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VIII I 
Conclusies s 

Explanationss can be found, of course; but they encumber any 

generall  rule with numerous exceptions. The point about genera-

lizationss is that they are only generally true, at best. 

EUGENN WEBER (1979) 

i .. INLEID ING : DRIE KWESTIES 

Tott besluit van dit boek wordt in dit laatste hoofdstuk een selectie van 
dee voornaamste bevindingen en inzichten geformuleerd. Daarbij gaat 
hett onder meer om een aantal onderling samenhangende historische 
generalisatiess of theoretische beweringen. Die generalisaties steunen 
opp de feitelijke gegevens en de historisch specifieke argumentaties uit 
dee voorgaande hoofdstukken, maar beogen op een meer algemeen 
theoretischh niveau interpretaties en verklaringen van daar beschreven 
ontwikkelingenn te bieden. 

Err is voor gekozen nadere conclusies te trekken over een drietal 
kwestiess die in dit boek centraal gestaan hebben. De eerste kwestie is: 
watt kunnen we nu in algemene termen concluderen over de genese 
vann vervolgingsprocessen en etnische conflicten? Daarbij dient direct 
aangetekendd te worden dat het in eerste instantie gaat om ontwikke-
lingenn op betrekkelijk korte termijn. De vervolging van de Armeniërs 
deedd zich met tussenpozen voor over een periode van omstreeks vijfen-
twintigg jaar, met twee korte perioden van zeer hevige vervolging onder 
tweee verschillende Ottomaans-Turkse regimes, in 1894-1896 en in 
1915-1917.. Het vervolgingsproces van de Duitse Joden besloeg twaalf 
jaar,, van 1933 tot 1945, van de Oostenrijkse Joden zeven jaar, elders in 
hett bezette Europa duurde de vervolging amper vijfjaar. De meeste 
slachtofferss vielen in één jaar, tussen maart 1942 en februari 1943. De 
verscherpingg van etnische tegenstellingen en de desintegratie van de 
Joegoslavischee staatssamenleving zetten in halverwege de jaren '80 en 
resulteerdenn nauwelijks vijfjaar later in gewapende strijd tussen meer-
deree partijen en genocidale aanvallen over en weer, die in Bosnië ruim 
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driee jaar voortduurden, van begin 1992 tot in het najaar van 1995. Het 
iss typerend voor vervolgingsprocessen en ernstige etnische conflicten 
datt ze zich op korte termijn in hoog tempo ontwikkelen en in hun 
meestt extreme vormen manifesteren. Maar om dergelijke kortdurende 
episodenn van vervolging en conflict te kunnen begrijpen en verklaren, 
is,, in tweede instantie, kennis van relevante aspecten van de internatio-
nale,, tussenstatelijke context en van de structuur en ontwikkeling van 
dee betrokken staatssamenlevingen over langere termijn onmisbaar. 
Vanuitt die overtuiging is er in dit boek dan ook naar gestreefd de epi-
sodenn van vervolging en conflict te plaatsen in een kader van vooraf-
gaandee ontwikkelingen op langere termijn. 

Dee tweede kwestie hangt hiermee nauw samen. Wat kunnen we op 
grondd van de studie van episoden van vervolging en etnisch conflict 
concluderenn over processen van civilisering over langere en kortere ter-
mijn?? Hier zijn meerdere vraagstukken in het geding. Is een conceptu-
aliseringg van veelomvattende ontwikkelingen op verschillende niveaus 
vann integratie in termen van 'civilisering' en 'decivilisering', zoals in 
hett voorgaande enkele malen geprobeerd is, zinvol en vruchtbaar? Wat 
kann de winst zijn van het gebruik van het begrip 'decivilisering'? Deze 
vragenn raken ook aan de 'toetsing' van de civilisatietheorie in ruimere 
zin.. In dit boek is veel gebruik gemaakt van het perspectief van de civi-
lisatietheoriee van Norbert Elias. Daarvan kan nu een balans worden 
opgemaakt,, waarbij in het bijzonder de vraagg aan de orde is in hoever-
ree de theorie bijstelling dan wel uitbreiding behoeft. 

Dee derde kwestie ligt in het verlengde van de beide voorgaande. Uit 
dee drie onderzochte gevallen van vervolging en etnisch conflict is naar 
vorenn gekomen dat groeiend nationalisme en toenemend politiek ge-
weldd twee drijvende krachten bij uitstek waren in de perioden waarin 
deciviliserendee krachten en tendensen binnen de betrokken samenle-
vingenn de overhand kregen over civiliserende. Terugkomend op het 
betoogg uit hoofdstuk II over staatsvorming, natievorming en nationa-
lismee wordt nogmaals, maar nu in meer algemene termen, uiteengezet 
waaromm dat zo is en hoe nationalisme en geweld als deciviliserende 
krachtenn fungeren. 

Dee catastrofale ontwikkelingen die in de drie voorgaande hoofdstuk-
kenn zijn beschreven hebben tegenwoordig wereldwijd nog steeds veler-
leii  repercussies. In die zin kunnen ze zeker nog niet als afgesloten wor-
denn beschouwd, maar de gebeurtenissen zelf behoren definitief tot het 
verleden.. Het is allemaal gebeurd, onherroepelijk, het kan niet meer 
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ongedaann gemaakt worden. Dat besef kan soms fatalisme oproepen: 
hett is zo gegaan, dus heeft het zo moeten zijn. Veel van het betoog is er 
bovendienn op gericht geweest door te dringen in wat René Lemar-
chand,, een onderzoeker van genocidale episoden in Rwanda en Bu-
rundi,, de 'infernale logica' van het verloop van dergelijke catastrofale 
ontwikkelingenn heeft genoemd.1 Nagaan onder welke condities en 
doorr welke krachten vervolgingen en extreme etnische conflicten op 
gangg worden gebracht, wat de 'logica' van zulke processen is, en met 
welkee dwingende kracht ze zich voltrekken, kan ook fatalisme bevor-
deren.. Maar hoezeer de ontwikkelingen vanaf een bepaald moment 
ookk gedetermineerd zijn en hoe onafwendbaar de gebeurtenissen zich 
ookk voltrekken, van enig onvermijdelijk voorbeschikt noodlot is uiter-
aardd geen sprake. Processen van vervolging en extreme etnische con-
flictenflicten zijn noch voorbeschikt, noch onvermijdelijk, maar worden 
onderr bepaalde omstandigheden begonnen door bepaalde mensen en 
opp gang gehouden door doelbewust georganiseerd menselijk hande-
len,, en ook al krijgen dergelijke processen na verloop van tijd een rela-
tievee autonomie, dan nog blijven, zoals bij elk politiek handelen, alter-
natievee mogelijkheden bestaan. Tot slot wordt daar in een beknopte 
epiloog,, onder de titel 'beschavingstekorten en preventie', op inge-
gaan. . 

2.. DE WORDING VAN VERVOLGING EN ETNISCH CONFLICT 

Voorr de interpretatie en verklaring van vervolging en etnisch conflict 
opp korte termijn zijn diverse modellen beschikbaar. Recent heeft De 
Swaann in twee fundamentele bijdragen een historisch-sociologisch 
theoretischh kader geschetst waarin 'de dynamiek en dialectiek van pro-
cessenn van wederzijdse identificaties en desidentificaties' - van cruciaal 
belangg bij vervolgingen en etnische conflicten - begrepen kunnen 
worden.22 Aan het slot van zijn tweede artikel, overwegend gewijd aan 
eenn beschouwing over de genocide die in 1994 in Rwanda plaatsvond, 
ontvouwtt hij een 'nieuw standaardmodel van etnisch conflict'. Dat 
model,, waarin onder meer de dynamiek van conflictonrwikkeling uit-
eengezett wordt, wordt hier eerst in een aantal fasen samengevat en be-
sproken.33 Vervolgens worden nog twee andere modellen bij de discus-
siee betrokken, waarna enkele conclusies worden getrokken over de 
ontwikkelingg van vervolgingsprocessen en etnische conflicten. 

Dee Swaan begint de schets van zijn model met een verwijzing naar de 
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voorr Rwanda 'specifieke context van binnenlandse desintegratie en 
buitenlandsee bedreiging'. Met andere woorden: in vergelijking met de 
voorgaandee periode in de geschiedenis van de betrokken samenleving 
iss sprake van een situatie waarin tussenstatelijke spanningen sterk op-
lopenn (bedreiging) én binnenstatelijk aanzienlijke destabilisering van 
politiekee en maatschappelijke instituties en verhoudingen optreedt 
(desintegratie). . 

Vanuitt deze situatie zet de eerste fase in waarin vooral twee krachten 
dee dynamiek van het proces voortstuwen: 'ontwikkelingen in het 
transnationaall  statenstelsel ondermijnen het geweldsmonopolie van 
dee staat in een bepaald gebied' en 'politieke entrepreneurs wedijveren 
omm de kansen op (..) vrijgekomen posities in de desintegrerende instel-
lingenn van de staat'. De ontwikkelingen op beide integratieniveaus — 
transnationaall  en nationaal — zijn met elkaar vervlochten en op beide 
niveauss neemt dus de onderlinge concurrentie tussen groepen betrok-
kenen,, of (delen van) politieke elites, scherpere vormen aan. Binnens-
landss zullen politieke ondernemers om zich 'een machtsbasis te ver-
schaffen'' 'op verschillende noemers proberen een aanhang te 
mobiliseren'.. Ze gebruiken daarbij 'gemeenschappelijke beelden uit 
hett verleden naar het hun het beste uitkomt'. Wanneer ze er daadwer-
kelijkk in slagen medestanders te mobiliseren 'achter een of ander vaan-
del'' dan zullen anderen, 'die juist van die nieuwe gemene deler worden 
uitgesloten',, dat opvatten als een bedreiging. Zulks temeer wanneer de 
staatt hen 'niet meer afdoend (kan) beschermen tegen mogelijk ge-
weld'. . 

Daarmeee kan een tweede fase op gang komen. De 'pas uitgesloten 
buitenstaanders'' zullen 'zich aaneensluiten onder een complementaire 
benamingg en daar een passende organisationele noemer bij zoeken uit 
dee magazijnen van de historische verbeelding'. Wanneer de vorming 
vann deze tegengroep vordert, zal dat door de eerste groep 'als een be-
dreiging,, zelfs een provocatie' worden beschouwd. Nogmaals met an-
deree woorden: het proces is nu zover voortgeschreden dat de politieke 
ontwikkelingenn nauwelijks meer vanuit het staatscentrum beheerst 
worden,, het geweldsmonopolie functioneert niet effectief meer en 
openlijkk geweld tussen betrokken groepen neemt toe, gekoppeld aan 
veranderingenn in collectieve en individuele mentale oriëntaties en dis-
posities.. De Swaan spreekt van 'omstandigheden van anarchie en ano-
mie'.4 4 

Refererendd aan Joegoslavië, wijst hij erop dat mensen die onder 
zulkee omstandigheden zien dat anderen zich aaneensluiten, geneigd 
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zuilenn zijn 'beschutting' te zoeken bij geestverwanten, onder welke be-
namingg dan ook. Die benamingen kunnen echter alleen 'met succes 
wordenn aangeroepen als ze al een bestanddeel vormen, tussen vele an-
dere,, van een collectief geconstrueerd verleden'. Dezelfde gedachte 
lijk tt van toepassing op de al aangehaalde 'gemeenschappelijke beelden 
uitt het verleden', op de voor politieke mobilisatie gebruikte 'vaandels' 
enn op 'de magazijnen van de historische verbeelding'. Anders gezegd: 
veell  van dit alles moge op het eerste gezicht 'nieuw' lijken en betrekke-
lij kk willekeurig, maar in feite is het in hoge mate gebonden aan de 
voorafgaandee specifieke historische ontwikkeling en context van de sa-
menlevingg in kwestie. De breuk- en scheidslijnen waarlangs groeps-
vormingg plaatsvindt en vervolging en conflict gestalte krijgen; de daar-
meee gepaard gaande identificaties en desidentificaties; de beelden die 
mensen,, groepen en partijen over en weer van elkaar en zichzelf heb-
benn en krijgen; de ideeën en ideologieën waarmee ze gemobiliseerd 
worden;; dat alles heeft aanknopingspunten in overgeleverde collectie-
vee voorstellingen en ervaringen uit het verleden. Veel van deze erfenis 
kann in 'slapende' toestand verkeren, in de periferie van het individuele 
enn collectieve bewustzijn, maar onder bepaalde omstandigheden kun-
nenn elementen van die erfenis, altijd wel weer in enigszins gewijzigde 
off  aangepaste vormen, door politieke ijveraars hernieuwd tot leven ge-
wektt worden. 

Wanneerr 'de dialectiek van identificaties en desidentificaties een-
maall  in volle gang (is), dan zullen de fantasieën elkaar wederzijds ver-
hevigen'.. Collectieve voorstellingen over en weer kunnen al van meet 
aff  aan fantasiegeladen en onrealistisch zijn en juist het verloop van de 
gebeurtenissenn zal dat gebrek aan realisme bestendigen of zelfs nog 
vergroten.. In deze fase - die we hier als derde fase aanduiden - hebben 
partijenn 'zo hun eigen redenen om tot geweld over te gaan'. De Swaan 
betoogtt dat zij erop uit zijn hun tegenstanders 'uit profijtelijke posities 
tee verdrijven, ze uit hun huis te zetten en hun winkel, hun baan, hun 
landd af te nemen'. Hij beschouwt dit als 'het 'rationele' aspect van de 
geweldsspiraal'' en wijst er onder meer ook op dat Verkrachting een 
wezenlijkk seksueel en symbolisch bestanddeel van de algehele onteige-
ningg van de tegenstander' kan vormen. Dergelijk geweld 'bevestigt de 
ergstee vrees van de andere groep en drijft die ertoe om met dezelfde 
middelenn terug te slaan'. Collectieve geweldpleging tussen de gevorm-
dee groepen is nu frequent en grootschalig geworden, en binnen die 
strijdd geldt dat 'ieder voorval wordt uitvergroot en (..) in de fantasieën 
vann de betrokken partijen (weerklinkt)'. Bemoeienis van Vijandige 
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buurstaten'' of'de dreiging van een militaire invasie' kunnen het proces 
'versterkenn en versnellen'. De Swaan wijst er vervolgens op dat elke 
tussenkomstt van buitenstaanders die erop gericht is de strijdende par-
tijenn tot elkaar te brengen door minstens één van de partijen opgevat 
wordtt 'als een daad van agressie'. 

Daarmeee wordt het perspectief van het tussenstatelijke of transna-
tionalee niveau hernomen: het voortduren van onverzoenlijke tegen-
stellingenn en gewelddadige strijd binnen een specifieke samenleving 
steltt omringende staatssamenlevingen en andere betrokken staten voor 
dee keuze zich óf 'buiten het strijdgewoel te houden' óf 'zich er met 
grotee overmacht in te storten en de hele bevolking met militair geweld 
tee bedwingen'. In geval van zo'n laatste ontwikkeling kan dan eventu-
eell  een vierde fase intreden waarin anderen met grootschalig geweldda-
digg ingrijpen het conflict voorlopig beëindigen en de betrokken sa-
menlevingg met meer of minder succes pacificeren. In het geval dat 
geenn buitenlandse macht 'daartoe bereid en in staat is', zal volgens De 
Swaann het geweld pas ophouden als de strijdende partijen zich na ver-
loopp van tijd 'strijdensmoe neerleggen' bij de dan bereikte 'status quo'. 

Dee Swaan doet verder geen uitspraken over die 'status quo' — de 
schetss van zijn model wordt daarmee afgerond - maar het ligt voor de 
handd dat daarna een periode aanbreekt waarin de inmiddels door con-
flict,flict,  strijd en geweld meer of minder diepgaand veranderde figuratie 
vann alle betrokken partijen en groepen zich onder de nu gewijzigde 
omstandighedenn weer verder ontwikkelt. Daarbij zijn vele mogelijk-
hedenn denkbaar: van een moeizame gang naar weer afnemende tus-
senstatelijkee spanningen en binnenstatelijke restabilisatie en herinte-
gratiee binnen het 'oude' staatsverband tot en met de vorming van 
meerderee anders omgrensde nieuwe staten binnen het oude territori-
umm die met elkaar op voet van gewapende vrede verkeren. Daaraan 
kann nog toegevoegd worden dat wanneer het conflict zeer ernstig is ge-
weest,, de samenleving nadien weinig structurele veranderingen onder-
gaat,, en er geen of weinig gerichte inspanningen plaatsvinden om het 
verledenn te verwerken en tot andere en betere verhoudingen met el-
kaarr te komen, er een aanzienlijk risico blijf t op 'recidive': heropening 
vann het conflict langs grofweg dezelfde scheidslijnen, binnen één of 
enkelee generaties.5 

Mett het geschetste model, deels geënt op de recente conflicten in 
Rwandaa en Joegoslavië, beoogt De Swaan primair een attenderend 
modell  van het verloop, op relatief korte termijn, van etnisch conflict 
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tussenn twee partijen te bieden. Globaal geordend op hoofdlijnen, met 
eenn focus op de dynamiek en dialectiek van identificatie en desidenti-
ficatie,, kan het gebruikt worden ter verheldering van specifieke geval-
lenn en staat het in principe open voor nadere uitwerking. 

Bijj  verdere overweging dient allereerst de vraag gesteld te worden of 
ditt model van etnisch conflict ook bruikbaar is voor het doorgronden 
vann processen van vervolging. In zijn artikel verwijst De Swaan her-
haaldelijkk naar verschillende gevallen van vervolging, en onder bepaal-
dee voorwaarden lijk t het model, in enigszins aan te passen en nader uit 
tee werken vorm, zeker ook geschikt voor het verhelderen van vervol-
gingen.. Eén van die voorwaarden is dat we het begrip 'conflict' zoda-
nigg ruim opvatten dat ook die gevallen waarin duidelijk één partij het 
conflictt zoekt, aanricht en doorzet, eronder vallen. Van de Duitse 
Jodenn in Duitsland kan niet gesteld worden dat zij een conflict hadden 
mett de andere Duitsers, maar de door grote aantallen Duitsers ge-
steundee nationaal-socialistische beweging - en later de nationaal-so-
cialistischee staat - meende wél dat zij in conflict verkeerde met 'de 
Joden'' en beschouwde hen als een doodsvijand van de cultureel-racis-
tischh gedefinieerde Duitse natie. Wat de Armeniërs betreft, was de si-
tuatiee in zoverre anders dat in het Ottomaanse rijk wél een afzonderlij-
kee Armeense politieke beweging bestond, waarvan een klein deel 
zichzelff  ook beschouwde als in conflict met de Turken en een nog klei-
nerr deel diverse malen overging tot wapengeweld, maar voor het over-
grotee deel der Armeniërs kan evenmin gesteld worden dat zij in con-
flic tt verkeerden met de Turken. Belangrijke delen van de leidende 
Turksee politieke elites, zowel onder het sultanaat van Abdul Hamid als 
tenn tijde van het Ittibad-bew'md, zagen in de Armeniërs echter wél vij -
andenn die met geweld bestreden, vervolgd en tenslotte nagenoeg inte-
graall  vernietigd moesten worden. 

Eenn andere voorwaarde is dat we het onderscheid tussen 'oorlog', 
'burgeroorlog'' en 'vervolging', zoals gemaakt in hoofdstuk V, voor 
ogenn houden en beseffen dat vervolgden veelal niet beschikken over 
geweldsmiddelenn noch in strijdverband georganiseerd zijn. De over-
machtt van de vervolgers ten aanzien van de vervolgden is veelal van 
beginn af aan al groot. Er is dan ook nauwelijks reciprociteit in geweld-
pleging,, zoals die in het model verondersteld wordt, maar er is wél es-
calerendd geweld van de ene partij tegenover de andere. Andere belang-
rijkee aspecten van het model, waaronder de dynamiek van identificatie 
enn desidentificatie, lijken wel zonder meer van toepassing op vervol-
gingsprocessen. . 
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Wanneerr we aannemen dat naast de standaardopvatting van 'con-
flict '' als een tweezijdige aangelegenheid, een 'conflict' ook overwegend 
éénzijdigg kan zijn, spreekt het vanzelf dat het ook drie- of meerzijdig 
kann zijn. In werkelijkheid zal dat ook vaak het geval zijn, wat het 
modell  bij toepassingen wel kan compliceren maar de bruikbaarheid 
niett wezenlijk lijk t aan te tasten. 

Eenn tweede overweging betreft de vraag of het door De Swaan ge-
formuleerdee model raakvlakken heeft met andere soortgelijke model-
lenn en in hoeverre de in het model geschetste samenhangen daardoor 
nogg verder belicht kunnen worden. In dit verband lijken twee andere 
modellenn relevant en waardevol: het door Kuper ontwikkelde sociolo-
gischee model van polariseringsprocessen en de door SchefF gepresen-
teerde,, meer sociaal-psychologisch georiënteerde theorie van langdu-
rig,, 'niet-eindigend' of weerkerend conflict.6 

Kuperr heeft zijn model, dat in meerdere opzichten correspondeert 
mett dat van De Swaan, opgesteld aan de hand van onderzoek naar de 
ontwikkelingg van etnisch-raciale conflicten vanaf de jaren '50 tot het 
beginn van de jaren '70 in vier in etnisch opzicht 'plurale' samenlevin-
genn in Afrika: Algerije, Zanzibar, Burundi en Rwanda. Een proces van 
groepspolarisatie,, aldus Kuper, veronderstelt aanvankelijk zowel 
scheidslijnenn tussen groepen als individuele en collectieve bindingen 
overr die scheidslijnen heen, in de loop van het proces zélf nemen dan 
dee bindingen tussen leden van verschillende groepen af enn worden de 
scheidslijnenn scherper getrokken. De polariserende groepsvorming 
manifesteertt zich op verschillende door Kuper onderscheiden niveaus: 
dee niveaus van maatschappelijke organisatie, van ideologie en van in-
teractie.. Kuper definieert polarisering dan in 'structurele termen' als 
eenn 'proces van toenemende aggregatie van leden van een samenleving 
inn elkaar wederzijds uitsluitende en vijandige groepen'. Gedurende het 
process treedt 'simplificatie van de sociale structuur' op en worden al-
lerleii  maatschappelijke kwesties binnen de wederzijdse beeldvorming 
enn in de diverse ideologieën gesimplificeerd. De samenleving wordt 
daarinn verbeeld als al vérgaand gepolariseerd in antagonistische groe-
penn met absoluut onverzoenlijke en onverenigbare belangen, waar-
doorr het als 'onvermijdelijk' wordt voorgesteld dat men zijn toevlucht 
tott geweld neemt. De diverse ideologieën rechtvaardigen geweld en 
contra-geweld,, en ook Kuper benadrukt in zijn model de reciprociteit 
vann agressieve actie en reactie. 

InIn gevallen waarin sprake is van zodanig grote machtsverschillen 
tussenn de betrokken groepen dat 'de zwakkere (groep) eenvoudigweg 
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hett slachtoffer (wordt) van genocidale massamoord' - Kuper noemt 
alss voorbeelden zowel de vervolging en vernietiging van de Joden als 
vann de Armeniërs - acht hij zijn polarisatiemodel niet van toepassing.7 

Tochh lijken aspecten ervan ook bruikbaar voor het beter begrijpen van 
vervolgingsprocessen,, vooral ook van ontwikkelingen die voorafgaan 
aann het vervolgingsproces zelf. Althans wanneer we, net als bij 'con-
flict' ,, onderkennen dat een proces van 'polarisering' behalve tweezijdig 
ookk éénzijdig (of meerzijdig) aangedreven kan worden. In Kuper's 
visiee is het vooral de verweving van het wederzijdse geweld die de ge-
welds-escalatiee teweegbrengt die hij typerend acht voor extreme pola-
risering.. In de loop van dit proces gaat ook de 'middle ground' verlo-
renn en kan een 'point of no return' gepasseerd worden: nagenoeg alle 
maatschappelijkee terreinen zijn dan aangetast door de polarisatie; per-
sonenn en groepen die bemiddelend hadden kunnen optreden worden 
naarr de zijlij n verdreven; politieke ideologieën die mogelijkheden bie-
denn voor niet-gewelddadige hervormingen van staat en samenleving 
verliezenn hun aanhang en invloed. Is het proces eenmaal zover gevor-
derd,, dan rest weinig anders meer dan grootschalig onderling geweld, 
analoogg aan de derde en vierde fase in het model van De Swaan. 

Behalvee het procesbegrip 'polarisering', dat in Kuper's conceptuali-
seringg gecombineerd kan worden met het model van De Swaan, en 
dat,, om met Elias te spreken, de fïguratiedwang waaraan de betrokken 
partijenn onderhevig zijn en waarin ze zichzelf en elkaar gevangen hou-
den,, duidelijk tot uitdrukking brengt, zijn nog twee andere aspecten 
vann zijn benadering waardevol. Kuper betoogt dat vóórdat een cyclus 
vann polarisatie inzet - dus vóór of in het begin van de eerste fase in De 
Swaan'ss model — vaak pogingen tot min of meer vreedzame politieke 
hervormingg op een eerder moment in de lange-termijnontwikkeling 
vann de betrokken samenlevingen mislukt zijn. Het speuren naar der-
gelijkee 'gemiste kansen' of'mislukte hervormingen' in het verder terug 
liggendee verleden, kan nader verduidelijken waarom polarisering, het-
zijj  als doelbewuste politiek, hetzij als onbedoelde uitkomst van door 
verschillendee groepen en partijen gevolgde strategieën, in een bepaalde 
periodee op gang kan komen. 

Hetzelfdee geldt voor Kuper's aandacht voor alternatieve mogelijk-
hedenn in de loop van het polariseringsproces zelf. Tot aan het 'point of 
noo return' - dat overigens vaak lastig vast te stellen is - blijken er vrij-
well  steeds momenten te zijn waarop een andere ontwikkelingsgang 
vann het conflict, globaal in depolariserende richting, nog mogelijk 
lijkt ,, bijvoorbeeld doordat partijen van koers wijzigen of door bemid-
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delendee interventies van buitenaf. Door na te gaan waarom dergelijke 
alternatievee mogelijkheden niet benut worden, waarom wat we 'de 
mogelijkhedenn tot matiging' zouden kunnen noemen steeds verder 
verlorenn gaan, verduidelijkt Kuper enerzijds de voortgang van het po-
lariseringsprocess terwijl hij aan de andere kant het besef levend houdt 
datt de in elkaar grijpende fasen van het proces voortvloeien uit ketens 
vann menselijke besluiten en activiteiten waarbij keer op keer alternatie-
vee mogelijkheden meer of minder bewust uit de weg worden gegaan. 

Waarr Kuper nogal mechanisch sociologisch redeneert en nauwelijks 
ingaatt op emotionele aspecten van conflict en polarisering, heeft 
Schefff  in zijn benadering juist een centrale plaats ingeruimd voor de 
werkingg van menselijke emoties in de bestendiging van conflicten. 
Beidee benaderingen kunnen dan ook als wederzijds aanvullend wor-
denn beschouwd. Net als De Swaan in zijn model, gaat Scheff uit van 
eenn inherente vervlechting van cognitieve en affectieve aspecten, zijns 
inzienss worden de laatste binnen de sociale wetenschap te vaak teveel 
veronachtzaamd.88 Scherf heeft zijn model in eerste aanleg ontwikkeld 
doorr samen met zijn vrouw, de psychologe Suzanne Retzinger, op 
micro-sociologischh niveau intensief studie te maken van gevallen van 
zichh steeds opnieuw herhalend conflict binnen echtelijke verhoudin-
gen.. Aan de hand daarvan hebben zij een typologie van sociale relaties 
opgesteldd en van de daarbinnen vigerende dynamiek van aantrekking 
enn afstoting. Zonder hier verder in te gaan op deze typologie en alle 
doorr hen daarbij gebruikte begrippen, hebben zij aannemelijk ge-
maaktt dat in conflictueuze relaties, waarin episoden van Vrede' ('im-
passe')) afgewisseld worden door episoden van 'oorlog' ('ruzie'), steeds 
opnieuww dezelfde keten van in elkaar overgaande emoties een centrale 
drijvendee kracht is. In de wederzijdse perceptie, in de onderlinge com-
municatiee en het op elkaar betrokken gedrag speelt keer op keer de se-
quentiee 'niet (h)erkende vernedering - niet (h) erkende schaamte — 
woedee - agressie' een voorname rol in de escalatie van vijandelijkhe-
den.. De laatste stap kan uitmonden in fysiek geweld, of leiden tot een 
cycluss van wraak en weerwraak, en in ernstige gevallen kan de sequen-
tiee als het ware in versteende vorm resulteren in duurzame haat.9 

Zoalss gezegd, vat Scheff deze sequentie op als een zich herhalende 
complexee causale keten die zijns inziens niet alleen werkzaam kan zijn 
inn conflicten binnen tussenmenselijke betrekkingen in de context van 
primairee relaties, maar die ook kan functioneren in betrekkingen en 
conflictenn op hogere integratieniveaus: tussen grote groepen, regerin-
gen,, staten en naties. Hij past vervolgens zijn 'theorie van niet-eindi-
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gendd conflict' toe door vanuit dat perspectief onder meer een analyse 
tee maken van het op gang komen van de Eerste en de Tweede Wereld-
oorlog.10 0 

Hoewell  ScherTmisschien niet altijd ontkomt aan de risico's van psy-
chologischh reductionisme", kunnen zijn theoretische inzichten in de 
werkingg van de geschetste causale keten van negatieve emoties bij het 
voortdurenn van conflicten een bijdrage leveren aan ons begrip daar-
van.. Die inzichten kunnen samen met de besproken aspecten van Ku-
per'ss benadering opgevat worden als aanvullingen op het model van 
Dee Swaan. Met behulp van dit perspectief zullen we nu enkele algeme-
nee conclusies formuleren over de wording van vervolgingsprocessen en 
etnischee conflicten, waarbij we het betoog beginnen op het niveau van 
hett wereldstatenstelsel. 

Dee context van vervolgingen en etnische conflicten wordt in de ruim-
stee zin en op het hoogste integratieniveau gevormd door het mondiale 
statenstelsel.. Belangrijke structuurkenmerken van dat stelsel zijn dat 
hett in voortdurende ontwikkeling verkeert en dat tussen alle relatief 
autonomee én interdependente staten die met elkaar het stelsel vormen 
altijdd spanningen bestaan, zowel wereldwijd als op het regionale ni-
veauu van werelddelen. Die spanningen zijn inherent aan het stelsel 
zelf:: tussen de samenstellende staten bestaan min of meer duurzame 
maarr ook door de tijd variërende verschillen in sterkte, elke staat is ge-
houdenn temidden van andere de eigen sterkte te handhaven of zo mo-
gelijkk te vergroten, en daaruit resulteert een soms sterkere, soms zwak-
keree permanente onderlinge concurrentie.12 

Tott de structuurkenmerken van het stelsel behoort voorts dat een 
alomm erkende gezaghebbende bovenstatelijke instantie, die conflicten 
tussenn staten effectief en afdoende kan beslechten, ontbreekt, en dat 
geenn der afzonderlijke staten of groepen van staten de dynamiek van 
hett stelsel als geheel volledig kan beheersen. Op langere termijn be-
schouwdd gaat die dynamiek onder meer over schikking en herschik-
kingg van de relatieve rangorde tussen staten en allianties van staten in 
termenn van sterkte, macht en prestige. Gezien deze structuurkenmer-
kenn van het stelsel als geheel zal de permanente dynamiek van boven-, 
onder-- en nevenschikking van tijd tot tijd, dan weer hier, dan weer 
daarr binnen het stelsel, resulteren in oplopende tussenstatelijke span-
ningenn en confrontaties die ook in oorlog kunnen resulteren. 

Daarmeee zijn we toe aan een eerste reeks onderling verbonden his-
torischee generalisaties. Extreme etnische conflicten of massale vervol-
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gingg van minderheden komen vooral tot ontwikkeling in staatssamen-
levingenn die tijdens een fase van geïntensiveerde herschikking van de 
tussenstatelijkee rangorde en van internationale machtsbalansen aan de 
verliezendee hand zijn. De 'uitgangspositie' van de staatssamenleving, 
waarinn het conflict of de vervolging tot ontwikkeling komt, verschilt 
vann geval tot geval, en de toenemende concurrentiedruk en het proces 
vann relatief machtsverlies kunnen zich op diverse manieren en in ver-
schillendd tempo manifesteren, maar essentieel is dat de betrokken staat 
gedurendee een bepaalde tijd in deze fase het reële en nog dreigende 
machtsverliess niet kan keren. Daaruit volgen enkele andere inzichten. 
Dee polarisering in de tussenstatelijke verhoudingen werkt door op de 
binnenstatelijkee verhoudingen. Door het machtsverlies gaan signifi-
cantee delen van de elites en de bevolking binnen de betrokken samen-
levingg zich ernstig bedreigd achten. Zij ervaren het (dreigende) 
machtsverliess als een aantasting van hun vitale belangen, hun veilig-
heid,, hun identiteit en besef en gevoel van eigenwaarde. Mede op 
grondd daarvan worden zij ontvankelijk voor ideeën en ideologieën die 
eenn herbevestiging van hun positie en een afwending van de onder-
vondenn en gepercipieerde dreiging lijken in te houden. Ook groeit 
hunn beschikbaarheid voor politieke mobilisering ter realisering van 
dezee doelen. De ideeën en ideologieën kunnen verschillende vormen 
aannemenn maar behelzen in elk geval een definitie van de situatie, een 
omlijningg van de als 'eigen' beschouwde groep, en een bepaling van 
diegenenn die als 'vijanden', reëel of vermeend, verantwoordelijk wor-
denn gehouden voor het machtsverlies en de ervaren dreiging. Varian-
tenn van nationalisme, naar een begrip van Elias bij uitstek geschikt als 
'aanvals-- en verdedigings-ideologie', nemen hierbij een voorname 
plaatss in. 

Eenn korte terugblik op dee drie onderzochte gevallen kan deze generali-
satiess zowel ondersteunen als nuanceren. Gezien vanuit lange termijn 
perspectieff  bereikte het Ottomaanse imperium het hoogtepunt van 
zijnn macht in de 16e eeuw: het was toen het grootste islamitische rijk, 
hethet was militair machtig, het gold als tamelijk geavanceerd en het werd 
doorr andere staten gerespecteerd. Daarna zette schoksgewijs een pro-
cess van neergang en machtsverlies in dat in de 17e en 18e eeuw onder 
anderee tot uiting kwam in zware militaire nederlagen, het verlies van 
territoriaa in de periferie van het rijk, herhaalde ernstige politieke crises 
inn het staatscentrum, en prestigeverlies. Overigens keerden in deze 
eeuwenn zo nu en dan nog de kansen en dan wist het rijk zijn positie tij -
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delijkk weer te verstevigen. Maar in de 19e eeuw kreeg deze hele ontwik-
kelingg een hoger tempo en een grotere omvang: de politiek-militaire 
enn economische concurrentiedruk vanuit andere staten nam verder 
toee en voorheen onderhorige christelijke minderheden binnen het rijk 
-- Serviërs, Grieken, Roemenen, Bulgaren - vormden door geweldda-
digee opstand en met internationale steun binnen het oude imperiële 
territoriumm nieuwe staten die vijandig stonden tegenover het nu snel-
lerr inkrimpende imperium. De Russisch-Turkse oorlog in de jaren 
1877-788 bedreigde rechtstreeks het kerngebied van het rijk en liep 
bijnaa uit op een definitief einde. 

Hett ging dus om een lang en gedurig proces van machtsverlies dat 
vanaff  het laatste kwart van de 19e eeuw acute vormen begon aan te 
nemen.. Al halverwege de 17e eeuw waren sommigen binnen de Ot-
tomaansee elites zich bewust van deze ontwikkeling en aan het einde 
vann de 18e eeuw was dit besef bij velen aanwezig, maar tot een realisti-
schee diagnose van de situatie kwam het niet. De meesten blikten terug 
naarr de 'gouden tijd' uit het verleden en meenden dat verbetering 
slechtss mogelijk was door geloofsherstel, naleving van de islamitische 
wet,, en een terugkeer naar de verondersteld zuivere Ottomaanse tradi-
tiess van weleer. De enkelen die in het begin van de 19e eeuw verbete-
ringg nastreefden door hervorming en vernieuwing moesten dat, samen 
mett de toenmalige sultan, met de dood bekopen, en pas na de zeer 
bloedigee machtsgreep van sultan Mahmud II in 1826 kon een begin 
gemaaktt worden met hervormingen. Zoals belicht in hoofdstuk V ble-
kenn die hervormingen, en ook latere in de 19e eeuw, echter niet vol-
doendee om de Ottomaanse staat en samenleving een wezenlijk andere 
koerss te geven en waren ze evenmin toereikend om het proces van 
doorgaandd machtsverlies te keren. Tegen het einde van de 19e eeuw 
raaktee het besef dat het rijk in een diepe crisis verkeerde en door bui-
tenlandsee en binnenlandse vijanden fundamenteel in zijn voortbe-
staann werd bedreigd wijdverbreid onder de Ottomaans-Turkse elites 
enn in delen van de vanouds dominerende Turkse bevolkingsgroep. 

Eenn soortgelijke gewaarwording van crisis en bedreiging, deels al 
aanwezigg vóór de Eerste Wereldoorlog, verbreidde zich in Duitsland 
vanaff  het einde van 1918 onder de gevestigde elites en grote delen van 
dee midden- en lagere strata. De ontwikkeling van het Duitse keizer-
rijk,, uitvoerig geschetst in hoofdstuk IV en nogmaals aangestipt in 
hoofdstukk VI, verliep heel anders dan die van het Ottomaanse rijk. 
Hett oude eerste Duitse keizerrijk gold, met uitzondering van Pruisen 
enn Oostenrijk, niet als machtig en tot halverwege de 19e eeuw werden 
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dee Duitse gebieden veeleer beschouwd als achtergebleven. Dat veran-
derdee drastisch in de tweede helft van die eeuw. Onder leiding van 
Pruisenn kwam het tweede Duitse keizerrijk tot stand en de vorming 
vann deze nieuwe, omvangrijke en potentieel zeer machtige staat in het 
middenn van Europa ging al direct gepaard met een gewelddadige con-
frontatiee met Frankrijk. Het verhoogde ook de tussenstatelijke span-
ningenn met andere staten in het westen en oosten van Europa. De 
snellee transformatie van dit nieuwe Duitsland van een achtergebleven, 
overwegendd agrarische samenleving tot een industriële maatschappij 
vann de eerste orde in de daaropvolgende decennia versterkte die span-
ningenn en leidde tot toenemende concurrentie met vooral Frankrijk 
enn Engeland. Niettegenstaande de diepe interne verdeeldheid van de 
Duitsee bevolking, de pessimistische visie op de eigen toekomst, zoals 
diee onder meer tot uiting kwam in het völkische nationalisme, en de 
onwill  en het onvermogen de semi-dynastieke staatsstructuur funda-
menteell  te hervormen, was het rijk in het begin van de 20e eeuw uitge-
groeidd tot een grootmacht binnen het toenmalige Europese en mon-
dialee statenstelsel. Hier was dus geen sprake van een lang proces van 
machtsverliess maar juist van het tegendeel, een sterke machtswinst 
overr ruim een halve eeuw. Des te groter was de schok van het machts-
verliess en de degradatie van 1918 en de jaren daarna. De Eerste Wereld-
oorlog,, hier primair opgevat als een zeer omvangrijke gewelddadige 
krachtmetingg en poging tot herschikking van tussenstatelijke machts-
verhoudingen,, resulteerde voor het verliezende Duitsland in een vér-
gaandee ontmanteling van de status als grootmacht voor een reeks van 
jaren.1'' De Republiek van Weimar, van meet af aan al beladen met 
'schuld'' aan deze ontwikkeling, bleek niet sterk genoeg om verder-
gaandee binnenlandse hervormingen af te dwingen en was evenmin in 
staatt het machtsverlies overtuigend te keren. Dat droeg ertoe bij dat 
eenn radicaler wordend nationalisme onder delen van de elites en de be-
volkingg meer en meer aanhang verwierf. 

Dee ontwikkelingsgang van Joegoslavië verschilde weer van die van 
hett Ottomaanse rijk en van Duitsland. De nieuwe staat was in vele op-
zichtenn van het begin af aan belast met ernstige structurele problemen, 
zoalss belicht in hoofdstuk VII . Mede daardoor bleef de positie van het 
landd binnen het statenstelsel betrekkelijk zwak, al waren er vooral in de 
jarenn '60 en '70 ook binnenlandse en internationale ontwikkelingen 
diee een sterkere positie begunstigden. Hoewel de schaduwen van de 
grotee en niet verwerkte verliezen en trauma's uit de beide wereldoorlo-
genn steeds over de Joegoslavische samenleving en politiek lagen en de 
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staatsoverheidd permanent gepreoccupeerd was met externe en interne 
veiligheid,, werd Joegoslavië in de jaren '70 en '80 niet ernstig militair 
bedreigdd of zwaar verslagen, zoals eerder wel gold voor het Ottomaan-
see rijk en voor Duitsland. Dat in de loop van de jaren '80 toch een ge-
voell  van crisis en bedreiging meer en meer greep kreeg op delen van de 
Joegoslavischee elites en de bevolking vloeide vooral voort uit het 
machtsvacuümm dat na de dood van Tito ontstond, de afnemende be-
heersingg van binnenlandse politieke bewegingen, en het zich steeds 
duidelijkerr aftekenende failliet van het internationale en nationale 
communisme.. De gevestigde communistische elites in Joegoslavië 
haddenn zeker reden om drastisch machtsverlies te vrezen en teruggrij-
penn op radicaal nationalisme leek sommigen van hen een mogelijk-
heidd om die ontwikkeling het hoofd te bieden. 

Terugkerendd naar het model van De Swaan kunnen we concluderen 
datt de daarin aangegeven uitgangssituatie bevestiging vindt in de drie 
hierr onderzochte gevallen. Daarbij is het tevens mogelijk gebleken tot 
enigee nadere specificatie te komen: toenemende tussenstatelijke com-
petitiee en polarisatie verhogen de concurrentiedruk met als gevolg dat 
sommigee staten machtsverlies (dreigen te) lijden; dat verlies wordt 
doorr delen van elites en bevolkingen in die staten ervaren als een fun-
damentelee aantasting; daarmee wordt hun bereidheid tot politieke 
mobilisatiee vergroot en worden zij meer vatbaar voor enigerlei variant 
vann nationalistische ideologie waarin onder meer 'de vijanden van de 
natie'' omschreven zijn. De volgende vraag is nu in hoeverre de in het 
modell  geschetste dynamiek correspondeert met de feitelijke ontwik-
kelingenn in de drie gevallen. 

Opp verlies aan sterkte, macht en prestige onder druk van langzame of 
snellee machtsverschuivingen in het transnationale statenstelsel kan op 
hethet niveau van de betrokken staat in principe op uiteenlopende ma-
nierenn gereageerd worden: van een nieuwe min of meer realistische 
taxatiee van de situatie, gekoppeld aan hervormingen gericht op 
accommodatiee aan de nieuwe omstandigheden, tot en met het hand-
havenn van oude opvattingen, het achterwege laten of onvoldoende re-
aliserenn van hervormingen, het uit de weg gaan van een reële accom-
modatiee en het blijven streven naar herstel van de machtspositie van 
voorheen.. Welk reactiepatroon de overhand krijgt, is onder andere af-
hankelijkk van de politiek-institutionele structuur van de staat, van de 
opstellingg van het vigerende regime, en van delen van de elites en de 
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bevolking.. Vooruitlopend op het betoog is in dit verband een volgen-
dee historische generalisatie mogelijk. In staatssamenlevingen waarin 
hett tot extreme etnische conflicten of tot vervolging van minderheden 
komt,, heeft het laatstgenoemde reactiepatroon de overhand gekregen: 
staatt en samenleving ontbreekt het aan vermogen tot realistische taxa-
tie,, hervorming en accommodatie, in plaats daarvan domineert uitein-
delijkk het streven naar handhaving of herstel van oude machtsposities. 
Datt geldt niet alleen voor de korte termijn waarbinnen etnisch con-
flictt en vervolging zich voltrekken, maar sluit veelal aan op een langere 
geschiedeniss waarin machthebbers op het niveau van de staat inflexi-
bell  en repressief gereageerd hebben op nieuwe politieke ontwikkelin-
genn in binnen- en buitenland.14 

Volgenss het model zijn in de eerste fasen vooral twee drijvende krach-
tenn werkzaam: transnationale ontwikkelingen ondermijnen het ge-
weldsmonopoliee van de staat en binnenslands neemt de wedijver tus-
senn politieke entrepreneurs toe. In alledrie de gevallen zijn beide 
ontwikkelingen,, in diverse gedaanten, duidelijk waarneembaar en 
kunnenn perioden onderscheiden worden waarin zij herhaaldelijk sterk 
opp de voorgrond treden. Voor het Ottomaanse rijk gaat het in eerste 
instantiee om de periode van omstreeks 1865 tot 1913, vanaf de opkomst 
vann de beweging van de 'Jonge Ottomanen' tot de hernieuwde vesti-
gingg van het Ittihad-regïme met de gewelddadige staatsgreep van 1913. 
Voorr Duitsland om de jaren tussen 1914 en 1934, vanaf het begin van 
dee Eerste Wereldoorlog tot en met Hitler's gewelddadige uitschakeling 
vann de SA en de consolidatie van het nationaal-socialistische regime. 
InIn Joegoslavië zette de crisisperiode in na 1980, vanaf 1990 volgde oor-
logsgeweld,, en nu, weer zon tien jaar later, is de situatie in vele opzich-
tenn nog zo instabiel dat de betrokken periode nog niet als afgesloten 
kann worden beschouwd. De twee in het model aangegeven ontwikke-
lingenn blijken inderdaad bijzonder belangrijk maar er zijn nog twee 
anderee zwaarwegende en over langere termijn werkzame condities. 

Inn de drie bestudeerde gevallen is ten eerste sprake van een in hoge 
matee autocratische politieke traditie en institutionele structuur van de 
staat,, en ten tweede van een zeer problematische verhouding tussen de 
'civiele'' elite van machthebbers en politici en de militaire elite, of, an-
derss gezegd, tussen staat en leger. Uit de eerste conditie vloeit onder 
meerr voort dat alle belangrijke besluitvorming over binnenlandse en 
buitenlandsee politiek plaatsvindt in een kleine kring in het centrum 
vann de staatsmacht en dat die kring beschikt over een grote politieke 
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speelruimte:: de bevolking is de facto politiek buitengesloten, er is geen 
controlee van buitenaf, er is geen of weinig scheiding tussen wetgeven-
dee en uitvoerende macht, en er wordt geen reële verantwoording afge-
legd.. Dat betekent ook dat de gevoerde politiek in hoge mate het 
stempell  draagt van een beperkt aantal personen en tevens sterk vatbaar 
iss voor politieke factiestrijd en intriges in het centrum. Door de gerin-
gee gebondenheid aan wet en recht heeft de staatsmacht meer een par-
tijdig,, persoonlijk en privé karakter dan een onpartijdig, onpersoonlijk 
enn publiek karakter. Mede daardoor is de autocratische staatsmacht 
ookk inherent labiel, wat zich onder andere manifesteert in crises rond-
omm opvolging en regeringswisseling, en kwetsbaar: in geval van zo'n 
crisiss of wanneer de traditionele legitimiteit afbrokkelt en een overtui-
gendd alternatief uitblijft , stijgt de kans op staatsgrepen. 

Hierr speelt ook de tweede conditie een rol. Zoals Max Weber heeft 
betoogd,, kent elke staat een structurele spanningsas tussen degenen 
diee regeren en besturen en de geweldsspecialisten die de organisatie 
vann het geweldsmonopolie beheren en aan het hoofd staan van leger 
enn politie. In autocratische staten, van patrimoniale heerschappijver-
bandenn tot hedendaagse dictaturen, zijn de laatsten veelal door een 
combinatiee van traditie, belang en persoonlijke loyaliteit gebonden 
aann de centrale heerser. Zolang die banden sterk zijn, kunnen de mili-
tairee elite en het leger in onderschikking aan het centrum de macht 
vann die heerser en daarmee het geweldsmonopolie van de staat schra-
gen,, maar het is ook mogelijk dat zij een grote politieke invloed of een 
aanzienlijkee autonomie verwerven, zich tegen het centrum keren, door 
internee tegenstellingen verlamd worden of uiteenvallen en onderling 
slaagss raken. In al die gevallen zal de centrale staatsmacht plotseling 
ondermijndd raken en zal het duurzaam, effectief en stabiel functione-
renn van het geweldsmonopolie en daarmee de pacificering van de sa-
menlevingg ernstig in gevaar komen. Het is vooral tegen de achtergrond 
enn binnen de context van deze beide op langere termijn functioneren-
dee condities dat de werking van de twee in het model onderscheiden 
drijvendee krachten - stabiliteit ondermijnende transnationale ontwik-
kelingenn en toenemende concurrentiestrijd tussen politieke elites — be-
grepenn kan worden. Een tweede terugblik op de drie onderzochte ge-
vallenn kan deze visie ondersteunen. 

Zoalss belicht in hoofdstuk v werd het Ottomaanse militair-agrarische 
imperiumm eeuwenlang gekenmerkt door een uitgesproken autocrati-
schee politieke traditie en staatsstructuur. Ook waren de verhoudingen 
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tussenn de 'civiele' heersers - de sultans en hun regeringen - en delen 
vann de militaire elite en het leger van tijd tot tijd zeer wankel gebleken. 
Tott in de jaren '20 van de 20e eeuw kan de autocratische staatsstruc-
tuur,, eerst 'traditioneel', in de latere 19e eeuw en het begin van de 20e 
eeuww in bureaucratische en technische opzichten meer 'gemoderni-
seerd',, zelfs beschouwd worden als de voornaamste belemmering voor 
effectievee hervormingen van en binnen het rijk.'5 De territoriale afkal-
vingg in de 19e eeuw vertoonde steeds hetzelfde patroon: een combina-
tiee van toenemende concurrentiedruk vanuit andere staten met op-
standd binnen een deel van het rijk, polarisering tussen de centrale 
heerserss en de leiders van de opstand, meestal mislukkende pogingen 
vanuitt het centrum de opstand met militair geweld te bedwingen, en 
tenslottee afscheiding. Keer op keer deed dit afbreuk aan het bereik en 
dee stabiliteit van het geweldsmonopolie van de Ottomaanse staat en 
ookk herhaalde militaire reorganisaties in de 19e eeuw bleken niet toe-
reikendd om dit proces tot stilstand te brengen. Het is opvallend dat de 
opeenvolgendee centrale heersers binnen de autocratische staat in 
wezenn steeds opnieuw op nagenoeg dezelfde wijze bleven reageren. 
Hoewell  de mislukkingen van hun politiek zich aaneenregen, kwamen 
zijj  niet tot andere strategieën maar bleven zij volhardend en zonder 
success streven naar handhaving en herstel van oude machtsposities. 

Vanaff  de jaren '6o van de 19e eeuw nam de concurrentie tussen 
delenn van de Turkse politieke en militaire elites in het centrum van het 
rijkk scherpere vormen aan. Het dreigen met en gebruiken van geweld, 
inn de Ottomaans-Turkse politieke cultuur steeds heel nabij, werd al 
spoedigg een belangrijk facet van de onderlinge bejegening. Op de op-
komstt van de nieuwe politieke beweging van de 'Jonge Ottomanen' 
werdd door het regime met repressie gereageerd, daarop volgde de 
staatsgreepp van Midhat Pasja en de wending naar een parlementair re-
gimee in 1876-1877, die vervolgens mislukte door de tegencoup van sul-
tann Abdul Hamid. De consolidatie van zijn bewind vanaf 1878 legde 
dee concurrentie tussen de Turkse elites weer enigszins aan banden, 
maarr ook na 1878 gingen volgens het geschetste patroon weer territoria 
voorr het rijk verloren en onder zijn regime vond de eerste golf van 
massalee vervolging van de Armeniërs plaats in 1894-1896. 

Hett model is hier slechts beperkt geldig. Zoals betoogd, waren de 
drijvendee krachten uit de eerste fase zeker werkzaam en ook is iets te 
onderkennenn van trekken van de tweede fase. De Armeense bevol-
kingsgroep,, binnen het rijk in menig opzicht 'uitgesloten buitenstaan-
ders',, maakte een emancipatieproces door en er was recent een, ove-
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rigenss verdeelde, Armeense politieke beweging ontstaan. Beide ont-
wikkelingenn werden door het Ottomaans-Turkse regime als bedreiging 
beschouwd.. Ook werd het verzet van Armeense boeren en herders in 
Sassunn tegen Koerdische afpersing beschouwd én aangegrepen als 'pro-
vocatie',, net als het latere verzet in Zeitun en Van, de Armeense de-
monstratiee in Constantinopel in 1895 en de gewelddadige overval op 
dee Ottomaanse Bank een jaar later. In de anti-Armeense pogroms van 
oktoberr 1895 tot januari 1896 zijn ook elementen van de derde fase uit 
hethet model te herkennen: de Turken en Koerden die deelnamen aan de 
pogromss werden bij het roven en plunderen, verkrachten en moorden 
zekerr mede gedreven door verlangens naar buit en profijt ten koste van 
dee Armeniërs. 

Maarr op drie belangrijke punten stemt het model niet overeen met 
dee feitelijke ontwikkelingen aan het einde van de 19e eeuw en moet 
hett worden bijgesteld. Hoewel het geweldsmonopolie in Anatolië lang 
niett overal effectief werd gehandhaafd en de Armeense bevolking van 
dee bescherming die het bood werd uitgesloten, desintegreerde het niet 
onderr druk van gewelddadige groepspolarisering. Het bleef in stand 
enn delen van het leger en de gendarmerie namen ook actief deel aan 
hett anti-Armeense geweld. Ook behield het staatscentrum greep op de 
ontwikkelingen,, sterker nog: het geweld tegen de Armeniërs werd di-
rectt en indirect geregisseerd vanuit het centrum. Anders gezegd: de 
staatsorganisatiee desintegreerde niet, maar functioneerde uiterst partij-
dig.. Tenslotte bevestigden de pogroms wel 'de ergste vrees' van de Ar-
meniërs,, maar dat dreef hen in overgrote meerderheid er niet toe 'met 
dezelfdee middelen terug te slaan'. Een enkele uitzondering, zoals 
Zeitun,, daargelaten, ontbrak het hen over het algemeen aan mogelijk-
hedenn en middelen daartoe. Op deze drie punten verschilt de ontwik-
kelingsgangg van een overwegend éénzijdig aangedreven vervolgings-
process van een minderheid van een door meerzijdige polarisatie 
aangedrevenn etnisch conflict. 

Inn het model zou dit verwerkt kunnen worden door vanaf de twee-
dee fase als het ware twee 'vertakkingen' te onderscheiden. Langs de ene 
lij nn neemt de interne, van meerdere kanten bevorderde polarisatie tus-
senn etnische groepen sterk toe, desintegreren staat en geweldsmonopo-
liee in aanzienlijke mate en komt het tot grootschalig geweld tussen de 
betrokkenn groepen. Langs de andere lijn neemt groepspolarisatie ook 
toe,, maar nu vooral door één kant aangedreven, staat en geweldsmo-
nopoliee blijven in stand, en één of meerdere betrokken groepen wor-
denn de doelpopulatie van direct staatsgeweld of geweld dat onder 
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staatsprotectiee tegen hen wordt uitgeoefend.16 In specifieke gevallen is 
hethet ook mogelijk dat de eerste en de tweede Vertakking' na elkaar 
voorkomen. . 

Hierr past ook nog een vierde kanttekening bij het model. Volgens 
hethet model zal 'inmenging van vijandige buurstaten en de dreiging van 
militairee invasie' het proces Versterken en versnellen'. Nu kan welis-
waarr beargumenteerd worden dat 'bemoeienis' van in Ottomaans-
Turksee ogen Vijandige' staten indirect bijgedragen heeft aan de vervol-
gingg van de Armeniërs, maar er zijn ook aanwijzingen voor het 
tegendeel:: de gewelddadige strijd rond Zeitun en in Van werd beëin-
digdd onder druk en bemiddeling van Europese diplomaten en het 
zwaree dreigement van de ambassadeurs aan het adres van de sultan 
brachtt de na de bankoverval begonnen pogrom in Constantinopel tot 
eenn einde. Onder bepaalde condities kan interventie van buitenaf het 
process dus ook afremmen of beëindigen. 

InIn de jaren '90 van de 19e eeuw, toen de eerste golf van massale ver-
volgingg van de Armeniërs plaatsvond, ontstond ook de nieuwe opposi-
tiebewegingg van de 'Jonge Turken', deels civiel, deels militair. Daarmee 
verscherptee de concurrentie tussen de Turkse elites zich weer. Terwijl 
hethet rijk opnieuw geconfronteerd werd met zware druk van buitenaf, 
vondenn in 1908 en 1909 binnenslands gewelddadige staatsgrepen en 
tegenstaatsgrepenn plaats die er uiteindelijk toe leidden dat de sultan 
werdd afgezet en de Ittihad-paixï) zich de wankele centrale macht wist 
toee te eigenen. In deze jaren namen de destabilisering en desintegratie 
vann de staat sterk toe en het model biedt voor deze tijd weer duidelijk 
houvast.. Het Ottomaans-Turkse leger, de voornaamste pijler van het 
geweldsmonopolie,, was nu verdeeld en herhaaldelijk onderling in ge-
vechtt geraakt. Dat droeg ook bij aan verdere territoriale verliezen voor 
hett rijk. Ook werden relatief grote groepen van de bevolking, meer 
dann tevoren, onder verschillende banieren van religieus en etnisch-na-
tionalistischh populisme politiek gemobiliseerd. De in het model aan-
gegevenn 'dialectiek van identificaties en desidentificaties' was in volle 
gang.. Na de eerste staatsgreep in 1908 was, analoog aan de situatie in 
1876-1877,, nog kortstondig een 'mogelijkheid tot matiging' voorhan-
den,, maar deze bleek niet bestand tegen de voortgaande polarisatie in 
dee buitenlandse en binnenlandse betrekkingen. De complexe verwik-
kelingenn van 1911 tot 1913, met nieuwe door het rijk verloren oorlogen 
enn opstanden, militaire nederlagen, en weer staatsgrepen in het cen-
trum,, resulteerden uiteindelijk in de vestiging van het autocratische, 
militaristischee en Turks-nationalistische regime. Daarmee had de 
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meestt intransigente en gewelddadige factie in de Ztt/'/W-beweging en 
dee Ottomaanse politiek het pleit voorlopig gewonnen. Voor dat regi-
mee waren de beslissende scheidslijnen binnen de bevolking van het 
Ottomaansee rijk al duidelijk getrokken waarbij zij in hun haatfantasie 
dee Armeense bevolkingsgroep integraal tot 'de vijand' rekenden. 
Onderr druk én onder dekking van de condities van de Eerste Wereld-
oorlogg en zonder noemenswaardige tegenstand van de Duitse en Oos-
tenrijksee bondgenoten gingen zij over tot de vervolging en vernieti-
gingg van de Armeniërs. Op dit vervolgingsproces zelf zijn de restricties 
vann het model en de mogelijke nadere uitwerking, zoals aangegeven 
bijj  de pogroms van 1895-1896, eveneens van toepassing. 

Hett eerste Duitse keizerrijk van vóór 1806 was geen gecentraliseerd 
militair-agrarischh imperium zoals het Ottomaanse rijk. De lange ge-
schiedeniss van feodalisering, gevolgd door staatsvorming, had in de 
Duitsee gebieden geleid tot een veelheid van staten binnen een rijk met 
eenn zeer zwak centrum. Voor het merendeel waren het wel dynastieke 
statenn en hoewel de macht van vorsten in Europa, ook ten tijde van 
hett 'absolutisme', altijd meer ingeperkt was dan die van Ottomaanse 
sultans,, bestond ook hier een lange traditie van politieke autocratie. 
Naa de Napoleontische periode werd in de meeste Duitse staten die au-
tocratiee hersteld. Zoals uiteengezet in hoofdstuk IV, bleven binnen-
landsee en buitenlandse politiek het exclusieve domein van vorsten en 
(hogere)) adel, met steun van hoge beambten van burgerlijke komaf. 
Onderr hun regime werd de staatsmacht onder meer aangewend ter be-
strijdingg van tendensen en bewegingen in de richting van (meer) con-
stitutionalisme,, liberalisme, democratie en nationalisme, in de eerste 
helftt van de 19e eeuw nog een nauw samenhangend complex. De test 
vann de machtsverhoudingen in de Duitse staten die in 1848-1850 
plaatsvond,, werd in Pruisen, en daarmee ook elders, door koning en 
adell  met harde militaire hand beslecht. Een wending in de richting 
vann Duits-nationale eenwording onder liberaal-democratische signa-
tuur,, die de ontwikkeling van de Duitse staat en samenleving een an-
deree richting had kunnen geven, bleef uit. 

Inn de eerste decennia na 1850 kwamen in Pruisen in een algemeen 
politiekk repressief klimaat weliswaar een constitutie en een weinig re-
presentatieff  en zwak parlement tot stand maar deze democratiserende 
elementenn bleven overheerst door sterke autocratische elementen. De 
semi-dynastiekee staatsstructuur van Pruisen werd tussen 1867 en 1871 
ookk tot politieke grondslag van het tweede Duitse keizerrijk. De 
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machtspositiess van de oude elites bleven buitensporig sterk, de staats-
machtt behield daardoor ook in ruime mate een persoonlijk karakter, 
enn in het bijzonder de terreinen van de buitenlandse politiek en van 
militairee aangelegenheden bleven een prerogatief van het keizerlijk 
staatscentrum.. De betrekkingen tussen de centrale heerser en het leger 
berusttenn op traditie: het leger was gebonden aan de keizer persoonlijk 
enn de adellijke militaire elite had een grote politieke invloed en auto-
nomie.. Daar kwam bij dat de aristocratische kanseliers van het tweede 
Duitsee rijk, Bismarck voorop, door hun adellijk-militaire stijl van poli-
tiekk bedrijven periodiek sterk bijdroegen aan externe en interne polari-
satie.. Met de snel voortgaande transformatie van de Duitse samenle-
vingg nam de legitimiteit van deze staatsorganisatie af, maar de op vele 
grondenn wenselijke hervormingen van staat en samenleving konden 
doorr de verschanste positie van de gevestigde elites in het centrum van 
hett staatsbestel niet gerealiseerd worden. 

Tegenn deze achtergrond brak in 1914 de Grote Oorlog uit die in 
Duitslandd een crisisperiode inluidde die voortduurde tot 1945. Een be-
lichtingg van de ontwikkeling met behulp van het model kan hier op 
hoofdlijnenn weer verhelderend werken. Het begin van de oorlog met 
dee plotseling hoog opgelopen bedreiging van Duitsland leidde, zoals 
geschetstt in hoofdstuk IV en hoofdstuk VI, aanvankelijk tot een col-
lectievee nationalistische euforie en een groot vertoon van nationale 
eensgezindheidd waarachter de reële verdeeldheid en de tegenstellingen 
tussenn de Duitse elites en delen van de bevolking tijdelijk schuilgin-
gen.. Onder de constante zware druk van de transnationale ontwikke-
lingenn trad echter binnen enkele jaren binnenslands opnieuw concur-
rentiee tussen de elites op de voorgrond. 

Hett grootschalige gewelddadige polarisatieproces tussen de coalities 
vann staten vereiste van alle betrokken staatssamenlevingen aan beide 
zijdenn extreme krachtsinspanningen. In Duitsland ging dat onder 
meerr gepaard met een sterk toenemende militarisering van de samen-
leving.. Maar de grote politieke macht en invloed van het leger riep ook 
tegenkrachtenn op. Terwijl aan de ene kant de oorlogsgezinde conserva-
tievee en nationalistische elites zich met hun achterban in de Vaterlands-
parteipartei groepeerden, stelden aan de andere kant progressief liberale, ka-
tholiekee en sociaal-democratische politieke leiders zich in de zomer 
vann 1917 overwegend achter het streven naar een wapenstilstand en 
vrede.. De daaruit resulterende patstelling in de Duitse binnenlandse 
politiek,, waarbij de keizerlijke regering en de militaire elite vooralsnog 
dee overhand behielden, werd pas in het najaar van 1918 doorbroken. 
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Corresponderendd met het model raakte het geweldsmonopolie 
zwaarr ondermijnd en verhevigde de polarisatie tussen de elites, waarbij 
ookk grotere groepen van de bevolking politiek gemobiliseerd raakten 
inn de binnenlandse politieke strijd. Van buitenaf kwam de handhaving 
vann het Duitse geweldsmonopolie sterk onder druk: na de mislukking 
vann de laatste grote Duitse offensieven aan het westelijk front tussen 
maartt en juli 1918, verschoof daar in augustus het militaire initiatief 
definitieff  naar de geallieerden en werden de Duitse legers teruggedre-
ven.. Maar ook van binnenuit werd het geweldsmonopolie bedreigd: 
medee onder invloed van de Russische revolutie kwam het tot een grote 
stakingg in de Duitse oorlogsindustrie, een muiterij onder matrozen 
vann de Duitse marine, en toenemende onrust en onwilligheid onder 
dee Duitse frontsoldaten, die de gevechtskracht ondermijnden. Terwijl 
regeringg en hoogste militaire leiding de eindoverwinning voor het na-
jaarr van 1918 nog publiekelijk in het vooruitzicht stelden, groeide de 
twijfel ,, en eind september drong de legertop met een plotselinge wen-
dingg van standpunt aan op een wapenstilstand met de geallieerden, af 
tee sluiten door de civiele politici van de 'oppositie'. 

Dee verdere destabilisering van de Duitse staat voltrok zich nu snel. 
Onderr druk van gematigde sociaal-democraten, die tijdelijk de centra-
lee regeringsmacht op zich hadden genomen, en de inmiddels deels ge-
wijzigdee legertop deden de keizer en de kroonprins afstand van de 
troonn en weken uit naar het neutrale Nederland. Voor de militaire elite 
bleekk het eigen voortbestaan belangrijker dan voortgezette loyaliteit 
aann de inmiddels politiek zwaar beschadigde dynastie. De republiek 
werdd uitgeroepen, in alle Duitse staten kwam binnen enkele weken 
formeell  een einde aan de autocratie en de macht van de koningshui-
zen,, constitutionele democratisering werd aangekondigd en een wa-
penstilstandd werd tot stand gebracht. Maar dat alles voorkwam niet 
datt op vele plaatsen in Duitsland, inclusief Berlijn, revolutionair ge-
zindee raden van matrozen, soldaten en arbeiders deels de macht over-
namen,, mede daartoe aangezet door links-radicale politici. 

Dee desintegratie van de organisatie van het geweldsmonopolie, sterk 
inn de hand gewerkt door de ontwapening, repatriëring en demobilisa-
tiee van het leger onder de condities van de wapenstilstand, droeg bij 
aann depacificering van de samenleving. Bij verschillende geweldsinci-
dentenn van 'links' en van 'rechts' vielen al tientallen doden en de cen-
tralee regering, die niet kon beschikken over eigen betrouwbare troepen 
enn enkele malen rechtstreeks met geweld bedreigd werd door gewa-
pendee revolutionaire milities, deed een beroep op restanten van het re-
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gulieree leger en in allerijl met steun van de legertop geformeerde onge-
regeldee 'vrijkorpsen'. Bij het 'herstel van de orde' door deze troepen, in 
Berlijnn en op tal van andere plaatsen, waaronder München waar de ra-
denrepubliekk werd verslagen, vielen in de eerste helft van 1919 duizen-
denn doden. Dat de troepen daarbij ook een aantal leidende links-radi-
calee politici vermoordden en honderden gevangenen standrechtelijk 
ombrachten,, was zowel een indicatie voor hun rechts-nationalistische 
gezindheidd en hun autonomie ten opzichte van de centrale regering als 
voorr hun in de oorlog aangeleerde gewelddadigheid die zij nu zonder 
veell  scrupules in de binnenlandse politiek aanwendden. 

Duitsee historici hebben de tijd van Weimar wel gekenschetst als een 
periodee van 'latente burgeroorlog' en in de eerste jaren waren de voor-
naamstee problemen waar de republiek ruim een decennium later aan 
zouu bezwijken al zichtbaar. Geconfronteerd met buitensporig grote in-
ternationalee druk onder de voorwaarden van Versailles waren de rege-
ringenn van Weimar niet bij machte het vernederende machtsverlies 
vann Duitsland tegen te gaan en konden zij de opvolgingscrisis van na 
hethet keizerrijk niet legitiem te boven komen. Bovendien had het be-
trekkelijkk zwakke politieke midden voortdurend te maken met fana-
tiekee verkettering van links en van rechts. De uiterst felle concurrentie-
strijdd tussen de linkse en rechtse politieke elites en hun nagenoeg 
volledigee gebrek aan bereidheid compromissen aan te gaan, noch met 
elkaar,, noch met het midden, hield de bevolking sterk verdeeld en gaf 
steedss weer nieuwe impulsen aan een meerzijdig aangedreven proces 
vann polarisering. Deze polarisering tussen links en rechts in Duitsland 
hadd geen etnische component - al trad bij rechts het anti-semitisme in 
toenemendee mate op dee voorgrond - maar vertoonde niettemin struc-
turelee overeenkomsten met de eerste twee fasen van De Swaan's model 
vann etnisch conflict. Allengs werd het onderlinge geweld endemisch. 
Enn daar lag de voornaamste zwakte van de Weimar republiek: de ge-
brekkigee binnenlandse geweldsbeheersing. Mede door de politieke au-
tonomiee en de onbetrouwbaarheid van het leger konden de opeenvol-
gendee regeringen onvoldoende greep krijgen op de proliferatie van al 
dann niet aan politieke partijen gelieerde paramilitaire organisaties die 
verantwoordelijkk waren voor het aanhoudende binnenlandse politieke 
geweld.. Zo bleven het functioneren van de staat en het geweldsmono-
poliee onder Weimar fundamenteel problematisch en konden restabili-
satiee en herintegratie van het verslagen en verdeelde Duitsland niet 
plaatsvinden. . 

Toenn in de latere jaren '20 en het begin van de jaren '30 de politiek-
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institutionelee structuur het steeds verder begaf, kwam met steun van 
dee oude anti-democratische elites in staat, leger en samenleving de weg 
vrijj  voor het electoraal sterk groeiende nationaal-socialisme. Het regi-
mee dat in 1933 aantrad, werd gedreven door intense en duurzame haat, 
hett verlangen naar wraak op alle binnenlandse en buitenlandse Vijan-
den'' van Duitsland en het streven naar herstel en onbegrensde uitbrei-
dingg van de machtspositie van het Duitse rijk. In de collectieve haat-
fantasiee van de nationaal-socialistische leiders en vele andere 
nationalistischh georiënteerde Duitsers behoorden 'de Joden', binnens-
landss en internationaal, tot de grootste vijanden van Duitsland. Mit s 
herzienn op de eerder aangegeven wijze zijn centrale aspecten van het 
modell  van toepassing op de dynamiek van het vervolgingsproces dat 
inn 1933 begon. Door eenzijdig aangedreven polarisering, onder politie-
kee mobilisering van een overwegend vijandig gezinde meerderheid en 
mett aanwending van openlijk geweld en bureaucratische staatsdwang, 
werdenn de Duitse Joden tussen 1933 en 1939 geïdentificeerd, buitenge-
sloten,, verdreven, onteigend en beroofd, en tenslotte gedwongen ge-
concentreerd.. Bij het begin van de oorlog kwamen hun deportatie en 
vernietigingg op gang. 

Inn vergelijking met het Ottomaanse rijk en Pruisen/Duitsland was 
Joegoslaviëë in het begin van de 20e eeuw een nieuwe staat zonder eigen 
politiekee traditie. De dominantie van Servië impliceerde wel dat de 
vann origine autocratische politieke traditie van het Servische konink-
rij kk voortgezet werd binnen de Joegoslavische staat. Na eeuwenlange 
Ottomaansee overheersing was Servië in de 19e eeuw in gewelddadige 
strijdd tegen het rijk ontstaan en de persoonlijke macht van koningen, 
geschraagdd door een militaire elite en een leger van boerensoldaten, 
wass sterk ontwikkeld. Na de vorming van de Servische staat in het 
kerngebiedd rondom Belgrado werd het territorium later uitgebreid 
doorr militaire verovering: in 1877-78 met zuidelijke Servië rondom 
Nish,, in 1912-1913 met delen van de Sandjak, Kosovo en Macedonië. 
Inn de 19e eeuw werd een Servische koning wel aangeduid als 'een klei-
nee sultan' die de staatsmacht geheel ten eigen bate kon aanwenden. 
Dezee erfenis van autocratie en militarisme werd overgedragen op het 
nieuwee Joegoslavische koninkrijk. Weliswaar kwam er ook een consti-
tutie,, functioneerden politieke partijen en werden enkele malen ver-
kiezingenn gehouden, maar de zwakte van het parlement tegenover de 
koninklijkee macht en scherpe onderlinge tegenstellingen tussen partij-
enn en politieke elites, waarbij steeds ook 'nationale' kwesties een grote 
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roll  speelden, belemmerden de ontwikkeling van een effectief werkend 
parlementairr stelsel. Amper een decennium na het ontstaan van de 
nieuwee staat, in 1929, voerde de koning met steun van het leger een au-
tocratischee dictatuur in en volgde omvangrijke politieke repressie. 
Nadatt de koning in 1934 vermoord was door een Macedonische terro-
rist,, verminderde de hem opvolgende regent in de tweede helft van de 
jarenn '30 de repressie en trachtte hij voorzichtig weer tot meer demo-
cratischee politieke verhoudingen te komen, inclusief een regeling voor 
meerr autonomie voor Kroatië. Maar toen dit in de zomer van 1939 ein-
delijkk leek te gaan lukken, kwam de Joegoslavische staat van buitenaf 
zwaarr onder druk te staan door het uitbreken van de oorlog. Het land 
voerdee aanvankelijk een neutraliteitspolitiek, maar een Duits ultima-
tumm dwong de regent begin 1941 tot formele aansluiting bij de Asmo-
gendheden.. Daarop werd hij ten val gebracht door een staatsgreep van 
eenn groep Servische officieren en politici die echter niet bij machte 
warenn de nu snel volgende Duitse bezetting te weerstaan. Delen van 
Joegoslaviëë werden geannexeerd door Italië, Hongarije, Bulgarije en 
Duitsland,, en in Kroatië werd een fascistisch regime geïnstalleerd. In 
dee oorlogsjaren leed Joegoslavië niet alleen onder de bezetters maar 
werdd het ook verscheurd door gewelddadige strijd tussen Kroatische 
fascisten,, communistisch georiënteerde partizanen en de overwegend 
Servische,, monarchistisch gezinde verzetsbeweging. 

Onderr het naoorlogse communistische regime werden, zonder ver-
werkingg van het recente tragische verleden en zonder adequate regule-
ringg van de 'nationaliteitenkwestie', de autocratische staatsstructuur en 
politiekee traditie in hoge mate gecontinueerd, met veel politieke re-
pressie,, een dictatoriaal staatscentrum en een invloedrijk, tamelijk au-
tonoomm en nog altijd door Serviërs gedomineerd leger. Op de politie-
kee ontwikkelingen van na 1980 is het gehanteerde model tot op grote 
hoogtee van toepassing, zoals blijkt uit de beschrijving en analyse in 
hoofdstukk vu. 

Well  kunnen op grond van de studie van de Joegoslavische crisis nog 
vierr aanvullingen op het model gegeven worden. Allereerst ging het 
niett om een tweezijdig maar om een veelzijdig polarisatieproces dat af-
wisselendd van meerdere kanten aangedreven werd: de toenemende 
wedijverr werd zowel van 'onderop' als van 'bovenaf', zowel door geves-
tigdee elites als door politieke buitenstaanders bevorderd. Ten tweede 
werdd het functioneren van het geweldsmonopolie niet zozeer van bui-
tenaf,, maar vooral door interne ontwikkelingen aangetast: eerst door 
verlammingg van de centrale militaire staf, vervolgens door desintegra-
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tiee van het leger, de parallelle territoriale defensiemacht en de politie, 
enn tenslotte door de onderlinge gewelddadige strijd. Een derde punt 
hangtt hier nauw mee samen. Door de federatieve structuur van de 
Joegoslavischee staat ging het uiteenvallen van die staat vrijwel direct 
gepaardd met de vorming, deels op etnische basis, van nieuwe staten 
doorr de politieke elites binnen de territoria van de oude deelrepublie-
ken.. Burgeroorlog ging daardoor in zekere zin al spoedig over in tus-
senstatelijkee oorlog en in plaats van het oude geweldsmonopolie kwa-
menn binnen hetzelfde territorium in snel tempo meerdere nieuwe 
geweldsmonopoliess tot stand. Tenslotte kan opgemerkt worden dat in 
overeenstemmingg met het model diverse internationale politieke in-
terventiess het hele proces, inclusief de 'etnische zuiveringen', aanvan-
kelijkk herhaaldelijk hebben versterkt en versneld, maar in een later sta-
diumm door militaire interventies ook enigszins hebben ingedamd. De 
Groot-Kroatischee en de Groot-Servische aspiraties zijn beide niet gere-
aliseerdd en de heersende Servische politieke en militaire elite, die het 
grootstee aandeel heeft gehad in de ontbinding van Joegoslavië, heeft in 
velee opzichten het tegendeel bereikt van wat oorspronkelijk beoogd 
werd.. Het is een voorbeeld bij uitstek van een autocratische, intransi-
gentee en gewelddadige elite, wier politiek steeds weer mislukt, maar 
diee niettemin op dezelfde wijze blijf t streven naar bestendiging van de 
eigenn machtsposities. De afloop van het Joegoslavische drama laat zich 
niett voorzien, maar niettegenstaande de recente partiële machtswisse-
lingg in Servië valt zeker niet uit te sluiten dat verder machtsverlies van 
dezee elite nog met aanzienlijk geweld gepaard zal gaan. 

Hett voorgaande overziend kunnen we tot de slotsom komen dat de in 
hett model in algemene termen geschetste dynamiek van de genese en 
ontwikkelingg van etnisch conflict en vervolging in belangrijke mate 
bevestigdd wordt door de specifieke ontwikkelingen in de drie gevallen 
enn dat, omgekeerd, de historische ontwikkelingen verhelderd zijn door 
hett model. De aangegeven uitbreidingen en restricties - waaronder de 
tweee op langere termijn werkzame condities van een autocratische po-
litiekee traditie en staatstructuur, en van een problematische verhou-
dingg tussen staat en leger; en de onderscheiden twee vertakkingen bin-
nenn het model, die ook naast en na elkaar kunnen voorkomen — 
kunnenn daarbij beschouwd worden als aanvullingen op het oorspron-
kelijkee model. 

Ookk Kuper's inzichten vinden steun in de onderzochte gevallen. In 
hett Ottomaanse rijk werden in de jaren '70 van de 19e eeuw en na 1908 
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kansenn op een min of meer vreedzame fundamentele hervorming van 
staatt en samenleving gemist en in de betrekkingen tussen de islamiti-
schee Turkse meerderheid en de christelijke minderheden, in het bij-
zonderr de Armeniërs, gingen 'de mogelijkheden tot matiging', die 
zekerr besloten lagen in de vele malen toegezegde maar nimmer uitge-
voerdee hervormingen, steeds opnieuw verloren. In Duitsland werden 
kansenn op fundamentele hervorming van staat en samenleving gemist 
inn 1848, in de laatste decennia van het keizerrijk en onder Weimar. 
Voorr Joegoslavië gold datzelfde bij de stichting van de staat in 1918, in 
dee latere jaren '30, direct na de oorlog, en in de jaren '80 van de 20e 
eeuw.. Hierbij speelden oude en nieuwe autocratische politieke elites 
vann verschillende signatuur steeds een hoofdrol bij het blokkeren van 
hervormingenn en het voorbijgaan aan 'mogelijkheden tot matiging'. 
ZeZe droegen daardoor sterk bij aan het bestendigen van ernstige politie-
kee tegenstellingen over langere termijn en aan de ontwikkeling van op-
eenvolgendee cycli van tussenstatelijke en binnenstatelijke polarisering 
diee in de onderzochte gevallen uiteindelijk leidden tot extremen van 
vervolgingg en etnisch conflict. 

Naastt onwil - het niet bereid zijn machtsposities op te geven of 
machtt te delen met anderen - was daarbij tot op zekere hoogte ook 
onvermogenn in het geding. Op dit punt zijn er in alledrie de gevallen 
velee aanwijzingen voor de waarde van Scheff's inzicht: geconfronteerd 
mett (dreigend) collectief en individueel verlies aan sterkte, macht en 
prestigee bleef onder de betrokken elites realistische erkenning daarvan 
achterwegee en werden potentieel pijnlijke ervaringen van vernedering 
enn schaamte omgezet in collectief gedeelde haatfantasieën en daardoor 
gestructureerdd agressief geweld. 

3.. OVER CIVILISERING EN DECIVILISERING 

Watt kunnen we op grond van de studie van episoden van etnisch con-
flictt en vervolging concluderen over processen van civilisering over 
langee en korte termijn op het niveau van de betrokken samenlevingen? 
Iss een conceptualisering van veelomvattende ontwikkelingen op ver-
schillendee niveaus van integratie in termen van 'civilisering' en 'decivi-
lisering'' zinvol en wat kan de winst zijn van het gebruik van het begrip 
'decivilisering'? ? 

Inn zijn studie over het civilisatieproces in West-Europa heeft Elias 
bepaaldee veranderingen in het gedrag en de affecthuishouding van 
mensenn in verband gebracht met specifieke veranderingen van hun sa-
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menlevingsvormen.. Zoals uitvoerig uiteengezet in hoofdstuk i, gaat 
hett steeds om samenhangen tussen psychogenese en sociogenese, tus-
senn het civilisatieproces en andere processen van maatschappelijke ver-
anderingg en ontwikkeling. Misschien ten overvloede zij er hier nog 
eenss aan herinnerd dat in Elias' visie het civilisatieproces neerkomt op 
eenn drietal complexen van veranderingsprocessen. Ten eerste dwingen 
dee voornaamste maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer in de 
richtingg van een meer gedifferentieerde, meer gelijkmatige, meer alzij-
digee en stabielere zelfregulering van mensen, in de dynamische balans 
tussenn maatschappelijke dwang en zelfdwang komt op langere termijn 
eenn zwaarder accent te liggen op het laatste. Dat gaat gepaard met 
meerr demping van de driften en directe affectieve aandoeningen wat 
onderr andere tot uiting komt in processen van toenemende psycholo-
giseringg en rationalisering en in een uitbreiding en verschuiving van 
gevoelenss van schaamte en pijnlijkheid. Waar deze ontwikkelingen 
aanvankelijkk vooral de bovenlagen betreffen, gaan zij mettertijd ook 
voorr bredere lagen van de bevolking gelden: naarmate ook zij meer op-
genomenn worden in het vlechtwerk van de zich differentiërende sa-
menlevingg raken de dwang tot vooruitzien en de zelfdwang meer en 
meerr verbreid. 

Hett tweede complex behelst een afname van de contrasten in positie 
enn gedragscode tussen verschillende sociale lagen en ook in het gedrag 
vann individuele mensen. Grote collectieve verschillen en individuele 
schommelingenn in het gedrag verminderen, variaties en nuances wor-
denn belangrijker. Onder druk van voortgaande functiedeling en sociale 
differentiatiee wordt de wederzijdse afhankelijkheid van allen binnen de 
samenlevingg in de loop der tijd gelijkmatiger. Dat gaat hand in hand 
mett een toenemende binding van de bovenlagen en een sterkere druk 
vann sociaal stijgende onderlagen. Hoewel de betrokken begrippen in 
Elias'' studie geen grote rol spelen, kan hier ook gedacht worden aan 
processenn van toenemende individualisering en democratisering. 

Tenn derde hangen deze ontwikkelingen van de civilisatie, van de ge-
dragsstandaardenn en de persoonlijkheidsstructuur van mensen, samen 
mett lange-termijnprocessen van geweldsmonopolisering en staatsvor-
mingg die op de lange duur bijdragen aan toenemende, duurzame en 
stabielee pacificering van de samenleving. Wanneer een bepaald stadi-
umm van ontwikkeling is bereikt, impliceert geciviliseerd gedrag uitslui-
tingg van geweld in de tussenmenselijke omgang, en op het niveau van 
dee hele samenleving een evenwichtige en getemperde beheersing van 
voorkomendd geweld door de staat. De verhoofsing van de krijgers, de 
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ontwikkelingg van een vrije krijgsadel tot een hof- en dienstadel, is hier-
inn een belangrijke fase. Elias beschouwt deze drie samenhangende 
complexenn veelal over een periode van zo'n vijf tot zeven eeuwen, hij 
hanteertt steeds een lange-termijnperspectief en het gaat er hem uit-
drukkelijkk om zicht te krijgen op de voornaamste hoofdlijnen van het 
civilisatieproces. . 

Ditt betekent echter ook dat in zijn werk meestal stilzwijgend maar 
onmiskenbaarr een sterke nadruk ligt op de continuïteit van het civili -
satieprocess en van de samenhangen tussen het civilisatieproces en an-
deree processen door de eeuwen heen. Voorts heeft het speuren naar de 
hoofdlijnenn en de op lange termijn overwegende richting van het civi-
lisatieprocess onder de wereldlijke elites tot gevolg dat er weinig oog is 
voorr aspecten en ontwikkelingen die daarvan afwijken of ermee in te-
genspraakk zijn, en weinig aandacht wordt besteed aan het civilisatie-
process onder bredere lagen van de bevolking. Ongetwijfeld heeft Elias 
sommigee van deze consequenties van zijn benadering duidelijk beseft. 
Inn zijn studie wijst hij er hier en daar zelf op, bijvoorbeeld waar hij in 
hethet algemeen refereert aan de mogelijkheid dat zich binnen de grotere 
bewegingg van het civilisatieproces ook kleinere of grotere 'golven of 
'spurts'' in een tegenstelde richting kunnen voordoen, en in de schaarse 
passages,, beide geciteerd als motto bij hoofdstuk VII , waarin hij op de 
mogelijkheidd attendeert dat onder bepaalde omstandigheden een ern-
stigee crisis zo niet een wending in het civilisatieproces kan optreden. 
Maarr daar blijf t het bij, er wordt geen verdere uitwerking aan gegeven, 
enn het door Elias geschetste beeld van het West-Europese civilisatie-
process vanaf de late Middeleeuwen wordt vooral getekend door conti-
nuïteit,, door de hoofdlijnen en de overwegend gelijkblijvende ontwik-
kelingsrichting. . 

Hett is juist op deze punten dat episoden van gewelddadige etnische 
conflictenn en vervolgingen fundamentele vragen oproepen over pro-
cessenn van civilisering. In de voorgaande drie hoofdstukken hebben 
wee steeds te maken gehad met veelomvattende, wijdvertakte en ingrij-
pendee veranderingen in samenlevingen die zich op korte termijn in 
hoogg tempo voordeden. Daartoe behoorden hoog oplopende span-
ningenn en sterk stijgende concurrentiedruk in het statenstelsel, her-
haaldee wisselingen van regime, toenemende spanningen en concur-
rentiee tussen elites, snelle veranderingen in het functioneren van staten 
enn geweldsmonopolies, extreem polariserende groepsvorming, toene-
mendee geweldpleging en afnemende pacificatie. Al die ontwikkelin-
genn impliceerden ook aanzienlijke veranderingen in de gedragsstan-
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daardenn en de gedragingen van grote delen van elites en bevolkings-
groepen.. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van gevallen van 
etnischh conflict en vervolging is dan ook dat onder bepaalde omstan-
dighedenn relatief snelle omslagen in de standaarden van geciviliseerd 
gedragg van grote aantallen mensen binnen een samenleving kunnen 
plaatsvindenn en daarmee ook in de civilisatie van die samenleving als 
geheel. . 

Nuu is uit de hoofdstukken iv tot en met vu gebleken dat civilise-
ringsprocessenn op lange termijn in het Ottomaanse rijk, op de Balkan 
enn in Duitsland in belangrijke opzichten anders verlopen zijn dan in 
West-Europa.. In de beide eerste gevallen waren de samenlevingen bij-
voorbeeldd tot ver in de 20e eeuw overwegend traditioneel agrarisch en 
pre-kapitalistisch,, in overeenstemming daarmee was van processen 
vann voortgaande runctiedeling en sociale differentiatie weinig sprake 
enn was de maatschappelijke structuur over langere termijn veeleer sta-
tisch.. Ook vloeide de staatsvorming in beide gevallen niet voort uit 
eenn fase van feodaliteit zoals in West-Europa, maar werden de staten 
tott stand gebracht door verovering respectievelijk opstand en afschei-
dingg onder leiding van krijgshaftige elites die binnen de staten lang 
eenn sterke positie behielden. De autocratische politieke tradities impli-
ceerdenn ook een geringe binding van de bovenlagen, grote machtsver-
schillenn tussen hen en het overgrote deel van de bevolking, en een in 
zeerr hoge mate onderhorige positie van brede lagen. De ontwikkelin-
genn in Duitsland sloten meer aan bij het West-Europese patroon, maar 
ookk daar duurde de autocratische traditie lang voort, behield een 
krijgshaftigee elite ook tijdens de eerste fase van industrialisatie nog een 
sterkee invloed, was de binding van de bovenlagen bescheiden en de de-
mocratiseringg zwak. In de betreffende hoofdstukken is er menig voor-
beeldd van gegeven dat dit alles in de verschillende gevallen gepaard is 
gegaann met deels andere, relatief minder gedifferentieerde en minder 
ontwikkeldee standaarden van geciviliseerd gedrag onder delen van de 
elitess en bevolkingen. Uitsluiting van het gebruik van geweld in de on-
derlingee omgang was niet vanzelfsprekend en de staat leverde niet al-
leenn een bijdrage aan de beheersing van voorkomend geweld, maar oe-
fendee daarnaast ook zelf intern betrekkelijk veel geweld uit. Ten dele 
kann dan ook de redenering gevolgd worden dat juist de geringere 
graadd van civilisering en pacificering het ontstaan van de episoden van 
etnischh conflict en vervolging mogelijk maakte en daaraan bijdroeg. 

Maarr ook wanneer we daarmee rekening houden, behelsden die 
episodenn niettemin een wending, traden naast continuïteit in het civi-
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lisatieprocess vooral discontinuïteiten op de voorgrond, en was, in 
Elias'' termen, zeker sprake van 'spurts' in een tegengestelde richting. 

Bijj  de pogroms tegen de Armeniërs in 1894-1896, in 1909 en bij de 
vervolgingg en genocide vanaf 1915 waren, verspreid door het rijk, naar 
schattingg enkele honderdduizenden mensen, meest Turken en Koer-
den,, rechtstreeks als daders betrokken, terwijl duizenden in leidingge-
vendee posities op centraal, provinciaal en plaatselijk niveau de vervol-
gingenn regisseerden. Miljoenen anderen binnen de Ottomaanse 
samenlevingg moeten op een of andere wijze meer indirect betrokken 
zijnn geweest of gebeurtenissen hebben waargenomen die deel uit-
maaktenn van het vervolgingsproces. Bij de vervolging van de Joden in 
Duitslandd tussen 1933 en 1939 en daarna, waren eveneens honderddui-
zendenn daders betrokken, duizenden in leidinggevende functies, en 
moetenn miljoenen anderen getuige zijn geweest van gebeurtenissen 
binnenn het vervolgingsproces. Over het geweld en de 'etnische zuive-
ringenn in Joegoslavië vanaf 1990 kunnen soortgelijke uitspraken ge-
daann worden, zij het op minder massale schaal.17 

Gezienn de aard, de ernst en de omvang van deze ontwikkelingen is 
dee nog altijd wijdverbreide zienswijze waarbij gewelddadige etnische 
conflictenn en vervolgingen op één of andere manier beschouwd én af-
gedaann worden als 'tijdelijke aberraties' of 'collectieve ontsporingen' 
tenn gevolge van 'extreme omstandigheden' weinig adequaat. Ook het 
helee scala van psychologische en socio-biologische opvattingen over 
'dee menselijke natuur' waarin 'de agressieve aard' of'de aangeboren de-
structiviteitt van de mens' benadrukt wordt, blijf t bij gebrek aan histo-
rischee specificiteit ontoereikend. Aan de andere kant voldoet de al 
evenzeerr wijdverbreide visie waarin vervolging en etnisch conflict pri-
mairr geduid worden in termen van 'de ineenstorting van de bescha-
ving',, dan wel van 'barbarisering' of 'regressie', evenmin. Al die con-
ceptualiseringenn zijn te globaal, verhullen daardoor meer dan zij 
blootleggen,, en doen uiteindelijk te weinig recht aan de complexiteit 
vann de problematiek. 

Erkenningg van die complexiteit vereist als eerste stap dat we er, zoals 
eerderr betoogd, met Elias vanuit gaan dat civilisatie geen 'nulpunt' 
kent,, dat er met andere woorden in de lange geschiedenis van de 
mensheidd geen punt aanwijsbaar is waarvóór mensen niet en waarna 
zijj  wel 'geciviliseerd' waren. Dat gezichtspunt impliceert ook - in te-
genstellingg tot wat nog vaak gedacht wordt - dat alle menselijke sa-
menlevingenn te alle tijde patronen en processen van civilisering ken-
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nenn en dat 'civilisatieloze' groepen en mensen niet bestaan. Wat uiter-
aardd onverlet laat dat er historisch grote verschillen in de aard, het 
tempoo en de mate van civilisatie bestaan. Overigens is ook het andere 
uiterstee niet denkbaar: wat zouden we ons moeten voorstellen bij een 
volledigg geciviliseerde samenleving of bij volkomen geciviliseerde 
mensen?? Wanneer we deze beide uitersten uitsluiten, houdt dat ook in 
datt alle dichotome onderscheidingen in termen van 'beschaafd' versus 
'onbeschaafd'' inadequaat blijven en, zoals eerder opgemerkt, dat al 
onzee uitspraken over civilisatie en civiliseringsprocessen niet anders 
dann vergelijkend, relatief en gradueel kunnen zijn. 

Enn nu kan een tweede stap genomen worden. Bij etnische conflic-
tenn en vervolgingen kunnen we waarnemen dat onder bepaalde om-
standighedenn grote aantaJIen mensen ten opzichte van andere mensen 
enn groepen gedrag gaan vertonen dat breekt met gedragsstandaarden 
waarr zij zich voorheen aan hielden, in het bijzonder wat betreft ge-
weldsbeheersingg en geweldpleging. In plaatsen in Anatolië waar Tur-
ken,, Koerden en Armeniërs lange tijd naast en door elkaar geleefd 
hadden,, keerden grote groepen van de beide eersten zich in het najaar 
vann 1895 met moorddadig geweld tegen de laatsten. Joden die gedu-
rendee generaties in tal van Duitse steden, stadjes en dorpen tamelijk 
ongehinderdd temidden van andere Duitsers hadden verkeerd, kregen 
vanaff  1933 te kampen met georganiseerde uitsluiting, publieke bedrei-
gingg en vernedering, geweld en verdrijving door groepen van die ande-
ree Duitsers. In Joegoslavische steden en streken waar Kroaten en Ser-
viërss bijna een halve eeuw overwegend zonder onderling geweld 
dooreenn gemengd woonden, keerden delen van beide bevolkingsgroe-
penn zich vanaf 1990 gewapenderhand tegen elkaar.18 

Inn alle gevallen werd door velen van degenen die met de geweldda-
dighedenn begonnen, gebroken met voorheen gangbare omgangsvor-
menn en gedragsstandaarden, maar het was geen volledige of complete 
breukk met alle voor hen geldende standaarden van geciviliseerd ge-
drag.. Ze transformeerden niet integraal van 'beschaafde' tot 'onbe-
schaafde'' mensen, of, zoals verwoord in een populaire zegswijze, 'van 
mensenn tot beesten', maar binnen een bepaalde context veranderden 
hunn gedragingen ten opzichte van bepaalde anderen, terwijl zij in an-
deree contexten gangbare geciviliseerde standaarden en gedragingen 
handhaafden.. Iets dergelijks geldt voor de betrokken samenlevingen 
alss geheel: er trad geen 'ineenstorting van de beschaving' op, laat staan 
datt er integraal 'een einde' aan kwam, maar er deden zich op aanzien-
lijk ee schaal verschijnselen en ontwikkelingen voor die afbreuk deden 
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aann de civilisatie terwijl tegelijkertijd in andere opzichten die civilisatie 
inn stand bleef.19 

Wanneerr deze redenering juist is, kan nog wel gesteld worden dat er 
sprakee is van 'omslagen' of 'wendingen', die kortere of langere tijd 
voortduren,, maar zal de conceptualisering gedifferentieerder moeten 
zijn.. Daartoe is het allereerst nodig, veel uitdrukkelijker nog dan Elias 
datt in zijn hoofdwerk gedaan heeft, te onderkennen en te onderstre-
penn dat processen van civilisering op alle niveaus van integratie — van 
individuelee mensen en groepen tot hele samenlevingen en beschavin-
genn - duurzaam en blijvend contingent zijn. Onlosmakelijk gebonden 
aann andere condities van het leven en samenleven kan de civilisatie-
graadd van mensen als individuen en als collectiviteiten wellicht het 
bestee beschouwd worden als een dynamisch evenwicht dat permanent 
enn inherent kwetsbaar is voor veranderingen in die condities. In het 
verlengdee hiervan verdient ook het inzicht dat elke civilisering op elk 
niveauu van integratie altijd ongelijkmatig en partieel is meer nadruk, 
dientt meer rekening te worden gehouden met de soms grote verschil-
lenn in civilisatiegraad tussen verschillende groepen binnen één samen-
leving,, en blijf t het van belang te beseffen dat de mate waarin mensen 
geciviliseerdd gedrag vertonen meestal in hoge mate varieert met de di-
rectee sociale context waarin ze zich bevinden. Pas wanneer we deze in-
zichtenn werkelijk verdisconteren, wordt het mogelijk meer te begrij-
penn van wat er met mensen en samenlevingen gebeurt tijdens 
episodenn van etnisch conflict en vervolging, van wat bepaalde mensen 
enn groepen elkaar of andere mensen en groepen dan kunnen aandoen, 
enn hoe het mogelijk is dat betrekkelijk gepacificeerde samenlevingen 
kunnenn veranderen in samenlevingen waarin aanzienlijke aantallen 
mensenn tot geweld overgaan en anderen met grote wreedheid gaan be-
jegenen. . 

Omm die inzichten te verdisconteren en dergelijke wendingen in het 
civilisatieprocess op het niveau van een bepaalde samenleving op een 
meerr gedifferentieerde wijze te kunnen conceptualiseren is het zinvol 
om,, naast het denken in termen van civilisatieprocessen op langere ter-
mijn,, voor de kortere termijn ook steeds te denken in termen van een 
dynamischee spanningsbalans tussen 'civiliserende' en 'deciviliserende' 
krachtenn en ontwikkelingen. Zoals eerder betoogd, wordt er dan uit-
drukkelijkk vanuit gegaan dat elk mens, elke groep en elke samenleving 
zowell  mogelijkheden tot 'civilisering' als tot 'decivilisering' kent, dat 
opp elk van deze integratieniveaus steeds impulsen en krachten in beide 
richtingenn voorkomen, en dat al naar gelang de omstandigheden en de 
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balanss tussen deze krachten daaruit ontwikkelingen kunnen resulteren 
diee voor kortere of langere tijd in onzeker evenwicht kunnen verkeren 
dann wel overwegend in de ene of de andere richting gaan.20 Uiteraard 
gaatt het hier om een algemene aanduiding van een conceptualisering 
mett attenderende functies. In afzonderlijke gevallen zal door onder-
zoekk moeten worden vastgesteld om welke omstandigheden het gaat, 
watt de balans van krachten is, welke ontwikkelingen daaruit resulte-
ren,, en hoe deciviliserende tendensen in bepaalde perioden de over-
handd kunnen krijgen op civiliserende, zoals in gedeelten van dit boek 
geprobeerdd is. 

Onderr bepaalde voorwaarden kan een eenmaal bereikte graad van 
civilisatiee gehandhaafd blijven en kan verdergaande civilisering van en 
inn een samenleving plaatsvinden, maar die voorwaarden kunnen ook 
zodanigg veranderen dat de algemene civilisatiegraad afbrokkelt en de 
civiliseringg in bepaalde opzichten stagneert of terugloopt. De winst 
vann het begrip 'decivilisering' ligt dan vooral daarin dat het die laatste 
mogelijkheidd uitdrukkelijk openhoudt en daarop attendeert. Daar-
doorr kan in principe ook recht gedaan worden aan het gegeven dat 
velee samenlevingen in alle delen van de wereld in de loop van hun ge-
schiedeniss en ontwikkeling één of meerdere malen fasen hebben door-
gemaaktt waarin deciviliserende krachten de overhand hadden op civi-
liserende.. Het gebruik van het concept kan ook helpen bij het beter 
begrijpenn en verklaren van de wording van dergelijke fasen. Het richt 
dee aandacht op dezelfde belangrijke verbanden die in de civilisatie-
theoriee gelegd zijn tussen civilisering en andere processen van maat-
schappelijkee verandering, maar in plaats van een veronderstelling en 
accentueringg van continuïteit wordt die continuïteit geproblemati-
seerdd en wordt de onderzoeker daardoor steeds weer gedwongen de 
werkingg van die verbanden nader te bezien en rekening te houden met 
dee mogelijkheid dat soortgelijke verbanden, afhankelijk van specifieke 
omstandighedenn en het ontwikkelingsstadium van de betrokken sa-
menleving,, tot uiteenlopende en ten dele aan elkaar tegengestelde con-
sequentiess kunnen leiden. 

Opp vele plaatsen in zijn werk heeft Elias benadrukt dat het civilisatie-
process op lange termijn grotendeels onbedoeld, ongepland en blind 
verloopt.. Dat inzicht is van fundamenteel belang maar het kan er ook 
toee bijdragen dat onderbelicht blijf t dat mensen van generatie op ge-
neratiee individueel en collectief altijd veel moeite moeten doen om 
standaardenn van geciviliseerd gedrag en daarmee de civilisering van 
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zichzelff  en hun samenleving in stand te houden en waar mogelijk en 
wenselijkk verder te ontwikkelen. Voor fasen waarin deciviliserende 
ontwikkelingenn domineren, geldt eveneens dat die ten dele be-
schouwdd kunnen worden als onbedoeld en ongepland. Uiteraard heeft 
niemandd heeft vantevoren beoogd, laat staan gepland, dat de Duitse 
samenlevingg tussen 1914 en 1945, het Ottomaanse rijk tussen 1870 en 
19233 en Joegoslavië vanaf 1985 een ernstige crisis zouden doormaken en 
err is alles voor te zeggen dergelijke perioden vooral te bestuderen van-
uitt een sociogenetisch gezichtspunt. Maar waar het processen van de-
civiliseringg betreft, is het tevens gewenst zoveel mogelijk te onderschei-
denn tussen deciviüsering als grotendeels onbedoelde consequentie van 
bepaaldee ontwikkelingen en doelbewust beoogde en georganiseerde 
deciviüsering.. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, kun-
nenn politieke elites en bewegingen vanuit velerlei motieven - het stre-
venn naar behoud of uitbreiding van machtsposities, naar materieel 
gewin,, of uit ideologische overtuiging — er soms welbewust naar stre-
venn geciviliseerde gedragsstandaarden en de verankering daarvan in in-
stitutiess en gewoonten te ondergraven en te niet te doen. Wanneer zij 
erinn slagen zich de staatsmacht toe te eigenen, zullen dergelijke decivi-
liseringsoflfensievenn effectiever zijn en over kunnen gaan in georgani-
seerdee destructie van mensen en groepen. Ook dat kan gelden als een 
belangrijkee conclusie, en toevoeging van het begrip 'deciviüsering' aan 
hett sociologisch begrippenarsenaal kan bijdragen aan meer systemati-
schee aandacht voor dergelijke ontwikkelingen. 

Hett werk van Eüas, en vooral zijn civilisatietheorie, heeft de afgelopen 
decenniaa internationaal veel aandacht getrokken en de belangstelling 
lijk tt nog steeds toe te nemen. Tegenwoordig zijn op allerlei plaatsen 
onderzoekerss uit verschillende disciplines doende zijn ideeën te bedis-
cussiërenn en toe te passen. Waar dat uiteindelijk toe zal leiden, valt nu 
nogg niet te voorzien, maar welke balans kunnen we opmaken van het 
gebruikk van de civilisatietheorie in de voorgaande hoofdstukken? 

Vooropgesteldd zij dat de theorie voor dit boek van grote en veelzijdi-
gee betekenis is geweest. Een groot deel zou niet geschreven zijn, al-
thanss niet zo geschreven zijn, zonder die theorie. De centrale proble-
matiekk van geweld en geweldsbeheersing is weliswaar niet direct 
ontleendd aan Elias' werk en in allerlei opzichten is ook inspiratie en in-
zichtt gezocht en gevonden bij andere auteurs uit de historisch-sociolo-
gischee traditie, maar invloeden van zijn denken zijn prominent aanwe-
zigg in nagenoeg alle hoofdstukken. In de hoofdstukken III tot en met 
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VI II  is stilzwijgend of met zoveel woorden uitgegaan van vraagstellin-
genn die rechtstreeks ingegeven zijn door de civilisatietheorie, is vrijelijk 
gebruikk gemaakt van door Elias gehanteerde begrippen en ontwikkel-
dee inzichten, en is in de verschillende gevallen van Nederland, Duits-
land,, het Ottomaanse rijk en Joegoslavië steeds gespeurd naar verban-
denn die in de theorie gelegd zijn, in het bijzonder naar samenhangen 
tussenn staatsvorming, pacificering en civilisering. Met uitzondering 
vann Nederland, waarvan de ontwikkeling op lange termijn redelijk 
correspondeertt met de in de theorie geschetste hoofdlijnen van het ci-
vilisatieproces,, is de keuze voor de andere gevallen niet hoofdzakelijk 
maarr wel mede ingegeven geweest door het besef dat het daar juist 
gingg om ontwikkelingen en verschijnselen die zeker op het eerste ge-
zichtt geheel strijdig leken te zijn met centrale veronderstellingen uit de 
theorie. . 

Dee vruchtbaarheid van Elias' theorie ligt echter niet alleen in het ge-
nererenn van vragen, in de voornaamste concepten, en in het attende-
renn op samenhangen waar voorheen weinig aandacht voor was, maar 
voorall  in de reikwijdte. Opgesteld op basis van onderzoek van de 
West-Europesee ontwikkeling op lange termijn en, zoals herhaaldelijk 
geblekenn is, in sommige opzichten daar ook door getekend en tot op 
zekeree hoogte daaraan gebonden, bevat de theorie een aantal samen-
hangendee algemene beweringen die in dit boek vanuit historisch-so-
ciologischh perspectief toegepast zijn op bepaalde facetten van de lange-
termijnontwikkelingg van Nederland, Duitsland, het Ottomaanse rijk 
enn Joegoslavië en in de laatste drie gevallen in het bijzonder gebruikt 
zijnn ter bestudering van perioden van vervolging en etnisch conflict. 
Dee vraag is in hoeverre de theorie op grond daarvan bijstelling of uit-
breidingg behoeft. 

Allereerstt zij nogmaals geconstateerd dat de theorie in veel opzich-
tenn heel globaal is. Een voordeel daarvan is dat de theorie, net als ande-
ree veelomvattende historisch-sociologische theorieën, goed kan funge-
renn als een ruim, interpretatief en attenderend kader. Maar wanneer de 
theoriee geconfronteerd wordt met de ontwikkeling van bepaalde con-
cretee samenlevingen komen in eerste instantie toch vooral variaties en 
verschillenn naar voren en ontstaat behoefte aan meer specifieke histo-
risch-sociologischee redeneringen om bepaalde ontwikkelingen te kun-
nenn begrijpen en te verklaren. Zo is bijvoorbeeld het staatsvormings-
process in de diverse gevallen op heel verschillende wijze verlopen. In 
hett geval van Nederland is gebleken dat een gedecentraliseerde staats-
organisatiee onder leiding van overwegend burgerlijke elites gedurende 
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enkelee eeuwen heeft bijgedragen aan een hoge mate van pacificering 
vann de samenleving. In het Ottomaanse imperium daarentegen heeft 
eenn gecentraliseerde staat onder overwegende leiding van krijgerselites 
eeuwenlangg wel een zekere mate van pacificatie gebracht, maar heeft 
diee staat ook sterk bijgedragen aan het voortduren van omvangrijk ex-
ternn en intern geweld. De Joegoslavische staat, ontstaan uit oorlogs-
condities,, heeft in zijn korte geschiedenis twee fasen van bittere bur-
geroorlogg gekend en bestaat nu niet meer. Kortom, het algemene 
verbandd dat in de theorie gelegd wordt tussen staatsvorming, gewelds-
monopoliseringg en pacificering behoeft steeds nader onderzoek en be-
redeneringg en blijkt soms wel, maar soms ook niet of minder op te 
gaan. . 

Volgenss een ander algemeen verband uit de theorie dwingen func-
tiedelingg en sociale differentiatie op termijn tot een meer gelijkmatige 
wederzijdsee afhankelijkheid van allen. Nu kan bijvoorbeeld voor 
Duitslandd beargumenteerd worden dat met de industrialisatie vanaf 
dee tweede helft van de 19e eeuw voortgezette functiedeling, sociale dif-
ferentiatiee en de verlenging van interdependentieketens in volle gang 
warenn en ook tekenen van toenemende wederzijdse afhankelijkheid 
ontbrakenn niet, maar toch behield de adel nog zeer lang een geprivile-
gieerdee machtspositie, bleek later een regime mogelijk dat tot op grote 
hoogtee brak met alle erkenning van gelijkmatige wederzijdse afhanke-
lijkheid,, en is pas daarna een samenleving ontstaan waarin het verband 
lijk tt op te gaan. Ook hier kunnen weer alleen nader onderzoek en be-
redeneringg uitsluitsel geven en klopt het verband deels wel, maar deels 
ookk niet. 

Ditt zijn slechts twee voorbeelden maar hetzelfde geldt eigenlijk voor 
allee andere generalisaties uit de theorie. Indachtig het motto van 
Eugenn Weber bij dit hoofdstuk kan gesteld worden dat ze op zijn best 
alleenn in algemene zin waar zijn: het zijn belangrijke en plausibele ver-
bandenn maar hoe, waar en wanneer ze opgaan, zal steeds opnieuw on-
derzochtt en beargumenteerd moeten worden. Eén en ander betekent 
niett dat de civilisatietheorie 'weerlegd' is, zoals vanuit sciëntistisch per-
spectieff  wellicht gemeend zou kunnen worden, maar wel kan gecon-
cludeerdd worden dat de theorie bij toepassing op de ontwikkeling van 
specifiekee samenlevingen binnen en buiten Europa in elk afzonderlijk 
gevall  nadere aanvulling en bijstelling zal behoeven. 

Eenn behoefte aan uitbreiding van het theoretisch perspectief heeft 
zichh in dit boek vooral doen voelen bij de studie van etnisch conflict en 
vervolging.. Ook in dat verband kan de civilisatietheorie attenderend 
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werkenn en vragen van centraal belang opleveren, maar voor het begrij-
penn en verklaren van dergelijke ontwikkelingen biedt de theorie wei-
nigg direct houvast. Gedeeltelijk is daarin voorzien door toepassing van 
hett model van De Swaan en geven de hier gemaakte kanttekeningen 
bijj  aspecten van Elias' benadering en het gebruik van het begrip 'deci-
vilisering'' een richting aan waarin verder gedacht en gewerkt kan wor-
den,, maar daarmee zijn nog lang niet alle belangrijke vragen omtrent 
etnischh conflict en vervolging beantwoord. Zeker is wel dat voorzover 
vragenn zijn beantwoord en inzichten zijn geboden, dat mede aan de 
theoriee te danken is geweest, die niet alleen attenderend, maar ook 
provocerendd heeft gewerkt. 

4 .. OVER NATIONALISM E EN GEWELD 

Groeiendd radicaal nationalisme en toenemend politiek geweld waren 
tweee gemeenschappelijke trekken van de overigens in veel opzichten 
verschillendee crises waarin het Ottomaanse rijk, Duitsland en Joego-
slavië,, respectievelijk vanaf omstreeks 1870, 1914 en 1985, kwamen te 
verkeren.. Beide verschijnselen zijn van een andere orde, maar hielden 
inn deze perioden duidelijk verband met elkaar: aan de ene kant werd 
hett nationalisme versterkt door tussenstatelijk en binnenstatelijk ge-
weldd en aan de andere kant bevorderde het nationalisme weer geweld 
tegenn bepaalde groepen binnen de samenlevingen. Nationalisme en 
geweldd kunnen ook beschouwd worden als krachten die bijdragen aan 
deciviliseringg en ze speelden in de drie betrokken gevallen een stuwen-
dee rol in het gehele proces dat uitmondde in vervolging en etnisch 
conflict.. Het doel is hier om in algemene termen concluderend toe te 
lichtenn waarom dat zo is en hoe beide als deciviliserende krachten fun-
geren. . 

Bijj  de conceptualisering van het lange-termijnproces van natievor-
mingg in hoofdstuk II is als een van de belangrijke aspecten naar voren 
gebrachtt dat natievorming zowel een proces is van interne integratie 
enn insluiting als van externe afgrenzing en uitsluiting, sociaal, cultureel 
enn territoriaal. Naties vormen en differentiëren zich ten opzichte van 
elkaarr en collectieve ervaringen van strijd tegen andere naties hebben 
veelall  natievorming gestimuleerd. De pendant van dit grotere proces 
opp individueel en groepsniveau is aan de orde geweest bij de bespre-
kingg van het nationalisme als sentiment: het nationalistisch wij-gevoel 
houdtt zowel een positief sentiment van verbondenheid als een negatief 
sentimentt van uitsluiting in, het kan tegelijkertijd sentiment én res-

382 2 



CONCLUSIES S 

sentimentt zijn. Hoe sterk het nationalistisch wij-gevoel is en welke 
componentt in bepaalde tijden in specifieke gevallen de overhand 
heeft,, is mede afhankelijk van de perceptie van verschillen in macht en 
prestigee tussen de eigen natie en relevante andere. In naties waarin op 
grotee schaal het besef bestaat achtergebleven of achtergesteld te zijn, of 
diee lange tijd geleden hebben onder overheersing door andere naties, is 
hett nationalisme vaak sterk gekleurd door ressentiment en rancune. 
Ookk bij de discussie over nationalisme als ideologie en over de twee 
onderscheidenn varianten van nationalistische ideologie is ingegaan op 
ditt facet. Juist de extreme of radicale variant is in hoge mate emotio-
neell  geladen, benadrukt de affectieve identificatie van mensen met 
hunn natie, en is gepreoccupeerd met afbakening en afgrenzing in aller-
leii  opzichten. In termen van De Swaan wordt de basis van dit alles ge-
vormdd door de continuïteit en dynamiek van groepsvorming — in dit 
verbandd 'naties' - waarin bij mensen het gevoel ontstaat dat sommigen 
'hetzelfde'' zijn en anderen daarentegen 'heel verschillend'. 

Dezee inzichten kunnen op grond van de bestudeerde episoden van 
etnischh conflict en vervolging nog wat verder uitgewerkt worden. 'Na-
ties'' zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw voor steeds meer mensen 
dee grootste sociale formaties geworden waarmee zij zichzelf tamelijk 
vanzelfsprekendd identificeren en waarmee zij geïdentificeerd worden. 
InIn historisch perspectief gezien gaat het overigens, zoals eerder uiteen-
gezet,, om een tamelijk recente ontwikkeling. Mensen die zichzelf reke-
nenn tot een 'natie' zullen anderen die ook deel uitmaken van die 'natie' 
duss in een aantal fundamentele opzichten in de regel beschouwen als 
mensenn die 'hetzelfde' zijn als zij, als mensen met globaal soortgelijke 
gevoelighedenn en gedragsstandaarden. Dat houdt ook in dat de meeste 
mensenn ten opzichte van de meeste anderen binnen dezelfde sociale 
formatiee het in die formatie gangbare geciviliseerde gedrag zullen ver-
tonenn en dat ook van die anderen verwachten. Ook waar het de in ge-
woonten,, normen en instituties verankerde inhibities voor geweld 
betreft,, en zo wordt gezamenlijk een bepaald niveau van geweldsbe-
heersingg gehandhaafd. 

Maarr dit alles kent ook grenzen: mensen die tot andere 'naties' be-
horen,, zijn in de perceptie van velen immers 'heel verschillend'. Van 
henn wordt verondersteld dat zij in meerdere of mindere mate andere 
gevoelighedenn en andere gedragsstandaarden hebben, en dat zij er-
kendd worden als gelijkwaardige mensen is niet vanzelfsprekend, vaak 
wordenn zij niet of in mindere mate als zodanig beschouwd. Door de 
minderr sterke identificatie is de gevoeligheid voor hun lotgevallen en 
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hunn leed dienovereenkomstig veelal geringer dan voor de lotgevallen 
enn het leed van degenen die beschouwd worden als 'eigen' mensen. 
Hett is evenmin vanzelfsprekend dat zij met hetzelfde geciviliseerde ge-
dragg tegemoet getreden worden als leden van de eigen groep. Juist 
omdatt zij geacht worden daar niet of niet langer toe te behoren, kun-
nenn de voorschriften van het geciviliseerde gedrag ten opzichte van 
henn in mindere mate of in het geheel niet van toepassing geacht wor-
den.. Ook de binnen de eigen groep geldende inhibities voor geweld 
kunnenn daarbuiten hun remmende werking verliezen. De geldigheid 
vann geciviliseerd gedrag stuit als het ware op grenzen, ondergaat beper-
kingen,, en onder bepaalde omstandigheden kan dan onder invloed 
vann extreem nationalisme toenemende decivilisering van gedragsstan-
daardenn optreden en deciviliserend gedrag wijdverbreid raken. De hier 
inn algemene termen geformuleerde mechanismen zijn in verschillende 
gedaantenn in de drie gevallen duidelijk waarneembaar. 

Dee Ottomaanse samenleving was geen nationale samenleving. Het 
lange-termijnprocess van natievorming, beschouwd naar de vijf facet-
tenn die in hoofdstuk II onderscheiden zijn, verkeerde tegen het einde 
vann de 19e eeuw op het niveau van het rijk als geheel nog in een pril 
stadium.. De mate van integratie tussen de sociale lagen en de diverse 
bevolkingsgroepen,, tussen de regio's, en tussen de heersende elites en 
dee overheersten was bescheiden, van één gestandaardiseerde cultuur 
wass geen sprake, en een nationale Ottomaanse identiteit ontbrak. Ook 
opp het niveau van de etnisch-cultureel verschillende bevolkingsgroe-
penn binnen het rijk was natievorming in deze zin nog weinig gevor-
derd,, maar wel bestonden op dat niveau duurzame vormen van collec-
tieff  zelfbesef en identificatie in etnisch-culturele en religieuze termen, 
onderr de minderheden onder meer in stand gehouden door de 'mil-
let'-structuurr en onder de dominante Turkse bevolking mede gete-
kendd door superioriteitsgeloof en bevorderd door de lange traditie van 
oorlogenn tegen 'anderen'. De traditionele scheidslijnen tussen de be-
volkingsgroepenn binnen het rijk belemmerden onderlinge identifica-
tie. . 

Hett moderne begrip 'natie', zoals dat rond 1870 door de Jonge Ot-
tomanenn werd ingevoerd, was nieuw voor de toenmalige Ottomaanse 
samenlevingg en het door hen uitgedragen 'Ottomanisme' was deels 
geïnspireerdd door de gematigde 'rationele' variant van nationalisme uit 
dee Europese traditie. Onder meer zouden allen binnen het Ottomaan-
see rijk als staatsburgers gelijke rechten dienen te krijgen. Uiteraard im-
pliceerdee ook deze visie, zoals elke nationalistische opvatting, afgren-
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zingg naar buiten toe, maar binnen het rijk werd althans in principe ge-
lijkwaardigee insluiting van allen beoogd. In de decennia daarna vond 
hethet Ottomanisme enige verbreiding en aanhang onder de geletterde 
elitess van de verschillende bevolkingsgroepen en in 1908 kwam het 
kortstondigg tot bredere uitingen van steun, maar het is aannemelijk 
datdat onder de grote massa van de agrarische en grotendeels ongeletterde 
bevolkingg pre-nationale etnisch-culturele en religieuze dimensies van 
collectievee en individuele identiteit en daardoor bepaalde scheidslijnen 
dominantt bleven. Zowel de breuklijnen waarlangs de interne geweld-
dadigee conflicten in de laatste decennia van de 19e eeuw plaatsvonden 
alss het door het regime van Abdul Hamid gepraktiseerde 'islamisme', 
datdat veel meer aansloot op de traditie dan het 'Ottomanisme', wijzen 
daarr ook op. 

Dee opkomst van het seculiere Turkse nationalisme dat zich omst-
reekss 1900 als ideologie en beweging duidelijker begon af te tekenen, 
luiddee een nieuwe fase in. In de meer gematigde versies was nog een 
zekeree verwantschap met Ottomanisme, maar in de meer radicale va-
riantt stond Turks etnisch nationalisme centraal. Daarin werd het 
Ottomaansee rijk als exclusief Turks of'Turaans' gedefinieerd. In deze 
ideologischee perceptie werd het bestaan van etnisch-cultureel verschil-
lendee minderheden niet langer erkend noch getolereerd, voor hen was 
geenn plaats meer binnen het rijk, zij dienden sociaal en cultureel en 
tenslottee ook territoriaal buitengesloten te worden. Zoals we zagen, 
werdd de radicalisering van het Turkse nationalisme in de hand gewerkt 
doorr de toenmalige internationale verwikkelingen en de voor het rijk 
ongunstigg verlopende oorlogen, en na 1909 en opnieuw na 1913 kregen 
inn het staatscentrum civiele en militaire leiders met extreme Turks na-
tionalistischee opvattingen de overhand. Terwijl hun perceptie en de 
doorr hen gevolgde politiek in hoge mate bepaald werden door deze se-
culieree ideologische visie, konden zij niettemin gehoor vinden bij de 
destijdss in meerderheid nog veel meer traditioneel georiënteerde Turk-
see bevolkingsgroep. Juist de sterke accentuering van de etnische di-
mensiee sloot aan bij het in brede lagen levende zelfbesef waarin die di-
mensiee altijd al prominent aanwezig was geweest en zo kon in een in 
veell  opzichten nog pre-nationale samenleving mobilisering op basis 
vann dergelijk diffuus 'nationalistisch sentiment' plaatsvinden. Hier-
doorr werd de decivilisering van de verhoudingen tussen de bevolkings-
groepenn in het Ottomaanse rijk bevorderd en versterkt: met Ottoma-
nismee en islamisme werd gebroken en in de van hogerhand 
georganiseerdee campagnes van Turkificatie werden vooral de niet-isla-

385 5 



CIVILISERINGG EN D EC IVI LI SE RI NG 

mitischee minderheden van Grieken, Joden, Armeniërs en Syrische 
christenenn binnen het rijk collectief verdacht gemaakt, belasterd, be-
dreigdd en buitengesloten. Traditioneel waren zij al nooit als gelijkwaar-
digg beschouwd en was hun menselijkheid slechts in beperkte mate er-
kend,, nu werden ook de laatste zwakke inhibities voor daadwerkelijke 
massalee beroving en gewelddadige bejegening geslecht. De Armeniërs 
werdenn daarvan het voornaamste slachtoffer. 

Inn het geval van Duitsland was in dezelfde tijd, rond 1900, het pro-
cess van natievorming op het niveau van het rijk als geheel een ein-
dweegss gevorderd, zoals gedetailleerd beschreven in hoofdstuk IV. On-
dankss structurele problemen in de natievorming en het voortduren 
vann dynastieke aspecten, had Duitsland toen vele trekken van een na-
tionalee staatssamenleving verworven. Zeker in vergelijking met het 
Ottomaansee rijk kende het land ook nauwelijks een problematiek van 
minderheden:: de percentages anderstaligen waren gering en de nume-
riekk kleine joodse minderheid was in meerderheid geassimileerd. Toch 
warenn de hierboven geformuleerde mechanismen ook in dit geval 
werkzaam.. In de laatste decennia van de 19e eeuw waren in het Duitse 
nationalismee als ideologie, beweging en collectief sentiment radicale 
schakeringenn sterk vertegenwoordigd en daarin overheerste een preoc-
cupatiee met de identiteit en zuiverheid van 'het volk' en met afgren-
zingg ten aanzien van vijandig geachte 'vreemde' anderen in binnen- en 
buitenland.. In het toenemende anti-semitisme en de afkeer van 'inter-
nationalisme'' en 'kosmopolitisme' lagen nationalistisch sentiment en 
ressentimentt dicht bij elkaar. Door de Eerste Wereldoorlog nam de ra-
dicaliseringg van het nationalisme toe en werd gebroken met de gecivi-
liseerdee gedragsstandaard van geweldsonthouding. Fundamenteel her-
stell  van die standaard onder Weimar bleef uit, en onder het regime dat 
vanaff  1933 Duitsland overheerste waren extreem exclusivistisch en in-
tolerantt nationalisme en toenemende geweldpleging onlosmakelijk 
mett elkaar verstrengeld, met desastreuze consequenties voor allen die 
buitenn de nationaal-socialistische definitie van de Duitse natie vielen 
enn vanuit die perceptie als 'vijanden' gebrandmerkt werden. Hun 
menselijkheidd werd niet erkend of actief ongedaan gemaakt, zij golden 
alss 'ondermensen' tegen wie elke vorm van gedeciviliseerd gedrag ge-
permitteerdd was. 

Joegoslaviëë is in zekere zin mede ten onder gegaan door een gebrek 
aann Joegoslaven. Hoewel het proces van natievorming zeker in de de-
cenniaa voor 1980 belangrijke impulsen kreeg, was het toch nog niet ver 
gevorderd.. Slechts een gering percentage van de bevolking beschouw-
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dee zichzelf als 'Joegoslaaf', de identificatie met de Joegoslavische staat 
alss geheel was zwak, en de meesten zagen zichzelf primair als Serviër, 
Kroaatt of Sloveen of als behorend tot een der andere 'naties' of etnisch-
culturelee groepen waaruit de bevolking was samengesteld. In deze zin 
wass de situatie in Joegoslavië meer verwant aan die in het Ottomaanse 
rijkk rond 1900 dan aan die in Duitsland in het begin van de 20e eeuw. 
Vanaff  de eerste vorming van de staat hadden grote delen van de ver-
schillendee bevolkingsgroepen ambivalente gevoelens ten opzichte van 
elkaarr gekoesterd. Door de historische ervaringen van de 20e eeuw, de 
gelijktijdigee institutionalisering én taboeïsering van 'nationale' ver-
schillenn onder het communistisch regime, en het voortduren van on-
gunstigee stereotypen over en weer, werd daar in de loop der tijd weinig 
aann afgedaan. Met het definitieve verval van het communisme in de 
jarenn '80 wisten oude en nieuwe politieke elites in de republieken al-
thanss snel over te schakelen op nationalisme als ideologie en sentiment 
waarvoorr zij onder de verschillende bevolkingsgroepen ook ruim ge-
hoorr vonden. Weliswaar speelden steeds doelgerichte manipulatie van 
'volksgevoelens'' en georganiseerde campagnes van 'nationalisering' van 
bovenaff  een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Joegoslavische 
crisis,, maar het blijf t opvallend hoe gemakkelijk de diverse groepen 
politiekee ondernemers met hun nationalistische banieren binnen de 
verschillendee bevolkingsgroepen grote aantallen volgelingen wisten te 
verwerven.. Zonder vele aanknopingspunten in al aanwezige overgele-
verdee collectieve voorstellingen en ervaringen was dat niet mogelijk 
geweest. . 

Dee ontwikkeling van Joegoslavië in de laatste twee decennia geeft 
alss het ware in miniatuur een scherp beeld van de wijzen waarop naties 
zichh ten opzichte van elkaar vormen en nationalismen in wisselwer-
kingg met elkaar kunnen radicaliseren. Het groeiend Albanees nationa-
lismee in Kosovo gaf in het begin van de jaren '80 een impuls aan de 
toenemendee manifestaties van Servisch nationalisme, die weer stimu-
lerendd werkten op de Sloveense en Kroatische nationalismen, waarvan 
dee mobilisatie weer het Servische nationalisme versterkte, en zo verder 
inn een circulaire causaliteit waar zich uiteindelijk vrijwel geen enkele 
groepp in Joegoslavië nog aan wist te onttrekken. 

All ee betrokken nationalismen behoorden, zij het niet zonder varia-
ties,, overwegend tot de extreme variant waarin onder meer collectieve 
nationalee zelfverheffing ideologisch en praktisch hand in hand gaat 
mett collectieve minachting voor andere naties. Dat houdt al een laten-
tee dispositie tot desidentificatie met 'anderen' in, zij worden niet be-
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schouwdd als gelijkwaardig geciviliseerde mensen, aan hen is men niet 
hetzelfdee respect verschuldigd als aan leden van de eigen groep, en als 
hett zo uitkomt kan men hen ook op deciviliserende wijze bejegenen. 
Naarmatee het proces van desintegratie vorderde en gewelddadige inci-
dentenn frequenter werden, werd die latente dispositie bij velen daar-
doorr geactiveerd: over en weer ontkende men in toenemende mate el-
kaarss menselijkheid, kregen fantasiegeladen collectieve voorstellingen 
overr elkaar meer en meer mensen in hun ban en verloren de inhibities 
voorr geweld hun remmende werking. 

Inn het geval van Joegoslavië is ook waarneembaar hoe geweld op 
zichzelff  decivilisering bevordert. Binnen de 'emotionele driehoek' tus-
senn welwillendheid, onverschilligheid, en vijandschap waarin alle be-
trekkingenn tussen mensen zich afspelen, vormt geweld een uiterste in 
watt mensen elkaar kunnen aandoen.21 Eenmaal met geweld bejegend 
krijgenn mensen, individueel en collectief, dan ook te maken met sterke 
impulsenn om ook in het eigen gedrag geciviliseerde gedragsstandaar-
denn op te geven. In de omstreden gebieden, merendeels door leden 
vann verschillende bevolkingsgroepen bewoond, verdween de publieke 
ordee van weleer in een draaikolk van decivilisering. Integrale genocide, 
zoalss die in het Ottomaanse rijk en in Duitsland plaatsvond, bleef uit, 
maarr de 'etnische zuiveringen' en politieke massamoorden hadden on-
miskenbaarr genocidale trekken. Opnieuw had de combinatie van 
groeiendd radicaal nationalisme en toenemend geweld voor zeer velen 
dodelijkee gevolgen. 

Inn de Nederlandse geschiedenis is extreem nationalisme altijd een 
marginaall  verschijnsel geweest, maar toch is ook voor Nederland het 
verbandd tussen de grenzen van de eigen civilisatie en daardoor vermin-
derdee inhibities voor geweld aanwijsbaar. Nederlanders hebben in de 
19ee en 20e eeuw vooral periodiek geweld uitgeoefend in de door hen 
overheerstee koloniale gebieden, tegen mensen met ten dele andere en 
niett als gelijkwaardig beschouwde standaarden van geciviliseerd ge-
drag.. En in het actief meewerken van Nederlanders aan de vervolging 
vann de Nederlandse Joden in de oorlogsjaren, in de betrekkelijke 
zwaktee van de weerstand die tegen die vervolging geboden is, en in de 
wijdverbreidee onverschilligheid voor hun lot, is iets te onderkennen 
vann de geringere identificatie met mensen die grotendeels als 'hetzelf-
de',, maar in de ogen van velen toch ook als 'anders' werden be-
schouwd. . 

Tenslottee zij hier nog uitdrukkelijk gewezen op een tweetal aspecten 
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vann etnisch conflict en vervolging die in het voorgaande wel genoemd 
zijn,, maar misschien onvoldoende belicht zijn gebleven. In alle geval-
lenn bestond er verschil in religie tussen de betrokken groepen van da-
derss en slachtoffers en speelde dat verschil ook een rol in de collectieve 
beeldvormingg en bij het trekken van de scheidslijnen waarlangs con-
flictflict  en vervolging gestalte kregen. Zelfs in het geval waarin veel van de 
slachtofferss zelf geen religie waren toegedaan, zoals voor vele Duitse 
Jodenn gold, werd hen door de daders een religieuze identiteit toege-
schrevenn en werden zij op basis daarvan tot vervolgden gemaakt. In te-
genstellingg tot de universalistische aanspraken van de wereldgodsdien-
stenn kan hier geconcludeerd worden dat sterke identificatie met een 
bepaaldee religie kennelijk vooral ook een diepliggende dispositie tot 
desidentificatiee met mensen van een andere religieuze overtuiging te-
weegbrengt. . 

Eenn tweede opvallend aspect is dat in alle gevallen voorafgaand aan 
geweldd en vervolging in de beeldvorming door de daders van de 
slachtofferss aan de laatsten collectief intenties tot overheersing, geweld 
off  zelfs genocide werden toegedicht. Zoals bekend, werd in het anti-
semitismee in Europa vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw de collec-
tievee fantasie van joodse overheersing sterker en in het nationaal-socia-
lismee werd deze overheersing als vaststaand feit aangenomen, waarbij 
Duitslandd en de Duitsers als slachtoffers van deze overheersing werden 
voorgesteld.. Ook in het Ottomaanse rijk bestond onder Turken een 
soortgelijkee fantasie over Armeniërs, zoals bijvoorbeeld bleek uit de 
visiee van Abdul Hamid, de verdachtmakingen die gebruikt werden om 
dee Turkse bevolking aan te zetten tot anti-Armeense pogroms, en de 
doorr Morgenthau aangehaalde en aan het slot van hoofdstuk V geci-
teerdee woorden van Talaat. Ook hier werden de Turken als bedreigde 
slachtofferss ten tonele gevoerd en werden aan de Armeniërs kwaadaar-
digee intenties toegeschreven. In het Servisch Memorandum, tenslotte, 
datt door Milosevic en de zijnen als politiek programma werd overge-
nomen,, figureert dezelfde beeldvorming. Servië en de Serviërs waren 
achtergesteld,, gerechtvaardigde Servische belangen waren onderge-
schiktt gemaakt aan die van Kroatië en Slovenië, en Serviërs buiten Ser-
viëë dreigden het slachtoffer te worden van genocide. Wat in al deze 
beeldvormingg steeds weer treft, is het samengaan van afgunst en angst, 
vann toegeschreven superioriteit aan 'anderen' en gepercipieerde inferi-
oriteitt van de 'eigen' groep. Kennelijk vormt die combinatie een 
vruchtbaree voedingsbodem voor de gevoelens van groepshaat die zich 
bijj  etnisch conflict en vervolging zo duidelijk manifesteren. Wat uiter-
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aardd ook treft, is de projectieve omkering van rollen die onder meer le-
gitimerendee en rationaliserende functies vervult voor het eigen gedrag: 
tegenoverr 'anderen' die zoveel kwaads in de zin hebben, is eigenlijk 
alless toegestaan. 

Maarr naast deze elementen van projectieve fantasie weerspiegelt de 
beeldvormingg ook een aspect van de realiteit. In het laatste kwart van 
dee 19e eeuw was de maatschappelijke emancipatie, de materiële voor-
uitgangg en de culturele ontwikkeling van Armeniërs en Joden duide-
lij kk toegenomen, en in Joegoslavië waren Slovenië en Kroatië ook in 
feitee welvarender geworden dan Servië. Ook dat ligt besloten in de 
beeldvorming:: een diepe weerzin tegen de emancipatie van andere 
groepenn die voorheen meer ondergeschikt waren aan de eigen groep, 
enn die kan uitmonden in het collectieve streven die emancipatie met 
allee mogelijke middelen weer ongedaan te maken. Het risico op een 
dergelijkee ontwikkeling lijk t het grootst in samenlevingen die niet 
meerr in het traditionele agrarische stadium verkeren, waar processen 
vann modernisering op gang zijn gekomen die sommigen meer begun-
stigenn dan anderen, maar die ook nog niet vérgaand gemoderniseerd 
zijn.. In elk geval kan het bestaan van dit type collectieve fantasieën 
overr minderheden onder gevestigde meerderheden beschouwd wor-
denn als een indicatie van mogelijk toekomstig geweld tegen die min-
derheden. . 

5.. EPILOOG: BESCHAVINGSTEKORTEN EN PREVENTIE 

InIn de aanhef van de Conventie ter Voorkoming en Bestraffing van de 
Misdaadd van Genocide, die bijna 52 jaar geleden, in december 1948, 
doorr de Verenigde Naties werd aangenomen, wordt genocide aange-
duidd als 'an odious scourge' waarvan de mensheid bevrijd dient te wor-
denn en die veroordeeld wordt door 'the civilized world'.22 Zonder te 
twijfelenn aan de intenties achter deze retorische woorden, is de om-
schrijvingg 'een weerzinwekkende gesel van de mensheid' bij nader in-
zienn een mystificatie en is de veronderstelling dat genocide afgewezen 
wordtt door 'de beschaafde wereld' tot op heden meer een wensbeeld 
dann werkelijkheid. 

Genocidee en daaraan verwante gevallen van massamoord zijn geen 
vann buitenaf komende verschrikkingen voor de mensheid, maar ui-
terstt destructieve vormen van geweld die sommige groepen mensen in 
bepaaldee samenlevingen onder bepaalde condities doelbewust tegen 
anderee groepen mensen uitoefenen. De vele gevallen van genocide en 
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massamoordd die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn 
voorgekomen,, logenstraffen op zichzelf al de in de Conventie geuite 
veronderstellingg dat de wereld beschaafd zou zijn. Op zijn hoogst kan 
gezegdd worden dat de mensheid als geheel in een proces van ongelijk-
matigee civilisering verkeert. 

Dee gedachte dat die verondersteld beschaafde wereld genocide 
veroordeeltt en metterdaad voorkomt en bestraft, zoals in de Conven-
tiee overeengekomen werd, is slechts tot op beperkte hoogte juist. Er 
iss geen sprake van een breed gedragen streven naar preventie in de in-
ternationalee politiek en in een studie uit 1985 over de werking van de 
Conventiee constateerde Kuper dat tot dan toe 'de Genocide Conven-
tiee (..) wat betreft de bestraffing van de misdaad vrijwel volledig inef-
fectieff  is geweest'.13 Hij wijt die ineffectiviteit naast andere funda-
mentelee gebreken van de Conventie en de destijds nog bestaande 
wereldwijdee patstelling van de Koude Oorlog vooral aan de bepaling 
inn de Conventie dat berechting van verdachten in eerste instantie 
plaatss dient te vinden door een bevoegde rechtbank van de staat bin-
nenn wiens territorium de genocide heeft plaatsgevonden. Gezien het 
feitt dat in alle gevallen van genocide en politieke massamoord de 
staatsoverheidd zelf verantwoordelijk is voor het geweld dan wel direct 
medeplichtigg is, is afdoende berechting door diezelfde staatsoverheid 
onwaarschijnlijkk en ongeloofwaardig. Alsof men een misdadiger zou 
vragenn zichzelf te berechten en zelfde strafmaat vast te stellen. 

Nu,, vijftien jaar later, is Kuper's constatering uit 1985 nog steeds 
goeddeelss juist, al zijn er tekenen die wijzen op enige verbetering van 
dee situatie. Het einde van de Koude Oorlog biedt in principe nieuwe 
mogelijkhedenn voor meer internationale samenwerking, ook wat be-
treftt het voorkómen en bestraffen van genocide. Het veroordelen van 
politiekee repressie en massamoord en het opkomen voor mensenrech-
tenn is voor een aantal staten een belangrijker onderdeel geworden van 
hunn buitenlandse politiek. Daarnaast hebben individuele activisten en 
niet-gouvernementelee organisaties voor mensenrechten de afgelopen 
decenniaa repressie en vervolging in tal van gevallen steeds opnieuw 
onderr de publieke aandacht gebracht. De recent door de Verenigde 
Natiess ingestelde tribunalen voor Rwanda en Joegoslavië functione-
ren,, zij het niet zonder tekortkomingen, en het is niet uitgesloten dat 
dee discussie over een permanent internationaal tribunaal uiteindelijk 
zall  resulteren in de daadwerkelijke instelling van zo'n hof door de Ver-
enigdee Naties. Toch moet al bij al geconstateerd worden dat datgene 
watt in de laatste halve eeuw internationaal bereikt is, waar het het 
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voorkomenn en bestraffen van genocide en politieke massamoord be-
treft,, zeer bescheiden is. 

Watt kan daar aan het slot van deze studie nog aan worden toege-
voegd?? Het opstellen van een lijst van desiderata kan gemakkelijk uit-
mondenn in een utopisch betoog en is daarom weinig zinvol, maar en-
kelee overwegingen lijken hier toch op hun plaats. 

Err is weinig reden voor groot optimisme. In de 20e eeuw is steeds 
opnieuww gebleken dat dan weer hier, dan weer daar, grote groepen 
mensenn het slachtoffer zijn geworden van door anderen georganiseer-
dee vervolging en massamoord. In dit boek is dat onder meer in ver-
bandd gebracht met de structuur en dynamiek van het wereldstatenstel-
sell  en de daarbinnen vigerende concurrentie, met het optreden van 
autocratischee en gewelddadige politieke elites met extreem nationalis-
tischee opvattingen die zich staatsmacht hebben toegeëigend, met pola-
risatieprocessenn tussen naties en soortgelijke groepen, en met proces-
senn van civilisering en decivilisering. 

Dezee gegevenheden en condities kunnen ook beschouwd worden 
alss 'beschavingstekorten' van de mensheid in het huidige stadium van 
ontwikkeling.. Tussen staten en binnen staten worden tegenstellingen, 
conflictenn en geweld nog vaak gebrekkig en onvoldoende beheerst. De 
gedragsstandaardenn van politieke en militaire elites in grote delen van 
dee wereld laten veel te wensen over. Bevolkingsgroepen overal ter we-
reldd zijn er vaak nog nauwelijks aan toe elkaar als gelijkwaardige men-
senn te beschouwen en daadwerkelijk eikaars recht op leven en bestaan 
tee erkennen. Hoewel er, in woorden van De Swaan, zeker gesproken 
lijk tt te kunnen worden van toenemende 'identificatie in uitdijende 
kring',, zijn die identificaties tegelijkertijd 'nog steeds heel schaars, fra-
giell  en voorlopig'.14 Gezien deze condities, waarvan aangenomen kan 
wordenn dat zij ook in de komende eeuw grotendeels zullen voortdu-
ren,, zullen ook in de toekomst gevallen van collectieve vervolging en 
vernietigingg blijven plaatsvinden. 

Maarr er is ook geen reden voor volstrekt pessimisme. Door mensen 
teweeggebrachtee catastrofes blijven zich voordoen, maar het besef dat 
hett catastrofes zijn, is tegenwoordig groter en wijder verbreid dan ooit 
tevoren.. En ook de gedachte dat zulke catastrofes vermijdbaar zijn en 
datt er alternatieve mogelijkheden bestaan, leeft nu wellicht bij meer 
mensenn dan ooit eerder in de mensheidsgeschiedenis. Bovendien zijn 
niett alle staatssamenlevingen even kwetsbaar voor gewelddadige poli-
tiekee repressie, massamoord en genocide. In delen van de wereld zijn 
conditiess gegroeid die de kansen op onbeheersbare conflicten, op om-
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vangrijkk geweld en op vervolging en vernietiging sterk hebben ver-
kleind.. Tussen de staten in die werelddelen bestaan tamelijk stabiele en 
gepacificeerdee verhoudingen en betrekkingen en is de onderlinge con-
currentiee aan banden gelegd. Binnen die staten is meer en beter ge-
spreidee welvaart ontstaan, overheersen gematigde concurrentie en ge-
pacificeerdee betrekkingen, is de geweldsbeheersing redelijk effectief, 
hethet staatsgeweld getemperd, en functioneren rechtsstatelijke beginse-
lenn en vormen van parlementaire democratie. Die condities, die tot nu 
toee de beste waarborgen vormen voor voortgezette pacificering en civi-
lisering,, zijn het resultaat van specifieke lange-termijnontwikkelingen, 
zee zijn verre van perfect en ze zijn ook niet zomaar over te planten naar 
anderee delen van de wereld. Maar ze kunnen ook beschouwd worden 
alss 'verworvenheden' van de menselijke beschaving als geheel. Verwor-
venhedenn die in beginsel ook beschikbaar zijn voor anderen in andere 
delenn van de wereld, en ondanks aanzienlijke tegenkanting, vooral 
vanuitt autocratische politieke elites, zijn er sterke aanwijzingen dat 
grotee groepen van de bevolking overal ter wereld meer realisering van 
diee verworvenheden verlangen. 

Eenn bijdrage aan die realisering kan ook geleverd worden door in de 
toekomstt meer te doen aan preventie van etnische conflicten, massa-
moordenn en vervolgingen. Daartoe zou, in aansluiting op een praktijk 
diee ten dele al bestaat, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke en 
gezaghebbendee waarnemers in het leven geroepen kunnen worden, 
datdat zich bezighoudt met onderzoek, diagnostisering en doorlopende 
evaluatiee van risicovolle ontwikkelingen in en tussen staten. Een der-
gelijkk netwerk zou kunnen fungeren als een 'early warning system'.25 

Opp basis van gefundeerde analyses kunnen regionaal en mondiaal 
zowell  de publieke opinie als internationale organen en regeringen 
geïnformeerdd worden. Mobilisering van de publieke opinie, interna-
tionalee politieke druk en diplomatieke interventie op grond van be-
trouwbaree informatie zullen immers het meest effectief kunnen zijn als 
zijj  bij potentieel gevaarlijke ontwikkelingen in een zo vroeg mogelijk 
stadiumm op de betrokken staatsoverheden en partijen worden uitgeoe-
fend.. Die druk en interventie zouden primair gericht moeten worden 
opp depolarisering, op alternatieve probleemregulering, en op het 
voorkómenn van escalatie. Wanneer polarisering al ver is voortgeschre-
denn en een staatsregime al is overgegaan tot omvangrijk geweld tegen 
delenn van de eigen bevolking, vermindert doorgaans de effectiviteit 
vann internationale druk en diplomatieke interventie en wordt een 
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eventuelee beëindiging van het conflict of de vervolging veel moeilijker 
enn kostbaarder. Toch is dat tot nu toe nog meestal de praktijk. Hoewel 
sindss kort enkele hooggeplaatste diplomaten van internationale gou-
vernementelee organisaties gericht aan dergelijke preventie werken, 
wordtt internationaal politiek in de regel 'te laat', te verdeeld en te zwak 
gereageerdd op gevaarlijke ontwikkelingen. Dat heeft uiteraard recht-
streekss te maken met de structuur van het huidige statenstelsel en met 
hett gegeven dat staten meestal niet in actie komen als zij daar geen be-
langg bij menen te hebben. 

Hett besef dat preventie van etnische conflicten en vervolgingen een 
algemeenn belang is van de mensheid, en daarmee ook van alle staten 
enn naties, zal slechts langzaam veld kunnen winnen. Verdere verbrei-
dingg van dat besef kan bevorderd worden door meer preventieve acti-
viteitenn te ontplooien. Een investering van enkele procenten van het 
bedragg dat jaarlijks wereldwijd aan militaire uitgaven wordt besteed -
7800 miljard dollar in 1999 - zou al positief effect kunnen hebben. 
Voortss zijn versteviging van de internationale rechtsorde, minder pa-
pierenn verklaringen van rechten en meer effectieve internationale 
rechtspraakk en berechting van daders noodzakelijk. Op termijn zou-
denn ook inperking van de soevereiniteitsaanspraken van staten en poli-
tiekee elites en het opbouwen van een internationale militaire macht, 
waarr effectieve interventie van kan uitgaan, wenselijk zijn. Het getuigt 
niett van werkelijkheidszin te veronderstellen dat groepshaat, geweld 
enn de wreedheid van mensen ooit zullen verdwijnen, maar het is wel 
realistischh te menen dat wreedheid, haat en geweld nog meer en beter 
beheerstt kunnen worden. 
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