com-
mentatorr geeft te kennen dat 'het geweld in onze samenleving een ern-
stigg maatschappelijk probleem is' en blijkens recente enquêtes vinden 
Nederlanderss 'criminaliteit' en 'geweld en onveiligheid op straat' een 
groot,, zo niet het grootste, probleem in de samenleving. In veel reac-
tiess klinken besef van de kwetsbaarheid van de complexe samenleving, 
identificatiee met slachtoffers en de zorg om eigen veiligheid duidelijk 
door.. Soms is een ondertoon van wraakbelustheid te beluisteren en re-
gelmatigg wordt de overheid opgeroepen hardere maatregelen te 
nemen. . 

Nagenoegg al deze reacties op geweldpleging weerspiegelen de grote 
gevoeligheidd voor en de afkeer van geweld die kenmerkend zijn gewor-
denn voor omvangrijke groeperingen in de Nederlandse samenleving. 
Hoewell  ambivalentie niet ontbreekt, is afwijzing en veroordeling van 
geweldd - politiek, crimineel en anderszins - de door zeer velen gedeel-
dee norm en wordt geschokt gereageerd wanneer blijkt dat anderen in 
Nederlandd zich in mindere mate aan die norm houden. In dit hoofd-
stukstuk wordt onder meer getracht een antwoord te geven op de vraag hoe 
hethet komt dat zoveel Nederlanders het gebruik van geweld afwijzen, 
vanwaarr de afkeer van geweld stamt en waarom zovelen relatief overge-
voeligg zijn geworden voor geweldpleging. Uiteraard gaat het hierbij 
niett om gelijkblijvende eigenschappen die alle Nederlanders al lange 
tijdd in gelijke mate bij hun geboorte hebben meegekregen, maar om 
relatieff  duurzame aspecten van hun collectieve mentaliteit en habitus, 
omm aspecten van hun specifieke civilisatie. Die aspecten hebben vorm 
enn inhoud gekregen in de loop van de ontwikkeling van de Nederland-
see samenleving en zijn voor hun continuering afhankelijk van bepaal-
dee voorwaarden. Om meer inzicht te krijgen in de dominante houdin-
genn van de meeste Nederlanders tegenover geweld wordt met de 
civilisatietheoriee als leidraad in de derde en vierde paragraaf van dit 
hoofdstukk nagegaan wat de aard en de omvang van binnenstatelijk po-
litiekk geweld is geweest in verschillende fasen van de ontwikkeling van 
dee Nederlandse samenleving.'3 Dit overzicht wordt voorafgegaan door 
eenn paragraaf over de wording van de Nederlanden van de 14e tot in de 
17ee eeuw: de periode van vroege staatsvorming die gepaard is gegaan 
mett veel meer geweld dan de tijd vanaf omstreeks 1650. Op basis van 
hethet overzicht worden vervolgens enkele algemene conclusies geformu-
leerdd over het historische patroon van politiek geweld in Nederland. 
Tenslottee worden enkele verklaringen gesuggereerd voor dit patroon 
waarbijj  onder meer aandacht wordt besteed aan de positie van Neder-
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landd temidden van de tussenstatelijke machtsbalansen in Europa, aan 
relevantee aspecten van het staatsvormingsproces en de sociale gelaagd-
heidd en aan enkele trekken van de dominant burgerlijke civilisatie. 
Daarbijj  gaat het overigens niet alleen om het verwerven van inzicht in 
bepaaldee 'peculiarities of the Dutch' maar ook om meer algemeen in-
zichtt in de voorwaarden die bevorderlijk zijn voor een relatief hoge 
matee van pacificering van een samenleving. 

2.. DE WORDING VAN DE NEDERLANDEN 

Wanneerr we 1579 - het jaar waarin een aantal gewesten en steden, met 
Hollandd en Zeeland als voornaamste kern, een militair bondgenoot-
schapp aangingen tegen Spanje - als uitgangspunt nemen, kunnen we 
stellenn dat 'Nederland' als relatief autonome staatssamenleving nu 
ruimm vier eeuwen bestaat. Die vierhonderd jaar van continue ontwik-
keling,, slechts onderbroken door de Franse en Duitse bezettingen van 
1795-18133 en van 1940-1945, hebben het tot een van de oudste 'moder-
ne'' staten ter wereld gemaakt en mettertijd aan de Nederlandse sa-
menlevingg en cultuur een zeer grote mate van vanzelfsprekendheid ge-
geven. . 

Datt 'Nederland' zou ontstaan in de latere 16e en het begin van de 
17ee eeuw en dat het de vorm zou krijgen die het in 1648 bij de vrede 
vann Munster met Spanje had en vervolgens behield, was echter verre 
vann vanzelfsprekend. In tegenstelling tot later ontwikkelde nationalis-
tischh gekleurde mythen, waarin 'Nederland' beschouwd werd als de 
natuurlijkee resultante van het collectieve vrijheidsstreven van een als 
culturelee eenheid gedacht Nederlands volk onder leiding van het 
Oranje-huis,, was de vorming van 'Nederland' in de gedaante van de 
Republiekk der Zeven Verenigde Nederlanden de onvoorziene en niet 
beoogdee uitkomst van een complexe en langdurige machtsstrijd tussen 
velee partijen die als 'de Opstand' uitvoerig is beschreven.14 Die machts-
strijdd kende in de loop der tijd meerdere fundamentele wendingen en 
hadd ook tot heel andere uitkomsten kunnen leiden. Omvangrijk poli-
tiekk geweld en militaire strijd tijdens de Opstand gaven uiteindelijk de 
doorslagg bij het bepalen van de grenzen van de staat en daarmee ook 
vann de samenleving en de latere natie, bij de vorming van 'Nederland' 
kortom.. Daar was overigens al een lange ontwikkeling aan voorafge-
gaan. . 

Dee landstreken in het noordwesten van het Europese continent 
langss de Noordzee waren in de 13e en 14e eeuw verdeeld in vele ver-
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schillende,, relatief kleine heerschappijeenheden, waaronder graaf-
schappen,, hertogdommen en bisdommen. Merendeels formeel beho-
rendd tot het vérgaand gefragmenteerde Duitse keizerrijk, waren deze 
inn feite tamelijk autonoom en kenden ze elk op plaatselijk en geweste-
lij kk niveau eigen vormen van organisatie, bestuur en recht. De interne 
machtsverhoudingenn binnen deze eenheden waren wankel en werden 
periodiekk getekend door gewelddadige strijd tussen diverse partijen en 
facties,, terwijl de heerschappijeenheden ook onderling met elkaar con-
curreerden.. Zowel intern als extern waren de verhoudingen slechts in 
bescheidenn mate gepacificeerd. Bezuiden de grote rivieren waren 
Vlaanderenn en Brabant wat betreft territorium, bevolking en econo-
mischee ontwikkeling de voornaamste gebieden, ten noorden daarvan 
ontwikkeldee het graafschap Holland zich in de 13e eeuw langzaam tot 
dee sterkste heerschappijeenheid. Illustratief voor de verhoudingen was 
dee lange strijd tussen Vlaanderen en Holland om de hegemonie over 
Zeelandd die uiteindelijk in het begin van de 14e eeuw ten gunste van 
Hollandd werd beslecht. Illustratief was ook de inlijving van West-
Frieslandd door de Hollandse graaf Floris V tegen het eind van de 13e 
eeuww en het Hollandse streven naar meer beveiliging van de Zuiderzee 
diee door Friese piraten onveilig werd gemaakt. In 1345 sneuvelde een 
lateree graaf van Holland in de oorlog met Friesland en hoewel het aan 
hett einde van de 14e eeuw lukte Friesland met behulp van een interne 
partijj  te veroveren, werden de Hollanders in 1414 weer verdreven.15 

Bijj  ontstentenis van een dominante mogendheid in deze streken, 
vondd een eerste ontwikkeling naar een groter heerschappijverband 
plaatss door de vorming van het Bourgondische rijk (1363-1477) dat 
zichh vanuit het hertogdom Bourgondië in de latere 14e en de 15e eeuw 
naarr het noorden uitbreidde tussen de Franse en Duitse rijksgebieden 
in.. In 1384 verwierf de Bourgondische hertog de graafschappen Fran-
che-Comté,, Vlaanderen, Artois, Nevers en Rethel, later kwamen daar 
onderr meer Namen en Henegouwen, Brabant en Limburg, delen van 
Picardië,, en Luxemburg bij. In 1433 gingen ook Holland en Zeeland 
deell  uitmaken van dit rijk. Met uitzondering van de streek rond Ca-
lais,, die in Engelse handen bleef, die rond Doornik, het bisdom Kame-
rijk,, en het grote prinsbisdom Luik dat het rijk doorsneed, vielen alle 
strekenn in het zuiden samen met het meer noordelijke Holland en 
Zeelandd nu onder Bourgondië. Nog verder noord- en oostwaarts gele-
genn gebieden - het bisdom Utrecht (Sticht en Oversticht), Friesland 
enn stad en land van Groningen - bleven buiten het rijk. De bisdom-
menn stonden wel onder Bourgondische invloed en Gelre maakte na 
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veroveringg onder de laatste Bourgondische hertog, Karel de Stoute 
(1467-1477),, kortstondig deel uit van het rijk, net als delen van de 
Elzass en van Lotharingen. Na een opbouw over ruim 100 jaar leek 
evenn een bijna aaneengesloten en machtig Bourgondisch rijk van de 
Juraa tot de Noordzee mogelijk, maar met de dood van Karel in oorlog 
mett de Zwitsers op het slagveld bij Nancy in 1477 werd deze mogelijk-
heidd tenietgedaan.'6 

Dee opkomst en gedeeltelijke ondergang van het Bourgondische rijk is 
eenn voorbeeld van het proces van statenvorming dat in het westen van 
Europaa in de 15e eeuw in volle gang was. In concurrentiestrijd met el-
kaarr trachtten grote adellijke huizen hun heerschappijeenheden - de 
toekomstigee territoria van meer stabiele dynastieke staten - te consoli-
deren,, uit te breiden en tot zogenaamde 'nieuwe monarchieën' te vor-
men.. Tot behoud en uitbreiding werden allerlei middelen gehanteerd: 
strategischh uitgekiende adellijke huwelijken om gewenste coalities te 
scheppen,, allianties te bestendigen en gunstige erfenissen te bemachti-
gen,, de koop en verkoop van territoria en opvolgingsrechten, en steeds 
weerr hernieuwde oorlogvoering. Hoewel een stelsel van in territorium 
toenemendee en meer stabiele heerschappijeenheden zich in het westen 
vann Europa in de 14e en 15e eeuw aftekende, konden, net als in voor-
gaandee eeuwen, bepaalde min of meer 'toevallige' gebeurtenissen - een 
adellijkk huwelijk dat stand hield of juist niet, een verbroken adellijke 
verloving,, de vroegtijdige dood van een erfgenaam, een politieke 
moord,, een gewonnen of verloren slag — nog vérstrekkende gevolgen 
hebben:: deze of gene heerschappijeenheid of landstreek werd bij ande-
ree gevoegd of daar juist aan onttrokken, grotere gehelen werden ge-
vormdd en vielen ook weer uiteen. Het verschafte aan het politieke en 
militairee leven en daarmee ook aan het alledaagse bestaan van zeer 
velenn een grote wisselvalligheid: instabiele verhoudingen en frequent 
enn omvangrijk geweld waren regel.'7 

Binnenn de heerschappijeenheden streefden de heersers op allerlei 
manierenn naar uitbreiding en versterking van hun macht, gezag en in-
vloed.. Door de ontwikkeling van min of meer permanent persoonlijk 
bestuurr door de vorsten inzake 'binnenlandse' en 'buitenlandse' poli-
tiek,, financiën en vorstelijke rechtspraak kregen de hoven een meer 
centralee plaats, al bleef bijvoorbeeld het Bourgondische hof nog een 
rondreizendd hof. Daarmee kwam een proces van centralisering op 
gangg dat geleidelijk meer en meer inwerkte op de gewestelijke en 
plaatselijkee samenlevingen. De hoven werden uitgebreid en raakten in 
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dee 15e eeuw in bestuurlijk opzicht intern meer gedifferentieerd en ge-
specialiseerdd met raden, ambten en kamers voor verschillende aangele-
genheden.. Er trad een proto-bureaucratisering op waarin leden van de 
hogeree adel een prominente rol vervulden maar ook universitair ge-
schooldee beambten van burgerlijke komaf belangrijker werden. Door 
vergrotingg en betere organisatie van hun geweldsmiddelen trachtten 
dee heersers ook hun aanspraken op het gebruik van geweld meer te re-
aliserenn en effectiever op te treden tegen 'binnenlandse' weerspannig-
heidd van adellijke heren, boeren en steden en tegen 'buitenlandse' vij-
anden.. In de loop van de 15e eeuw werden de eerste staande legers 
gevormd,, aanvankelijk met een omvang van enkele duizenden tot 
tienduizendenn soldaten, maar halverwege de 16e eeuw beschikte bij-
voorbeeldd de Spaanse monarchie al over een leger van meer dan hon-
derdduizendd man.'8 Teneinde één en ander te financieren werd door 
dee heersers gestreefd naar vergroting en bestendiging van belastingin-
komsten.. Door de almaar stijgende uitgaven, ten behoeve van het hof, 
vann bestuur, rechtspraak, diplomatie en bovenal van de voortdurende 
oorlogvoering,, hadden zij permanent behoefte aan meer geld. Tenslot-
tee kan gewezen worden op het streven meer invloed te krijgen op de 
kerkelijkk georganiseerde religie door zeggenschap over benoemingen 
vann geestelijken en te waarborgen dat de bevolking in religieus opzicht 
opp gelijke wijze georiënteerd was. Al deze tendenties van vroege staats-
vormingg en een zekere centralisering van macht waren in specifieke 
vormenn in het uitgestrekte Bourgondische rijk aanwezig.19 

Maarr er waren ook aanzienlijke structurele belemmeringen voor ef-
fectievee centralisatie die voortvloeiden uit de algemene stand van 
maatschappelijkee ontwikkeling, bijvoorbeeld wat betreft communica-
tie,, administratie en belastingheffing, infrastructuur, transport en lo-
gistiek.. En er waren sterke tegenkrachten. Extern waren de lotgevallen 
vann Bourgondië steeds nauw verbonden met en afhankelijk van de 
helee toenmalige politieke constellatie in West-Europa, van het staten-
stelsell  in wording. Aanvankelijk was de opkomst van Bourgondië sa-
mengegaann met de groei van het Franse koninkrijk, later waren juist 
coalitiess met Engelse koningen tegen Frankrijk een voorwaarde voor 
continueringg van de Bourgondische macht en met de verdere uitbrei-
dingg naar het noorden werden ook goede betrekkingen met het Duitse 
keizerrijkk belangrijker.10 Intern omvatte het Bourgondische rijk een 
nogg nauwelijks geïntegreerd conglomeraat van landstreken en gewes-
tenn met elk eigen en uiteenlopende tradities, rechten en belangen, die, 
gegevenn de stand van maatschappelijke ontwikkeling, vanuit het cen-
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trumm slechts in beperkte mate beïnvloed konden worden en die vanuit 
dee gewesten met wisselend succes behartigd werden. Voor de opeen-
volgendee Bourgondische hertogen was het van fundamenteel belang 
dee hogere adel binnen het rijk in persoonlijke loyaliteit aan zich te bin-
denn en om te vormen tot een hof- en dienstadel ten behoeve van be-
stuur,, rechtspraak en militaire activiteiten. Mede daartoe stichtte Filips 
dee Goede in 1430 de ridderorde van het Gulden Vlies, waarvan de 
doorr hem gekozen leden een persoonlijke eed van trouw aan hem en 
zijnn dynastie aflegden en beloond werden met ambten en inkomsten, 
onderr meer als raadsheren aan het hof, in diplomatieke en militaire 
functiess en als gouverneurs en stadhouders namens de hertog in de 
verschillendee gewesten. Ook wederzijds tot voordeel strekkende bin-
dingenn met hoogwaardigheidsbekleders binnen de kerk waren belang-
rijk .. En door een zekere greep op de benoemingen in stadsregeringen, 
vrijwell  per stad verschillend, trachtte het centrum ook zoveel mogelijk 
welwillendee stedelijke regeringen - vooral belangrijk in Vlaanderen, 
Brabantt en Holland — tot stand te brengen en zo de burgerlijke stads-
patriciatenn aan zich te binden terwijl de invloed van andere stedelijke 
groepen,, zoals de ambachten en gilden, bij voorkeur zoveel mogelijk 
werdd beperkt. 

Patronageverhoudingenn en uitgebreide verwantschapsbindingen en 
-netwerkenn en dus ook allerlei vormen van factiestrijd speelden poli-
tiekk op en tussen alle niveaus een uiterst belangrijke rol. Ter realisering 
vann hun uiteenlopende belangen hadden de vele spelers binnen het 
rij kk - het vorstelijk centrum, de intern gedifferentieerde adel, de clerus 
enn de verschillende stedelijke burgerijen — enerzijds elkaar nodig en 
warenn zij van elkaar afhankelijk terwijl anderzijds ieder steeds trachtte 
dee eigen zaak zoveel mogelijk te bevorderen. Daaruit resulteerde een 
politiekee dynamiek waarin, onder andere door de werking van een 
complexx 'koningsmechanisme', op den duur en tegen veel taai verzet 
in,, de macht van het centrum ook institutioneel toenam. Die toene-
mendee macht ging evenwel gepaard met een eveneens toenemend be-
langg van min of meer 'representatieve' instellingen op stedelijk, gewes-
telijkk en rijksniveau: de stadsregeringen, de vergaderingen van de 
statenn en de sta ten-generaal.ll De verwerving van belastingen speelde 
hierbijj  een sleutelrol. Bij ontbreken van een permanent en stabiel be-
lastingmonopoliee in handen van het centrum en bij een voortdurende 
behoeftee aan geld was het centrum steeds opnieuw gedwongen bij de 
statenn van de gewesten 'beden' in te dienen: verzoeken om belastingen 
tee heffen en af te dragen. Daarover kon onderhandeld worden, er kon-
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denn voorwaarden aan worden verbonden en er konden compromissen 
geslotenn worden. De groeiende centrale macht beteugelde de macht 
enn het particularisme van de gewesten, maar ook het omgekeerde gold: 
dee groeiende gewestelijke macht, zij het per gewest en ook onderling 
tussenn de gewesten vaak verdeeld, kon het centrum intomen. In het 
Bourgondischee rijk groeide een politieke structuur en praktijk waarin 
geenn der betrokken partijen de absolute oppermacht bezat en zijn wil 
aann alle andere kon opleggen, maar waarin alle partijen in dynamische 
machtsbalansenn gebonden waren aan elkaar en zich steeds met elkaar 
moestenn verstaan, zij het lang niet altijd op vreedzame wijze. 

Niettegenstaandee de ontwikkeling van deze gedifferentieerde insti-
tutionelee structuur van Bourgondiè*  bleef het geheel toch een wankele 
constructie.. Het Jaat-middeleeuwse Bourgondië was uiteraard geen 
hechtt geïntegreerde nationale staat en al evenmin een stabiele dynas-
tiekee staat zoals die in de 16e en 17e eeuw zouden ontstaan. Bij afwezig-
heidd van vast gevestigde, stabiele en effectieve gewelds- en belasting-
monopoliess was de mate van 'statelijkheid' van het rijk nog heel 
bescheiden.. Dat gold ook voor de 'verstatelijking' van de samenleving. 

Hoee wankel de evenwichten waren, bleek bij de dood van de laatste 
hertogg in 1477. Zijn erfgename en enige dochter Maria moest aanzien 
hoee de Bourgondische landen in het zuiden onmiddellijk werden aan-
gevallen,, ondanks hevig verzet binnen enkele jaren door de Franse ko-
ningg werden veroverd en, met uitzondering van Franche-Comté, blij-
vendd bij het Franse rijk werden ingelijfd. Ook de streken in Picardië 
gingenn verloren aan Frankrijk, dat nu tevens de zuidelijke Bourgon-
disch-Nederlandsee gewesten bedreigde. De Nederlandse gewesten die 
deell  waren geweest van het rijk, erkenden Maria wel als opvolgster, 
maarr alleen op voorwaarde dat zij een groot deel van de centraliserende 
maatregelenn die haar vader genomen had, ongedaan zou maken en vele 
'oude'' gewestelijke en stedelijke rechten zou herstellen. Aldus geschied-
dee bij het door Maria in 1477 verleende zogenaamde Groot Privilege. 
Inn het licht van latere ontwikkelingen was daarbij vooral belangrijk dat 
hethet aandeel van de staten in het bestuur, zowel van de afzonderlijke ge-
westenn als in gezamenlijkheid, werd vastgelegd en verruimd. Zij zou-
denn voortaan op eigen gezag mogen vergaderen, in alle belangrijke 
kwestiess gehoord moeten worden, toestemming moeten verlenen voor 
oorlogvoeringg en bij inbreuk op de vastgelegde vrijheden ontslagen 
zijnn van hun plichten tegenover de vorst.22 Het was illustratief voor de 
sterkee spanning tussen het centrum en de gewesten, tussen centripetale 
enn centrifugale krachten. Hoewel Maria's echtgenoot, de Habsburgse 
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Maximiliaann van Oostenrijk, die bij haar dood in 1482 als 'regent' ten 
behoevee van hun zoon Filips door de gewesten werd erkend, en zijn 
stadhouderss de verleende privileges weer krachtig aanvochten, bleven 
dee structurele spanningen tussen het centrum en de gewesten en tussen 
dee gewesten onderling bestaan en waren zij een kleine eeuw later van 
grotee betekenis bij de Opstand van de Nederlanden. 

Maximiliaann moest zich overigens te vuur en te zwaard weren om 
hett Nederlandse restant van Bourgondië te behouden. Extern voerde 
hijj  met steun van de meeste gewestelijke staten oorlog tegen Frankrijk 
enn intervenieerde hij in oorlogen in Utrecht en het prinsbisdom Luik. 
Gelree maakte zich weer los uit het Bourgondisch verband en bleef met 
Fransee steun onder hertog Karel van Egmond tot 1538 regelmatig met 
militairr succes ten strijde trekken tegen de nu Habsburgse centrale 
macht.. Intern onderwierpen de regent en zijn stadhouders opstandige 
stedenn in Vlaanderen en Brabant, beslechten zij met militaire midde-
lenn een aanzienlijk conflict met enkele hoge edelen en onderdrukten 
zijj  de boerenopstand van het zogeheten kaas- en broodvolk in Holland 
inn het begin van de jaren '90.13 Pas met het bewind van Filips de Scho-
nee (1494-1506), opnieuw centraliserend maar in een zekere afstem-
mingg met de staten van de gewesten en met de hoge adel, werden de 
externee en interne betrekkingen weer wat stabieler en wat meer gepaci-
ficeerd.ficeerd. Zijn huwelijk met Johanna van Aragon in 1496 bracht de Ne-
derlandenn voor het eerst in verband met Spanje. In 1506 werd Filips 
doorr erfopvolging namelijk ook koning van Castilië en hoewel hij kort 
daaropp overleed, brak met de opvolging door zijn zoon Karel V als 
landsheerr van de Nederlanden in 1515 een tijdperk aan waarin de Ne-
derlandsee gewesten deel werden van een zeer groot rijk waarvan Spanje 
dee kern vormde. 

Karell  V werd niet alleen bij erfenis landsheer van de Nederlanden 
maarr kort daarop (1516) tevens koning van Spanje, dat toen ook Zuid-
Italiëë (Napels), Sardinië en Sicilië omvatte en in de eerste helft van de 
16ee een koloniaal rijk in West-Indië, Midden- en Zuid-Amerika ver-
wierf.. Doordat hij ook nog Oostenrijk, Karinthië en Tyrol erfde, werd 
hijj  bovendien keizer van het Duitse rijk (1519). Het bijeenhouden en 
besturenn van dit immense en intern zeer verscheiden rijk was, zeker 
onderr i6e-eeuwse condities, een buitengewoon gecompliceerde opga-
vee en bracht de Spaanse monarchie onder meer in structureel conflict 
mett de Franse en in mindere mate de Engelse koningen en met het Ot-
tomaans-Turksee rijk, zowel in Zuidoost-Europa als in het Mediterrane 
gebied.. Halverwege de eeuw werd ook een conflict met de Duitse vor-
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stendommenn die protestants geworden waren, onvermijdelijk. Karel 
wass een veldheer-koning en zijn bewind werd getekend door oorlog: 
mett Frankrijk (voornamelijk in Italië en de zuidelijke Nederlanden) 
gedurendee 1521-1529, 1536-1537, 1542-1544; met het Turkse rijk gedu-
rendee 1521-1538 en 1541-1547; met de Duitse protestanten in 1546-1547. 
Vanaff  1551 volgde opnieuw oorlog met Frankrijk, nu in coalitie ver-
bondenn met de Duitse protestanten en het Ottomaanse rijk, een con-
flictt dat duurde tot 1559. Aanzienlijke militaire successen werden be-
haaldd met bijvoorbeeld de veroveringen van Bohemen, Moravië, 
Silezië,, Hongarije en Kroatië, van Franche-Comté, Lombardije (Mil -
aan)) en Tunis, maar de vrijwel permanente staat van oorlog met andere 
mogendhedenn in Europa betekende dat elke verovering en pacificatie 
precairr was en steeds opnieuw bedreigd kon worden. Uiterst gecompli-
ceerdee lasten rustten op het centrale hof en het bestuur van alle delen 
vann dit wereldrijk en zware en stijgende belastingen rustten op de on-
derdanen.14 4 

Inn 1517, kort na zijn aantreden, verliet Karel V de Nederlanden voor 
Spanjee en keerde er nadien slechts enkele malen voor korte tijd terug. 
Zijnn langdurige afwezigheid werkte niet bevorderend op de banden 
tussenn de gewesten en hun landsheer en deed hun uiteenlopende be-
langenn mettertijd sterker uitkomen. In de 16e eeuw groeide in de Ne-
derlandenn het besef dat men veel bijdroeg aan de almaar stijgende uit-
gavenn voor de vele oorlogen van de Spaanse monarchie, terwijl 
adequatee compensatie uitbleef. In Karels naam werden de Nederlan-
denn vanuit het hof te Brussel centraal geregeerd door achtereenvolgens 
zijnn tante Margaretha van Oostenrijk (1517-1530) en zijn zuster Maria 
vann Hongarije (1531-1555). De centrale regering, in wisselvallige en anta-
gonistischee samenwerking met leden van de hoge adel, de gewestelijke 
statenn en de staten-generaal, was primair gericht op de bevordering van 
dee variërende Habsburgse dynastieke belangen, die soms wel, soms 
niett parallel liepen met de belangen van de hoge adel, de steden en de 
staten. . 

Externn impliceerden de dynastieke belangen dat de Nederlanden 
werdenn uitgebreid met de noordoostelijke streken die buiten het 
Bourgondischee rijk waren gebleven, dat ze los gemaakt werden uit 
oudee banden met Frankrijk en het Duitse rijk, en dat ze als geheel een 
militair-strategischh tegenwicht boden tegen Frankrijk. Intern vereisten 
zee een voortdurend streven naar versterking van de centrale macht 
doorr meer eenheid en volgzaamheid te bewerkstelligen in politiek, be-
stuurlijkk en juridisch opzicht en meer en vastere inkomsten in fiscaal 
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opzicht.. Kerkelijk was het doel een zelfstandige kerkprovincie te reali-
seren,, samenvallend met het territorium van de Nederlanden, beslis-
sendee invloed te krijgen op alle belangrijke benoemingen binnen de 
geestelijkee hiërarchie en onder de bevolking eenheid in religieus op-
zichtt te handhaven. 

Tott 1549, het jaar van de zogeheten Pragmatieke Sanctie, waarbij de 
statenn van de nu voor het eerst als geheel tamelijk onafhankelijke en 
onderr één dynastie samengebrachte 'zeventien provinciën' trouw be-
loofdenn aan Karel V en zijn erfopvolgers, werd veel van dit alles ook 
gerealiseerd.. In een lange reeks politieke en militaire verwikkelingen 
slaagdee de centrale regering erin met sterke financiële en militaire 
steunn vanuit Holland eerst Friesland te onderwerpen (1523), daarna 
Utrechtt en Overijssel (1528), vervolgens de stad Groningen en de 
Ommelandenn (1536) en tenslotte ook Gelderland (1543). Voor deze 
streken,, die voorheen weinig geregeld bestuur en veel gewelddadige 
internee partijstrijd hadden gekend, betekende de annexatie een toene-
mendee pacificatie van de betrekkingen, zij het in afgedwongen onder-
schikkingg aan de centrale regering in Brussel. Voor Holland betekende 
hett onder meer een lang gewenst einde aan de Friese kaapvaart, aan 
strubbelingenn met Utrecht en Gelderse plundertochten en daarmee 
eenn betere beveiliging van grensgebieden en handelsroutes over de 
Zuiderzeee en over de rivieren en het land naar het oosten.25 

All  in de jaren '20 was Karel V erin geslaagd Doornik (Tournai) te 
veroverenn en Franse jurisdictie over Kroon-Vlaanderen en Artois te 
beëindigen.. In de jaren '30 en '40 lukte het hem ook de Nederlanden 
tee onttrekken aan jurisdictie van het Duitse rijk al bleven bepaalde be-
lasting-- en bijstandsverplichtingen ten opzichte van het rijk bestaan. 
Dee Nederlanden, nog steeds een samenstel van uiteenlopende gewes-
tenn en verre van een geïntegreerde eenheid, werden zo toch een meer 
onafhankelijkk geheel temidden van andere landen in wording/6 

Hett streven naar versterking van de centrale macht en vergroting 
vann de interne eenheid kreeg vooral een impuls in het begin van de 
jarenn '30 met een reorganisatie van het centrale bestuur dat nu drie col-
lateralee raden kreeg: de Geheime Raad, de Raad van State en de Raad 
vann Financiën. In de jaren '40 werden op bescheiden schaal ook per-
manentee indirecte belastingen ingevoerd, de zogenaamde 'nieuwe 
middelen'.. Vergeleken met Frankrijk vond deze invoering laat plaats 
enn de voornaamste belastingen bleven via 'beden' toch afhankelijk van 
instemmingg en medewerking van de gewestelijke staten, die hierdoor 
ookk zelfde beschikking kregen over meer financiële middelen en enige 
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controlee verwierven over de besteding van de belastingopbrengsten.27 

Inperkingg van de macht van de staten vanuit het centrum door de ge-
westelijkee hoven voor rechtspraak meer bestuurlijke functies toe te 
kennen,, lukte wel enigszins maar stuitte ook op tegenwerking vanuit 
dee staten. Onvrede leefde eveneens onder de hoge edelen die in be-
stuurr en rechtspraak op centraal en gewestelijk niveau meer en meer 
verdrongenn werden door juridisch geschoolde beambten uit de stads-
patriciatenn en de recente ambtsadel. Ook hun bevoegdheden als stad-
houderss en militaire commandanten werden ingeperkt. Tenslotte was 
err verzet tegen centralisering vanuit de steden. Altij d gecompliceerd 
doorr plaatselijke omstandigheden, speelde hierbij veelal inbreuken op 
oudee stedelijke rechten en tradities en toenemende belastingdruk van-
uitt het centrum een rol. Vanaf 1525 was er een golf van stedelijke op-
roeren,, onder andere in 's Hertogenbosch, Utrecht, Groningen en 
Brussel.. In Gent kwam het later tot ernstig verzet dat door Karel V in 
15400 met militaire middelen werd onderdrukt, waarna de stad diep 
vernederdd werd en alle privileges verloor. Dat intimideerde weliswaar 
anderee steden en staten maar bracht niet meer loyaliteit ten opzichte 
vann de centrale regering teweeg.28 Wat de kerk en de religie betreft, 
wistt Karel vanaf de jaren '20 van de paus volledige zeggenschap te krij-
genn over alle belangrijke benoemingen - met pauselijke instemming 
achteraf.. Herhaaldelijk werden plannen gemaakt voor kerkelijke reor-
ganisatiee maar die kregen uiteindelijk pas onder Philips II in het plan 
voorr de 'nieuwe bisdommen definitief vorm.29 

Dee bestrijding van het in het begin van de 16e eeuw opkomende 
protestantismee nam de regering krachtig ter hand: strenge plakkaten 
werdenn afgekondigd en inquisiteurs met ruime volmachten aangesteld. 
Publiekee boekverbrandingen, voornamelijk van werken van Luther, 
werdenn georganiseerd en kort daarop, in 1523 en 1525, werden de eerste 
'ketters'' in Brussel en Den Haag op de brandstapel gebracht. Tijdens 
Karel'ss bewind werden in de Nederlanden, die halverwege de 16e eeuw 
ruwwegg drie miljoen inwoners telden, waarschijnlijk ongeveer twee-
duizendd mensen, vooral anabaptisten, getroffen door hetzelfde lot. In 
naarr schatting enkele tienduizenden gevallen werd door de inquisiteurs 
'onderzoek'' verricht, wat kon uidopen op boetes, confiscatie van bezit-
tingenn en verbanning. Deze praktijken riepen in brede kring diepe en 
blijvendee weerstand op, niet alleen onder de wellicht enkele honderd-
duizendenn die enige affiniteit hadden met een of andere variant van 
protestantismee maar ook onder de meerderheid der katholieken. De 
activiteitenn van de inquisiteurs werden algemeen beschouwd als een in-

127 7 



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

breukk op bestaande rechten en jurisdicties en om die reden soms ook 
tegengewerktt door stedelijke regeringen en staten. Naast politieke en 
juridischee bezwaren waren er ook morele bezwaren: tortuur, vermin-
kingg en verbranding uitsluitend vanwege religieuze overtuiging, zon-
derr verder strafbaar gedrag, was voor velen niet acceptabel.30 

Samenvattendd kan gesteld worden dat het Habsburgse regime er in 
dee eerste helft van de 16e eeuw in slaagde een groot deel van zijn belan-
genn krachtig te bevorderen, maar de in veel opzichten toegenomen 
drukk vanuit het ver weg in Spanje gelegen centrum riep tegelijk tegen-
krachtenn op die na de opvolging door Philips II in 1555 eerst resulteer-
denn in toenemend verzet en ondermijning van de koninklijke macht 
enn vanaf 1565 in openlijke en omvangrijke opstand in de Nederlanden. 

Wanneerr we het proces van staatsvorming in deze streken in de ander-
halvee eeuw voorafgaand aan de Opstand bezien, kan allereerst gecon-
stateerdd worden dat er een lange ontwikkeling plaatsvond naar een 
groterr heerschappijverband. Die ontwikkeling verliep deels schoksge-
wijs,, deels geleidelijk, en kende min of meer sterke terugslagen, in het 
bijzonderr in de decennia na 1477. Het grotere heerschappijverband 
werdd als het ware over de voorheen meer autonome en kleinere heer-
schappijj  eenheden op gewestelijk niveau aangebracht. Door hun on-
derschikkingg aan de Bourgondische en vervolgens de Habsburgse dy-
nastiee boetten deze eenheden wel iets van hun autonomie in maar ze 
blevenn ook in vele opzichten als institutioneel geheel en daarmee ook 
alss relatief autonome machtsbases in stand. Hoewel de heerschappij 
vanuitt het centrum geleidelijk meer doordrong op het gewestelijke en 
plaatselijkee niveau bleef het toch grotendeels indirect rule.i[ Deels was 
ditt onvermijdelijk, gezien de structurele belemmeringen voor elk cen-
traall  bewind die voortvloeiden uit de stand van maatschappelijke ont-
wikkeling,, deels kwam het voort uit het feit dat de vorming van een 
groterr heerschappij- en bestuursverband in deze streken geen 'inheem-
se'' ontwikkeling was maar van 'buitenaf', vanuit Bourgondië, op gang 
wass gekomen. De gewesten waren vrijwel steeds deel van een groter 
geheell  - eerst het Bourgondische rijk, later het Habsburgse Spaanse 
rij kk - waarvan het zwaartepunt buiten de Nederlandse streken lag. Ze 
raaktenn zo betrokken bij tussenstatelijke conflicten in het grotere Eu-
ropesee kader die veelal nauwelijks uit hun eigen directe belangen 
voortvloeidenn en daarmee vaak rechtstreeks strijdig waren. Binnen de 
dynamiekk van het statenstelsel in wording in de 15e en 16e eeuw ver-
wiervenn ze als geheel en onder een eigen naam gaandeweg een relatief 
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autonomee positie.32 Intern vormden de Nederlanden echter zeker geen 
eenheidd vergelijkbaar met die van een hedendaagse nationale staat. Pas 
relatieff  laat, in de jaren '40 van de 16e eeuw, waren alle gewesten bin-
nenn een groter verband gebracht. Toen de Opstand uitbrak waren de 
noordelijkee gewesten nog pas enkele decennia 'vereend', terwijl ze 
daarvoorr veel langer op min of meer vijandige voet met elkaar ver-
keerdd hadden. De integratie tussen alle gewesten onderling was gering, 
ookk die tussen de noordelijke en zuidelijke gewesten samen. Het lang 
dominantee beeld van 'eenheid' voor de Opstand en 'scheiding' door de 
Opstandd is dan ook niet adequaat.33 Hoewel er omstreeks 1500 aanwij-
zingenn zijn voor een duidelijker besef van de politieke betekenis van de 
eigenn 'Dietse' taal en in het begin van de eeuw onder delen van de ge-
letterdee elites voor het eerst sprake is van nationaal aandoende mythe-
vormingg — de mythe van de 'Bataafse herkomst' van de Hollanders — 
kann zeker nog niet gesproken worden van een Nederlandse natie.34 Ge-
zienn de discussie in het vorige hoofdstuk, was de integratie tussen de 
standen,, tussen de gewesten en tussen regeerders en geregeerden daar-
voorr nog onvoldoende ontwikkeld en was van andere aspecten van na-
tievormingg nog niets of nauwelijks iets waarneembaar. 

Ookk de staatsvorming verkeerde nog in een pril stadium. Er was wel 
eenn relatief autonome centrale heerschappijstructuur met een zekere 
matee van interne differentiatie en specialisatie, maar de centralisering 
diee daarvan uitging, stuitte steeds weer op forse tegenkrachten. Wat de 
belastingenn betreft, wist het centrum wel haar inkomsten sterk te ver-
grotenn maar hett beschikte nog niet over een belastingmonopolie, veel-
eerr was er sprake van een polypole structuur van besluitvorming en be-
schikkingg over belastingen. Iets soortgelijks gold voor het gebruik van 
geweld:: het centrum streefde wel naar een exclusieve aanspraak op het 
gebruikk van geweld en naar concentratie van geweldsmiddelen, maar 
ookk anderen — leden van de hoge adel, gewestelijke staten en steden — 
kondenn over eigen geweldsmiddelen beschikken en uit bijvoorbeeld de 
stedelijkee opstanden bleek hoezeer het centrum zich steeds opnieuw 
gedwongenn zag gebruik te maken van geweld om zijn aanspraken te 
herstellenn en te handhaven. Er was nog geen stabiel, duurzaam en ef-
fectiefcentraall  geweldsmonopolie, het proces van geweldsmonopolise-
ringg bevond zich nog in een vroege fase. En dat tekende ook het hele 
process van statenvorming in West-Europa in deze eeuwen: het endemi-
sche,, frequente en omvangrijke geweld, zowel tussen de staten en staat-
achtigee formaties in wording als binnen de afzonderlijke staten. 

Inn dit licht was de Opstand geen uitzonderlijk verschijnsel in het 
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toenmaligee Europa en impliceerde hij evenmin een scherpe breuk met 
dee voorafgaande periode. De historicus Geoffrey Parker heeft: wel de 
langee duur van het conflict, van 1565 tot 1648, en het min of meer per-
manentee oorlogsgeweld tussen 1572 en 1607 en hernieuwd tussen 1621 
tott 1647 uitzonderlijk genoemd, waarbij de strijd tot in de jaren '90 
vann de 16e eeuw bovendien vele trekken van 'revolutie' en 'burgeroor-
log'' vertoonde.35 In de hele geschiedenis van 'Nederland' is deze perio-
dee degene geweest met het meeste politieke en militaire geweld. Het 
gedetailleerdee verloop van de Opstand - de verschillende fasen, de 
deelnamee van verschillende actoren om uiteenlopende redenen op ver-
schillendee tijdstippen - is hier niet aan de orde, maar enkele aspecten 
verdienenn in het verband van dit betoog nog vermelding. 

Dee Opstand was begonnen en heeft zich ontwikkeld als verzet — in 
hett noorden uitlopend op een succesvolle separatistische beweging -
tegenn twee sterke krachten in het vroeg-moderne Europa: de in onder-
lingee coalitie verbonden en op machtsvergroting gerichte krachten van 
hett koninklijke absolutisme en de rooms-katholieke kerk. Het doel 
vann beide was de toen al relatief rijke Nederlandse gewesten meer te 
beheersenn en voor degenen die met dit streven geconfronteerd werden, 
zouu dat onvermijdelijk verdere aantasting met zich meebrengen van 
voorheenn bestaande individuele, corporatieve, stedelijke en gewestelij-
kee privileges, rechten en vrijheden; het zou leiden tot het betalen van 
meerr belastingen en een afnemende controle op de besteding daarvan 
enn tot het verliezen van de betrekkelijke vrijheid zelf te bepalen wat 
menn geloofde. Hoe groot de verschillen in stand en maatschappelijke 
positie,, in motieven en belangen van de verschillende groepen die aan 
dee Opstand deelnamen, ook waren, toegeven zou voor allen vrijwel 
zekerr machtsverlies betekend hebben. 

Di tt werd veelal scherp beseft en tijdens de Opstand keerde men zich 
dann ook tegen het streven naar machtsuitbreiding door koning en kerk 
enn werd vooral het bestaande verdedigd. De voornaamste 'ideologi-
sche'' thema's die tot uitdrukking kwamen, stemden daarmee overeen: 
dee rechten en belangen van standen, steden en gewestelijke staten; de 
grenzenn van de koninklijke macht; het recht op verzet bij misbruik van 
diee macht; het belang van religieuze tolerantie en de afwijzing van ver-
volgingg van 'ketters', al ontbrak het tot in de 17e eeuw niet aan fanati-
serendee bewegingen onder bepaalde groepen katholieken en prote-
stanten.366 Met andere woorden: men ging in tegen centraliserende 
staatsvormingg van een bepaalde signatuur. De prijs die daarvoor be-
taaldd moest worden was hoog: langdurige bedreiging en destructie, 
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grootschaligg geweld, een aanzienlijk verlies aan mensenlevens, zeer 
hogee financiële lasten.37 Zonder die kosten en zonder omvangrijk ge-
welddadigg verzet was de Republiek, was Nederland, niet ontstaan. 
Overigenss waren natuurlijk ook andere condities van grote betekenis: 
dee relatief gunstige geopolitieke positie van de noordelijke gewesten en 
dee sterke economische ontwikkeling van vooral Holland en Zeeland 
vanaff  het einde van de 16e eeuw; de gecompliceerde internationaal po-
litiekee verhoudingen en militaire conflicten waarin het Spaanse rijk 
steedss verwikkeld was, die periodiek scherpe grenzen stelden aan de fi-
nanciëlee en daarmee ook aan de militaire middelen die ingezet konden 
wordenn om de Opstand te onderdrukken; en de financiële en militaire 
steunsteun die de opstandelingen ontvingen van Engeland en van Franse en 
Duitsee protestanten. 

Zoalss het calvinisme door de strijd tegen het katholicisme tot op zeke-
ree hoogte daarvan het spiegelbeeld werd, zo werd de nieuwe staat, de 
Republiekk der Zeven Verenigde Nederlanden, in zekere zin het spie-
gelbeeldd van de dynastieke staatsvormen die in Europa van de 16e tot 
hett einde van de 18e eeuw domineerden. Ondanks de aarzelende ac-
ceptatiee van de nieuwe staatsvorm, wat onder meer bleek uit het aan-
vankelijkee zoeken naar een nieuwe vorst, en ondanks de grote moei-
lijkhedenn uit de begintijd ontstond in de laatste decennia van de 16e 
eeuww en de eerste van de 17e een politieke structuur met een aantal 
specifiekee trekken die voor de latere ontwikkeling van Nederland, 
onderr meer wat betreft het gebruik van politiek geweld en de proces-
senn van pacificering en civilisering, van grote betekenis zouden zijn. 

Tenn tijde van de vrede van Munster in 1648 telde de Republiek om-
streekss 1,8 miljoen inwoners, van wie bijna de helft in de provincie 
Hollandd woonde, voor het merendeel in steden. De vrede bracht de 
Republiekk internationale erkenning als onafhankelijke staat. Door de 
Opstandd was het koninklijke centrum met zijn streven naar machts-
uitbreidingg weggevallen en gaandeweg groeide een situatie waarin de 
soevereiniteitt en het algemene bestuur berustten bij de Staten van de 
afzonderlijkee provincies en de Staten-Generaal, samengesteld uit afge-
vaardigdenn van de provincies. Zowel het gezag als de bestuurlijke acti-
viteitenn van de provinciale Staten en van de Staten-Generaal namen 
sterkk toe en beide ontwikkelden min of meer stabiele procedures en 
praktijkenn voor algemeen en dagelijks bestuur, onder meer via vaste 
commissies.. De verschillende competenties waren lang niet altijd hel-
derr afgebakend wat veelvuldig aanleiding gaf tott taaie geschillen over 
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specifiekee kwesties. De Republiek was een statenbond én een bonds-
staat,, een federatie én een confederatie. Er was, strikt genomen, geen 
centraall  belastingmonopolie en geen uniform belastingsysteem voor 
hett hele territorium — elke provincie behield daarin een zekere autono-
miee — maar de beoogde opbrengsten van de belastingen werden wel 
centraall  vastgesteld met voor elke provincie, deels naar draagkracht, 
eenn vast aandeel. Er was evenmin een centraal geweldsmonopolie — de 
stedenn beschikten bijvoorbeeld over eigen geweldsmiddelen onder an-
deree in de vorm van schutterijen — maar de provincies beschikten ook 
weerr niet over eigen legers, wél betaalden ze elk afzonderlijke regimen-
tenn van het leger waardoor ze ook invloed hadden. De zeven provin-
ciess kenden elk eigen Statenvergaderingen die binnen het ruimere 
kaderr van de Republiek op het eigen territorium nagenoeg soeverein 
waren.. Holland, bijvoorbeeld, werd bestuurd door de Staten van Hol-
land,, waarin de ridderschap van het gewest één stem uitbracht en afge-
vaardigdenn van de achttien steden van de provincie ook elk één stem. 
Dee Staten van de overige provincies waren op soortgelijke wijze sa-
mengesteld,, al was de macht van de adel in de oostelijke provincies wat 
groterr dan in de westelijke waar de afgevaardigden van de steden do-
mineerden.. De Staten-Generaal behartigde de gemeenschappelijke 
takenn van de Republiek: buitenlandse zaken, leger, oorlogvoering en 
dee daartoe benodigde belastingen, en het bestuur van de generaliteits-
landen.. Bij belangrijke zaken moest dit college in principe met een-
stemmigheidd beslissen terwijl de afgevaardigden meestal primair de 
belangenn van hun eigen provincies bepleitten. Praktisch werd echter 
veell  geregeld buiten de vereiste eenstemmingheid om. Binnen dit ge-
heell  werden belangrijke nineties vervuld door de stadhouders. Oor-
spronkelijkk waren zij gouverneurs geweest namens de vorstelijke 
landsheerr maar door de Opstand waren zij 'eerste dienaar van de Sta-
ten'' geworden die nu immers de soevereiniteit belichaamden. De Sta-
tenn konden in principe een stadhouder benoemen en ontslaan, maar 
zee waren daar niet volledig vrij in, in feite ontstond een zekere erfop-
volgingg en ook wisten de stadhouders hun positie soms fors te verster-
ken.. De stadhouders hadden invloed op de buitenlandse politiek, ze 
haddenn een toezichthoudende functie voor de rechtspleging en benoe-
mingsrechtenn in die sfeer, ze bemiddelden bij geschillen tussen de pro-
vincies,, ze werden geacht de 'ware religie' te handhaven en ze hadden 
eenn belangrijke militaire taak: opperbevelhebber van het leger (kapi-
tein-generaal)) en van de vloot (admiraal-generaal). 

Binnenn de provincies was de autonomie van de afzonderlijke stads-
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regeringenn relatief groot. Zij bestonden uit colleges van doorgaans 
enkelee tientallen regenten (de vroedschap), die onder andere de voor-
naamstee stedelijke ambtenaren benoemden onder wie de burgemees-
terss voor het dagelijks bestuur en de schout en schepenen voor de 
rechtspraak.. In voorkomende gevallen vulde de vroedschap zichzelf 
aann met leden uit de bovenste laag van plaatselijke welgestelde en aan-
zienlijkee families, het regentenpatriciaat. De stadhouder van de pro-
vinciee kon daarbij meestal kiezen uit een dubbeltal namen dat de 
vroedschapp hem voorlegde. 

Ruimm twee eeuwen lang bleef deze gecompliceerde politieke structuur 
inn grote trekken intact. Binnen de Republiek gaf de provincie Hol-
land,, die omstreeks 60% van alle benodigde belastingen bijdroeg, vaak 
dee doorslag en binnen de Staten van Holland namen de afgevaardig-
denn van Amsterdam de machtigste positie in. Dit schiep een zekere te-
genstellingg met de stadhouder, meestal een prins uit het Huis van 
Oranje,, met name in kwesties van leger en vloot. De rijke kooplieden-
regentenn uit het westen, georiënteerd op handel en zeevaart en afkerig 
vann oorlogvoering die daar niet aan bijdroeg, gaven doorgaans de 
voorkeurr aan een sterke vloot, terwijl de stadhouder dynastieke en ter-
ritorialee ambities koesterde en mede ter bescherming van de oostelijke 
provinciess — waar hij ook meer macht bezat en aanhang had onder de 
adell  — veelal streefde naar een sterk landleger. De beide 'partijen' die 
zichh onder meer langs deze spanningsas aftekenden, stonden bekend 
alss 'staatsgezinden' en als 'prinsgezinden' of 'oranjegezinden'.38 Deze 
bijzonderee institutionele en politieke structuur - zonder duidelijk 
machtscentrum,, zij het onder Hollandse hegemonie; in hoge mate ge-
decentraliseerdd naar gewesten en daarbinnen weer naar steden; veeleer 
vann 'onderaf' opgebouwd dan van 'bovenaf' gereguleerd en daarmee 
bestaandee uit een complex geheel van machtsbalansen op en tussen het 
plaatselijke,, provinciale en generaliteits-niveau — vormde twee eeuwen 
langg het kader waarin politiek geweld zich zowel afspeelde als beheerst 
werd,, en waardoor de pacificering van de samenleving gestalte kreeg. 

3.. POLITIEK GEWELD IN DE I7E EN I 8 E EEUW 

Inn de tweede helft van de 17e eeuw zijn vooral de jaren 1650 en 1672 ge-
tekendd door politiek geweld en de dreiging daarvan. In een slepend 
conflictt tussen stadhouder Willem II, zoon van de succesvolle veldheer 
enn stadhouder Frederik Hendrik, en de Staten van Holland - in het 
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bijzonderr de Amsterdamse stadsregering - over demobilisering van 
troepenn van het Staatse leger, deed zich in de zomer van 1650 een plot-
selingee wending voor. Met een krappe meerderheid besloten de Staten, 
onderr Amsterdamse druk, eenzijdig tot demobilisatie over te gaan, 
waartegenn de stadhouder zich verzette. Hij was voorstander van een 
groott landleger, betreurde de vrede van 1648, en wilde mogelijk de 
strijdd tegen Spanje heropenen. Vergezeld door een afvaardiging van de 
Staten-Generaall  en vierhonderd edelen en troepen deed hij een poging 
tott intimidatie van verschillende Hollandse stadsregeringen die Am-
sterdamm gesteund hadden. Die poging mislukte in Amsterdam zelf 
waarr bij zijn bezoek de voltallige schutterij een parade hield en de 
vroedschapp weigerde hem te woord te staan. Diep beledigd keerde de 
stadhouderr terug naar zijn hof in Den Haag, zinnend op genoegdoe-
ning.. Enkele dagen later liet hij zes leden van de Hollandse Staten, 
waarr zich overigens geen Amsterdamse regenten onder bevonden, in 
Denn Haag arresteren en gevangen zetten op het slot Loevestein bij 
Gorcum.. Hij had besloten een overval op Amsterdam te plegen om zo 
dee politieke macht van de stad te breken, een idee dat al langer leefde 
inn kringen van het stadhouderlijk hof.39 Onder leiding van de Friese 
stadhouderr Willem Frederik trokken 12.000 man Staatse troepen, af-
komstigg uit Gelderse garnizoenen, onder dekking van de nacht naar 
Amsterdam.. Een deel van de troepen verdwaalde, bovendien werden 
zee waargenomen door een te paard passerende postbode, op weg naar 
dee stad. Net op tijd geïnformeerd, werd de stad in staat van verdedi-
gingg gebracht en restte de troepenmacht niet veel anders dan een voor-
lopigg beleg te slaan. Onderhandelingen tussen stadhouder en Amster-
damsee regenten brachten korte tijd later de ontknoping: de 
stadsregeringg ging accoord met de wens van de prins in mindere mate 
tee demobiliseren, de troepen werden teruggetrokken, de verdediging 
vann de stad weer op normale voet gebracht en leden van de machtige 
familiee Bicker - al geruime tijd aanvoerders van de oppositie tegen de 
stadhouderr - traden uit de stadsregering.40 Niettegenstaande de drei-
gendee situatie kwam het niet tot openlijk geweld, de gewapende 
machtsgreepp van de stadhouder mislukte grotendeels en toen hij enke-
lee maanden later op 24-jarige leeftijd aan de kinderpokken bezweek, 
haaldee menig regent opgelucht adem. Een week na zijn dood werd zijn 
zoonn Willem III geboren; het zogenaamde stadhouderloze tijdperk, 
hett eerste, dat duurde van 1650 tot 1672, was begonnen. 

Hett formele einde van dit tijdperk, dat een forse versterking van de 
staatsgezindee regenten-oligarchie, onder andere onder leiding van de 
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pensionariss van de Staten van Holland, Johan de Witt, met zich mee 
hadd gebracht, kwam in juli 1672, het tweede jaar dat politieke geweld-
plegingg te zien heeft gegeven. Onder toenemende oorlogsdreiging en 
oorlogsverklaringen,, van Engeland in maart, van Frankrijk en de bis-
dommenn Keulen en Munster in april en mei, ontstond zowel een om-
vangrijkee verwarring, paniek en desorganisatie als een sterke beweging 
tenn gunste van de adspirant-stadhouder Willem III , die begin juli door 
dee Staten-Generaal als stadhouder beëdigd werd. Zonder veel effectie-
vee verdediging - de vijandelijke overmacht was zeer groot - werden 
hethet zuiden en het oosten van de Republiek door Franse, Keulse en 
Münstersee troepen bezet. Begin juni trok Willem III als kapitein-ge-
neraall  zijn leger terug achter de waterlinie, die van Muiden aan de 
Zuiderzeee via Bodegraven en Schoonhoven naar Gorcum aan de Waal 
liep.. Eind juni werd Utrecht door het leger van de Franse koning Lo-
dewijkk XTV bezet. De Staten-Generaal toonden zich bereid in ruil 
voorr vrede de generaliteitslanden in het zuiden af te staan maar Lode-
wijkk wilde meer: onder andere een groot deel van de streek rond Nij -
megenn en publiek herstel van de katholieke kerk in de Republiek. Die 
wenss versterkte de volkse, deels protestantse en orangistische, bewe-
gingg in de Zeeuwse en Hollandse steden die tegen de staatsgezinde re-
genten,, vóór de stadhouder en vóór voortzetting van de strijd was. 
Doorr succesvolle zeeslagen tegen de Franse en Engelse vloot, een zeer 
omvangrijkee uitbreiding van het Staatse leger, militaire bijstand van de 
Duitsee keizer en Brandenburg, en de inname van Bonn in 1673 door 
Willemm III moest het Franse leger wijken uit de Republiek. In 1674 
volgdee vrede met Engeland, Munster en Keulen, en in 1678 ook met 
Frankrijk.. Hoewel deze jaren leidden tot een grote machtstoename 
vann Willem III - het stadhouderschap en het kapitein-generaalschap 
werdenn erfelijk verklaard en hij verwierf grote invloed in de provincies 
Utrecht,, Gelderland en Overijssel - werd de laatstgenoemde vrede, 
ondankss zijn actieve oppositie, door de regenten toch doorgezet. 

Watt het binnenlandse politieke geweld in 1672 betreft, was de situ-
atiee onoverzichtelijk en complex. In de provincies, steden en dorpen 
speeldenn naast de oorlogsgebeurtenissen en een brede weerzin tegen 
hett bewind van de staatsgezinde regenten allerlei specifieke omstan-
dighedenn een rol. In nogal wat steden werden oranjegezinde regenten 
inn de stadsregeringen geholpen waarbij acties vanuit de burgerij en de 
doorr hen beheerste schutterijen alsook oproeren en demonstraties be-
slissendd waren.41 Openbare geweldpleging werd in veel gevallen op 
gangg gebracht door de ene regentenfactie tegen de andere, met behulp 
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vann tussenpersonen uit de burgerij of een clientèle onder de schutters 
enn lagere strata in de steden en onder boeren op het platteland. Vanaf 
eindd augustus werden onder leiding van de stadhouder staatsgezinde 
regentenn in Holland systematisch vervangen door prinsgezinden, van 
eenn totaal van 460 regenten werden er 130 vervangen. Bij de militaire 
strijdd in 1672 vielen waarschijnlijk vele honderden doden en gewon-
denn en in de bezette delen van de Republiek vonden verwoestingen en 
plunderingenn plaats, maar het binnenlandse politieke geweld in het 
niet-bezettee deel was over het geheel genomen gematigd en werd veelal 
zorgvuldigg door plaatselijke leiders beheerst. Gedurende maanden van 
ongeregeldhedenn in vele plaatsen in Holland en Zeeland viel slechts 
eenn handvol doden. De moord op de gebroeders de Wit t in Den 
Haag,, die gelyncht werden door een daartoe aangezette groep, werd 
doorr de autoriteiten oogluikend toegestaan en nimmer bestraft.41 Het 
symboliseerdee de tijdelijk tanende macht van de staatsgezinde regen-
ten,, van wie overigens velen hun posities wisten te behouden. 

Naastt deze twee roerige episoden waren er in de tweede helft van de 
17ee eeuw ook een aantal meer op zichzelf staande oproeren. Volgens de 
historicuss Rudolf Dekker, die oproeren in Holland tussen 1600 en 
17955 onderzocht, waren voedseloproeren in de 17e eeuw - en ook in de 
18ee eeuw - zeldzaam.43 Hij vermeldt een oproer in Haarlem in 1693 en 
inn de laatste jaren van de eeuw eveneens in Haarlem en in Gouda in 
verbandd met de prijs van boekweitmeel. In verschillende andere steden 
kwamenn rellen voor in verband met voedselproblemen. Anti-fiscale 
oproerenn en rellen tussen 1600 en 1795 kwamen meer voor. Voor de 
helee periode telde Dekker ruim dertig oproeren en een tachtigtal rellen 
vann beperkter omvang. In de tweede helft van de 17e eeuw vonden 
zevenn anti-fiscale oproeren plaats. In enkele gevallen speelden daarbij 
zekerr ook andere motieven mee, zoals bij het Tabaksoproer in Haar-
lemm in 1690 en bij het Aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam.44 

Naa de eerste helft van de 17e eeuw vormden godsdienstige kwesties 
nauwelijkss meer een aanleiding voor openlijk collectief geweld, al valt 
tee wijzen op protestantse agitatie tegen katholieken hier en daar in het 
crisisjaarr 1672, in de jaren '40 van de 18e eeuw, alsook een eeuw daar-
na.. Meer uitgesproken politieke motieven waren belangrijk in 1672, 
zoalss al geschetst, en bij oproerigheid in het noordelijk deel van Hol-
landd in 1653 waar enige oranjegezindheid naar voren kwam bij volks-
verzett tegen verslechterende economische omstandigheden ten gevol-
gee van de eerste oorlog tussen de Republiek en Engeland (1652-1654). 
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Nietteminn waren tegenstellingen tussen regentenfacties ook hier fun-
damenteel.45 5 

Dee genoemde oproeren duurden meestal niet langer dan een dag, in 
zeldzamee gevallen enkele dagen. Geweldpleging tegen personen was 
niett afwezig maar wel zeldzaam.46 Bedreiging en intimidatie en boven-
all  plundering van woonhuizen van degenen die tijdens het oproer als 
volksvijandenn golden - sommige regenten of belastingpachters47 -
warenn regel. Stadssoldaten, schutterij of troepen van de Staten van de 
provinciee onderdrukten de oproeren doorgaans snel, waarbij kleine 
aantallenn zwaargewonden en soms ook doden vielen. De justitie ach-
teraff  leidde ook wel tot terechtstellingen maar opvallend is dat deze 
rechtsplegingg vrijwel altijd behoedzaam en gematigd werd uitgevoerd 
enn soms ook achterwege werd gelaten om geen nieuwe oproerigheid 
uitt te lokken. Waar de hogere overheden wel aandrongen op de harde 
hand,, bleven plaatselijke bestuurders voorzichtiger. Tot arrestaties van 
grotee groepen oproerlingen kwam het zelden, Dekker noemt een ge-
middeldd aantal van tien.48 

Tegenn het einde van de 17e eeuw en in het begin van de 18e was de Re-
publiek,, onder leiding van de nu samenwerkende stadhouder en de 
Statenn van Holland, politiek en op grote schaal ook militair betrokken 
bijj  de 'Glorious Revolution' van 1688 in Engeland — die de stadhouder 
tott koning van Engeland maakte - en bij twee langdurige oorlogen, de 
Negenjarigee oorlog met Frankrijk (1688-1697) en de Spaanse successie-
oorlogg (1702-1713). In deze periode trad de Republiek voor het laatst 
internationaall  als 'grote mogendheid' op. Aangezien de actieve oor-
logshandelingenn zich overwegend afspeelden in het Rijnland en de 
zuidelijkee Nederlanden, op zee en in koloniale gebieden ver buiten 
Europa,, en de legermacht van de Republiek overwegend bestond uit 
buitenlandsee beroepssoldaten bleven directe invloeden op de binnen-
landsee situatie van de Republiek beperkt. De oorlogstoestand droeg 
well  bij aan enkele oproeren in deze tijd. 

Mett de dood van de kinderloze stadhouder-koning in maart 1702 in 
Engelandd nam het tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) een 
aanvang.. Willem III had zich als stadhouder willen laten opvolgen 
doorr Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland, maar de Staten 
vann Holland gaven hieraan geen gevolg. Bovendien hadden zij reke-
ningg te houden met de machtige koning van Pruisen, een kleinzoon 
vann de oudste dochter van Frederik Hendrik - van wie sinds kort terri-
toriaa aan de Republiek grensden en met wie de Republiek internatio-
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naaii  geallieerd was. Bij de dood van Willem II I eiste hij zowel de titel 
'Prinss van Oranje' als de daaraan verbonden rechten en erfenis op en 
bezettee hij alvast Lingen. De veranderingen in de politieke machtsver-
houdingenn ten gunste van de staatsgezinden die nu op gang kwamen, 
leiddenn tot zogenaamde wetsverzettingen in meerdere steden waarbij 
oranjegezindee regenten uit de stadsregeringen werden verwijderd. In 
hett oosten van de Republiek kwam het tot de zogeheten 'plooierijen'.49 

Hoewell  hierbij eisen tot herstel van oude rechten vanuit de van poli-
tiekee macht buitengesloten burgerij naar voren kwamen - zoals eerder 
ookk in 1672 was gebeurd - is niet aan de conclusie te ontkomen dat 
factiestrijdd tussen regenten onderling ook hier een belangrijke rol 
speelde.. Oproerdreiging werd door de ene partij tegen de andere uit-
gespeeld.. Bij de justitiële repressie werden in de stad Amersfoort twee 
leiderss van de burgerij voor het stadhuis onthoofd, een derde werd ver-
bannenn nadat men hem het zwaard over het hoofd gezwaaid had. Voor 
anderee betrokkenen volgde pardon en amnestie.50 

Inn de eerste vier decennia van de 18e eeuw is verder niet veel te mer-
kenn van openbare geweldpleging met een politiek karakter. Incidentele 
enn weinig omvangrijke belastingtroebelen deden zich wel voor: in 
Krommeniee in 1707, in Hoorn in 1711, in Alkmaar in 1714 en in Am-
sterdamm in 1731. Deze oproeren duurden een dag lang en brachten 
voorall  geweldpleging tegen bezittingen van belastingpachters met zich 
mee.. In de jaren 1740 en 1741 leidde voedselschaarste en hoge prijzen 
tott voedselrellen in meerdere Hollandse steden. 

Internn politiek geweld op grotere schaal brak uit in de jaren 1747 en 
1748.. In nagenoeg alle provincies en in vele steden kwamen voorheen 
betrekkelijkk stabiele plaatselijke machtsverhoudingen onder grote 
drukk te staan en leidde openbare geweldpleging tot verandering in die 
verhoudingen.. In 1740 was de Oostenrijkse successie-oorlog begon-
nenn tussen enerzijds Frankrijk en anderzijds Oostenrijk, Engeland en 
Spanje.. De Republiek was met de laatste drie mogendheden verbon-
den.. Aanvankelijk stelde de Republiek zich terughoudend op en be-
perktee men zich tot het sturen van troepen naar de zuidelijke Neder-
landenn en naar Oostenrijk. In 1747 besloot de Franse koning Lodewijk 
XVV evenwel de betrekkingen met de Republiek te forceren: in april 
viell  een Franse legermacht Staats-Vlaanderen binnen. De nu volgende 
gebeurtenissenn vertoonden familie-gelijkenissen met de ontwikkelin-
genn in 1672, wat ook door vele tijdgenoten werd beseft. Verhalen over 
oorlogsgruwelenn uit de mond van vluchtende ooggetuigen en geruch-
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tenn over verraad schiepen in Zeeland en wat later ook in Holland een 
klimaatt van onrust, onzekerheid en paniek. Dit werd uitgebuit door 
oranjegezindee regenten en ging gepaard met volksmolest tegen staats-
gezindee regenten in verschillende Zeeuwse steden. Het resultaat was 
datt Willem IV, zoon van de in 1711 omgekomen Johan Willem Friso, 
eindd april door de Staten van Zeeland benoemd werd tot stadhouder 
enn kapitein-generaal. In mei volgden de andere provincies en in de-
cemberr werd Willem uitdrukkelijk erkend als erfelijk stadhouder in 
beidee linies. Hij leek tevreden met dit 'herstel' van zijn positie op 'lega-
le**  wijze — van volksbewegingen moest hij niets hebben, van burgerlijk 
radicalismee nauwelijks meer — maar dat gold niet voor een van zijn 
voornaamstee adviseurs, de edelman Willem Bentinck van Rhoon. In-
trigerendd en manipulerend met hulp van lokale handlangers zorgde hij 
opp belangrijke plaatsen voor burgerverzet en volksgemor teneinde 
staatsgezindee regentenfacties onder druk te zetten en te houden.5' 

Dee oorlogshandelingen verliepen intussen ongunstig voor de Repu-
bliek:: in mei 1747 had het Franse leger heel Staats-Vlaanderen bezet en 
inn juli werd Bergen-op-Zoom belegerd, dat in september werd ingeno-
men.. Geldgebrek noopte de Staten van Holland en de andere provin-
ciess tot extra belastingheffing en het streven naar vrede. De toch al als 
hoogg ervaren belastingdruk, de stijgende voedselprijzen, de afkeer van 
corruptee praktijken onder de regenten — in pamflettencampagnes 
breedd uitgemeten - en opnieuw ontwakend besef onder de burgerij op 
zeggenschapp in bestuur en schutterijen, mede tot leven gewekt door de 
mobilisatie,, hielden de bevolking, aangespoord door oranjefacties, in 
dee gehele Republiek in beweging. Het streven naar machtsherstel voor 
dee stadhouder ontwikkelde zich in het noorden en westen van de Re-
publiekk tot een burgerlijke hervormingsbeweging - de Doelistenbe-
weging,, zo genoemd naar de schuttersdoelen waar vergaderd werd -
diee naar inhoudelijke eisen beschouwd niet anders dan gematigd kan 
wordenn worden genoemd.52 Nadat ook de stadhouder geopteerd had 
voorr vrede, begonnen lange onderhandelingen die in oktober 1748 
leiddenn tot de vrede van Aken. Voor de Republiek waren de voorwaar-
denn niet gunstig en deze vrede is wel 'de begrafenis van de Republiek 
alss grote mogendheid' genoemd. 

Dee binnenlandse situatie bleef roerig tot het einde van 1748. In het 
voorjaarr waren de Staten van de provincies Friesland en Groningen in 
toenemendee mate onder druk gezet door acties van burgerij en boeren 
tegenn de extra belastingheffingen en vóór meer invloed op bestuur en 
rechtspraak.. Het terugtrekken van de garnizoenen door de stadhouder 
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dwongg de Staten tot toegeven. Begin juni kwam het tot geweldpleging 
tegenn gehate belastingpachters in Haarlem, Leiden, Den Haag en 
Amsterdam.. Omdat de schutters, afkomstig uit de burgerij, in de 
eerstgenoemdee steden in dit geval niet bereid waren te schieten op 
stadgenotenn moesten de stadsregeringen toegeven: de verpachting van 
belastingenn werd afgeschaft en de inning van belastinggelden gestaakt. 
Zoo niet in Amsterdam waar de onwilligheid van de schutters verdween 
toenn plunderaars zich ook tegen burgerwoningen leken te gaan rich-
ten.. Men schoot met scherp en twee oproerlingen werden opgehangen 
uitt de vensters van de Waag op de Dam in het centrum van de stad. Bij 
dezee executie brak paniek uit, soldaten schoten in de massa, er vielen 
gewondenn en er verdronken mensen in de nabijgelegen gracht, het 
Damrak.. Omdat de stadhouder eind juni voorstelde overal het belas-
tingpachtenn af te schaffen en andere mogelijkheden tot heffing na te 
gaan,, werd het Amsterdamse beleid gedesavoueerd en werd de weg ge-
opendd voor andere eisen vanuit de burgerbeweging. Bentinck zag zich 
nuu gedwongen een groeiend radicalisme te beteugelen, wat hem rede-
lij kk lukte. In september bezocht Willem IV Amsterdam, hij zette de 
burgemeesterss opzij, verving een deel van de vroedschap, sprak welwil-
lendd met enkele gematigden uit de burgerij maar veranderde niets in 
fundamentelee zin. Wetsverzettingen elders in Holland volgden, uitge-
voerdd door twee commissarissen van de Staten. Toen ondanks deze 
stappenn hier en daar de burgerbewegingen toch doorgingen, zette de 
stadhouderr troepen in om de orde te handhaven. Onder de burgerij 
begonn groeiende teleurstelling in de oranjeparrij zich af te tekenen en 
naa de plotselinge dood van Willem IV in 1751 kregen zowel de hervor-
mingsgezindee Doelisten als de nieuwkomers in de stadsregeringen het 
moeilijk." " 

Dee eerste drie decennia na 1750 verliepen tamelijk rustig op een enkel 
incidenteell  oproer na en ook in de buitenlandse betrekkingen bleef de 
Republiekk buiten schot. Mede omdat de eigen militaire kracht gering 
was,, bleef men tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) neutraal. 
Aann deze zwakte lag een binnenlands conflict ten grondslag: de oranje-
partijj  wenste uitbreiding van het leger, daarin gesteund door de ooste-
lijk ee landprovincies, terwijl de zeeprovincie Holland, met Amsterdam 
voorop,, de voorkeur gaf aan vergroting en verbetering van de vloot. 
Tott halverwege de jaren '7° v a n de 18e eeuw bleef een patstelling be-
sluitvormingg in de Staten-Generaal blokkeren. Het aan de macht 
komenn van stadhouder Willem V in 1766, toen hij achttien jaar was, 
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veranderdee nauwelijks iets: de nieuwe stadhouder was een onbekwaam 
bestuurder.S4 4 

Hett conflict over legeruitbreiding versus vlootherstel bereikte een 
nieuww hoogtepunt bij het uitbreken van de oorlog tussen Engeland en 
dee Amerikaanse koloniën (1775-1783). Onder de zich nu geleidelijk als 
derdee partij - naast de staatsgezinden en de oranjepartij - aftekenende 
'burgerpartij'' en onder een deel van de regenten koesterde men sym-
pathiee voor de Amerikaanse zaak, terwijl de oranjepartij belast raakte 
mett het odium pro-Engels te zijn. In 1777 kwam het tot enig herstel 
vann de vloot, twintig oorlogsschepen, die werden ingezet om de han-
dell  met Amerikanen in het Caraïbisch gebied te beschermen. Hierop 
begonn de Engelse marine Nederlandse schepen aan te houden, waarbij 
dee stadhouder in de Staten-Generaal harde tegenmaatregelen voor-
kwam.. In 1778 overlegden afgevaardigden van Amsterdam te Aken in 
hett geheim met Amerikanen over een toekomstig handelsverdrag. 
Toenn het concept van dit verdrag de Engelse regering in handen was 
gevallen,, verklaarde zij, eind 1780, de oorlog aan de Republiek. 

Dezee vierde oorlog met Engeland (1780-1784) verliep voor de Repu-
bliekk desastreus en speelde de 'burgerpartij' steeds meer politieke am-
munitiee in handen voor verzet tegen de stadhouder en de oranjegezin-
dee regenten. In september 1781 was het pamflet Aan het Volk van 
Nederland'' verschenen dat snel grote bekendheid verwierf. Het bevat-
tee felle kritiek op de stadhouder en de heersende politieke verhoudin-
genn en ontvouwde in grote trekken een politiek programma voor de 
burgerbeweging,, nu 'patriotten' genaamd. Door de gehele Republiek 
kwamenn vervolgens contacten tot stand tussen leidende burgers en 
ideeënn over verkiezing van burgerrepresentanten en over oprichting 
vann bewapende vrijkorpsen van burgers werden overal gemeengoed. 
Tott daadwerkelijke oprichting van zulke korpsen kwam het in tal van 
plaatsenn in 1782 en 1783. De oppositionele burgers kregen hierbij steun 
vann staatsgezinde regenten die het burgerlijk anti-orangisme als in hun 
eigenn belang zagen. Deze patriottische beweging was de eerste liberaal-
nationalistischee en enigszins democratische politieke beweging in Ne-
derland.. De beweging was een uiting van de mate waarin het proces 
vann natievorming binnen de Republiek inmiddels gevorderd was en 
droegg bij aan verdere ontwikkeling van dat proces. 

InIn december 1784 werd in Utrecht een nationaal congres van vrij-
korpsenn gehouden en de druk van de burgerbeweging op stedelijke en 
provincialee regeringen nam toe. Halverwege de jaren '80 omvatte de 
bewegingg in de hele Republiek omstreeks 27.000 bewapende militie-
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leden.. Hier en daar, onder meer in den Haag, Rotterdam, Haarlem en 
Leiden,, vonden gewelddadige botsingen plaats tussen vrijkorpsen en 
doorr orangisten aangezette groepen uit de lagere strata van de bevol-
king,, waarbij in Rotterdam vier doden vielen doordat het vrij korps het 
vuurr opende op tegen demonstranten." In 1785 werd de macht van de 
stadhouderr besnoeid door de Staten van Holland en Willem V week 
uitt naar het oosten van de Republiek waar zijn positie sterker was. 
Doorr radicalisering van de eisen van de burgerbeweging ontwikkelde 
dee situatie zich nu verder in revolutionaire richting. Als tegenzet liet de 
stadhouderr in de zomer van 1786 twee stadjes in Gelderland, Hattem 
enn Elburg, die door patriottische besturen werden beheerst, bezetten 
doorr zijn eigen troepen. Daarop besloten de Staten van Holland een 
cordonn te leggen van Staatse troepen en vrijkorporatisten rond het 
westenn van de Republiek, Holland en een deel van Utrecht, om het 
hoofdd te bieden aan mogelijke verdere militaire acties van de stadhou-
der.. Nu raakten ook de gezanten van Frankrijk, Engeland en Pruisen 
meerr en meer betrokken bij de binnenlandse tegenstellingen - een 
burgeroorlogg leek niet uitgesloten — en de Engelsman Harris nam de 
leidingg van de oranjepartij op zich. In het voorjaar van 1787 werd door 
dee oranjegezinden een poging ondernomen de vrijkorpsen van Rotter-
damm en Amsterdam uit te schakelen met behulp van een volksoproer, 
watt mislukte.56 De definitieve ontknoping volgde echter spoedig. In 
meii  kwam het tot een schermutseling tussen Utrechtse vrijkorporatis-
tenn en troepen van de stadhouder waarbij ruim tachtig doden vielen. 
Dee Utrechtenaren wonnen deze 'slag' - het was de enige militaire con-
frontatiee van deze periode. In juni werd de vrouw van de stadhouder, 
eenn zuster van de Pruisische koning Frederik Wilhelm II , op weg naar 
Denn Haag door leden van een vrijkorps aangehouden. Zij riep de hulp 
vann haar broer in en begin september overschreden 26.000 man Prui-
sischee troepen de grens om genoegdoening te halen. Na een week her-
riepenn de Staten van Holland alle besluiten tegen de stadhouder, Am-
sterdamm capituleerde begin oktober, en van enig militair verweer was 
geenn sprake. Het patriottisch revolutionair élan bleek niet opgewassen 
tegenn de aanblik van een geregeld leger met vijandige bedoelingen. 
Omstreekss vijfduizend patriottische burgers vluchtten naar het bui-
tenland,, meest naar Frankrijk. De omwenteling ging gepaard met 
orangistischh geweld tegen hun bezittingen en bracht later enige justi-
tiëlee repressie met zich mee.57 Voortaan garandeerden Pruisen en En-
gelandd de staatsinstellingen van de Republiek. 

Langg duurde dit niet: acht jaar later, in 1795, vielen revolutionaire 
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Fransee legers de Republiek binnen. Door patriottische burgers werden 
nuu revolutionaire comités opgericht die de macht in dorpen, steden en 
provinciess overnamen. De stadhouder vluchtte naar Engeland. Hoe-
well  er weinig geweld werd gepleegd tegen oranjegezinde personen en 
hunn bezittingen, nam een deel van hen de vlucht. De Franse bezetting 
betekendee het einde van de ruim twee eeuwen oude Republiek, die 
nogg kortstondig werd omgedoopt tot de 'Bataafse Republiek'. Het zou 
tee ver voeren de ontwikkelingen tussen 1795 en 1813 gedetailleerd te be-
zien.. Verschillende staatsgrepen en omwentelingen deden zich voor 
waarvann het succes steeds afhankelijk was van de houding van de Fran-
see bezettingstroepen. Tot openlijke politieke geweldpleging kwam het 
zeldenn - het bleef bij tactische arrestaties op cruciale momenten - aan-
gezienn alle betrokkenen steeds aangewezen waren op de effectief in 
Fransee handen rustende geweldsmiddelen.58 Op langere termijn be-
schouwd,, was het voornaamste gevolg van deze periode de vorming 
vann een eenheidsstaat die de oude politiek-institutionele structuur ver-
ving.. De laatste staatsgreep vond plaats in 1813. Nadat Napoleon bij 
Leipzigg beslissend verslagen was, trokken de Franse troepen zich uit 
Nederlandd terug en werden voorlopige besturen ingesteld door leden 
vann oude regentenfamilies. Twee van hen, Van Hogendorp en Van der 
Duynn van Maasdam, trokken het algemeen bestuur aan zich ten bate 
vann de zoon van Willem V, die als koning Willem I de eerste vorst van 
hethet Koninkrijk der Nederlanden werd. 

4.. POLITIEK GEWELD IN DE I9E EN 20E EEUW 

Watt betreft het voorkomen van politiek geweld was de 19e eeuw in 
vergelijkingg met de 18e eeuw vreedzamer. De Belgische Opstand van 
18300 en de tiendaagse oorlogshandelingen van Nederland tegen België 
inn augustus 1831 hadden zowel binnenstatelijke aspecten als belangrij-
kee tussenstatelijke dimensies. In Nederland laaiden nationalistische 
sentimentenn sterk op maar het verloop en de uitkomst van het conflict 
—— het ontstaan van België — werden vooral door de grotere Europese 
statenn bepaald. Binnen Europa was deze korte gewapende strijd het 
enigee militaire conflict waarin Nederland betrokken was tijdens de 19e 
eeuww - aan beide zijden samen vielen naar schatting anderhalfduizend 
doden.59 9 

Naastt dit conflict resteren de gewelddadige gebeurtenissen rond de 
kerkelijkee Afscheiding van 1834, de verschillende onlusten van de jaren 
'40,, de politieke agitatie van protestanten tegen katholieken in de 
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jarenn '50 en het zogenaamde Palingoproer van 1886 in Amsterdam. Tot 
slott kan voor de 19e eeuw gewezen worden op enkele lokale politieke 
geweldsincidenten,, overheidsrepressie van hier en daar bestaande ar-
beidsonrustt en het, soms met geweld, hinderen van de socialistische 
bewegingg tegen het einde van de eeuw.60 

Dee kerkelijke Afscheiding van 1834 was een protestantse beweging 
onderr persoonlijke leiding van enkele rechtzinnige predikanten die 
zichh verzetten tegen wat zij zagen als de lichtzinnigheid van de officiële 
protestantsee kerk. Aanvankelijk reageerde de regering met rauwe 
maatregelen:: leidende predikanten werden gevangen gezet en afge-
scheidenenn kregen inkwartiering van troepen te verduren. Op lokaal 
niveauu kwam hier en daar geweldpleging tegen rechtzinnigen voor. De 
afgescheidenenn kregen echter al spoedig steun van anderen, onder wie 
vooraanstaandee leden van de officiële kerk, en tenslotte erkenning van 
staatswege.. Niettemin emigreerden velen naar Amerika waar men 
meerr godsdienstvrijheid hoopte te vinden.6' 

Inn de jaren '40 waren er verschillende onlusten. In het najaar van 
18455 waren er rellen in Den Haag en Delft, in de zomer van 1847 in het 
noordenn van het land, in Groningen, Leeuwarden en Harlingen. Mis-
oogsten,, schaarste en duurte speelden hier, zoals ook elders in Europa 
inn deze jaren, een voorname rol. De gebeurtenissen van maart 1848 
haddenn een meer politiek karakter. Op 15 en 16 maart vonden in Den 
Haagg demonstraties plaats naar aanleiding van het ontslag van het 
toenmaligee kabinet, waarbij een radicale journalist als leider optrad. 
Opp 24 maart leidde een oproep van enkele Duitse socialistisch geo-
riënteerdee handwerkslieden tot een samenkomst van een paar duizend 
mensenn op de Dam in Amsterdam. Het was de bedoeling daar leiders 
tee kiezen, wellicht geïnspireerd door de revolutionaire gebeurtenissen 
inn Wenen en Berlijn. Zover kwam het echter niet — er werden wel rui-
tenn ingegooid, er werd wat geplunderd en men bedreigde even de hui-
zenn van een burgemeester en een oud-burgemeester. Het geheel duur-
dee slechts enkele uren, cavalerie en infanteristen joegen de menigte 
uiteenn en de inmiddels opgeroepen schutterij had niets meer te doen. 
Vann een volksoproer was amper sprake en de gebeurtenissen stonden 
nagenoegg los van de politieke ommezwaai van koning Willem II die 
grondwetsherzieningg mogelijk maakte waardoor de liberale burgerij 
definitieff  een groter aandeel in de politieke macht kreeg/12 

Hett zogeheten Palingoproer van 1886 was ongetwijfeld de gelegen-
heidd waarbij openlijk geweld van de kant van de overheid en van de 
bevolkingg - die van de Amsterdamse volksbuurt de Jordaan — de meest 
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ernstigee vorm van de 19e eeuw aannam. De jaren '80 waren een tijd 
vann economische depressie, de arbeidersbeweging groeide en de klas-
sentegenstellingenn waren tamelijk scherp. Een arbeidersleider, de 
voormaligee predikant Domela Nieuwenhuis, was juist veroordeeld tot 
eenn jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis. Hij had begin juli 
18866 in Amsterdam een redevoering gehouden waarbij door een aan-
wezigee een pistoolschot was afgevuurd op een andere aanwezige, de 
politiecommissariss Stork. De politie, in de woorden van E.H. Koss-
mannn 'lomp en slechtbetaald', was onder lagere strata gehaat als sym-
booll  van de heersende orde en toen zij, later in juli, het volksvermaak 
vann het palingtrekken in de Jordaan met gewelddadig ingrijpen beëin-
digde,, leidde dit tot enkele dagen durende gevechten in de buurt. In-
gezettee infanterie onderdrukte het oproer waarbij zesentwintig doden 
vielenn en omstreeks honderd gewonden. Enkele honderden kregen ge-
vangenisstraffenn maar kort daarop gratie. Veelzeggend voor de maat-
schappelijkee verhoudingen is dat in het parlement geen enkele aan-
dachtt aan het gebeurde werd besteed totdat maanden later bij enkele 
vann de processen sommige kamerleden protesteerden tegen aspecten 
vann de rechtsgang.6' 

InIn de 20e eeuw zijn uiteraard de jaren van de Duitse bezetting de pe-
riodee geweest met het meeste politieke geweld en met het grootste aan-
tall  slachtoffers als direct en indirect gevolg. Zoals ook voor vele andere 
vann de betrokken landen geldt, is nooit eerder in de geschiedenis van 
Nederlandd zo'n groot aantal mensen omgekomen door doelbewust 
menselijkk toedoen als in deze jaren. Bij de Duitse inval woonden hier 
omstreekss 140.000 Joden, van wie 118.000 Nederlanders. Aan het 
eindee van de oorlog bleken 106.000 van hen te zijn vermoord, onge-
veerr 90.000 Nederlandse Joden en 16.000 in Nederland verblijvende 
Jodenn van andere nationaliteiten. In de concentratiekampen kwamen 
nogg eens 23.000 andere Nederlanders 0m.64 Bij de bezetting, vervol-
gingg en onderdrukking en bij het actieve verzet daartegen - van een 
numeriekk zeer kleine minderheid - ontbrak geweld van Nederlanders 
tegenn Nederlanders niet, maar gezien de uitzonderlijke omstandighe-
denn van de Duitse bezetting zonder welke dit alles niet had plaatsge-
vonden,, zullen we binnen dit bestek niet verder op deze jaren ingaan.65 

Buitenn deze vijfjaar en de nasleep daarvan biedt de 20e eeuw dan 
tott in de jarenn '60 een beeld waarin openlijke politieke geweldpleging 
weinigg voorkomt. De voornaamste incidenten waren het aardappel-
oproerr in Amsterdam in 1917; de soldatenrellen in het najaar van 1918 
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enn daarop aansluitend de zogeheten 'historische vergissing' van Troels-
tra,, de toenmalige leider van de SDAP; de muiterij op het oorlogs-
schipp De Zeven Provinciën in 1933; en het Amsterdamse oproer van 
hett jaar daarop. 

Dee slechte voedselsituatie in de laatste jaren van de fierste Wereld-
oorlog,, waarin Nederland neutraal bleef, leidde in juni 1917 tot onlus-
tenn bij de aardappeldistributie in Amsterdam. Enkele wagons met 
aardappelenn werden geplunderd, bij de rellen die twee dagen aanhiel-
den,, vielen twee doden en een aantal gewonden. Ook de sociaal-de-
mocratischee SDAP en het daarmee gelieerde Nederlands Verbond van 
Vakverenigingenn drongen aan op handhaving van de orde: 'tegen elk 
geweldd (moest men) forscher geweld stellen'.66 In april van het jaar 
daaropp gaf een vermindering van de broodrantsoenen op verschillende 
plaatsenn aanleiding tot lichte vormen van oproerigheid. 

Voedselproblemenn en ingetrokken verloven vormden de aanleiding 
tott soldatenrellen eind oktober 1918 in de legerplaats de Harskamp bij 
Zwollee en in Amersfoort. Op 5 november vroeg de voorzitter van de 
socialistischee fractie in het parlement, Troelstra, het ontslag van de op-
perbevelhebber,, wat ook inderdaad volgde - waarschijnlijk om andere 
niett publiek onthulde redenen. Vermoedelijk meende Troelstra dat in 
hett Nederlandse leger, net als in het Duitse, revolutionaire verlangens 
leefden,, hoewel bijna alle andere socialistische voormannen deze 
opvattingg niet deelden. In zijn overtuiging gesterkt door het feit dat 
opp 9 november de burgemeester van Rotterdam enkele plaatselijke so-
cialistischee leiders had verzocht hem bij te staan bij het handhaven van 
dee orde als de revolutie zou beginnen, hield Troelstra op 11 november 
eenn rede in Rotterdam. Hij kondigde aan dat de bourgeoisie gereed 
stondd om de macht aan de arbeidersklasse over te dragen en herhaalde 
dezee visie in het parlement de dag daarop. De regering — goed op de 
hoogtee — zond echter troepen naar Rotterdam, Amsterdam en Den 
Haagg en riep de vrijwillig e landstorm op. Protestantse en katholieke 
politiekee partijen en organisaties bereidden een massaal trouwbetoon 
aann koningshuis en regering voor en de volgende dagen vonden om-
vangrijkee aanhankelijkheidsmanifestaties plaats. Op 14 november liet 
Troelstraa in het parlement weten dat hij geen revolutie voorzag. Hij 
hadd ook geen enkele poging gedaan de arbeiders in beweging te krij -
gen.. De avond daarvoor waren bij een demonstratie voor een kazerne 
inn Amsterdam, georganiseerd door 'revolutionairen', onder verwarren-
dee omstandigheden drie demonstranten doodgeschoten, een vierde 
stierff  later aan zijn verwondingen. Bij het voorgenomen protest de 
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volgendee morgen kwamen nog geenn honderd mensen op de been.67 

Zwaree maatregelen van regeringszijde werden ook genomen bij de 
onderdrukkingg van muiterij op het oorlogsschip De Zeven Provin-
ciën.. Naar aanleiding van een aankondiging van salarisverlaging was 
opp 4 februari 1933 een muiterij begonnen. Het schip lag toen voor de 
kustt van Atjeh in Indonesië, de bemanning zette koers naar het zuiden 
vann Sumatra en werd daar zes dagen later tot overgave gedwongen 
doorr een bombardement van het schip waarbij 23 leden van de be-
manningg omkwamen. Gezagsversterkende maatregelen tegen bonden 
vann marinepersoneel en tegen politisering van ambtenaren in het alge-
meenn werden kort daarop genomen. 

Ookk bij het Amsterdamse oproer van 1934 werd het gezag gehand-
haafdd door zwaar optreden. Nadat in een sfeer van demonstraties en 
protestvergaderingenn op 4 juli 1934 voor het eerst verlaagde werkloos-
heidsuitkeringenn werden uitbetaald, braken aan het eind van de dag 
vechtpartijenn met de politie uit in de volksbuurt de Jordaan. De drie 
dagenn daarna verspreidde het oproer zich door de stad en kwam het 
tott solidariteitsstakingen, die het N W overigens zoveel mogelijk 
trachttee te beperken terwijl de SDAP zich tegen de geweldpleging van 
dee protestbeweging keerde. Het gemeentebestuur van Amsterdam 
kreegg politie-bijstand in de vorm van driehonderd marechaussees, ter-
wij ll  nog eens driehonderd soldaten in reserve werden gehouden; mor-
tierenn en pantserwagens werden aangevoerd. Op 8 juli was het protest 
voorbijj  en arresteerde de politie verdachten in kringen van communis-
tenn en radicale socialisten. De arrestanten kregen een halfjaar gevange-
nisstraf,, er waren vijf doden gevallen en tientallen gewonden, van wie 
err later nog een overleed. De politie had naar schatting drieduizend 
schotenn afgevuurd en er was voor enige tienduizenden guldens schade 
aangericht.68 8 

Ditt oproer is tot op heden het laatste volksoproer in Nederland ge-
weest.. Zoals gezegd, verliepen de eerste decennia na de Tweede We-
reldoorlogg tot in de jaren '60 zonder noemenswaardig politiek geweld. 
Alleenn in 1956, ten tijde van de opstand in Hongarije, kwam het hier 
tott ernstige bedreiging en openlijke geweldpleging tegen Nederlandse 
communisten. . 

5.. VERGELIJKINGEN 

Hett voorgaande overziend, kunnen we in de lange-termijnontwikke-
lingg van de samenleving in deze streken gedurende de laatste zes eeu-
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wenn drie perioden onderscheiden: de tijd van het begin van de 15e tot 
dee laatste decennia van de 16e eeuw; de tijd van de Republiek vanaf 
hett einde van de 16e tot het einde van de 18e eeuw; en de laatste twee 
eeuwen.. Globaal kan geconcludeerd worden dat in elke periode in ver-
gelijkingg met de voorgaande het binnenstatelijke politieke geweld is 
afgenomenn en de interne pacificering van de samenleving is toegeno-
men.. Maar deze stelling over de lange-termijntrend vereist nuance-
ring,, het gaat immers niet om een eenduidige unilineaire ontwikke-
ling. . 

Inn de eerste periode kan nog niet zinvol gesproken worden van 'Ne-
derland',, in het begin van deze tijd ging het in deze streken om een he-
terogenee verzameling 'miniatuurstaatjes' waarbinnen en waartussen de 
verhoudingenn weinig gepacificeerd waren. Geweld was een integraal 
bestanddeell  van het leven en 'vredestijd' en 'oorlogstijd' waren nog 
weinigg van elkaar gedifferentieerd. Op het niveau van het gebied als 
geheell  was het monopoliemechanisme, zoals uiteengezet door Elias, in 
dee 13e tot de 15e eeuw slechts in beperkte mate werkzaam. Hoewel 
Hollandd zich ontwikkelde tot de sterkste eenheid, was er in deze stre-
kenn geen duidelijk dominante heerschappijeenheid die ernaar streefde 
enn erin slaagde andere te onderwerpen. Het mechanisme werkte wel 
binnenn het ruimere kader van Noordwest-Europa: vanaf de late 14e 
eeuww ging een deel van de 'miniatuurstaatjes' behoren tot het Bour-
gondischee verband, een ander deel bleef daar buiten. Het is aanneme-
lij kk dat deze fase van staatsvorming aan meer interne pacificering 
bijdroeg:: de militaire protectie nam toe, de kans op gewapende con-
flictenn tussen de 'deelstaat]es' nam af, meer geregeld bestuur en uitbrei-
dingg van de rechtspraak verminderden de kans op allerlei 'privé-ge-
weld'' en werkten ordenend op de samenleving. Anderzijds verkeerde 
hett Bourgondische rijk veelvuldig in oorlog met andere staten in wor-
dingg en riep de staatsvorming intern ook nieuwe conflicten op. Bin-
nenn het rijk functioneerde het koningsmechanisme, maar op een com-
plexeree wijze dan geschetst in de civilisatietheorie. Noch van het 
geweldsmonopoliee noch van het belastingmonopolie kan gesteld wor-
denn dat het stabiel berustte bij het centrum, er was zeker geen sprake 
vann min of meer stabiele privé-monopolies in handen van de vorst, 
zoalss later wel gold in sommige absolutistische staten. Beide monopo-
liess verkeerden nog in een vroege fase van wording en hadden van 
meett af aan zowel 'private' als 'publieke' trekken.69 De politieke struc-
tuurr van het rijk in deze streken was destijds immers steeds dualistisch: 
hett vorstelijk centrum stond tegenover de 'representatieve' gewestelij-

148 8 



STAATSVORMING,, POLITIEK GEWELD EN BURGERLIJKE CIVILISERING 

kee staten en in gewichtige zaken van bestuur, van geweld en van belas-
tingenn was de beschikkingsmacht verdeeld en moest gezamenlijk be-
slotenn worden. 

Inn overeenstemming met het voorgaande is het algemene beeld van 
dezee tijd getekend door weinig stabiele verhoudingen en een relatief 
laagg niveau van pacificering. In feite waren de interne en externe paci-
ficatiee onderhevig aan frequente schommelingen: variërend naar tijd 
enn plaats werden veelvuldig jaren van meer orde en pacificering afge-
wisseldd door jaren van minder orde en meer geweld, regelmatig in 
sommigee gebieden neigend naar een toestand van letterlijke anarchie, 
zoalss bijvoorbeeld na 1477. Veel hiervan gold ook nog gedurende de 
16ee eeuw. In de eerste helft van die eeuw werden de resterende 'staatjes' 
ingevoegdd in het grotere verband van de Nederlanden en het Habs-
burgsee rijk. Alle territoria die later 'Nederland' zouden worden, waren 
nuu samen met andere binnen één dynastiek verband gebracht en ver-
wiervenn als geheel een internationale erkenning en een zekere autono-
mie.. Vergeleken met het Bourgondische centrum wist het Habsburgse 
bewindd de centrale macht via bestuur en rechtspraak aanzienlijk uit te 
breiden,, de aanspraak op het geweldsmonopolie krachtiger en effectie-
verr te maken en de greep op de belastingen te versterken, echter zon-
derr werkelijke monopolies op geweld en belasting te verwerven. In 
sommigee opzichten nam de pacificatie waarschijnlijk toe maar dat ver-
eistee ook veelvuldig dreigen met en gebruiken van geweld. Zo bleef er 
veell  instabiliteit en het centrum slaagde er niet in de relatieve autono-
miee van steden en de medezeggenschap van staten werkelijk te onder-
mijnen,, laat staan te beëindigen. Naarmate het bewind meer absolutis-
tischee trekken kreeg, groeide de weerstand en halverwege de jaren '60, 
slechtss enkele decennia na de 'vereniging', luidde het verzet van een 
heterogenee coalitie van hoge en lage adel, stedelijke burgerijen en 
delenn van de lagere strata de Opstand in die decennialang zeer veel po-
litiekk en militair geweld in de Nederlanden met zich meebracht. Wat 
dee geringe mate van pacificatie in de 16e eeuw betreft, was de situatie 
inn de Nederlanden overigens niet uitzonderlijk, elders in West-Europa 
heerstenn soortgelijke condities. 

Pass tegen het einde van de 16e eeuw, bij het begin van de tweede on-
derscheidenn periode, toen zich de eerste contouren van 'Nederland' 
gingenn aftekenen, kwamen diepgaande veranderingen op gang. Met 
dee consolidatie van het grootste deel van het territorium van de Repu-
bliekk rond 1600, achter betrekkelijk goed beveiligde grenzen, werd een 
fundamentelee voorwaarde vervuld voor een meer continu proces van 
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internee pacificering. Met het wegvallen van het koninklijke centrum 
datt op krachtige en vaak gewelddadige wijze naar veelzijdige machts-
uitbreidingg had gestreefd, vervielen goeddeels ook de grieven die ten 
grondslagg hadden gelegen aan de Opstand. De politieke structuur die 
nuu ontstond, was in veel hogere mate gedecentraliseerd. De meren-
deelss burgerlijke oligarchieën, naar schatting ruim tweeduizend regen-
tenfamilies,, die het over de gehele Republiek op alle niveaus - plaat-
selijk,, gewestelijk en 'nationaal' - voor het zeggen kregen, waren 
aangewezenn op overwegend vreedzame politieke samenwerking en 
dienden,, mede ter handhaving van hun eigen belangen en veiligheid, 
opp plaatselijk niveau recht, orde en rust te handhaven. Hoewel ook 
onderr de Republiek nog niet gesproken kan worden van een gewelds-
enn belastingmonopolie op 'nationaal' niveau - wat ook tot uitdruk-
kingg kwam tijdens de voornaamste politiek gewelddadige conflicten -
verwiervenn beide monopolies meer 'publieke' trekken en waren de ver-
houdingenn over het algemeen stabieler dan in de 16e eeuw. Niettegen-
staandee het voortduren van de oorlog met Spanje in de eerste helft van 
dee 17e eeuw en de ernstige interne politiek gewelddadige crises van 
1617-1619,16500 en 1672, groeiden toch binnen de Republiek condities 
waaronderr politiek geweld meer beheerst en teruggedrongen werd en 
waarinn Vredestijd' en 'oorlogstijd' meer van elkaar gedifferentieerd 
raakten.. De schommelingen in de interne en externe pacificatie wer-
denn minder frequent en minder hevig. De appreciatie door Sir Wil-
liamm Temple, Engels ambassadeur, van de algemene politieke situatie 
inn de Republiek omstreeks 1670, bij de opening van dit hoofdstuk ge-
citeerd,, is wellicht te idyllisch maar bevat zeker een belangrijke kern 
vann waarheid.70 Opmerkelijk is ook dat de jaren die het meeste interne 
politiekee geweld laten zien in de latere 17e en 18e eeuw tevens jaren zijn 
vann crisis in de externe pacificering: van escalerende oorlogsdreiging of 
daadwerkelijkee militaire interventie van buitenafin de Republiek. 

Ditt verband geldt ook voor de derde periode van de laatste twee 
eeuwen:: voor de jaren 1812-1813, 1830-1831 en 1940-1945. Buiten deze 
jarenn wordt het beeld overheerst door een relatief hoge mate van voort-
gezettee en duurzame pacificatie en een laag niveau van politiek geweld. 
Dee vorming van een nationale eenheidsstaat - nog gerealiseerd onder 
dee kortstondige Bataafse Republiek en daarna in de Franse tijd en na 
18133 gehandhaafd - met stabiele en effectieve gewelds- en belastingmo-
nopoliess op nationaal niveau heeft de pacificering sterk bevorderd. 
Aann de andere kant zijn het voortduren van internationale vrede bin-
nenn Europa, uitgezonderd enkele kortstondige onderbrekingen, tus-
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senn 1815 en 1914 en het feit dat Nederland tussen 1831 en 1940 buiten 
oorlogenn tussen Europese staten is gebleven daarvoor van groot belang 
geweest.. Dit werpt ook licht op de omvang en de ernst van het collec-
tievee trauma dat de Duitse bezetting hier teweeg heeft gebracht: voor 
eenn samenleving die al zo lang zo weinig politiek geweld had gekend 
enn waarvoor gepacificeerde condities al zo lang 'normaal' en vanzelf-
sprekendd waren, was de schok van oorlog en bezetting uitzonderlijk 
groot.71 1 

Bezienn we de laatste twee perioden, waarin met recht van het bestaan 
vann 'Nederland' gesproken kan worden, nog wat nader dan kunnen 
opp basis van het inventariserende overzicht van binnenstatelijke poli-
tiekee geweldpleging de volgende conclusies getrokken worden. 

Tenn eerste heeft de Nederlandse samenleving zich na de eerste de-
cenniaa van de 17e eeuw betrekkelijk vreedzaam ontwikkeld. De fre-
quentiee van interne politieke geweldpleging is voor elke eeuw vergelij-
kenderwijss laag te noemen. Vergeleken met bijvoorbeeld Engeland, 
Frankrijkk en Duitsland valt het op dat Nederland na 1648 geen ge-
welddadigee godsdienstige twisten, geen regionale opstanden of af-
scheidingsbewegingen,, geen gewelddadige boerenbewegingen, geen 
revolutiee en geen burgeroorlog heeft gekend. Politieke moorden zijn 
inn de Nederlandse geschiedenis zelden voorgekomen en gezien de aan-
tallenn doden en gewonden bij de voorkomende gevallen van politieke 
geweldplegingg kan geconcludeerd worden dat de omvang van die ge-
weldplegingg tamelijk gering is geweest. Overigens gaat het in dit ver-
bandd natuurlijk niet alleen om kwantitatieve gegevens, van meer be-
langg is de sociologische betekenis: er is in de Nederlandse geschiedenis 
naa het begin van de 17e eeuw geen periode aan te wijzen waarin bin-
nenstatelijkee politieke geweldpleging een grote omvang aannam of 
langeree tijd bleef duren. Daardoor is nooit een situatie gegroeid waarin 
eenn 'cultuur van geweld' kon ontstaan, waarin men geweldpleging als 
vanzelfsprekendd kon gaan beschouwen, en is geweld nooit een 'nor-
maai'' en integraal bestanddeel geworden van de Nederlandse politieke 
cultuur. . 

Tenn tweede kan geconstateerd worden dat een zeer duidelijke afna-
mee van intern politiek geweld aanwijsbaar is bij vergelijking van de 17e 
enn 18e eeuw met de 19e en 20e eeuw. Kwamen in de eerste twee eeuwen 
oproerenn met een zekere regelmaat voor, in de laatste twee eeuwen is 
ditt nauwelijks meer het geval. In de 17e en 18e eeuw zijn ook herhaalde 
malenn met wisselend succes staatsgrepen gepleegd maar de laatste da-
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teertt van 1813 en sindsdien heeft geen enkele partij of beweging in de 
Nederlandsee samenleving meer geprobeerd de staatsmacht op illegitie-
mee wijze aan zich te trekken. Hier is een inzicht van Elias waardevol: 
wass in de eerste fase de maatschappelijke structuur en vervlechting nog 
zoo dat het soms voor betrokken partijen — de stadhouders en delen van 
dee regentenstand — mogelijk en voordelig leek een greep te doen naar 
dee voornaamste machtsposities en andere daarvan met geweld uit te 
sluiten,, in de tweede fase zijn de maatschappelijke structuur en ver-
vlechtingg zodanig veranderd in de richting van toegenomen weder-
zijdsee afhankelijkheid dat de strijd niet meer gaat om de heerschappij -
monopoliess zelf maar om een aandeel in de machtskansen onder 
handhavingg van de institutionele staatsstructuur.72 

Tenn derde kunnen we bij de geweldpleging die plaatsvond grofweg 
tweee vormen onderscheiden. Allereerst de incidentele oproeren, sterk 
lokaall  bepaald en vaak tot het lokale niveau beperkt gebleven, waaraan 
voorall  door mensen uit de lagere strata binnen de steden werd deelge-
nomen.. Collectieve politieke geweldpleging op het platteland is in Ne-
derlandd weinig voorgekomen. De protesten werden doorgaans op 
gangg gebracht door en waren gericht tegen een bepaalde omstandig-
heidd of overheidsmaatregel: sterk stijgende werkloosheid, een zich snel 
ontwikkelendd voedseltekort, als te hoog ervaren prijzen, een belasting-
besluitt of een als ongeoorloofd en onrechtvaardig ervaren overheidsin-
grijpen.755 De daadwerkelijke gewelddadigheid van de zijde der oproer-
lingenn was bijna steeds gematigd. Het gebruik van vuurwapens kwam 
zeldenn voor en ook messen en dolken, die in de 17e en 18e eeuw meer 
gedragenn werden dan in de 19e en 20e eeuw, werden weinig gebruikt. 
Stenenn gooien, eenvoudig handgemeen, bedreiging en intimidatie van 
vijandigg geachte personen, vernieling, soms door brandstichting, en 
plunderingg van huizen, goederen en bezittingen waren regel. Slechts in 
zeldzamee gevallen vielen er doden door toedoen van oproerlingen. 
Dodenn vielen vaak wel bij de doorgaans snelle en effectieve onder-
drukkingg van deze oproerigheid door schutterijen of soldaten, zij het 
meestall  slechts enkele. Na het begin van de 19e eeuw kwamen dit soort 
oproerenn nauwelijks meer voor. 

Dee andere vorm van politiek geweld betrof staatsgrepen en 'omwen-
telingen'.. Staatsgrepen - in ruime zin, mislukt en geslaagd - hebben 
zichh voorgedaan in 1618, 1650, 1672, 1747-48, 1787, 1795, 1798 en de 
jarenn daarna en tenslotte in 1813. Hierbij ging het uiteraard niet om 
overwegendd lokale gebeurtenissen, het doel was om de machtsverhou-
dingenn op landelijk niveau te wijzigen. Delen van de heersende groe-
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penn waren steeds nauw betrokken bij de staatsgrepen: aan de ene kant 
dee verschillende stadhouders en de 'oranjepartij', anderzijds de 'partij' 
vann de staatsgezinden waarin vooral de regenten van Amsterdam een 
grotee rol speelden. Steeds waren de tegenstellingen en spanningen tus-
senn deze twee 'partijen', vaak gecompliceerd door lokale factiestrijd 
tussenn regentenfamilies onderling, aanwezig. De 'derde partij' van po-
litiekk buitengesloten burgers — die al van zich deed horen in het oosten 
vann het land aan het begin van de 18e eeuw en opnieuw, op grotere 
schaal,, in de jaren '40 van die eeuw — vervulde een sleutelrol bij de ont-
wikkelingg van een revolutionaire situatie in de jaren '80. Het 'oude' 
kaderr van tegenstellingen bleef echter ook toen gehandhaafd en veel 
vann de geweldpleging in deze jaren hield rechtstreeks verband met de 
tegenstellingenn tussen oranje- en staatsgezinden. Zowel in 1618, in 
1672,, in 1747-48, in de jaren '80 van de 18e eeuw en in 1795 is op vele 
plaatsenn duidelijk sprake van collusie tussen personen en facties uit de 
heersendee laag en degenen die het handwerk van de oproerigheid voor 
hunn rekening namen. De mate van verdeeldheid binnen de heersende 
groepenn was bepalend voor de grenzen van de geweldpleging: waren 
dee te onttronen facties in voldoende mate geïntimideerd en onder-
mijndd dan werden rust en orde, desnoods met militaire en justitiële 
middelen,, opnieuw hersteld. Het zou te ver voeren om het ontstaan en 
hethet verloop van de beroeringen steeds geheel toe te schrijven aan mani-
pulatiee door de heersende groepen maar dat ze in de machtstrijd tus-
senn die groepen soms werden aangesticht en vaak uitgebuit is onmis-
kenbaar.. Dit geldt vooral voor de crisisjaren 1672, 1747-48, 1787 en 
17955 die met elkaar gemeen hebben dat er telkens sprake was van snel 
opkomendee militaire dreiging en interventie van buiten de Republiek. 
Dee betrekkelijke stabiliteit van de binnenlandse machtsverhoudingen 
werdd dan grondig aangetast en rivaliserende partijen en facties kregen 
kansenn die onder 'normale' vreedzame omstandigheden niet of nauwe-
lijk ss bestonden. 

Hoewell  bij de staatsgrepen in de 17e en 18e eeuw op tamelijk grote 
schaall  geweldsmiddelen werden gemobiliseerd en de dreiging daarvan 
menigmaall  een beslissende wending bracht, valt op dat de daadwerke-
lijkee geweldpleging steeds zeer beperkt bleef. Tot grootscheepse gewa-
pendee confrontaties is het nooit gekomen, massaal bloedvergieten 
bleeff  uit. Die constatering leidt tot een vierde conclusie: opmerkelijk is 
dee tamelijk geringe mate van repressie bij oproeren en de weinig inten-
sievee vervolging van politieke tegenstanders bij staatsgrepen en om-
wentelingen.. Die vervolging was waarschijnlijk het ernstigst in 1787. 
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Hett dubieuze proces tegen Van Oldenbarnevelt en anderen, gevolgd 
doorr diens dood op het schavot in 1619, en de moord op de gebroeders 
dee Wit t in 1672 waren bloeddorstige dissonanten in een code waarin 
eenn rustig - en vaak tijdelijk - terugtreden de regel was voor 'Heeren' 
wierr politieke positie onhoudbaar was geworden. Het uitblijven van 
omvangrijkk bloedvergieten geldt ook voor de grote emancipatiebewe-
gingenn van de burgerij, ruwweg tussen 1740 en 1850, en van de lagere 
strata,, tussen 1870 en 1920. De bewegingen zelfwaren weinig geweld-
dadigg - de burgerlijke beweging was overigens gewelddadiger dan de 
arbeidersbewegingg - en een scherpe en gewelddadige reactie, zo be-
kendd uit de geschiedenis van andere Europese landen, heeft zich hier 
nooitt voorgedaan. 

Tott slot van dit hoofdstuk worden nog enkele verklaringen gesugge-
reerdd voor het hier geschetste patroon van politiek geweld. 

6.. STAATSVORMING EN BURGERLIJKE CIVILISERING 

Inn het begin van de 17e eeuw prees Johan van Oldebarnevelt, pensio-
nariss van de Staten van Holland, de geringe zin voor gewelddadigheid 
diee kenmerkend zou zijn voor de Nederlandse landaard: '(wij zijn) tot-
tenn oorloge niet geneicht, sulckx dat wij oock gedurende den noot van 
denn oorloge onse kinderen en vrunden al uytten oorloge gehouden en 
daerr afgeraden hebben, soo veel ons mogelijck is geweest'. Ruim drie 
eeuwenn later wees ook de historicus Johan Huizinga op het ) weinig 
militairee karakter van het Nederlandse volk'.74 Men zou nu geneigd 
kunnenn zijn de relatief geringe mate van binnenstatelijk politiek ge-
weldd in de Nederlandse geschiedenis te verklaren uit de geconstateerde 
collectievee afkeer van geweld en oorlog. Tot op zekere hoogte zou dat 
ookk niet onjuist zijn, maar de problematiek is ingewikkelder: een zeke-
ree afkeer van het militaire is een duurzaam aspect van de mentaliteit en 
habituss van de meeste Nederlanders, het is een facet van het burgerlij-
kee civilisatiepatroon dat kenmerkend is geworden voor Nederland. 

Hett ontstaan van deze burgerlijke civilisatie en de continuering 
ervann op langere termijn onder bepaalde voorwaarden vragen om na-
deree toelichting. Nu heeft Elias, op grond van zijn sterk op Frankrijk 
gerichtee onderzoek, betoogd dat het proces van pacificering doorlo-
pendd een belangrijke voorwaarde was en is voor voortgezette civilise-
ring.. Zijn theoretische inzichten in samenhangen tussen civilisering en 
pacificeringg kunnen, mits gehanteerd op een voldoende hoog niveau 
vann abstractie, ook gebruikt worden bij het zoeken naar specifieke sa-
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menhangenn tussen civilisatie en tussenstatelijke en binnenstatelijke 
pacificeringg in het zo andere geval van Nederland. In het volgende 
gaann we eerst in op de ontwikkeling van de positie van Nederland te-
middenn van de tussenstatelijke machtsbalansen in Europa en op de ex-
ternee pacificering. Daarna komen aspecten van het burgerlijke civilisa-
tiepatroon,, van de staatsvorming, de sociale gelaagdheid en de interne 
pacificeringg aan de orde. 

Eenn duurzaam beschermde positie in ruimte en tijd is ongetwijfeld een 
vann de meest fundamentele condities voor de ontwikkeling van een 
gepacificeerdee staatssamenleving. Dat vereist overwegend vreedzame 
betrekkingenn met omringende samenlevingen en een vrij grote mate 
vann stabiliteit in de machtsbalansen tussen de betrokken landen. Na 
dee vrede met Spanje waren deze voorwaarden voor de Republiek gun-
stig.. Het kleine territorium rond de delta's van grote rivieren aan de 
noordelijkee periferie van het continent was aan het einde van de 16e 
eeuww grotendeels afgerond en redelijk beveiligd tegen aanvallen van 
buitenaf.. De veldtochten van de stadhouders Maurits en Frederik 
Hendrikk breidden het territorium in de eerste helft van de 17e eeuw uit 
tott de omvang die het ook nu nog heeft, afgezien van de latere toevoe-
gingg van een deel van Limburg. Vanaf het midden van de 17e eeuw 
konn de samenleving zich verder ontwikkelen achter internationaal er-
kendee stabiele grenzen. 

Dee vestiging van de Republiek tegen het einde van de 16e eeuw en 
hethet weerstaan van de Spaanse militaire druk waren, gegeven een con-
stellatiee van andere gunstige omstandigheden, voor een groot deel mo-
gelijkk gemaakt door de economische en militaire macht van de ver-
bondenn gewesten, zowel ter zee als op het land. Maar in de tweede 
helftt van de 17e eeuw begon die macht allengs te tanen. Zoals de op-
komstt van de Republiek tot wereldmacht direct samenhing met de 
toenmaligee zwakheid en interne verdeeldheid van de omringende sta-
ten,, zo was de teruggang nauw verbonden met de groeiende sterkte 
vann diezelfde staten, vooral Engeland en Frankrijk. Hun mercantilisti-
schee handelspolitiek werkte in het nadeel van de Republiek waarvan 
dee economische macht primair gebaseerd was op scheepvaart en han-
del.. De structurele belemmeringen die een blijvende grote macht van 
dee Republiek beslissend in de weg stonden - het kleine territorium, de 
geringee omvang van de bevolking, de afwezigheid van belangrijke 
grondstoffenn als basis voor een eigen nijverheid, de beperkte binnen-
landsee markt, de betrekkelijk zwakke staatsorganisatie en later ook het 
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relatieff  hoge loonpeil - deden zich steeds duidelijker gelden als deter-
minantenn in het proces van machtsverlies dat de Republiek doormaak-
te.. Haar voortbestaan en dat van het latere Koninkrijk werd zo meer 
enn meer een functie van de rivaliteiten en machtsbalansen tussen veel 
sterkeree West-Europese staten, lange tijd vooral Engeland en Frank-
rijk ,, later ook Pruisen/Duitsland. Aangezien geen der betrokken sta-
ten,, uiteraard om verschillende redenen, aan de andere blijvende over-
heersingg van het Nederlandse territorium gunde, kon de Nederlandse 
samenlevingg zich relatief autonoom, maar tegelijkertijd afhankelijk en 
kwetsbaar,, verder ontwikkelen. Zolang de machtsbalansen tussen de 
grotee antagonisten in West-Europa min of meer in evenwicht bleven, 
hadd Nederland niet al te veel te duchten - zij beschouwden immers 
primairr elkaar als tegenstanders en hadden van de Republiek en het 
Koninkrijkk geen grootschalige agressie te vrezen. Maar bij verstoring 
vann de evenwichten door oorlog werd het Nederlandse gebied vrijwel 
onmiddellijkk aangetast: in 1672, in 1747, in 1787,1795-1813 en in 1940-
1945.755 Deze omstandigheden verklaren ook waarom de Nederlandse 
diplomatiee zich steeds meer ontwikkelde in de richting van een be-
hoedzaamm manoeuvreren tussen de grootmachten waarbij wisselende 
coalitiess aangegaan werden. Ook de relatief sterke bemoeienis van de 
Engelsee en Franse en later ook de Pruisische regeringen met de interne 
politiekee verhoudingen in de Republiek en het Koninkrijk kunnen in 
ditt licht begrepen worden. 

Hett gegeven van eigen kleinheid, relatieve onmacht en militair on-
vermogenn binnen de Europese verhoudingen heeft zich in de tweede 
helftt van de 17e eeuw en in de loop van de 18e steeds sterker doen voe-
lenn — al moesten ook toen nog enkele harde lessen geïncasseerd wor-
denn — en is sindsdien niet meer verdwenen. Het in vergelijkend per-
spectieff  gematigde Nederlandse nationalisme, het pacifisme in de 
buitenlandsee betrekkingen met Europese staten en het lang volhouden 
vann een neutraliteitspolitiek — tot 1940 - kunnen mede hierdoor in 
principee verklaard worden. Binnen de figuratie van met elkaar concur-
rerendee Europese staten waren de opeenvolgende politieke elites in 
Nederlandd wel gedwongen af te zien van (dreigen met) geweldgebruik 
bijj  de regulering van tussenstatelijke conflicten: de kansen op succes 
warenn immers bij voorbaat nihil.76 Deze specifieke trekken van de ex-
ternee pacificering kunnen ten dele ook de geringe militaire traditie 
verklarenn die een onderdeel vormt van de burgerlijke civilisatie. 

Dee militaire strijd tegen Spanje was te land al grotendeels door 
vreemdenn gestreden, meest Duitse en Waalse huurtroepen, en tijdens 
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dee hele Republiek bleef het leger overwegend bestaan uit buitenlandse 
beroepssoldaten.. De Unie van Utrecht had een gezamenlijke verdedi-
gingg van de provincies 'met lyff, goet ende bloed' beoogd maar in feite 
kwamm dat neer op andermans gehuurd lij f en bloed.. Verschillende om-
standighedenn speelden hierbij een rol. Onder een bevolking die ge-
richtt was op het agrarisch bedrijf, op handel, scheepvaart en visserij, op 
nering,, ambacht en nijverheid en die daarin meestal een redelijk be-
staann kon vinden, stond het gewone soldatenberoep laag aangeschre-
ven.. Anderzijds was er onder legeraanvoerders weinig animo burgers, 
arbeiderss en boeren aan te werven waar professionele soldaten voor ge-
schikterr werden gehouden. In een memorie van 1568 werd al gepleit 
voorr vreemde troepen en tegen een leger van autochtonen, 'car nous 
trouvonss tousjours que les gens de ce pays sont plus dédiés et affection-
néss a 1'industrie que a la guerre'.77 Natuurlijk was ook het gegeven dat 
menn doorgaans over voldoende kapitaal beschikte om troepen te 
hurenn van beslissende betekenis, alsook het feit dat er meestal een 
ruimm aanbod op de militaire markt was. 

Hett lage aanzien van het soldatenberoep en het wantrouwen ten op-
zichtee van militairen kwam ook tot uitdrukking in de uiterst behoed-
zamee wijze waarop provinciale en stedelijke regenten met de Staatse 
troepenn plachten om te gaan: 'Men had, naar men zei, met deze huur-
legerss de halve vijand in huis, de hele voor de deur'.78 Stadsregeringen 
dedenn regelmatig liever geen beroep op militaire bijstand bij ongere-
geldhedenn en oproeren en het kwam ook voor dat troepen die onder 
oorlogsomstandighedenn naar steden werden gestuurd daar niet of pas 
naa lange chicanes werden toegelaten. Vrees voor aantasting van de ste-
delijkee autonomie, de onvermijdelijke kosten, de overlast van inkwar-
tieringtiering en twijfel over de disciplinering van de soldaten speelden hier-
bijj  een rol. 

Kortom:: de overgrote meerderheid van de bevolking onder de Re-
publiekk kreeg geen militaire training en deed geen militaire ervaring 
op.. Die conditie is hier lang blijven gelden: afgezien van enkele jaren 
tenn tijde van de inlijving bij Frankrijk kwam persoonlijke dienstplicht 
zonderr afkoopmogelijkheden pas in 1898 tot stand. Het systeem van 
lotingg werd in 1938 afgeschaft, de beperking van de lichtingssterkte in 
1948,, nog geen vijfti g jaar later is de dienstplicht weer afgeschaft. De 
historicuss Roorda signaleert dat de bevolking al in 1672 de landoorlog 
ontwendd was en zijn beschrijving van de uiterst gebrekkig verlopende 
mobiliseringg en de nagenoeg afwezige gevechtskracht onder burgers 
enn boeren laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Later was het al 
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niett anders: op eigen kracht aangewezen bij defensie tegen vijandige 
geregeldee troepen was er van strijd nauwelijks sprake. Men miste ken-
niss en ervaring en een eventueel ideologisch motief dat de strijdlust 
hadd kunnen aanwakkeren - waarschijnlijk nooit sterk vóór de 19e 
eeuww — woog niet op tegen de vrijwel zekere nederlaag. Ook de patri-
ottenn in de jaren '80 van de 18e eeuw vormden met al hun exercitie-ge-
nootschappen,, hun verbale strijdlust en hun bewapening geen uitzon-
deringg op deze regel. 

Behalvee de geringe militaire traditie zijn er enkele andere aspecten 
vann burgerlijke civilisatie die in de Nederlandse samenleving vanaf het 
eindee van de 16e eeuw aanwezig zijn en waarvan de kern — niettegen-
staandee vele veranderingen - een opmerkelijke continuïteit heeft ver-
toond.. In hun bekende studies over de Middeleeuwse samenleving 
hebbenn Pirenne en Bloch betoogd dat de term 'burger' — van origine 
hett Franse 'bourgeois' maar spoedig in andere streken en talen ver-
spreidd - vanaf de 11e eeuw gestaan heeft voor stadsbewoner in ondub-
belzinnigee tegenstelling tot ridder, geestelijke en horige boer. Vanaf de 
eerstee bloeiperiode van de stedelij k-burgerlijke cultuur in West-Euro-
pa,, gedragen door kleine kernen van handelaren en ambachtslieden, fi-
gurerenn daarin dan ook idealen van persoonlijke vrijheid tegenover 
dienstbaree gebondenheid, en van recht, orde en veiligheid tegenover 
willekeurigee autoriteit, wanorde en gewelddadigheid. Persoonlijke 
handelingsvrijheid,, onmisbaar voor de ontwikkeling van handel en 
ambacht,, diende geen gunst van feodale heren te blijven maar moest 
omgezett worden in recht. Dit recht moest veroverd worden op aan-
vankelijkk vaak onwillige aristocratische en kerkelijke overheden: door 
onderhandeling,, met geld en met geweld. De toenemende erkenning 
vann stadsrechten maakte vrijheid tot de legale status van burgers en 
leiddee tot nieuwe vormen van organisatie en politiek-bestuurlijke au-
tonomie.. Voor een stedelijke samenleving gebaseerd op handel, am-
bachtt en nijverheid moesten nieuwe regels en wetten, rechten en plich-
tenn uitgewerkt worden en vreedzame middelen van conflictregulering 
tott ontwikkeling worden gebracht. Arbitrair geweld - 'het recht van de 
sterkste'' — strookte hier zeker niet mee en diende vooral afdoende be-
heerstt te worden. Hoewel elke notie van democratie vreemd was aan 
dezee tijd noemt Bloch als belangrijk element nog de conceptie van ge-
lijkheidd van de burgers in stedelijk communaal verband.79 

Hett duurde eeuwen voordat deze elementen van de vroeg-burgerlij-
kee civilisatie in Europa zich konden doorzetten. In de 16e eeuw vorm-
denn ze evenwel de collectieve culturele en institutionele erfenis van de 
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burgerlijkee groeperingen die de leiding verwierven in de jonge Repu-
bliek.. Zoals uit het volgende moge blijken, waren de condities voor de 
verbreiding,, handhaving en verdere ontwikkeling van deze burgerlijke 
civilisatiee in het Nederlandse gebied bijzonder gunstig: het burgerlijk 
beschavingspatroonn raakte verankerd in de maatschappelijke en poli-
tiek-institutionelee structuur en bevorderde - in wisselwerking - een 
relatieff  hoge mate van interne pacificering. 

Zoalss gezegd, maakte de Opstand een einde aan het centraliserende 
bewindd van een naar absolutisme neigende vorstelijke dynastie. Dat 
betekendee onder meer dat hier geen duidelijk dominant machtscen-
trumm op 'nationaal' niveau ontstond, dat een indrukwekkend hof en 
eenn bijbehorende hofsamenleving niet tot ontwikkeling kwamen en 
datdat een centrale vorstelijke bureaucratie, steeds uit op machtsuitbrei-
dingg over territoria en maatschappelijke groepen, uitbleef. De Repu-
bliekk kende evenmin een omvangrijke en machtige grootgrondbezit-
tendee adel. In de noordelijke Nederlanden was de feodalisering relatief 
laatt opgetreden en niet tot volle ontplooiing gekomen. In de 'Zeven-
tienn Provinciën was de meeste hoge adel in het zuiden geconcentreerd 
enn ten tijde van de radicalisering van de Opstand hadden de meesten 
vann hen de kant van de vorst gekozen.80 Ook was de macht van de ka-
tholiekee kerk sterk ingeperkt. Onder deze condities was de politieke, 
economischee en culturele dominantie van het stratum van rijke bur-
gerlijkee kooplieden en regenten binnen de Republiek, vooral in het 
sterkk verstedelijkte westen, zonder meer groot en amper omstreden. 
Dee enige echte rivaal in de strijd om culturele hegemonie, de adel, 
speeldee in de Republiek overwegend een ondergeschikte rol. Men 
bleeff  op een kleine groep aristocraten aangewezen voor het militaire 
handwerkk waar men zelf niet in bedreven was. Hun militair ethos, hun 
aristocratischee opvattingen van eer en grootheid en hun dynastieke as-
piratiess brachten de Republiek naast bescherming soms ook ernstig in 
gevaar,, maar hun ambities werden meestal tijdig ingetoomd door hun 
politiekee en financiële afhankelijkheid van burgerheren. Het adellijk-
hoofsee beschavingsmodel, zo dominant in de ontwikkeling van Frank-
rijk,, heeft geen wortel geschoten in de Nederlandse cultuur en bleef 
hierr altijd perifeer. 

Binnenn de eerder geschetste gecompliceerde en gedecentraliseerde 
politiek-institutionelee structuur van de Republiek hielden op elk ni-
veauu - de steden, de provincies en de generaliteit - complexe machts-
balansenn tussen de betrokken groepen machthebbers elkaar min of 

159 9 



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

meerr in evenwicht. Hetzelfde gold voor de relaties tussen de niveaus. 
Hett is aannemelijk dat in deze structuur grotendeels de verklaringen 
beslotenn liggen zowel voor de relatieve vreedzaamheid van de maat-
schappelijkee ontwikkeling als voor de vormen en het verloop van de 
voorkomendee gevallen van binnenstatelijk politiek geweld. Waarom? 

Allereerstt bevorderde deze structuur maatschappelijke integratie op 
kleinschaligg niveau binnen een op zichzelf ook weer tamelijk klein-
schaligg - en daardoor betrekkelijk gemakkelijk beheersbaar - territori-
um.. De processen van politieke, economische, sociale en culturele in-
tegratiee die zich ten tijde van de Republiek voordeden, werden op 
gangg gebracht en gedragen door maatschappelijke groepen die elk 
voorr zich een zekere mate van autonomie konden behouden en 'vrij -
willig '' konden samenwerken zonder van 'bovenaf' tot integratie te 
wordenn gedwongen - wat elders zo veelvuldig tot geweld aanleiding 
gaf.. Op lokaal niveau was het groepje regentenfamilies dat een bepaal-
dee plaats bestuurde, niettegenstaande hun vaak wereldwijde economi-
schee belangen en 'kosmopolitische' oriëntatie, ook sterk gericht op de 
plaatselijkee samenleving. Ze woonden daar temidden van degenen 
overr wie ze heersten, vaak stammend uit een geslacht dat al over meer-
deree generaties lokaal bezit, aanzien en macht had, en ze waren ver-
antwoordelijkk voor de handhaving van recht en orde - zowel naar 
'binnen'' als naar 'buiten' toe — en een zeker peil van welvaart. Hun 
voorzichtigheidd bij het nemen van besluiten die nadelig konden zijn 
voorr plaatsgenoten of die de plaatselijke verhoudingen konden versto-
ren;; hun merkwaardige combinatie van moed en behoedzaamheid bij 
hett tegemoet treden van samenscholingen en beroeringen; hun opval-
lendee legalisme - dat overigens ook bij de van politieke macht buiten-
geslotenn burgerij bestond - en hun terughoudendheid bij repressieve 
activiteitenn kunnen verklaard worden uit hun positie binnen de lokale 
gemeenschappen.. Op cruciale momenten, zoals bij oproeren, was hun 
persoonlijkee veiligheid en die van hun families, goederen en bezittin-
genn mede afhankelijk van het functioneren van de schutterijen, gere-
cruteerdd uit de lagere burgerij. Hoewel de regenten zich vrijwel altijd 
tegenn politieke aspiraties van de burgerij verzetten, moesten zij wel re-
keningg houden met hun belangen en hadden zij zeker ook oog voor de 
lastenn die op de lagere strata drukten. Van pogingen om die lasten te 
verlichten,, bijvoorbeeld via vermindering van de indirecte belastingen, 
iss doorgaans niets te merken maar wel slaagden de regenten erin gedu-
rendee de hele periode van de Republiek de toevoer en de prijs van 
graann min of meer stabiel te houden. 
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Voorr andere groepen op lokaal niveau was de oriëntatie op de plaat-
selijkee samenleving waarschijnlijk niet minder, eerder sterker. Veel am-
bachtsliedenn en neringdoenden waren afhankelijk van de plaatselijke 
marktt en hadden dus belang bij het onderhouden van goede betrek-
kingenn met plaatsgenoten. Bovendien hadden de regenten vaak be-
paaldee ambten te vergeven en konden ze andere patronage-functies 
vervullenn voor degenen die formeel geen aandeel in de politieke macht 
hadden.811 De binding van werklieden en arbeiders aan plaatselijke 
werkgelegenheidd kan verklaren waarom ook zij binnen de lokale ge-
meenschapp opgenomen waren. Onder tamelijk stabiele condities van 
gezagshandhavingg en economie zullen dan ook grote delen van de 
burgerijj  en de lagere strata het algemene streven van de regenten ge-
deeldd hebben. Denken in termen van plaatselijke harmonie is niet 
raadzaamm maar het lijk t redelijk te veronderstellen dat gedeelde belan-
genn en een zekere mate van consensus doorgaans het gebruik van fysie-
kee dwang konden voorkomen en remmend werkten op geweldsge-
bruik.. Historici hebben vaak, soms in anachronistische termen, de 
'corruptie'' der regenten breed uitgemeten - het was ook een regelma-
tigg weerkerende en in de 18e eeuw steeds luider wordende klacht -
maarr het is ook van belang te beseffen dat voor het einde van die eeuw 
niemandd beschikte over een alternatief. In primair op klassentegenstel-
lingenn gerichte analyses bestaat de neiging de betekenis van de klein-
schaligee integratie-eenheden waaruit de Republiek was opgebouwd, 
watt betreft de vormgeving van belangen, politieke tegenstellingen, 
bindingenn en identificaties te onderschatten of zelfs geheel over het 
hoofdd te zien. 

Eenn ander, niet minder belangrijk, effect van deze structuur was de 
permanentee verdeeldheid die eruit voortvloeide, niet alleen onder de 
bevolkingg maar ook onder de machthebbers. Alle klassen werden ver-
deeldd door lokale en gewestelijke bindingen en op de verschillende 
bestuurlijkee niveaus was de verdeeldheid ook institutioneel gegaran-
deerd.. Hierdoor werden partijen, facties en afzonderlijke regentenfa-
miliess voortdurend gedwongen rekening te houden met elkaar en el-
kaarss belangen te respecteren terwijl men tegelijkertijd tot een zeker 
gemeenschappelijkk bestuur moest zien te komen. Dit bevorderde 
voorzichtigheid,, gematigdheid, overleg, deliberatie, overreding, geven 
enn nemen, en het vormen van coalities. Vreedzaam met elkaar omgaan 
wass binnen deze structuur geboden en vrijwel steeds in ieders belang, 
hett dreigen met of gebruiken van geweld meestal taboe. Wie binnen 
dezee figuratie in gedrag en politieke eisen radicaliseerde, kon er bijna 
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altijdd zeker van zijn de andere facties tegenover zich te vinden. Behalve 
inn tijden van externe en interne politieke crisis bood een dergelijke op-
stellingg weinig kans op succes. De heersende groepen waren zich van 
ditt alles bewust en het stelde duidelijke grenzen aan de mate van ver-
deeldheidd en concurrentie die men zich kon permitteren. Deze gema-
tigdee burgerlijke politieke cultuur die ten tijde van de Republiek ont-
stond,, bleef ook in de 19e en 20e eeuw het dominante model voor 
politiekk gedrag in Nederland. 

Dee ingrijpende verandering van de politiek-institutionele structuur 
rondd 1800 - de vorming van een nationale eenheidsstaat, centraal ge-
leidd en gebaseerd op landelijke gewelds- en belastingmonopolies -
ontnamm aan heersende groepen op plaatselijk en gewestelijk niveau 
veell  van hun oude zeggenschap, maar de maatschappelijke integratie 
wass toen al zover gevorderd dat dit nauwelijks verzet opriep. Deze ont-
wikkelingg ontnam ook de zin aan lokale oproeren tegen lokale regerin-
gen.. De centralisering van de staat verschafte deze tot vér in de 20e 
eeuww een zwaar overwicht op alle maatschappelijke belangengroepen, 
hett maakte de weg vrij voor bureaucratisering als bestuurs- en beheers-
apparaatt en opende, op langere termijn gezien, het perspectief van ge-
lijk ee burgerrechten voor alle leden van de bevolking en voor democra-
tiseringg binnen een allengs onpersoonlijker en meer en meer bij wet 
gereguleerdee samenlevingsorde. Zo werd de pacificering tamelijk sta-
biell  en nauw vervlochten met burgerlijke civilisering in de 19e en 20e 
eeuww voortgezet. 

Wanneerr we tenslotte terugkeren naar de vraag hoe het komt dat zo-
veell  Nederlanders het gebruik van geweld ter oplossing van onderlinge 
geschillenn afwijzen, waarom zovelen relatief overgevoelig zijn gewor-
denn voor geweld en vanwaar de afkeer van geweld stamt, kan het ant-
woordd kort zijn. Niet door eigen morele voortreffelijkheid of superieur 
inzichtt maar door een geschiedenis van specifieke samenhangen tus-
senn externe pacificering, staatsvorming, burgerlijke civilisering en in-
ternee pacificering waarin binnenstatelijk politiek geweld in de afgelo-
penn eeuwen meestal niet mogelijk, zelden nodig en vrijwel nooit 
nuttigg was. 
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