
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Civilisering en decivilisering : studies over staatsvorming en geweld,
nationalisme en vervolging

Zwaan, A.C.L.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zwaan, A. C. L. (2001). Civilisering en decivilisering : studies over staatsvorming en geweld,
nationalisme en vervolging. [, Universiteit van Amsterdam]. Boom.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/civilisering-en-decivilisering--studies-over-staatsvorming-en-geweld-nationalisme-en-vervolging(0fe7da7a-086e-4e0f-84c6-ba7f71891bf6).html


Noten n 

HOOFDSTUKK I 

**  In dit hoofdstuk zijn delen verwerkt van drie publicaties: "Historische maat-
schappijwetenschap,, staatsvorming en kapitalisme", Amsterdams Sociobgisch Tijd-
schrift,schrift, jrg. 7, nr. 2 (1980), pp. 117-169; Het civilisatieproces ah probleem, (Nijmegen: 
Publicatie-seriee Vakgroep Culturele Antropologie, nr. 11 (1983), 25 pp.); Proeven 
vanvan bekwaamheid. De dissertaties van de Amsterdamse School voor Sociaal-weten-
schappelijkschappelijk Onderzoek, 198J-199J, (Amsterdam: UvA-drukkerij, 1997,148 pp.). De 
tweedee bijdrage is onder de titel "Norbert Elias en de kritiek" ook gepubliceerd in 
Intermediair,Intermediair, jrg. 19, nr. 6 (1983), pp. 1-9,15. 

Hett motto is ondeend aan Max Weber, "Die 'Objektivitat' sozialwissenschaftli-
cherr und sozialpolitischer Erkenntnis", voor het eerst verschenen in 1904, later op-
genomenn in: Max Weber, Gesammelte Aufsatze zur WissenschafisUhre, (Tubingen: 
J.C.B.. Mohr, 1982 (1922)), pp. 146-214, Lh.b. p. 170-171. 

1.. Deze visie op sociale wetenschap is ook verwoord door anderen, bijvoorbeeld 
doorr C. Wright Mills, The Sociological Imagination, (Harmondswordi: Penguin, 
19700 (1959)) en Norbert Elias, Was ist Soziologie?, (München: Juventa Verlag, 
1970).. In Nederland is een dergelijke visie bepleit door onder andere Johan Gouds-
blom,, Balans van de sociologie, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974); Anton 
Blok,, Wittgenstein en en Elias. Een methodische richtlijn voor de antropologie, (Amster-
dam:: Atlienaeum-Polak & Van Gennep, 1976); G. van Benthem van den Bergh, 
"Dee sociale wetenschappen als oriëntatiemiddel", in: id., De staat van geweld, (Am-
sterdam:: Meulenhoff, 1980), pp. 176-206; en Abram de Swaan, De mensenmaat-
schappij.schappij. Een inleiding, (Amsterdam: Bert Bakker, 1996). 

2.. Goudsblom, 1974. 
3.. de Swaan, 1996, p. 84. 
4.. Mills, 1970, pp. 33-86. 
5.. Zie voor een korte schets van de ontwikkeling van de sociale wetenschap-

pen:: Randall Collins, "Prologue: The Rise of the Social Sciences", in: id., Three 
SociologicalSociological Traditions, (New York/Oxford: Oxford University Press, 1985), pp. 3-
46;; voor het onderscheid tussen het predisciplinaire en het disciplinaire stadium: 
Johann Heilbron, Het ontstaan van de sociologie, (Amsterdam: Prometheus, 1990); 
voorr de voornaamste scheidslijnen en enkele gevolgen daarvan: Immanuel Wal-
lersteinn e.a., Open the Social Sciences (Report of the Gulbenkian Commission on 
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thee Restructuring of the Social Sciences), {Stanford: Stanford University Press, 
1996). . 

6.. Sinds het verschijnen van Thomas Kuhn, The Structure Structure of Scientific Revolu-
tions,tions, {Chicago/Londen: University of Chicago Press, 1962) - waardoor het begrip 
'paradigma'' gangbaar werd - en de 'crisis' in de sociale wetenschappen van de late 
jarenn '60 en het begin van de jaren '70 zijn er vele pogingen gedaan 'hoofdstromin-
gen'' of'paradigma's' in de sociale wetenschap te onderscheiden. De hier geschetste 
globalee driedeling is onder andere gehanteerd door John Wilson, Social Theory, 
(Englewoodd Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1983) en door Bart van Heerikhuizen en 
Nicoo Wilterdink, "Over sociologie: theorie, onderzoek, toepassing", in: id., (red.), 
Samenlevingen,Samenlevingen, (Groningen; Wolters-NoordhofF, 1993 (1985)), pp. 411-433. Cf. 
Tonn Zwaan, Proeven van bekwaamheid, 1997, pp. 2-12. 

7.. Roy Porter, TheEnlightment, (Londen: Macmillan, 1990), pp. 5,12-24; Frank 
E.. Manuel, The Prophets of Paris, (New York: Harper & Row, 1962); Robert A. 
Nisbet,, Social Change and History. Aspects of the Western Theory of Development, 
(Oxford/Neww York: Oxford University Press, 1969), pp. 104-158. 

8.. Nisbet, 1969, pp. 159-208. Zie voor het denken in termen van ontwikkeling 
enn evolutie in de antropologie: Marvin Harris, The Rise Rise of Anthropological Theory, 
{Neww York: Crowell, 1968), pp. 142-216; Annemarie de Waal Malefijt, Images of 
Man.Man. A History of Anthropological Thought, (New York: Knopf, 1974), pp. 73-159. 

9.. Philip Abrams, Historical Sociology, (Shepton Mallet: Open Books, 1982); 
Denniss Smith, The Rise of Historical Sociology, (Cambridge: Polity Press, 1991); 
Thedaa Skocpol (ed.), Vision and and Method in Historical Sociology, (Cambridge: Cam-
bridgee University Press, 1984). In deze drie overzichten van de historische sociolo-
giee wordt regelmatig terugverwezen naar Marx en Weber. Ook is er grote overeen-
stemmingg over de auteurs die als de voornaamste historisch-sociologen worden 
beschouwd.. Onder meer wordt aandacht besteed aan: Perry Anderson, Reinhard 
Bendix,, Mare Bloch, F. Braudel, S. Eisenstadt, Norbert Elias, Barrington Moore, 
K.. Polanyi, Charles Tilly , E.P. Thompson, en Immanuel Wallerstein. 

10.. Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the 
WritingsWritings of Marx, Durkheim and Max Weber, (Cambridge: Cambridge University 
Press,, 1987 (1971)). 

11.. Norbert Elias, 'On the sociogenesis of sociology' [1962], {Amsterdams) Socio-
logischlogisch Tijdschrift, jrg. 11, nr. 1 (1984), pp. 14-52; id., 'The retreat of sociologists into 
thee present' [1982], Theory, Culture and Society, jrg. 4, nr. 2-3 (1987), pp. 223-247. 

12.. Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, (Londen: NLB, 1976), 
pp.. 103-105; George Lichtheim, Marxism. An Historical and Critical Study, (Lon-
den:: Routledge & Kegan Paul, 1971 (1961)); Leszek Kolakowski, Main Currents of 
Marxism,Marxism, 3 Din., (Oxford: Oxford University Press, 1981). 

13.. Martin Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and 
thethe Institute of Social Research, 1025-1050, (Londen: Heinemann, 1973); Otthein 
Rammstedt,, Deutsche Soziologie, 1953-1945, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986). 

14.. Collins, 1985, p. 107; Smith, 1991, p. 1. 
15.. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (Londen: Allen 
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&&  Unwin, 1930, ven. TaJcoct Parsons, (1904-1905)) en id., Die Verhdltnisse der 
LandarbeiterLandarbeiter im oitelbischen Deutschland, (Berlin: Duncker & Humblot, 1892, 
Schriftenn des Vereins ftir Sozialpolitik, Bd. LV). 

16.. Karl Marx, Das Kapital. Kritik derpolitischen Ökonomie, (Berlin: Dierz Ver-
lag,, 1971 {1890,1867), Marx Engels Werke, Bd. 23, p. 12. 

17.. Otto Hintze, Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen, Bd. 1, (Göt-
tingen:: Vandenhoek & Ruprecht, 1962 (1902-1932), Hrsg. Gerhard Oestreich); 
Felixx Gilbert (ed.), The Historical Historical Essays of Otto Hintze, (New York: Oxford Uni-
versityy Press, 1975). 

18.. Marc Bloch, Feudal Society., 2 Vol., (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1965 
(1940,1962)),, Vol. 1, p. xx. 

19.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2 Din., (Bern/Miinchen: 
Franckee Verlag, 1969 (1939), Dl. 1, p. lxxii . 

20.. Bijvoorbeeld: Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and De-
mocracy.mocracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon 
Press,, 1966), p. xiv; Charles Tilly , The Vendée, (Londen: Edward Arnold, 1964), p. 
9,, 11-12; Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, (Londen: NLB, 
1974a),, p. 7, en id., Lineages of the Absolutist State, (Londen: NLB, 1974b), p. 7-9; 
Immanuell  Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the 
OriginsOrigins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, (New York/Lon-
den:: Academic Press, 1974), pp. 3-11, 17; Theda Skocpol, States and Social Revolu-
tions.tions. A Comparative Analysis of France, Russia and China, (Cambridge: Cambridge 
Universityy Press, 1979), p. 5; Abram de Swaan, Zorgende Staat. Welzijn, onderwijs 
enen gezondheidszorg in Europa en en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, (Amsterdam: 
Uitgeverijj  Bert Bakker, 1989), p. 12; J. Goudsblom, Vuur en beschaving, (Amster-
dam:: Meulenhoff, 1992), p. 15, 23; Michael Mann, The Sources of Social Power, Vol. 
11 (A History of Power from the beginning to A.D. 1760), (Cambridge: Cambridge 
Universityy Press, 1986), p. 3, en id., The Sources of Social Power, Vol. 2 (The Rise of 
Classess and Nation-States, 1760-1914), (Cambridge: Cambridge University Press, 

1993).. P-1. 
2i.. De voornaamste uitzondering op deze regel wordt gevormd door de eerste 

1800 pagina's van Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (Tubingen: j .C.B. Mohr, 
1922).. De centrale begrippen van Marx zijn vaak moeilijk nader te duiden, zoals 
Paretoo eens opmerkte lijken ze op vleermuizen: men kan er zowel vogels als mui-
zenn in zien (geciteerd in Bertell Oilman, Alienation. Marx's Conception of Man in 
CapitalistCapitalist Society, (Cambridge: Cambridge U.P., 1971), p. 3. 

22.. Moore Jr., 1966, p. 160. 
23.. Bloch, 1965, Vol. 1, p. 59. 
24.. Het vérgaande relativisme dat mede onder invloed van enkele postmoder-

nistischee filosofen sinds de late jaren '70 in delen van de sociale wetenschap in ver-
schillendee gedaanten in zwang is gekomen, is strijdig met algemene beginselen van 
wetenschapsbeoefening.. Cf. Ton Zwaan, "Norbert Elias en de kritiek (II)" , (Am-
sterdams)sterdams) Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 1 (1983), pp. 198-207; id., Proeven van 
bekwaamheid,bekwaamheid, 1997, pp. 61-62. Zie ook de oratie van Nico Wilterdink, In deze ver-

397 7 



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

warrendewarrende tijd. Een terugblik en vooruitblik op de de postmoderniteit, (Amsterdam: Vos-
siusperss AUP, 2000), pp. 16-18. 

25.. Karl Marx en Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, (Berlin: Dietz Verlag, 
19788 (1845-46, eerste complete publicatie 1932)), Marx Engels Werke, Bd. 3, p. 27. 
Zowell  Elias' kritiek op de homo r£zwj«s-conceptie van mensen (Elias, 1971, p. 128 
ff.)ff.)  als Mills ' kritiek op 'grand theory' en 'abstracted empiricism' (Mills, 1970, p. 
33-86)) lijken mede door deze passage geïnspireerd. Marx' grote vertrouwen in de 
positievee wetenschap, zijn verzet tegen filosofisch idealisme en zijn daaraan gekop-
peldee materialisme en objectivisme zijn te begrijpen in het kader van zijn tijd en 
zijnn ambivalente strijd met Hegel. Doordat veel latere marxisten één en ander zon-
derr meer hebben overgenomen en voortgezet, met voorbijgaan aan de kritiek op 
hett positivisme van het einde van de 19e eeuw en de bijdragen van Weber (de on-
vermijdelijkheidd van interpretatie en de bestudering van zingeving) en Freud (het 
onbewustee en de driften), zijn sommige op Marx gebaseerde wetenschapsopvattin-
genn mettertijd conservatiever en meer autoritair geworden. 

26.. Immanuel Wallerstein, The Capitalist World-Economy, (Cambridge/Parijs: 
Cambridgee UP/Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme, 1979), p. xii. 

27.. Karl Marx, 1971, Marx Engels Werke, Bd. 23, p. 27, 845. 
28.. De variatie in presentatie bij de hier besproken auteurs is zonder meer groot. 

Voorall  Marx en Weber hebben door een bepaalde compositie te kiezen in delen 
vann hun werk de indruk gewekt dat 'theorie' en 'beschrijving' vér uiteenliggen, au-
teurss als Elias, Moore en Wallerstein zijn er veelal in geslaagd een betere balans tus-
senn beide te vinden. 

29.. Cf. Fernand Braudel: 'Pour moi, la recherche doit être sans fin conduite de 
laa realité sociale au modèle, puis de celui-ci a celle-la et ainsi de suite, par une suite 
dee retouches, de voyages patiemment renouvelés. Le modèle est ainsi, tour a tour, 
essaii  d'explication de la structure, instrument de controle, de comparaison, verifi-
cationn de la solidité et de la vie même d'une structure donnée' (Fernand Braudel, 
EcritsEcrits sur l'Histoire, (Paris: Flammarion, 1969), p. 72). 

30.. 'To comprehend' betekent zowel 'omvatten, insluiten' als 'begrijpen, bevat-
ten'.. Het bieden van dergelijke 'comprehensible pictures' is ook wat het werk van 
dee hier besproken auteurs zo fascinerend maakt: diep doordrongen van de com-
plexiteitt van de historische sociale werkelijkheid streven allen toch naar syntheses. 
Hoewell  in hun werk specifieke historische beschrijvingen te vinden zijn, zijn ze 
geenn van allen narratieve geschiedschrijvers in naïeve zin (cf. Peter Laslett, The 
WorldWorld We Have Lost, (Londen: Metliuen, 1971, p. 245 if.), maar uit op het blootleg-
genn van 'oorzaken', 'mechanismen', 'motoren', van structurele regelmatigheden 
kortom,, en het is ook die combinatie van preoccupaties die hun werk uittil t boven 
'pure'' geschiedschrijving. 

31.. Elias heeft dit duidelijk onderkend en een deel van zijn werk is expliciet ge-
richtt op het overwinnen van deze dilemma's, aanzetten daartoe zijn ook te vinden 
bijj  Moore, Till y en Wallerstein. Met een beroep op Marx pleit Perry Anderson 
(1974b,, p. 417) juist voor een duidelijk onderscheid tussen beide, daartegenover kan 
gesteldd worden dat hij daarbij Marx' historisch perspectief teveel uit het oog verliest. 
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32.. Een aantal hoofdlijnen van de onderlinge beïnvloeding zijn geschetst in 
Zwaan,, 1980, pp. 149-152. 

33.. Marx, 1978, Marx Engels Werke, Bd. 3, p. 27. 
34.. Voor de uiteenzetting van Elias' civilisatietiieorie in deze paragraaf is gebruik 

gemaaktt van de tweede druk van de oorspronkelijke uitgave in het Duits uit 1969 
enn van de eerste druk van de Nederlandse vertaling door Willem Kranendonk e.a. 
uitt 1982: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische undpsy-
chogenetischechogenetische Untersuchungen, 2 Bd., (Bern/München: Francke Verlag, 1969 
(1939));; id., Het civilisatieproces. Sociogenetische enpsychogenetische onderzoekingen, 2 
Dln.,, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982). Zie voor de reeds gegeven cita-
tenn en het onderscheid tussen het individuele en het maatschappelijke civilisatie-
proces,, Elias, 1969, Bd.I, pp. lxxi-lxxi v en id., 1982, Dl.i , pp. 11-19. 

35.. Met het verrichten van vergelijkend onderzoek buiten West-Europa op basis 
vann Elias' civilisatietheorie is nog slechts een bescheiden begin gemaakt, zie voor 
eenn verkenning van de betrokken problemen: Stephen Mennell, "Asia and Euro-
pe:: Comparing Civilizing Processes", in: Johan Goudsblom, Eric Jones en Stephen 
Mennell,, The Course of Human History. Economic Growth, Social Process, and Civi-
lization,lization, (Armonk, NY/Londen: M.E. Sharpe, 1996), pp. 117-135. Voorts bijvoor-
beeld:: A. Blok en L. Brunt, Beschaving en geweld, (Themanummer Sociologische 
Gids,Gids, XXIX , 1982/3-4); Elcin Kürsat-Ahlers, Zur frühen Staatenbildung von Step-
penvölkern.penvölkern. Über die Sozio- und Psychogenese der eurasischen Notnadenreiche, (Ber-
lin:: Duncker & Humblot, 1994); Eiko Ikegami, The Taming of the Samurai: Hono-
rificrific  Individualism and the Making of Modern Japan, (Cambridge, Mass.: Harvard 
U.P.,, 1995); Fred Spier, Religious Regimes in Peru. Religion and state development in 
aa long-term perspective and the effects in the Andean village ofZurite, (Amsterdam: 
Amsterdamm U.P., 1994) en Loïc J.D. Wacquant, "Decivilisering en diabolisering. 
Dee transformatie van het Amerikaanse zwarte ghetto" en "Elias in the Dark Ghet-
to",, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 3/4 (1997), pp. 320-348. 

36.. De genoemde werkwijze is typerend voor de vierdelige kritiek van Hans 
Peterr Duerr op de civilisatietheorie, Der Mythos vom Zivilisationsprozess, (Frank-
furt:: Suhrkamp, 1988-1997). 

37.. Elias, 1969, Bd.I, pp. 3-7; id., 1982, Dl.i , pp. 23-27. In zijn hoofdwerk onder-
scheidtt Elias doorgaans duidelijk tussen de meer waardegeladen betekenissen van 
'civilisatie'' en de meer beschrijvende en theoretische betekenissen van het begrip. 

38.. Elias distantieert zich expliciet van het idee dat de Westerse beschaving 'de 
opperstee vooruitgang' zou belichamen en waarschuwt herhaaldelijk tegen vormen 
vann wat nu 'etnocentrisme' wordt genoemd (bijvoorbeeld: Elias, 1969, Bd.I, p. 
lxxx,, 74, Bd.II, pp. 489-490; id., 1982, Dl.i , p. 18, 87, Dl.2, pp. 376-377). 

39.. Elias, 1969, Bd.I, pp. 65-109,139-145, en passim, Bd.II, pp. 312-454. Elias' dy-
namischee model van de menselijke persoonlijkheid berust ten dele op het werk van 
Freudd zoals hij zelf ook aangeeft (Elias, 1969, Bd.I, p. 324). In zijn visie op mensen 
spelenn innerlijke conflicten en angsten dan ook een centrale rol, zoals ook structu-
relee spanningen, macht en dwang niet uit zijn visie op samenlevingen zijn weg te 
denken. . 
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40.. Bijvoorbeeld Elias, 1969, Bd.1,312-316. 
41.41. Elias, 1969, Bd.II, p. 377; id., 1982, Dl.2, p. 286. 
42.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 312-454; id., 1982, Dl.2, pp. 239-345. 
43.. Zie bijvoorbeeld Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.), NorbertElias und die Men-

schenwissenschaften.schenwissenschaften. Studiën zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werks, 
(Frankfurt:: Suhrkamp, 1996), i.h.b. de bijdragen van Richard Kilminster, "Nor-
bertt Elias und Karl Mannheim - Nahe und Distanz", en van Hans J. Lietzmann, 
"Kriegerethoss und Verfassungslehre. Karl Mannheims und Carl Schmitts Platz in 
Norbertt Elias"satisfaktionsfahiger Gesellschaft'". 

44.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 318-320; id., 1982, Dt.2, pp. 244-246. 
45.. Zie Johan Goudsblom, "Zum Hintergrund der Zivilisationstheorie von 

Norbertt Elias: Das Verhaltnis zu Huizinga, Weber und Freud", in: Peter Gleich-
mann,, Johan Goudsblom, Hermann Korte (Hrsg.), Macht und Zivilisation. Mate-
rialienrialien zu Norbert Elias'Zivilisationstheorie (2), (Frankfurt: Suhrkamp, 1984), pp. 
129-147.. In Nederlandse vertaling in J.Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias, 
(Amsterdam:: Meulenhoff, 1987), pp. 42-60. Zie ook Michael Schröter, Erfahrun-
gengen mit Norbert Elias. Gesammelte Aufiatze, (Frankfurt: Suhrkamp, 1997). 

46.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 330-336, 446-454; id., 1982, Dl.2, pp. 251-256, 340-345. 
47.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 377-397; id., 1982, Dl.2, pp. 286-301. Elias verbindt 

hieraann een uitvoerige theoretische en methodologische verhandeling waarin hij 
onderr meer ingaat op de uitzonderlijke modelleerbaarheid en plasticiteit van het 
menselijkk wezen, op de historische specificiteit van bepaalde modelleringen en op 
variatiess in de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur al naar gelang de 
maatschappelijkee structuur en interdependentiegeschiedenis. Ook zet hij uiteen 
watt hij als tekortkomingen beschouwt van de (in zijn tijd) gangbare academische 
psychologie,, de geschiedwetenschap, de maatschappijwetenschap en de theorie 
vann de psychoanalyse en pleit hij voor meer psychogenetisch en sociogenetisch on-
derzoekk teneinde meer te kunnen begrijpen van de hele psychische en maatschap-
pelijkee gedaanteveranderingen die civilisatieprocessen kenmerken. 

48.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 397-409; id., 1982, Dl.2, pp. 302-311. Overigens bena-
druktt Elias dat angsten voor uiterlijke machten en innerlijke angsten in geen enkele 
samenlevingg ontbreken. In de loop van het civilisatieproces wordt niet de ene soort 
angstenn vervangen door de andere soort maar verandert de verhouding tussen 
beidee in die zin dat de angsten voor uiterlijke machten kleiner worden en de inner-
lijk ee angsten sterker. Hij voegt daar nog aan toe dat ieder als kind ervaring heeft 
mett angsten voor anderen en dat de latere innerlijke angsten als volwassene samen-
hangenn met de eerdere angsten uit de kindertijd voor uiterlijke machten. Het doet 
denkenn aan Weber's observatie dat elk mens als kind onder 'traditionele heerschap-
pij '' heeft geleefd, in grote afhankelijkheid en met een sterk arbitraire autoriteit. 

49.. De notie van 'circulaire causaliteit' is onder andere gebruikt door Gunnar 
Myrdall  in zijn studie naar (onder)ontwikkeling in Azië. De grondgedachte is dat 
socialee processen in een samenleving beheerst worden door een constellatie van 
krachtenn die zodanig op elkaar inwerken dat de status quo, bijvoorbeeld van ar-
moedee en onderontwikkeling, steeds weer gereproduceerd wordt. Myrdal verbindt 
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dezee notie met het idee van een 'vicieuze cirkel' maar wijst daarnaast ook op de 
mogelijkheidd van het ontstaan van een 'virtuous circle' waardoor de status quo 
doorbrokenn kan worden en structurele ontwikkeling op gang kan komen (Gunnar 
Myrdal,, Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, 3 Vols., (Harmonds-
worth:: Penguin, 1968), Vol. Ill , pp. 1843-1878). Deze gedachte kan ook toegepast 
wordenn in andere contexten: wanneer bijvoorbeeld krijgersidealen sterk verankerd 
zijnn in een bepaalde civilisatie is de kans groot dat de staat beheerst zal worden door 
eenn daardoor beïinvloede elite en de staat vaak met geweld zal optreden. Het hoge 
niveauu van staatsgeweld zal weer bijdragen aan de continuering van gewelddadige 
omgangsvormenn in de samenleving en mogelijk ook aan een violent nationaal zelf-
beseff  dat weer belemmerend werkt op de ontwikkeling van minder gewelddadige 
omgangsvormen,, enzovoort. 

50.. Zie over de civilisering van boerensamenlevingen A.J. Wichers, De oude 
plattelandsbeschaving.plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overherigheid', (Wa-
geningen:: Van Gorcum, 1965). 

HOOFDSTUKK II 

**  In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zijn passages opgenomen uit mijn artikel "Na-
tionalismee als sentiment en ressentiment", in: Koen Koch & Paul SchefFer, Het nut 
vanvan Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit-, (Amsterdam: Ben Bakker, 
1996),, pp. 69-84; in paragraaf 4 een door mij geschreven gedeelte uit een samen 
mett Nico Wilterdink gepubliceerde bijdrage: Nico Wilterdink en Ton Zwaan, 
"Nationalisme,, natievorming en modernisering", in: Ton Zwaan e.a. (red.), Het 
EuropeesEuropees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa, (Amsterdam: 
Boom/Siswo,, 1991), pp. 253-271, i.h.b. pp. 258-264. 

Hett motto is afkomstig uit Charles Tilly , "Reflections on the History of Euro-
peann State-Making", in: id., (ed.), The Formation of National States in Western Eu-
rope,rope, (Princeton, N.J.: Princeton U.P., 1975), pp. 3-83, i.h.b. p. 76. 

1.. Till y (ed.), 1975, pp. 18-19; Gianfranco Poggi, The Development of the Modern 
State,State, (Stanford: Stanford U.P., 1978); Joseph Strayer, On the Medieval Origins of 
thethe Modern State, (Princeton: Princeton U.P., 1970). 

2.. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922), p. 
29;; id., "Politik als Beruf [1919], in: id., Gesammelte Politische Schriften, (Tubin-
gen:: J.C.B. Mohr, 1988 (1921)), pp. 505-560, i.h.b. p. 506. 

3.. Weber, 1922, pp. 130-158, 724-752. 
4.. Weber, 1922, pp. 97-102,114-119. 
5.. Uit aantekeningen in het onvoltooide manuscript van hoofdstuk II I (Macht-

gebilde.. "Nation") van het derde deel (Typen der Herrschaft) van Wirtschaft und 
Gesellschafib\ï)ktGesellschafib\ï)kt 'dass Begriffund Entwicklung des Nationalstaats in allen histori-
schenn Epochen nachgegangen werden sollte'. Cf. Weber, 1922, p. 630, noot 1. 
Weberr schreef daar ook: 'Kultur-prestige und Macht-prestige sind eng verbündet'. 
Diee aantekening kan ook gelezen worden als een van de methodische uitgangs-
puntenn van Elias' civilisatietheorie. 
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6.. Cf. Max Weber, Staatssoziologie, {Hrsg. Johannes Winckelmann), (Berlin: 
Dunckerr & Humblot, 1966); Raymond Aron, Main Currents in Sociological 
Thought,Thought, 2 Vols., (Harmondsworth: Penguin, 1970 (1967)), Vol. 2, pp. 237-258; Ju-
lienn Freund, Sociologie de Max Weber, (Paris: PUF, 1983 (1966)), pp. 190-214. 

7.. Cf. Elias, 1969, Bd.II, pp. 457-458, 471. Zie ook noot 5 hierboven. 
8.. Elias, 1969, Bd.II, pp. 142-160; Elias, 1982, Dl.2, pp. 112-125. 
9.. Felix Gilbert (ed.), The Historical Essays ofOtto Hintze, (New York: Oxford 

U.P.,, 1975). Er zijn vele frappante overeenkomsten tussen Hintze's inzichten in 
staatsvormingsprocessenn en die van Elias, onder andere wat betreft de ontwikke-
lingg van de verhouding tussen koning en adel op langere termijn. 

10.. Otto Hintze, "Militar y Organization and the Organization of the State", in: 
Gilbertt (ed.), 1975, pp. 178-215, i.h.b. p. 183. 

11.. Koen Koch, Over staat en statenvorming (Leiden: DSWO Press, 1993), p. 9, 
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1985),, pp. 18-20; Poggi, 1978, pp. x-xiii . 

13.. Charles Till y (ed.), 1975, p. 27, 32; id., Coercion, Capital and European States, 
ADAD 990-1992, (Oxford: Blackwell, 1992), pp. 2-3. 

14.. Till y (ed.), 1975, pp. 32, 34-35, 70; Koch, 1993, pp. 23-24, 218. 
15.. Van de door Marx voorgenomen studie is een ontwerp-inhoudsopgave be-

waardd gebleven, zie MEW, Bd. 3, (Berlin: Dietz Verlag, 1978), p. 537. Was deze 
studiee wél geschreven, dan was wellicht niet alleen de economistische eenzijdigheid 
vann het marxistisch denken uitgebleven maar misschien ook de communistische 
politiekee praktijk een andere geweest. 

16.. Zie voor het marxistisch staatsdebat in de jaren '70 bijvoorbeeld het thema-
nummerr over staatstheorie van Te Elfder Ure, jrg. 23, nr. 3 (1976); Christoph But-
terwegee (Hrsg.), Probleme der marxistischen Staatsdiskussion, (Köln: Pahl-Rugen-
stein,, 1977); Ralph Miliband, Marxism and Politics, (Oxford: Oxford U.P., 1977); 
Tomm Nairn, "The Modern Janus", New Left Review, nr. 94 (1975), pp. 3-39. Zie 
voorr kritische beschouwingen: G. van Benthem van den Bergh, "Is een marxisti-
schee staatstheorie mogelijk?", in: id., De staat van geweld, (Amsterdam: Meulen-
hoff,, 1980), pp. 108-147, en Koen Koch, "De nieuwe marxistische staatstheorie: de 
(her)ontdekkingg van de grenzen van een structureel-functionalistisch paradigma", 
in:: id., 1993, pp. 37-86. 

17.. Theda Skocpol, States & Social Revolutions. A Comparative Analysis of Fran-
ce,ce, Russia & China, (Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 24-33. 

18.. Skocpol, 1979, pp. 30-32. Deze visie is nauw verwant aan die van Otto Hint-
zee (zie ook noot 10). 

19.. Herbert Blumer, Symbolic Interactionism. Perspective and Method (Engel-
woodd Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969), pp. 147-148; Johan Goudsblom, Balans 
vanvan de sociologie, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974), pp. 127-128. 

20.. Till y (ed.), 1975, p. 6; id., "States and Nationalism in Europe, 1492-1992", 
TheoryTheory and Society, 23 (1994), pp. 131-146. 

21.. H. Seton-Watson, Nations and States, (Londen: Methuen, 1977), p. 5. Cf. 
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Benedictt Anderson, Imagined Communities, Reflections on on the Origin and Spread of 

Nationalism,Nationalism, (Londen: Verso, 1983), p. 13. 

22.. John Hutchinson en Anthony D. Smith (eds.), Nationalism, (Oxford/New 

York:: Oxford U.P., 1994). PP- 3-13-
23.. Zie bijvoorbeeld de bijdragen in de sectie "Beyond Nationalism?" in: Hut-

chinsonn en Smith (eds.), 1994, pp. 287-325. 
24.. J. Stalin, Het marxisme en het nationale en koloniale vraagstuk, (Amsterdam: 

Pegasus,, 1939), pp- 5-14. Volgens Kolakowski schreef Stalin zijn artikel in 1912 in 
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mogelijkk toekomstig separatisme van niet-Russische bevolkingsgroepen in het 
Russischee rijk (cf. Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, 3 Vols.,, (Ox-
ford/Neww York: Oxford U.P., 1978-1981), Vol. 3, pp. 12-13). Nog in 1978 gaf Pierre 
Vilarr onder het lemma 'Nation' in een Franse historische encyclopedie blijk van 
zijnn bewondering voor Stalin's definitie: Jacques Ie Goff e.a., La Nouvelle Histoire, 
(Parijs:: RETZ/C.E.P.L., 1978), pp. 44I-44*-

25.. Weber, 1922, pp. 619-630, i.h.b. 627. 
26.. Max Weber, Gesammelte Aufidtze zur Soziologie und Sozialpolitik, (Tubin-

gen:: J.C.B. Mohr, 1924), pp. 484-486; H.H. Gerth en C. Wright Mill s (eds.), 
FromFrom Max Weber: Essays in in Sociology, (New York: Oxford U.P., 1958), pp- I7I-I79-

27.. E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Re-
ality,ality, (Cambridge: Cambridge U.P., 1993 (1990)), pp. 5-9. 

28.. Anderson, 1983, pp. 15-16. 

29.. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1983), pp. 1-7, 

53-58.. Zie ook id., Encounters with Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1994). PP- 2 ° -
46. . 

30.. John Armstrong, Nations before Nationalism, (Chapel Hill : University of 
Northh Carolina Press, 1982), pp. 3-11, 283-287; Otto Dann, Nation und Nationalis-
msms in Deutschland, 1/70-ippo, (Miinchen: C.H. Beck, 1993), pp. n-17; Liah Gr-
eenfeld,, Nationalism. Five Roads to Modernity, (Cambridge, Mass./Londen: Har-
vardd University Press, 1992), pp. 3-14; Anthony D. Smith, National Identity, 
(Harmondsworth:: Penguin, 1991), p. 14» en id., The Ethnic Origins of Nations, 
(Oxford:: Blackwell, 1986). 

31.. Nico Wilterdink en Ton Zwaan, "Nationalisme, natievorming en moderni-
sering",, in: Ton Zwaan e.a. (red.), Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievor-
mingming in Europa, (Amsterdam: Boom/SISWO, 1991), pp. 253-271, i.h.b. 255; Ton 
Zwaan,, "Nationalisme als sentiment en ressentiment", in: Koen Koch & Paul 
Schefferr (red.), Het nut van Nederland, (Amsterdam: Bert Bakker, 1996), pp. 69-
84. . 

32.. Deze drie dimensies van toenemende integratie als kern van het proces van 
natievormingg zijn, met wisselende accenten, door verschillende auteurs onder-
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kend.. Zie voor een scherpe formulering: Norbert Elias, "Processes of state forma-
tionn and nation-building", in: Transactions of the jth World Congress of Sociology, 
(Varna,, 1970, Sofia: ISA, 1972), Vol.III , pp. 274-284. Deze dimensies zijn ook deel 
vann het overwegend impliciete theoretische kader in Eugen Weber, From Peasants 
intointo Frenchmen, The Modernization Modernization of Rural France, 1870- 1914, (Londen: Chatto 
&&  Windus, 1979). 

33.. Dit aspect van natievorming staat onder andere centraal in de benadering 
vann Gellner, cf. 1983, pp. 35-38; 1994, p. viii . Zie ook Eugen Weber, 1979, pp. 485-
496. . 

34.. Max Weber (1922, p. 629) wees er al in het algemeen op dat het idee van 'de 
natie'' vaak verbonden is met bepaalde 'cultuurgoederen', bijvoorbeeld taal, kunst, 
religie,, en met een conceptie van een 'culturele missie'. Juist op die terreinen spelen 
intellectuelenn en kunstenaars een leidende rol. Door vereenzelviging met 'de natie' 
kunnenn zij ook meer gewicht geven aan hun eigen sociale positie binnen de samen-
leving.. Vele andere auteurs hebben in specifieke studies op hetzelfde verband geat-
tendeerd.. Overigens kan ook het omgekeerde het geval zijn: door hun internatio-
nale,, kosmopolitische of universalistische oriëntatie kunnen kunstenaars en 
intellectuelenn juist tamelijk immuun zijn voor nationalisme. 

35.. Dit aspect van het proces van natievorming is onder andere benadrukt door 
Cliffordd Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil 
Politicss in the New States", in: id., The Interpretation of Cultures, (New York: Basic 
Books,, 1973), pp. 255-310. 

36.. Geïnspireerd door het ten dele voluntaristische en idealistische perspectief 
vann Ernest Renan en Max Weber heeft vooral Anderson (1983) een sterk accent ge-
legdd op het 'imaginaire' karakter van naties. Ernestt Gellner laat zich soms verleiden 
tott krasse uitspraken: 'Nationalisme is niet het ontstaan van zelfbewustzijn binnen 
naties,, maar de uitvinding van naties waar die niet bestaan' (E. Gellner, Thought 
andand Change, (Londen: Weidenfetd & Nicholson, 1964), p. 169, en soortgelijke be-
weringenn in Gellner, 1983, pp. 55-57, 124-125). Ook Hobsbawm neigt soms in die 
richting:: Eric Hobsbawm, "Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914", in: 
Ericc Hobsbawm en Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, (Cam-
bridge:: Cambridge U.P., 1994 (1983)), pp. 263-307. 

37.. Raymond Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, (Glas-
gow:: Fontana, 1976), pp. 178-180; Greenfeld, 1992, pp. 4-9. 

38.. Dat de termen 'nationalist' en 'nationalistisch' in het Nederlands een on-
gunstigee klank hebben, weerspiegelt zowel het gevestigde karakter van de Neder-
landsee natie, het dienovereenkomstig zwakke nationalisme in Nederland, als een 
wijdverbreidee weerzin ten opzichte van fanatiserend uitgedragen politieke ideolo-
gieën. . 

39.. Zie voor een overzicht van de oudere definities, typologieën en theorieën: 
Anthonyy D. Smith, "Nationalism. A Trend Report and Bibliography", Current 
Sociology/LaSociology/La Sociologie Contemporaine, Vol. XXI , nr. 3, (Parijs/Den Haag: Mouton, 
1973);; voor een recent overzicht: John Breuilly, Nationalism and the State, (Man-
chester:: Manchester U.P., 1993, sec.ed.), pp. 404-424. 
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40.. Norbert Elias, "Ein Exkurs über Nationalismus", in: id., Studiën über die 
Deutschen,Deutschen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1989), pp. 159-222, i.h.b. 196. 

41.. Zie voor het onderscheid en de veranderlijke balans tussen 'ik-' en 'wij-iden-
ticaties'' van mensen: Norbert Elias, Was ist Soziobgie?, (München: Juventa, 1970), 
pp.. 132-139; id-, Die GeseUschaft der der Individuen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1987), pp. 
209-310;; Goudsblom, 1974, pp. 124,161-167. 

42.. Abram de Swaan, "Identificatie in uitdijende kring", Amsterdams Sociolo-
gischgisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24, i.h.b. 6. Cf. Nico H. Frijda, De emo-
ties,ties, (Amsterdam: Bert Bakker, 1988), pp. 266-267, 34̂  ff 

43.. Greenfeld, 1992, p. 14; Hutchinson & Smith, 1994, p. 5. Greenfeld heeft 
aannemelijkk gemaakt dat de moderne conceptie van de natie als een gemenebest 
vann gelijkberechtigde (staats)burgers oorspronkelijk tot ontwikkeling gekomen is 
inn Engeland in de 16e eeuw en zij beschouwt Engeland en Holland in de 17e en 18e 
eeuww als de eerste naties ter wereld. 

44.. Deze gedachtegang vormt, zij het met wisselende accenten, de kern van 
zowell  Anderson's (1983) als Gellner's benadering (1983) van het nationalisme; zie 
ookk Zwaan, 1996, p. 71. 

45.. Gellner, 1983, p. 1. 
46.. Breuilly, 1993, pp. 2-3. 
47.. Smith, 1973, p. 10; in een latere publicatie (Smith, 1991, p. 74) heeft Smith 

eenn voorbehoud gemaakt bij de vijfde stelling op grond van het gegeven dat 
sommigee 'vroege' nationalisten en 'culturele nationalisten' niet of nauwelijks 
geïnteresseerdd waren in de verwerving van eigen staten. Dat neemt echter niet 
wegg dat in zeer veel andere gevallen het verwerven van een hoge mate van poli-
tiekee autonomie en/of een eigen staat integraal deel is van de nationalistische 
ideologie. . 

48.. Clifford Geertz, "Ideology as a Cultural System", in: id., The Interpretation 
ofof Cultures, 1973, pp. 193-233, i.h.b. 216, 220. 

49.. Max Weber, 1922, pp. 619, 629. 
50.. Geoffrey Barraclough, "The Revolt against the West. The Reaction of Asia 

andd Africa to European Hegemony", in: id., An Introduction to Contemporary His-
tory,tory, (Harmondsworth: Penguin, 1967), pp. 153-198; Clifford Geertz, "After the 
Revolution:: The Fate of Nationalism in the New States", in: id., 1973, pp. 234-254; 
Miroslavv Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative 
AnalysisAnalysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European 
Nations,Nations, (Cambridge: Cambridge U.P., 1985), en id., "Das Biirgertum in den na-
tionalenn Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Ein europaischer Vergleich", in: Jiir-
genn Kocka (Hrsg.), Biirgertum im ip. Jahrhundert, 3 Bde., (München: DTV, 1988), 
Bd.. 3, pp. 337-359-

51.. In de eerste decennia van de 20e eeuw werden sterke impulsen aan deze ont-
wikkelingg gegeven door zowel de Amerikaanse president Wilson met zijn 14 pun-
tenn program uit 1918 als door de bolsjevisten onder Lenin die uit anti-imperialisti-
schee en revolutionaire motieven de vroege nationalistische bewegingen in Azië 
steunden. . 
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52.. Smith, 1973, p. 30, 41; Tilly , 1992, pp. 63,116-117; id., 1994, p. 133. 
53.. Breuilly, 1993, pp. 9-10. 

54.. Het is van belang dit onderscheid steeds op te vatten als contingent, relatief 
enn gradueel: beide varianten van nationalisme kunnen in hetzelfde land naast en 
doorr elkaar bestaan, ze kunnen onder bepaalde omstandigheden ook in elkaar 
overgaann of afwisselen. Het onderscheid is uitdrukkelijk attenderend bedoeld en 
niett definitief, wat onverlet laat dat in sommige gevallen gematigde en in andere 
extremee trekken geruime tijd kunnen domineren. 

55.. Geciteerd in J.L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy. Political 
TheoryTheory and Practice during the French Revolution and Beyond, (Harmondsworth: 
Penguin,, 1986 (1952)), p. 74. 

56.. Eugene Kamenka, "Political Nationalism - The Evolution of an Idea", in: 
id.. (ed.), Nationalism, (Londen: Edward Arnold, 1976), p. n. Kamenka wijst er 
ookk op dat het fundamentele concept van de Franse revolutie niet 'Fransman' was 
maarr 'citoyen' in de zin van staatsburger, ongeacht etnische herkomst of culturele 
traditie,, terwijl in het Duitse nationalisme - bij uitstek ten tijde van het nationaai-
socialismee - 'Duits' en 'Duitser' de fundamentele begrippen waren. De 'Volksge-
nosse'' was geen staatsburger maar degene die juist vanwege etnische herkomst en 
culturelee traditie, 'bloed' en 'ras', deel was van het volk. 

57.. Geciteerd in Michael Hughes, Nationalism and Society. Germany 1800-194$, 
(Londen:: Edward Arnold, 1988), p. 27. 

58.. Cf. Smith, 1973, pp. 27-31. Het 'West/Oost'-onderscheid is naar voren ge-
brachtt door Hans Kohn, The Idea of of Nationalism, (New York: Macmillan, 1945) en 
id.,, Nationalism: Its Meaning and History, (Princeton: Van Nostrand, 1955) en 
wordtt genuanceerd gehanteerd door John Plamenatz, "Two Types of Nationa-
lism",, in: Kamenka (ed.), 1976, pp. 23-36, en met een accent op het paralelle 'ci-
viel/etnisch'-onderscheidd door Liah Greenfeld, 1992. Zie ook Gellner's ironische 
schetss van de ontwikkeling van het nationalisme in het denkbeeldige Rumania, 
vroegerr deel van het imperiële Megalomania, nu een zelfstandige volksrepubliek 
(Gellner,, 1983, pp. 58-62). 

59.. Bijvoorbeeld Jerome Blum, The European Peasantry from the Fifteenth to the 
NineteenthNineteenth Century, (Washington: Service Center for Teachers of History, Publi-
cationn no.33, z.j.); id., The End of the Old Order in Rural Europe, (Princeton: Prin-
cetonn U.P., 1978); Jack Goody, The Development of the Family and Marriage in Eu-
rope,rope, (Cambridge: Cambridge U.P., 1983). 

60.. Cf. Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democrary. 
LordLord and Peasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 1967), 
pp.. 413-427-

61.. Zie voor de percentages van de bevolking in de agrarische sector in Centraal-
enn Oost-Europa rond 1800 en 1850: Blum, 1978, p. 3, en rond 1930: Anthony Po-
lonsky,, The Little Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1018, (Londen/Bos-
ton:: Routledge & Kegan Paul, 1975), p. 164. Zie ook T.H. Aston & C.H.E. Phil-
pinn (eds.), The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development 
inin Pre-Industrial Europe, (Cambridge: Cambridge U.P., 1985). 
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62.. Cf. E.N. Williams, The Ancien Régime in Europe. Government and Society in 
thethe Major States, 1648-178?, (Harmondsworth: Penguin, 1972), over Rusland: pp. 
243-321;; Richard Pipes, Russia under the Old Regime, (Harmondsworth: Penguin, 
19777 (1974)), i.h.b. pp. 191-220 (The Missing Bourgeoisie); Lord Kinross, The Ot-
tomantoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire, (New York: Morrow 
Quill ,, 1977); Karen Barkey en Mark von Hagen (eds.), After Empire. Multiethnic 
SocietiesSocieties and Nation-Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman and 
HabsburgEmpires,HabsburgEmpires, (Boulder, Col./Oxford: Westview Press, 1997). 

63.. Barkey en Von Hagen (eds.), 1997; Polonsky, 1975; Geoffrey Barraclough 
(ed.),, The Times Atlas of World History, (Londen: Times Books, 1979), pp. I97> 2I4-

64.. Dit argument is in een andere vorm ook gehanteerd door Hugh Seton-
Watsonn bij zijn onderscheid tussen 'oude' en 'nieuwe naties'. Hij betoogt dat in de 
oudee naties (meest in het westen maar ook de Poolse, Hongaarse en Russische) 
tegenn het einde van de 18e eeuw al een nationaal bewustzijn en een nationale iden-
titeitt aanwezig waren — dus vóórdat de politieke doctrine van het nationalisme 
werdd geformuleerd - terwijl in de nieuwe naties de vorming van een nationaal be-
wustzijnn gepaard ging met de ontwikkeling van nationalistische bewegingen (Cf. 
Hughh Seton-Watson, "Old and New Nations", in: Hutchinson & Smitii, 1994, 
pp.. 134-137, en Seton-Watson, 1977). 

65.. Het relatieve succes van de liberale en democratische principes in West-Eu-
ropaa was uiteraard nauw verbonden met de betrekkelijk vroeg ingezette transitie 
vann een agrarische naar een industriële samenleving en de toenemende dominantie 
vann de burgerlijke strata in de 19e eeuw. 

66.66. Greenfeld heeft deze ontwikkeling voor het Russische en het Duitse natio-
nalismee uitvoerig belicht (cf. Greenfeld, 1992, pp. 14-17, 222-235, 250-274, 332-333, 

371-395)--
67.. In 1917 was 80% van de bevolking in het Russische keizerrijk actiefin de ag-

rarischee sector; in de Baltische staten, Polen, Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, 
Bulgarijee en Albanië varieerde dit percentage in 1930 van ruim 50% tot omstreeks 
80%.. Met een percentage van 33% was Tsjecho-Slowakije de enige uitzondering. 
Cf.. Polonsky, 1975, p. 164. 

68.. In de zeer veelzijdige reader van Hutchinson en Smith over nationalisme 
(1994)) komen de begrippen 'civilisatie' en 'civilisering' vrijwel niet voor. Invloed-
rijkee recente auteurs over nationalisme als Gellner en Benedia Anderson bedienen 
zichh wel van het begrip 'cultuur' maar zonder verbindingen te leggen met civilise-
ringg als lange-termijnproces. 

69.. Emile Durkheim, "The State and Patriotism", in: Anthony Giddens (ed.), 
DurkheimDurkheim on Politics and the State, (Cambridge: Polity Press, 1986), pp. 194-204, 
i.h.b.. p. 201 (waarschijnlijk omstreeks 1905 geschreven, voor het eerst in het Frans 
gepubliceerdd in 1950). 

70.. Durkheim, 1986, p. 204. 
71.. Elias, 1969 (1939), Bd. I, pp. 1-64; Lucien Febvre, "'Civilisation': evolution 

off  a word and a group of ideas" (1930), in: Peter Burke (ed.), A New Kind of Histo-
ry,ry, (Londen: Routledge & Kegan Paul, 1973), pp. 219-257; J. Goudsblom, Nihilis-
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meme en cultuur, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977 (i960)), pp. 
57-103;; J. Huizinga, Geschonden Wereld, (Haarlem: Tjeenk Willink , 1945), pp. 7-26 
(Terminologiee van het verschijnsel beschaving); Werner Kaegi, "Over het begrip 
cultuurgeschiedenis",, in: H.R. Hoetink (red.), Werner Kaegi als universeel histori- histori-
cus,cus, (Amsterdam: Meulenhoff, 1977), pp. 179-192; Raymond Williams, 1976, pp. 
48-500 (Civilization), 76-82 (Culture). 

72.. Goudsblom, 1977, pp. 57-65. 
73.. Goudsblom, 1977, p. xii . 
74.. Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory, (New York: Crowell, 

1968),, pp. 250-318; Frans Hüsken, "Cultuur als conflict", in: Ad Borsboom, Frans 
Hüsken,, Willem Wolters, Veld winnen. Drie inauguraties in de antropologie, (Nij -
megen:: Vakgroep Culturele Antropologie, 1998), pp. 37-69. 

75.. Radicaal anti-humanisme behoorde tot de kern van de extreme vormen van 
nationalismee die in de ideologie en praktijk van het fascisme en het nationaal-so-
cialismee belichaamd waren, cf. Zeev Sternhell, "Fascist Ideology", in: Walter La-
queur,, Fascism, (Harmondsworth: Penguin, 1979 (1976)), pp. 325-406. 

76.. Frank E. Manuel, The Prophets of Paris. Turgot, Condorcet, Saint-Simon, 
Fourier,Fourier, Comte, (New York: Harper & Row, 1965), p. 65. 

77.. Cf. J. Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias, (Amsterdam: Meulen-
hoff,, 1987), pp. 58-60,163-166,174-176. 

78.. Zie Jonathan Fletcher, "Towards a Theory of Decivilizing Processes", Am-
sterdamssterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 22, nr. 2 (1995), pp. 283-296, en id., Violence 
andand Civilization. An Introduction to the Work of Norbert Elias, (Cambridge: Polity 
Press,, 1997), i.h.b. pp. 82-87, w a ar Fletcher een aantal criteria voor civilisering en 
deciviliseringg onderscheidt. 

79.. Stephen Mennell, Civilization and the Human Self-image, (Oxford: Blac-
kwell,, 1987), pp.227-228, 246-250, en id., "Civilizin g and Decivilizing Processes", 
in:: Johan Goudsblom, Eric Jones en Stephen Mennell, The Course of Human His-
tory,tory, (NewYork/Londen: M.E.Sharpe, 1996), pp. 101-116, i.h.b. p. 109. 

80.. Fletcher, 1997, pp. 83-85; Mennell, 1996, pp.m-112. 
81.. Cf. Abram de Swaan, "Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten 

overr Rwanda", Amsterdams Sociologisch Tijdschrifi, jrg. 24. nr. 1 (1997), pp. 3-23. 

H O O F D S T UKK I I I 

**  Dit hoofdstuk berust ten dele op twee congresbijdragen mijnerzijds: 'Politiek 
geweld,, maatschappelijke structuur en burgerlijke civilisatie' (Conferentie 'Civili -
satietheorieënn en civilisatieprocessen, Amsterdam, 17-18 december 1981) en 'Staats-
vormingg en politiek geweld in Nederland in vergelijkend perspectief (Congres 
'Geschiedbeoefeningg in Nederland: Balans en perspectief, Utrecht, 22-24 m e' 
1986).. Herziene versies daarvan zijn later gepubliceerd: "Politiek geweld, maat-
schappelijkee structuur en burgerlijke civilisatie. Een verkenning van de binnensta-
telijkee geweldpleging in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, 1648-
1960",, Sociologisch Tijdschrifi, jrg. 9, nr. 3 (1982), pp. 433-475, en "Staatsvormingen 
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politiekk geweld in Nederland in vergelijkend perspectieF, Het ontstaan van indus-
triëletriële samenlevingen (Tekstbundel), (Heerlen: Open Universiteit, 1990), pp. 37'49-

Hett eerstgenoemde artikel is aanleiding geweest tot een discussie met de histori-
cuss Rudolf Dekker, zie zijn bijdragen: "'Politiek geweld' en het proces van staats-
vormingg in de geschiedenis van de Nederlanden" en "Ontwikkelingsperspectief of 
gezichtsbedrog?",, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift-, jrg. io, nr. 2 (1983), pp. 335-
352,, en idem, jrg. 10, nr. 3 (1983), pp. 593-596, en mijn reacties: "Politiek geweld in 
ontwikkelingsperspectief'' en "Nogmaals politiek geweld in ontwikkelingsperspec-
tief',, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 2 (1983), pp. 353-368, en idem, 
jrg.. 10, nr. 3 (1983), pp. 597-601. Zie ook het commentaar hierop van Wayne te 
Brake,, "Violence in die Dutch Patriot Revolution", Comparative Studies in Society 
andand History, Vol. 30, nr. 1 (1988), pp. 143-163. 

Hett motto bij dit hoofdstuk is ontleend aan: William Temple, Observations 
uponupon the United Provinces (1672), in vertaling en met een inleiding uitgegeven door 
D J.. Roorda onder de titel Ambassadeur in de Lage Landen, (Haarlem: Fibula-Van 
Dishoeck,, 1978), p. 133. 

1.. Cf. Nico Wilterdink, "Inleiding", Herman Franke e.a. (red.), Alledaags en on-
gewoongewoon geweld, (Themanummer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3 
(1991)),, pp. 7-12. 

2.. De mogelijkheid van geweldpleging is inherent aan het menselijk bestaan en 
inn alle betrekkingen tussen mensen kan geweld zich voordoen, maar zowel bij het 
plegenn van geweld als bij de waardering van geweld spelen leerprocessen een be-
langrijkee rol. De potentie tot geweld kan dus niet afgeschaft worden en daarom is 
eenn geweldsvrije samenleving niet wel denkbaar, maar mensen kunnen, individu-
eell  en collectief, wel leren geweldpleging meer en beter te beheersen. 

3.. A. Hoogerwerf, Geweld in Nederland, (Assen: Van Gorcum, 1996), p. 1, 8-9; 
R.. Römkens, Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties, (Amsterdam: SUA, 
1989);; N. Draijer, Seksuele traumatisering in de jeugd: Lange termijn gevolgen van 
seksueelseksueel misbruik van meisjes door verwanten, (Amsterdam: SUA, 1990); zie voor een 
besprekingg van de gegevens van beide laatste auteurs: Christien Brinkgreve en Ri-
nekee van Daalen, "Huiselijk geweld", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, 
nr.. 3 (1991), pp. 138-164. 

4.. Zoals bekend is het begrip 'geweld' zeer ruim, kan het niet scherp gedefi-
nieerdd worden en is er een doorlopende discussie over de betekenissen van geweld. 
Mett 'geweld' wordt hier primair gedoeld op het dreigen met en gebruiken van fy-
siekk geweld. Definitieproblemen worden besproken door Charles Tilly , From Mo-
bilizationbilization to Revolution, (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 172-188, en 
Davidd Riches, "The Phenomenon of Violence", in: idem (ed.), The Anthropology of 
Violence,Violence, (Oxford: Blackwell, 1986), pp. 1-27. Overzichten van algemene dieoreti-
schee beschouwingen over geweld vanuit verschillende disciplines geven Erich 
Fromm,, The Anatomy of Human Destructiveness, (Harmondsworth: Penguin, 1982 
(1974)),, en James Rule, Theories of of Civil Violence, (Berkeley: University of Califor-
niaa Press, 1988). 

5.. Herman Franke, "Geweldscriminaliteit in Nederland. Een historisch-socio-
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logischee analyse", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3 (1991), pp. 13-45; 
Pieterr Spierenburg, "Lange termijn trends in doodslag. Theoretische overdenkin-
genn en Nederlands bewijsmateriaal, i5de-20ste eeuw", Amsterdams Sociobgisch 
Tijdschrift,Tijdschrift, jrg. zo, nr. 1 (1993), pp. 66-106. 

6.. Jean-Claude Chesnais, Histoire de la Violence en Occident de 1800 a nos jours, 
(Paris:: Laffont, 1981), pp. 44-77. 

7.. W.J.M, de Haan, 't Kon minder. Geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwali-
teitteit van veiligheidszorg, (Deventer: Gouda Quint, 1997); Franke, 1991, p. 27, 30, 32; 
Spierenburg,, 1993, p. 92-93,102. 

8.. Franke, 1991, p. 42; Hoogerwerf, 1996, p. 34; de Haan, 1997, p. 4, 24. 
9.. P. van Reenen, Overheidsgeweld. Een sociologische studie van de dynamiek van 

hethet geweldsmonopolie, (Alphen aan den Rijn: Samsom, 1979). 
10.. Hoogerwerf, 1996, p. 34. In dezelfde periode kwamen in België 81 mensen 

doorr politiek geweld om, in West-Duitsland 61, in Frankrijk 164, in het Verenigd 
Koninkrijkk 1463. 

11.. Hoogerwerf, 1996, p. 34; Franke, 1991, p. 13. 
12.. Anton Blok heeft betoogd dat de tegenwoordig gangbare aanduiding 'zin-

looss geweld' bij voorbaat het onderzoek naar de zin van geweldpleging in voorko-
mendee gevallen ernstig belemmerd, cf. Anton Blok, "Zinloos en zinvol geweld", 
AmsterdamsAmsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 18, nr. 3 (1991), pp. 189-207. 

13.. Het inventariserende overzicht van de politieke geweldpleging is overwe-
gendd gebaseerd op H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, 6 Dln., (Utrecht/ 
Antwerpen:: Het Spectrum, 1972-1973, 2e ed.); R.M. Dekker, "Oproeren in de 
provinciee Holland", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1977/9, pp. 299-329; 
idem,, "Vrouwen in oproeren in de Republiek", Tijdschrift voor Sociale Geschiede-
nis,nis, 1978/12, pp. 305-316; idem, Holland in beroering. Oproeren in de ijde en iSde 
eeuw,eeuw, (Baarn: Ambo, 1982); R.M. Dekker (red.), Oproeren in Holland gezien door 
tijdgenoten,tijdgenoten, (Assen: Van Gorcum, 1979); J.A. Faber, "De Noordelijke Nederlan-
denn van 1480 tot 1780", in: Algemene Geschiedenis der der Nederlanden (AGN, 15 Dln.), 
Dl .. 5, (Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980), pp. 196-251; K.D.H. Haley, "De Re-
publiekk in de tijd van het eerste stadhouderloze tijdperk", in: AGN, Dl. 8 (1979), 
pp.. 266-281; J. Hovy, "Institutioneel onvermogen in de 18e eeuw", in: AGN, Dl. 9 
(1980),, pp. 126-138; H.P.H. Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de lage landen in 
jaartallen,jaartallen, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974, 2e ed.); J.A.F, de Jongste, 
"Eenn bewind op zijn smalst. Het politiek bedrijfin de jaren 1727-1747", in: AGN, 
Dl.. 9 (1980), pp. 44-59 (a); idem, "De Republiek onder het erfstadhouderschap", 
in:: AGN, Dl. 9 (1980), pp. 73-91 (b); E.H. Kossmann, De Lage Landen, 1780-1940, 
(Amsterdam:: Elsevier, 1976); idem, De Lage Landen, 1780/1980. Twee eeuwen Ne-
derlandenderlanden België, Deel II1914-1980, (Amsterdam: Elsevier, 1986); Jan en Annie Ro-
mein,, De lage landen bij de zee, (Amsterdam: Querido, 1973 (1934)); DJ. Roorda, 
PartijPartij  en factie: de oproeren van 1672 in Holland en Zeeland (Groningen: Wolters 
Noordhoff,, 1978); idem, "De Republiek in de tijd van stadhouder Willem III , 
1672-1702",, in: AGN, Dl. 8 (1979), pp. 282-296; Simon Schama, Patriots and and Libe-
rators.rators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, (New York: Knopf, 1977); AJ. 
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Veenendaal,, "De Republiek voor het laatst als grote mogendheid, 1702-1727", in: 
AGN,AGN, Dl. 9 {1980), pp. 16-30; C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en demo-
cratiecratie in Nederland, 1780-1848, (Heerlen: Winants, 1965); idem, "Oud en modern. 
Dee Republiek 1780-1795", in: AGN, Dl. 9 (1980), pp. 113-125. 

14.. Deze visie op het ontstaan van Nederland is sterk beïnvloed door Johan 
Goudsblom'ss "De Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief' 
(1979),, opgenomen in: J. Goudsblom, Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische 
stukken,stukken, (Amsterdam: Meulenhoff, 1988), pp. 30-68. Zie over de Opstand: Ge-
offreyy Parker, The Dutch Revolt, (Harmondsworth: Pelican 1979 (1977); J.W. 
Smit,, "The Netherlands Revolution", in: Robert Forster en Jack P. Greene (eds.), 
PreconditonsPreconditons of Revolution in Early Modern Europe, (Baltimore-Londen, 1970), pp. 
19-54;; J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Op-
stand,stand, 1555-1580, (Amsterdam: Uitgeverij Balans, 1994); Perez Zagorin, Rebels & 
Rulers,Rulers, 1500-1660, 2 Din., (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp. 87-
129. . 

15.. Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 14J7-1806, 
(Oxford:: Clarendon Press, 1995), pp. 9-20. 

16.. Israel, 1995, pp. 21-29; A.G. Jongkees, "Vorming van de Bourgondische 
staat",, in: AGN, Dl. 4 (1980), pp. 184-200. 

17.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychoge-
netischenetische Untersuchungen, 2 Din., (Bern/Miinchen: Francke Verlag, 1969 (1939)), 
Dl .. 2, pp. 8-13, 17-37, 12.3-129, 142-221; Joseph Strayer, On the Medieval Origins of 
thethe Modern State, (Princeton: Princeton University Press, 1970); Charles Tilly , 
"Reflectionss on the History of European State-making", in: idem (ed.), The For-
mationmation of States in Western Europe, (Princeton: Princeton University Press, 1975), 
pp.. 3-83; Charles Tilly , Coercion, Capital and European States, AD ppo-ipp2, (Ox-
ford:: Blackwell, 1992 (1990)), pp. 1-95, legt een zeer sterk accent op oorlogvoering 
alss drijvende kracht in staatsvorming. 

18.. Italiaanse staten in de 15e eeuw beschikten als eersten over staande legertjes; 
hett Franse koninkrijk dat tussen 1450 en 1478 vorm kreeg, was in staat een beroeps-
legerr van circa 25.000 man op de been te houden. Dat leger bleek in staat de Engel-
senn uit Frankrijk te verdrijven (1453) en in hoog tempo Bourgondië te veroveren na 
dee dood van Karel de Stoute in 1477. Cf. Geoffrey Parker, "The 'Military Revolu-
tion,, 1560-1660' - a Myth?", in: idem, Spain and the Netherlands, 155P-165P. Ten 
Studies,Studies, (Glasgow: Fontana, 1979), pp. 86-103; William H. McNeill, "The Busi-
nesss of War in Europe, 1000-1600", in: idem, The Pursuit of Power. Technology, 
ArmedArmed Force and Society since AD. 1000, (Chicago: University of Chicago Press, 
1982),, pp. 63-116. 

19.. Jongkees, 1980; J. van Rompaey, "De Bourgondische staatsinstellingen", 
P.H.D.. Leupen, "De representatieve instellingen in het Noorden, 1384-1482", 
P.H.D.. Leupen, "De betrekkingen tussen kerk en staat tijdens de Bourgondiërs", 
in:: AGN, Dl. 4 (1980), pp. 136-155,164-171, 387-391. 

20.. Jongkees, 1980, pp. 184-185,188,191-193. 
21.21. Zie voor het 'koningsmechanisme': Elias, 1969, Dl. 2, pp. 236-279 en Step-
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henn Mennell, Norbert Elias. Civilization and the Human Self-image, (Oxford: 
Blackwell,, 1989), pp. 66-79. Elias' visie is vooral gebaseerd op onderzoek naar de 
ontwikkelingvann de Franse staat; in de Bourgondische en Habsburgse Nederlan-
denn verliep de ontwikkeling ten dele anders: Israel, 1995, p. 39; W.P. Blockmans en 
J.. van Herwaarden, "De Nederlanden van 1493 tot 1555: binnenlandse en buiten-
landsee politiek", in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 443-491, i.h.b. 445, 489 voor een genu-
anceerdee bijstelling van Elias' theoretische inzichten op dit punt. 

22.. Israel, 1995, pp. 28-35; R- v an Uytven, "Crisis als cesuur, 1482-1494", in: 
AGN,AGN, Dl. 5 (1980), pp. 420-435. 

23.. Van Uytven, 1980. 
24.. Parker, The Dutch Revolt, (1979), pp. 37-45, en idem, Spain and the Nether-

landslands (1979), pp. 17-43, geeft een uitvoerig beeld van de gecompliceerde opgaven en 
lastenn van het centrale hof en de toenemende belastingen. Israel, 1995, p. 39, stelt 
datt tijdens het bewind van Karel V diens belastingrevenuen uit de Nederlanden 
vervijfvoudigden. . 

25.. Israel, 1995, pp. 55-73; A.F. Meilink, "Territoriale afronding der Nederlan-
den",, in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 492-505. 

26.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 482-484; H. de Schepper, "De 
burgerlijkee overheden en hun permanente kaders", in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 312-
349,, i.h.b. p. 313. 

27.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 486-487; Israel, 1995, pp. 132-135; 
Dee Schepper, 1980, pp. 322-323, 331-336. De sociogenese van het belastingmonopo-
liee (Elias, 1969, Dl. 2, pp. 279-311) is in de Nederlanden ten dele anders verlopen en 
heeftt langer geduurd dan in Frankrijk. Bovendien is de strijd om de beschikkings-
machtt over de belastingen in het noorden uiteindelijk ten nadele van de koning 
beslecht. . 

28.. Blockmans en Van Herwaarden, 1980, pp. 471-476. De auteurs wijzen erop 
datt de vernedering van Gent - tot het einde van de 15e eeuw de voornaamste stad 
vann de Nederlanden - in 1540 het einde symboliseert van het streven naar stadsta-
tenn tegenover de ontwikkeling van gecentraliseerde territoriale staten. 

29.. De kerkelijke organisatie van de Nederlanden - veel ouder dan de politieke 
-- viel oorspronkelijk niet samen met de politieke grenzen van de Nederlanden die 
pass in 1548 ontstonden. De bisdommen in de Nederlanden ressorteerden tot 1559 
voornamelijkk onder de aartsbisdommen van Keulen en van Reims. Ten tijde van 
hett Bourgondische rijk waren er plannen voor een Bourgondische kerkprovincie 
enn ten tijde van Karel V werden twee plannen gemaakt voor een Nederlandse kerk-
provinciee die zou samenvallen met de Habsburgse Nederlanden. In 1559 bereikte 
Philipss II en de paus overeenstemming over een geheim plan dat voorzag in de vor-
mingg van veenien nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder leiding van een 
nieuww aartsbisdom Mechelen, onder gelijktijdige verbreking van de banden met 
Keulenn en Reims. Zowel binnen als buiten de kerkelijke organisatie in de Neder-
landenn stuitte dit plan op ernstige financiële en politieke bezwaren en de invoering 
vanaff  1561 vormde mede een motief voor de Opstand. Cf. L.J. Rogier, Eenheiden 
scheiding.scheiding. Geschiedenis der Nederlanden, (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1980 
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{1968)),, pp. 50-57,71-78; Woltjer, 1994, pp. 18-31; Parker, The Dutch Revolt, (1979), 
pp.. 47-48; Israel, 1995, pp. 74-76,100-101,141-144. 

30.. Woltjer, 1994, pp. 27-30; Parker, The Dutch Revolt, (1979), pp. 37, 61-64; Is-
rael,, 1995, pp. 74-100, 156-157. Volgens Parker bedroeg het aantal geëxecuteerden 
wegenss 'ketterij' in de Nederlanden tijdens het bewind van Karel V 'tenminste 
2000';; Israel noemt een totaal van 1300. Gedurende de jaren van repressie onder 
Alvaa (1567-1571) werden 8.950 personen door de door hem ingestelde Raad van Be-
roertenn (de 'Bloedraad') onderzocht en veroordeeld wegens 'verraad', 'ketterij' of 
beide;; daarvan werden er ruim 1000 geëxecuteerd. Volgens een koninklijk edict 
vann 1550 — bedoeld om de juridische grondslag van de inquisitie te verstevigen — 
werdenn 'ketterij' en de verspreiding van 'ketterse' geschriften bestraft met de dood-
straff  en confiscatie van alle bezittingen. Mannen die hun 'ketterij' toegaven, dien-
denn onthoofd te worden, vrouwen levend begraven; degenen die volhardden, 
diendenn levend verbrand te worden. 

31.. Charles Till y heeft betoogd dat nagenoeg al het staatsbestuur in Europa voor 
hett einde van de 18e eeuw 'indirect' bestuur was, waarbij de centrale macht in hoge 
matee afhankelijk bleef van medewerking van relatief machtige autoriteiten op lage-
ree niveau's. Dat bracht altijd risico's mee: van gebrek aan loyaliteit tot corruptie en 
rebellie.. Charles Tilly , 1992, p. 25. 

32.. Het uitkristalliseren van de naam van deze streken heeft enkele eeuwen ge-
duurd.. In de 15e eeuw, ten tijde van het Bourgondische rijk, waren de aanduidin-
genn 'Landen van herwaerts overe', 'Païs de par decha', 'noz Pais d'embas' en 'Ny-
derlan(n)de'' gangbaar, in Duitse stukken ook de naam 'Ni(e)dererblanden' en een 
enkelee keer 'Niderlandt'. In de 16e eeuw 'Païs Bas' en 'Paises Baxos', soms 'Vla-
end(e)ren'' of'Fiandra' voor het geheel. All e gewesten samen werden in het buiten-
landd ook wel als 'nazione fiammingha' aangeduid. Het meervoud is in de buiten-
landsee naamgeving blijven domineren, binnenlands werd mettertijd, waarschijnlijk 
voorall  in de latere 18e eeuw, het enkelvoud gangbaar, al schreven i6e-eeuwse huma-
nistenn al over 'Belgium' en zongen de geuzen over 'Nederlandt'. Cf. de Schepper, 
1980,, p. 315. 

33.. Een overzicht van de oudere historiografie geeft G. de Bruin, "De geschied-
schrijvingg over de Nederlandse Opstand", in: W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend 
geschiedbeeld.geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 194s, (Utercht/Antwerpen: Het Spec-
trum,, 1983), pp. 48-82. Hij schrijft (p. 50): 'Pas de laatste decennia is duidelijk ge-
wordenn hoe weinig de Nederlanden in de 16e eeuw als een politieke en maatschap-
pelijkee eenheid beschouwd moeten worden'. In de recente studie van Israel wordt 
onderr andere betoogd dat 'noord' en 'zuid' al ver voor de Opstand sterk van elkaar 
verschildenn (Israel, 1995, pp. v-vii) . 

34.. Bij het Groot-Privilege voor Holland en Zeeland uit 1477 werd op aan-
dringenn van de staten van beide gewesten onder meer vastgesteld dat 'Dietsch' de 
bestuurlijkee taal diende te zijn in plaats van Frans en dat vreemden, gedoeld werd 
voorall  op Vlamingen en Brabanders, geen functies in bestuur en rechtspraak in 
beidee gewesten konden vervullen maar deze voorbehouden waren aan autochto-
nen.. Cf. H.P.H. Jansen, "Holland-Zeeland, 1433-1482", in: AGN, Dl. 4 (1980), 
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pp.. 271-291, i.h.b. 290; De Schepper, 1980, p. 315; Israel, 1995, pp. 28-29, 57-58. 
35.. De begrippen 'revolutie' en 'burgeroorlog' worden algemeen gebruikt maar 

kunnen,, gezien hun complexiteit, zonder nadere bepaling gemakkelijk misleidend 
werken.. Er was zeker sprake van een 'revolutionaire situatie' in de zin die Charles 
Till yy daaraan gegeven heeft: een situatie waarin meerdere gewapende partijen bin-
nenn een heerschappijeenheid elkaar met geweld de soevereiniteit betwisten. Ook 
kann gesproken worden van een 'politieke revolutie': de staatsstructuur werd door 
dee Opstand ten dele veranderd en de beschikking over politieke macht op verschil-
lendee niveaus binnen de Republiek kwam uiteindelijk deels in andere handen te-
recht.. Maar een 'sociale revolutie' was de Opstand niet: de klassestructuur en de 
bezitsverhoudingenn ondergingen geen ingrijpende wijzigingen en het hele conflict 
kann slechts zeer ten dele in termen van strijd tussen klassen begrepen worden. Cf. 
Charless Tilly , 1978, pp. 189-222; Theda Skocpol, States and Social Revolutions. A 
ComparativeComparative Analysis of France, Russia, and China, {Cambridge: Cambridge Uni-
versityy Press, 1979), pp. 3-43; Perez Zagorin, 1982, Dl. 1, pp. 3-57. De primaire bete-
keniss van 'burgeroorlog' is: oorlog russen inwoners van dezelfde staat of hetzelfde 
land.. De Nederlanden in de tweede helft van de 16e eeuw kunnen echter niet zon-
derr meer beschouwd worden als één staat of land, en 'burgers' waren de meeste in-
wonerss niet. 

36.. Cf. Perez Zagorin, 1982, Dl. 2, pp. 116-120. 
37.. Geoffrey Parker, "War and Economie Change: the Economie Costs of the 

Dutchh Revolt", in: idem, Spain and the Netherlands, 1979, pp. 177-203. 
38.. A.Th. van Deursen, "Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden, 

1579-1780",, in: AGN, Dl. 5 (1980), pp. 350-387; Israel, 1995, pp. 276-306; S.J. Foc-
kemaa Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, (Amsterdam: Noordhol-
landschee Uitgeversmij., i960); H. Wansink, "Holland and Six Allies: The Republic 
off  the Seven United Provinces", in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann (eds.), Britain 
andand the Netherlands, Vol. 4, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971), pp. 133-155- Om 
dee interne orde te handhaven beschikten de stadsregeringen over een klein aantal 
gerechtsdienarenn en een nachtwacht; ook konden lagere stedelijke beambten wor-
denn ingezet. Voor hetzelfde doel en ter verdediging van de steden tegen aanvallen 
vann buitenaf bestonden voorts stadssoldaten en schutterijen. De laatste waren mili -
tairr georganiseerd met officieren uit regentenfamilies en de hogere burgerij en 
manschappenn uit de burgerlijke middenklasse; de lagere strata hadden geen toe-
gangg tot de schutterijen. Ook waren er in vele steden garnizoenen van soldaten die 
inn dienst stonden van de Staten van de betreffende provincie (Dekker, 1982, pp. 
95-98;; Fockema Andreae, i960, pp. 116-120). 

39.. Willem Frederik, stadhouder van Friesland, had een dergelijke aanval al in 
16499 gesuggereerd aan Willem II . Ook Frederik Hendrik had de wens gekoesterd 
Amsterdamm te onderwerpen. Dat gebeurde echter niet - de regenten sloten vrede 
mett Spanje, aanvankelijk tegen de wens van Frederik Hendrik in, die overigens 
kortt voor de vrede overleed. Cf. Brugmans, 1973, Dl. 3, pp. 55-72; Israel, 1995, pp. 
595-609. . 

40.. Brugmans, 1973, Dl. 3, pp. 70-71. 
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41.. Alleen het Franse invasie-leger was met bijna 130.000 man al vier maal zo 
groott als het Staatse leger in 1672, dat overigens kort daarop werd uitgebreid tot 
100.0000 man. Zie over de binnenlandse situatie: Roorda, 1972; Israel, 1995, pp. 
796-825. . 

42.. Johan de Witt was van 1653 tot 1672 pensionaris van de Staten van Holland 
enn voerde voor een groot deel de buitenlandse politiek. Hij werd verantwoordelijk 
gehoudenn voor de catastrofe van 1672 en voor de oppositie tegen de stadhouder. 
Enkelee maanden na zijn terugtreden werd hij samen met zijn broer Cornells in 
Denn Haag in het openbaar op gruwelijke wijze vermoord. De lijken werden met 
hett hoofd naar beneden opgehangen, delen werden afgesneden, geroosterd en op-
gegeten.. Cf. Israel, 1995, p. 803. 

43.. Dekker, 1977; 1978; 1982, p. 24. 
44.. Het Tabaksoproer brak uit doordat de stadsregering van Haarlem het roken 

vann tabak in het openbaar verbood op straffe van boete en enkele lieden die niet 
kondenn betalen de kleren liet ontnemen. Later kwamen ook grieven over belastin-
genn boven. Ook het Aansprekersoproer was complexer dan een protest tegen een 
nieuwee regeling op het begraven; zie ooggetuigeverslagen van Jan Trioen (Haar-
lem)) en Joris Craffurd (Amsterdam) in Dekker (red.), 1979, en Brugmans, 1973, 
Dl .. 3, pp. 339-350. 

45.. Roorda, 1978, p. 81. 
46.. ) het aantal dodelijke slachtoffers in de loop van twee eeuwen is op de 

vingerss van één hand te tellen', schrijft Dekker (1982, p. 144). 
47.. Veel belastingen werden voor een bepaalde periode in het openbaar ver-

pacht.. De meest biedende kreeg het recht de belasting te innen en moest die afdra-
genn aan de lokale of provinciale overheid. Belastingen waren overal in het vroeg-
modernee Europa periodiek een belangrijke aanleiding tot oproer en rebellie, cf. 
Gabriell  Ardant, "Financial Policy and Economie Infrastructure of Modern States 
andd Nations", in: Charles Till y (ed.), The Formation Formation of National States in Western 
Europe,Europe, (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 164-242. 

48.. Dekker, 1977, p. 315. 
49.. Het 'verzetten van de wet' betekende dat een aantal leden van de vroedschap 

off  de burgemeesters onder bijzondere politieke druk vervangen werden door ande-
ren.. Bij de 'plooierijen' ging het deels om protesten van de politiek buitengesloten 
burgerij,, deels om conflicten tussen 'de nieuwe plooi' — een aantal families die een 
plaatss wensten in de stadsregering - en 'de oude plooi' - families die een dergelijke 
plaatss al bezaten. 

50.. Cf. Israel, 1995, pp. 959-969; A.H. Wertheim - Gijse Weenink, Democrati-
schesche bewegingen in Gelderland, 1672-179$, (Amsterdam: Van Gennep, 1973); W.F. 
Wertheimm en A.H. Wertheim - Gijse Weenink, Burgers in verzet tegen regenten-
heerschappij.heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht, 1703-1706, (Amsterdam: Van Gennep, 
1976).. De laatste twee auteurs leggen een sterk accent op de klassenstrijd: 'het 
(ging)) hier in wezen om een klassenstrijd' (1976, p. 120). 

51.. Israel, 1995, p. 1067-1078; de Jongste, 1980 (b), pp. 78, 83-84; Brugmans, 
1973,, Dl. 4, pp. 51-73. 
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52.. Binnen de beweging waren grofweg twee stromingen. De 'gematigden' wil -
denn onder andere afschaffing van misbruiken bij de vergeving van ambten, herstel 
vann gildenrechten en verkiezing van de krijgsraad - het orgaan dat binnen de 
schutterijenn de tucht handhaafde - door en uit de burgerij. De 'radicalen' wensten 
ditt ook maar wilden bovendien burgemeesters en schepenen door de burgerij laten 
kiezenn en afschaffing van de belastingverpachting en de accijnzen. De eisen van de 
gematigdenn waren mede in overleg met het stadhouderlijk hof opgesteld. 

53.. de Jongste, 1980 (b), p. 85; Brugmans, 1973, Dl. 4, pp. 71-73. 
54.. de Jongste, 1980 (b), p. 88-89. 
55.. Israel, 1995, pp. 1098-1112; Schama, 1977, pp. 87 ff.; de Wit, 1980. 
56.. de Wit, 1980, p. 115; hij schrijft dat het stadhouderlijk hof over een periode 

vann drie jaar f400.000,- uitgaf om betogingen en rellen te organiseren. 
57.. Bij de Pruisische inval was de stad Gorcum bij wijze van 'voorbeeld' vrij 

zwaarr beschoten en geplunderd. Wat de justitiële repressie betreft: bij verstek wer-
denn vier doodvonnissen uitgesproken; in de stad Utrecht werden van zesendertig 
burgerss en oppositionele regenten de bezittingen verbeurd verklaard en zijzelf voor 
'eeuwig'' uit het gewest verbannen; enkele honderden anderen kregen geringere 
straffenn opgelegd (de Wit, 1980; Wertheim - Gijse Weenink, 1973, p. 146 ff.). 
Beidee auteurs spreken over 'felle vervolgingen' en 'terreur'. 

58.. de Wit,, 1980; Schama, 1977. 
59.. België - de voormalige zuidelijke Nederlanden - was in 1814-1815 bij Neder-

landd gevoegd, vooral onder invloed van Engeland. In 1830 proclameerden Belgi-
schee leiders een zelfstandige staat; een interventie vanuit het noorden in augustus 
18311 liep op niets uit door Franse militaire steun aan de nieuwe staat. Onder geza-
menlijkee druk van Engeland en Frankrijk werd de samenvoeging weer ongedaan 
gemaaktt en ontstond België als soevereine staat. Cf. J.A. Bornewasser, "De zelf-
standigee eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden 1813-1814" en "Het Konink-
rijkk der Nederlanden, 1815-1830", in: AGN, Dl. 11 (1983), pp. 208-222, 223-278; 
N.C.F,, van Sas, "De Nederlanden en Europa, 1815-1830", in: AGN, Dl. 11 (1983), 
pp.. 279-305. 

60.. Bijvoorbeeld het Soeploodsoproer van 1835 te Amsterdam (Brugmans, 1973, 
Dl.. 5, pp. 203 ff.) en het De Vletter-oproer te Rotterdam (Jacques Giele, "De op-
positiee der 'volksmannen' {1850-1869)", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, lyj^li, 
pp.. 171-218. Zie over arbeidsonrust: J. Maclean, "Arbeidsconflicten in de periode 
1813-1872",, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1979/16, pp. 292-312. 

61.. Romeinen Romein, 1973, p. 463 ff.; P.R.D. Stokvis, "Het Nederlandse emi-
gratiepatroonn van de jaren 1840 in Europees perspectief', Sociologische Gids, 1980/1, 

PP-- 9-33-
62.. In 1848 gaf koning Willem II zijn conservatisme op, hij benoemde een kabi-

nett van liberalen en accepteerde grondwetswijzigingen die zijn positie verzwakten 
enn een meer parlementair bestuur mogelijk maakten. Cf. J.C. Boogman, "De poli-
tiekee ontwikkeling in Nederland, 1840-1874", in: AGN, Dl. 12 (1977), pp. 305-352; 
Kossmann,, 1976, pp. 124-139; Romein en Romein, 1973, pp. 427-432. Hofstee 
heeftt de sterfte door gebrek aan voedsel in de jaren 1846-1849 geschat op ruim 
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52.0000 personen; aan de cholera stierven in 1848-1849 ruim 22.000 mensen; de to-
talee bevolking was ruim drie miljoen {E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling 
vanvan Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw, {Deventer: van Loghum Slaterus, 
1978),, p. 212. 

63.. Bij het volksvermaak van het palingtrekken werd een levende paling aan een 
touww gebonden dat over een gracht werd gespannen. Roeiboten voeren daaronder 
door,, een staande man in de boot moest dan proberen het vel van de paling af te 
trekken.. Cf. Brugmans, 1973, Dl. 6, pp. 160-164; Kossmann, 1976, p. 231 ff.. 

64.. J. Presser, Ondergang. De vervolgingen verdelging van het Nederlandse joden-
dom,dom, 1940-194$, 2 Dln.,('s Gravenhage: Staatsuitgevij, 1965), Dl. 2, pp. 509-512; 
J.C.H.. Blom, "Nederland onder Duitse bezetting, 10 mei 1940 - 5 mei 1945", in: 
AGN,AGN, Dl. 15 (1982), pp. 55-94. 

65.. Kossmann, 1986, p. 184, verwijst naar een berekening van L. de Jong die 
eropp neerkomt dat van mei 1940 tot september 1944 in totaal ongeveer 25.000 
mensenn actief bij het verzet betrokken zijn geweest. Waarschijnlijk werden een 
paarr honderd mensen door het verzet omgebracht. In de zomer van 1945 werden 
omstreekss 100.000 Nederlanders op verdenking van collaboratie gearresteerd en 
tienduizendenn anderen voor 'zuivering' in aanmerking gebracht. Uiteindelijk wer-
denn 66.000 mensen door bijzondere rechtbanken veroordeeld, van wie 164 tot de 
doodstraf-- die in 42 gevallen werd voltrokken - en ongeveer 900 tot andere zware 
straffenn (Kossmann, 1986, pp. 245-246). 

66.66. Henriëtte Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, 2 Dln., (Nijme-
gen:: SUN-reprint, 1973 (1902/1926,1932)), Dl. 2, pp. 210-211. 

67.. Kossmann, 1976, pp. 417-428; Roland Holst, 1973, Dl. 2, pp. 218-223; Ro-
meinn en Romein, 1973, pp. 576-593. 

68.. H. Bakker en E. Nijhof, "Het Jordaanoproer", Tijdschrifi voor Sociale Ge-
schiedenis,schiedenis, 1978/10, pp. 35-69; P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrij-
ding,ding, 191J-1940, (Amsterdam: van Gennep, 1978), pp. 115-125. 

69.. Waar het 'absolutisme' doorzette in het Europa van de 16e tot en met de 18e 
eeuww werd de greep van het koninklijke centrum op de voornaamste heerschappij -
functiess sterker en kregen de monopolies een meer 'particulier' karakter. Waar dit 
niett gebeurde, zoals in de Republiek en in Engeland, verwierven ze eerder een meer 
'publiek'' karakter. Zie ook noot 21. 

70.. In zijn overzicht over de periode van 1480 tot 1780 oordeelt Faber (1980, p. 
250)) uiteindelijk over de tijd van de Republiek: 'Over het geheel kan worden ge-
steldd dat het hier behandelde tijdvak voor ons land, vergeleken met andere Europe-
see landen, een periode is geweest van grote sociale rust. Dat is voor een deel toe te 
schrijvenn aan een effectieve repressie door de overheid (..) Uiteindelijk hangt die 
socialee rust echter samen met het politieke, economische, sociale en geestelijke kli -
maatt in ons land. Dat klimaat vormde blijkbaar geen gunstige voedingsbodem 
voorr sociale onrust.' En Immanuel Wallerstein (The Modern World-System II. Mer-
cantilismcantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-IJ50, (New 
York:: Academic Press, 1980), p. 62) constateert: (..) if we compare the internal dis-
sensionss of the United Provinces to those of England and France, no reasonable 
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analystt can fail to see that the Netherlands was less turbulent than the other two; 
thee internal divisions of the ruling strata rent the society apart far less, and the 
lowerr strata were less rebellious.' 

71.. Di t verklaart deels ook het hoge percentage weggevoerde Joden. 
72.. Elias, 1969, Dl. 2, pp. 148-158, 222-229. 
73.. Zoals onder anderen betoogd is door Barrington Moore is het, vooral voor 

hett pré-industriële Europa, zinvol verklaringen voor het ontstaan en de ontwikke-
lingg van oproeren primair te zoeken in het overheidsingrijpen. Uitgaande van het 
gegevenn dat voor velen de bestaansmogelijkheden precair waren en de materiële 
onzekerhedenn en schommelingen veel groter dan thans, is het redelijk te veronder-
stellenn dat veranderingen in overheidspoliriek gemakkelijk een wankel evenwicht 
kondenn aantasten en daardoor protest en verzet opriepen. Belang bij stabiliteit im-
pliceertt 'conservatisme' en verzet tegen de ondermijning van die stabiliteit was dan 
ookk bijna altijd 'conservatief: gericht op herstel van de 'oude' toestand. Cf. Bar-
ringtonn Moorejr., Injustice. The Social Basis of Obedience and Revolt, (Londen: 
MacMillan,, 1979). 

74.. Het citaat van Oldenbarnevelt bij F.C. Spits, "Unie en militie", in: S. 
Groenveldd en H. Leeuwenberg (red.), De Unie van Utrecht. Wording en werking 
vanvan een verbonden een verbondsacte, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979), pp. 182-
198,, i.h.b. p. 195; J. Huizinga, Nederlands beschaving'in de zeventiende eeuw, (Gro-
ningen:: H.D. Tjeenk Willink , 1972), p. 39. 

75.. Een uitzondering vormt de Eerste Wereldoorlog waarin Nederland neutraal 
konn blijven, vooral omdat het toen militair-strategisch geen belangrijk gebied was 
voorr de oorlogvoerende staten. De zuidelijke Nederlanden en het latere België 
hebbenn als doorgangsgebied altijd veel meer te lijden gehad van landoorlogen in 
West-Europa. . 

76.. Waar de landoorlog in Europa voor Nederland kansloos was, kon men ove-
rigenss ter zee en bij de kolonisering van gebieden buiten Europa nog lange tijd mi-
litairr succesvol opereren en gedachten koesteren omtrent de effectiviteit van ge-
weldgebruik.. Toch kon Nederland na 1814 zijn bestaan als koloniale macht slechts 
voortzettenn nadat Engeland een belangrijk deel van de koloniale gebieden had 'te-
ruggegeven'.. Bij de oorlogen op Java en de bezetting van vrijwel geheel 'Indonesië' 
inn de 19e eeuw gaven uiteraard de militair-technologische en organisatorische 
voorsprongg de doorslag. Tegen de Japanse aanval in 1942 kon men echter nauwe-
lijk ss weerstand bieden. De pogingen Indonesië na 1945 als kolonie te behouden 
doorr middel van de politionele acties moesten onder druk van de Verenigde Staten 
wordenn opgegeven. Deze acties illustreren ook dat Nederlanders zeer wel in staat 
zijnn tot georganiseerd geweld wanneer zij daarin niet geremd worden door externe 
enn interne politieke en maatschappelijke dwang. 

77.. Spits, 1979, p. 195. 
78.. Spits, 1979, p. 191. 
79.. Marc Bloch, Feudal Society, 2 Dln., (Londen: Routledge & Kegan Paul, 

19622 (1940)), Dl. 2, pp. 352-355; Henri Pirenne, Economie and Social History of of Me-
dievaldieval Europe, (Londen: Routledge &c Kegan Paul, 1936), pp. 50-57. 
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80.. Zie over de adel in de Nederlanden: Geoffrey Parker, The Dutch Revolt, 
1979,, pp. 48-50; S. Groenveld en H. Leeuwenberg, De bruid in de schuit. De Conso-
lidatielidatie van de Republiek 1609-1620, (Zutphen: Walburg Pers, 1985), pp. 172-185; Jan 
dee Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-ijoo, (New Haven: Yale 
Universityy Press, 1974), pp. 35-41. 

81.. Roorda (1978, p. 57) vermeldt dat in alle steden de regenten tientallen, hier 
enn daar zelfs honderden (lagere) ambten te vergeven hadden. Een van de zes cate-
gorieënn ambten die in Amsterdam te vergeven waren, omvatte in de 18e eeuw 1417 
ambten. . 

HOOFDSTUKK IV 

**  Dit hoofdstuk berust grotendeels op een conferentiebijdrage getiteld 'Het Duitse 
nationalismee in ontwikkelingsperspectief (SISWO-Conferentie 'Natievorming en 
nationalismenn in Europa', Amsterdam, 12-13 aPr ^ J99o)- Een herziene versie daar-
vann is onder dezelfde titel gepubliceerd in Ton Zwaan, Nico Wilterdink e.a. (red.), 
HetHet Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa, (Meppel/Amster-
dam:: Boom/SIS WO, 1991), pp. 99-126. Ook is gebruik gemaakt van gegevens en 
inzichtenn uit een deels samen met Hans Righart uitgevoerde vergelijkende studie 
naarr de sociaal-economische, politiek-institutionele en mentaal-culturele gevolgen 
vann industrialisering in Engeland en Duitsland: Hans Righart (red.), De trage revo- revo-
lutie.lutie. Over de wording van industriële samenlevingen, (Meppel en Amsterdam/ 
Heerlen:: Boom/Open Universiteit, 1991), pp. 483-634. Hetzelfde geldt voor: Ton 
Zwaan,, "Duits nationalisme tijdens het Tweede Keizerrijk, 1871-1919", in: L. Wes-
selss en A. Bosch (red.), Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa, 1815-1919, 
(Nijmegen/Heerlen:: SUN/Ou, 1992), pp. 389-411. 

Hett motto is ondeend aan: Germaine de Staël, De l'Allemagne (1810), waarvan 
eenn selectie in vertaling en met een inleiding van Nelleke van Maaren is verschenen 
onderr de titel: Madame de Staël, Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808, 
(Amsterdam/Antwerpen:: Uitgeverij Contact, 1993), p. 53. 

1.. Zie voor gegevens over territorium en bevolking van de 18e tot en met de 20e 
eeuw:: Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland, ijjo-1990, (Mün-
chen:: C.H. Beek, 1993), pp. 329-331, 336 (tabellen 1 en 6). Het begrip Kultur kent 
inn het Duitse taalgebied een lange en gecompliceerde geschiedenis. Ontwikkeld 
tegenn het einde van de 18e eeuw verwees het aanvankelijk in het algemeen naar de 
morelee en intellectuele kwaliteiten waardoor mensen zich onderscheiden. Onder 
invloedd van de Verlichting had het begrip in principe een universalistische en hu-
manistischee strekking. Maar daarnaast werd het veelal ook in particularistische zin 
beperktt tot de hogere (burgerlijke) stand: in eigen ogen waren zij bij uitstek de dra-
gerss van de Kultur. In deze groepsgebonden en polemische betekenis stond het in 
dee Duitse traditie tegenover de minder geachte Zivilisation, die als kenmerkend 
voorr de (Duitse) hofadel en voor Frankrijk en Engeland werd beschouwd. (Cf. J. 
Goudsblom,, Nihilisme en Cultuur, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gen-
nep,, 1977 (i960)), pp. 57-62, en Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 
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(Bern/München:: Francke Verlag, 1969 (1939)), 2 Dln., Dl. 1, pp. 1-42.) In de 19e 
eeuww werd het begrip in beide richtingen uitgewerkt, waarbij Kultur in particula-
ristischee zin door de toenemende maatschappelijke betekenis van de burgerij in 
Duitslandd ook meer en meer kwam te staan voor datgene dat als kenmerkend voor 
dee Duits-nationale cultuur als geheel werd beschouwd. Elias heeft deze ontwikke-
lingg herhaaldelijk uiteengezet (1969, pp. 36-42, en Norbert Elias, Studiën über die 
Deutschen,Deutschen, (Frankfurt: Suhrkamp, 1989), pp. 161-222), maar heeft daarbij niet be-
lichtt dat binnen deze hoofdrichting vanaf het begin van de 19e eeuw twee 'stro-
mingen'' onderscheiden kunnen worden: een stroming waarin de veronderstelde 
superioriteitt van de Duitse Kultur op 'culturele' argumenten werd gefundeerd en 
eenn 'etnische' of'cultureel-racistische' stroming waarin die superioriteit vooral ver-
bondenn werd met Duitse 'afstamming' en Duits 'bloed'. Juist die laatste opvatting 
werdd binnen het Duitse nationalisme ten tijde van het Tweede Rijk meer gangbaar 
enn domineerde het nationalisme van het Derde Rijk. 

2.. F.C. von Moser, Von den Deutschen Nationalgeist, (Leipzig, 1766), p. 5, geci-
teerdd in Hagen Schulze (ed.), Nation-Building in Central Europe, (New 
York/Leamingtonn Spa: St. Martin's Press, 1987), p. 5, en in Otto Dann, 1993, p. 41. 
Vonn Moser's werk is een vroeg voorbeeld van de laat i8e-eeuwse discussie onder de 
overwegendd burgerlijke Duitse intelligentsia over de betekenis van 'Duits-zijn . 
Dezee discussie vormde onderdeel van de meeromvattende Deutsche Bewegung die 
inn de jaren '70 van de 18e eeuw zijn hoogtepunt bereikte. Cf. Dann, 1993, pp. 40-
44;; Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity, (Londen/Cambridge, 
Mass.:: Harvard University Press, 1992), pp. 293-352. 

3.. Reinhard Bendix, Kings or People, Power and the Mandate to Rule, (Berke-
ley/Londen:: University of California Press, 1978), pp. 128-175, 378-430; Hagen 
Schulze,, "The Revolution of the European Order and the Rise of German Natio-
nalism",, in: id. (ed.), 1987, pp. 5-18. Het begrip 'Nation' in de naam van het Rijk 
verweess aanvankelijk uitsluitend naar de (Duitse) wereldlijke en geestelijke vorsten 
enn de overige hoge (Duitse) adel; zij vormden 'de Duitse natie'. Dit gebruik van 
hett begrip 'natie' sloot aan bij de laat-middeleeuwse gewoonte afgevaardigden naar 
conciliess en studenten aan universiteiten naar 'naties' in te delen, cf. "Nation, Na-
tionalismus,, Nationalitat", in: J. Ritter (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Phibs-
ophie,ophie, Dl. 6 (1984), pp. 405-414. In de vroeg-moderne tijd ondergaat het begrip 
'natie'' een geleidelijke verruiming tot het aan het einde van de 18e eeuw alle leden 
vann een bepaalde bevolking omvat en min of meer synoniem wordt met 'volk', een 
begripp dat in de eeuwen daarvoor vooral sloeg op de lagere strata en de hogere juist 
uitsloot. . 

4.. Zie over het ontstaan en de ontwikkeling van Pruisen en Oostenrijk: E.N. 
Williams,, The Ancien Régime in Europe. Government and Society in the Major Sta-
tes,tes, 1648-1789, (Harmondsworth: Penguin, 1972), pp. 322-398; 399-484. Hubert 
Kiesewetter,, "Economie Preconditions for Germany's Nation-Building in the Ni-
neteenthh Century", in: Schulze (ed.), 1987, pp. 81-105, geef t e en overzicht van de 
territorialee omvang en het bevolkingsaantal van de voornaamste Duitse staten in 
1816. . 
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5.. Cf. Lothar Gall, Bürgertum in Deutschland (Berlijn: Siedler Verlag, 1987), pp. 
28-32.. C R. Friedrichs, "The War and German Society", in: Geoffrey Parker, The 
ThirtyThirty Years1 War, (Londen/New York: Roudedge, 1987 (1984)), pp. 208-215, schat 
dee demografische teruggang lager in - omstreeks 20% — maar ook deze schatting 
impliceertt dat 4 tot 6 miljoen mensen omkwamen door oorlogsgeweld, hongers-
noodd en vooral door epidemieën, waaronder de builenpest. 

6.. Gordon A. Craig, The Politics of of the Prussian Army, 1640-194$, (Oxford/New 
York:: Oxford University Press, 1964), p. 17. 

7.. Knut Borchardt, "The Industrial Revolution in Germany, 1700-1914", in: 
Carloo M. Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe, (Londen/Glas-
gow:: Collins/Fontana), 6 Din., Dl. 4/1 (i973)> PP- 76-160; Tom Kemp, "The Rise 
off  Industrial Germany", in: id., Industrialization in Nineteenth-Century Europe, 
(Londen/Neww York: Longman, 1985), pp. 78-113; Hans Righart (red.), De trage re-
volutie.volutie. Over de wording van industriëU samenlevingen, (Amsterdam/Heerlen: 
Boom/Openn Universiteit, 1991), pp. 138-239. 

8.. Zie over de ontwikkeling van de burgerlijke groepen in Duitsland: Jürgen 
Kockaa (Hrsg.), Burger und Bürgerlichkeit im ip.fahrhundert, (Göttingen: Vanden-
hoeckk & Ruprecht, 1987); id. (Hrsg.), Bürgertum im ip.Jahrhundert. Deutschland 
imim europaischen Vergleich, (München: DTV, 1988), 3 Dln.. De term 'Bildungsbür-
gertum'' werd pas geïntroduceerd in de 20e eeuw. Aan het einde van de 18e eeuw 
omvattee deze groepering zowel welgestelde gevestigden als minder welgestelde en 
armee intellectuelen, vooral dichters, schrijvers en journalisten. Deze laatsten, wier 
aantall  rond 1800 op 10.000 is geschat, leverden een belangrijke bijdrage aan het 
ontstaann en de verbreiding van allerlei Duits-nationalistische noties, aanvankelijk 
voorall  binnen de kring van het lezende publiek dat toen waarschijnlijk zo'n 
200.0000 mensen telde. De precaire maatschappelijke positie van veel van deze au-
teurss en de hoge mate van status-inconsistentie waarmee ze te leven hadden, gaf 
aann hun geschriften vaak ook een ondertoon van wanhoop, rancune en ressenti-
ment,, gevoelens die ook doorklinken in veel van de latere Duits-nationalistische 
ideologie.. Cf. Greenfeld, 1992, pp. 293-310. 

9.. Werner Mosse, "Adel und Bürgertum im Europa des ig.Jahrhunderts. Eine 
vergleichendee Betrachtung", in: Jürgen Kocka (Hrsg.), 1988, Dl. 1, pp. 276-314; zie 
ookk noot 1. 

10.. Vergelijk de bespreking van het begrip 'natievorming' in hoofdstuk II . Som-
migee Duitse historici onderscheiden voor de tweede helft van de 18e eeuw tussen 
eenn naast en door elkaar voorkomend Landespatriotismus en Reichspatriotismus, bij-
voorbeeldd Dann, 1993, p. 51. 

11.. Het onderscheid tussen de idealen van de Verlichting en de Romantiek is in 
hett werk van specifieke auteurs lang niet altijd scherp te maken en het beeld dat 
dezee idealen elkaar historisch als het ware hebben 'opgevolgd' is ook betrekkelijk. 
Vanuitt een overwegend ideeënhistorisch perspectief beargumenteert Greenfeld 
bijvoorbeeldd dat het Lutherse piëtisme - een uit het eind van de 17e eeuw stam-
mendee sterk persoonlijke, emotionele en fatalistische variant van het protestantse 
geloof—— en de romantische Weltanschauung ai in het laatste kwart van de 18e eeuw 
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dee dominante invloeden waren op 'het Duitse denken' en op de eerste ontwikke-
lingg van het Duitse nationale zelfbesef onder de Bildungsbürger (Greenfeld, 1992, 
pp.. 314-352). Toch lijken de romantische revolte tegen het rationalisme van de Ver-
lichtingg en de sterke doorwerking van de romantiek in het Duitse nationalisme 
voorall  in de eerste decennia van de 19e eeuw hun beslag te krijgen. Cf. Roy Porter, 
The Enlightenment,The Enlightenment, (Londen: Macmillan, 1990); Maurice Cranston, The Romantic 
Movement,Movement, (Oxford: Blackwell, 1994), pp. 21-47. 

12.. Zoals gesteld in noot 1 waren vanaf het begin van de 19e eeuw binnen dit al-
gemenee streven twee 'stromingen' te onderscheiden, een 'culturele' en een 'cultu-
reel-racistische'.. De nationalistisch geworden filosoof J.G. Fichte is een voorbeeld 
vann een auteur uit de eerste stroming. In zijn Reilen an die deutsche Nation (Ham-
burg:: Felix Meiner Verlag, 1978 (1808)) trachtte Fichte de superioriteit van het 
Duitsee volk te funderen met behulp van een theorie over de verondersteld superi-
euree Duitse taal, de Ursprache, en schetste hij een onderwijssysteem waardoor een 
geschiktt deel van de Duitse jeugd opgevoed zou kunnen worden in volledige on-
baatzuchtigee toewijding aan de belangen van de Duitse natie. Hij geloofde welis-
waarr in het voortbestaan van 'stammen' en 'volken', keerde zich tegen 'beruchte' 
buitenlandsee woorden als Humaniteit, Popularitat, Liberalitat die zijns inziens 
beterr als 'slapheid' en 'eerloos handelen' konden worden benoemd (1978, pp. 17, 
68),, hij voer uit tegen 'de onDuitse geest', en pleitte voor het 'rein' en 'zuiver' hou-
denn van de Duitse zeden en gewoonten, maar zijn betoog bleef overwegend 'cultu-
reel'.. Een andere toon werd aangeslagen door de invloedrijke zogenoemde Erwec-
kerker zur Deutschbeit, zoals Friedrich Jahn en Ernst Moritz Arndt. Ook zij waren 
heiligg overtuigd van de superioriteit van de Duitse taal maar zagen die vooral als 
manifestatiee van de behouden gebleven 'puurheid' en 'zuiverheid' van het Duitse 
Urvolk,Urvolk, van het 'ware Duitse bloed'. Zij predikten extreem Duits-nationalistische 
gedachten,, intense xenophobie, haat tegen alles wat Frans was, anti-semitisme, en 
anti-kapitalisme.. Cf. Dann, 1993, pp. 57-71; Greenfeld, 1992, pp. 367-371; Michael 
Hughes,, Nationalism and Society. Germany 1800-194^, (Londen; Edward Arnold, 
1988),, pp. 25-29. Het denken in 'moderne' racistische termen dat in het laatste 
kwartt van de 19e eeuw overal in Europa gangbaar werd, sloot in vele opzichten 
nauww aan bij het veel oudere denken in termen van 'standen', 'stammen' en 'vol-
ken'. . 

13.. Gelijkstelling van Joden voor de wet in het gehele Duitse territorium werd 
pass in de periode 1867-1871 realiteit. Voor die tijd bestonden aanzienlijke verschil-
lenn in de juridische en maatschappelijke positie van Joden binnen de verschillende 
Duitsee staten en daarbinnen ook weer lokale verschillen. Cf. Ismar Elbogen, Eleo-
noree Sterling, Die Geschichte derjuden in Deutschland (Wiesbaden: Fourier Ver-
lag,, 1982 (1966, 1935)), pp. 172-248; Shulamit Volkov, "Die Verbürgerlichung der 
Judenn in Deutschland. Eigenart und Paradigma" en Stefi Jersch-Wenzel, "Min -
derheitenn in der bürgerlichen Gesellschaft. Juden in Amsterdam, Frankfurt, 
Posen",, in: J. Kocka (Hrsg.), Bürgertum im lp, Jahrhundert, Dl. 2 (1988), pp. 343-
3711 en pp. 392-420. 

14.. Zie voor een overzicht van de hervormingen: Craig, 1964, pp. 37-73, en H. 
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Peeters,, Burgers en Modernisering, Historisch-sociologisch onderzoek naar burgerlijke 
groeperingengroeperingen in het moderniseringsproces van de Duitse Bond 1810-1870, {Deventer: 
z.u.,, 1984), pp. 110-137. 

15.. Dann, 1993, p. 66. 
16.. Greenfeld, 1992, pp. 371-378. 

17.. Dieter Diiding, "The Nineteenth-Century German Nationalist Movement 

ass a Movement of Societies", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp. 19-49; Hughes, 

1988,, pp. 27, 55-
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cetonn U.P., 1969), pp. 4-20, 367-390; Peeters, 1984; Kemp, 1985; Michael Stiirmer, 
DasDas ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, (Berlijn: Siedler, 1983), pp. 49-94-

21.. Dann, 1993, pp. 96-99; Diiding, 1987, p. 35; Holborn, 1969, pp. 38-39. 
22.. Harm-Hinrich Brandt, "The Revolution of 1848 and the Problem of Centr-

all  European Nationalities", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp. 107-134; Dann, 
1993,, pp- 112-130; Holborn, 1969, pp. 45-98; Hughes, 1988, pp. 83-100; Theda Sk-
ocpol,, States and Social Revolutions, {Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 144-
147. . 

23.. Peeters, 1984, pp. 152-197. 
24.. Dann, 1993, pp. 149-152; Alexander Schwan, "German Liberalism and the 

Nationall  Question in the Nineteenth Century", in: Hagen Schulze (ed.), 1987, pp. 
65-80;; Holborn, 1969, pp. 131-229; Gordon Craig, Germany 1866-194$, (Oxford: 
Oxfordd U.P., 1981 (1978)), pp-1-100. 

25.. Hans Righart (red.), 1991, p. 239. 
26.. Dann, 1993, pp. 165-198; Hughes, 1988, pp. 130-163; Hans-Ulrich Wehler, 

DasDas Deutsche Kaiserreich 1871-1918, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988 

(i973))>PP-i07-»8--
27.. De expliciete officiële afwijzing van het liberalisme door de rooms-katholie-

kee kerk in de jaren '60 van de 19e eeuw had overal in Europa de spanningen tussen 
liberalenn en katholieken verhoogd. Door sommige Duitse liberalen was de strijd 
tegenn de macht van het georganiseerde katholicisme aanvankelijk geplaatst in het 
kaderr van verdediging van de 'moderne cultuur' tegen het katholicisme maar het 
begripp Kulturkampfkreeg al spoedig de betekenis van strijd voor de Duits-nationa-
lee Kultur tegen Rome en het internationaal georiënteerde katholicisme. In 1876 
warenn alle Pruisische bisschoppen en vele priesters gevangen gezet of uitgewezen; 
vann de 4600 katholieke parochies hadden er 1400 geen pastoor meer. Met de libe-
ralee steun voor de Kulturkampf 'werden liberale principes van individuele vrijheid 
enn tolerantie ernstig gecompromitteerd en de maatregelen van de staatsoverheid 
maaktenn duidelijk dat binnen het nieuwe rijk burgerlijke grondrechten als het zo 
uitkwamm naar believen konden worden opgeschort. Cf. Holborn, 1969, pp. 258-
266. . 

28.. Een invloedrijke Duitse pedagoog meende dat het voornaamste doel van 
onderwijss en opvoeding was om 'Duits nationaal gevoel' aan te kweken, waaron-
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derr hij verstond: 'het innerlijke gevoel van affectie voor allen die Duits spreken en 
opp Duitse bodem wonen ... innig verbonden met haat tegen alles wat vreemd is' 
(Hughes,, 1988, p. 149). Dergelijke opvattingen waren gemeengoed binnen de in 
18811 opgerichte Aügemeine Deutsche Schutverein waarin academici en onderwijs-
kundigenn samenwerkten om de Duitse taal en cultuur te bevorderen. In de jaren 
'900 kwam deze organisatie terecht in de sfeer van de ultra-nationalistische en impe-
rialistischee Pan-Germaanse beweging, 

29.. Jürgen Kocka, "Bürgertum und bürgerliche Gesellschafr im i9.Jahrhundert. 
Europaischee Enrwicklungen und deutsche Eigenarten", in: id. (Hrsg.), 1988, Dl. 1, 
pp.. 11-76, i.h.b. p. 65 ff.; Elias, 1989, pp. 61-158, 271-281; Arno Mayer, The Persisten-
cece of the OldRegime. Europe to the Great War, (New York: Pantheon, 1981), pp. 95-
102. . 

30.. Zie over deze Volksfeste en Deutsche Verbrüderungsfeste. Hughes, 1988, pp. 
151-153;; Sebastian Haffner, lm Schatten der Geschichte, (Stuttgart: Deutsche Ver-
lags-Anstalt,, 1985), pp. 63 ff.; George L. Mosse, "Mass Politics and the Political Li-
turgyy of Nationalism", in: Eugene Kamenka (ed.), Nationalism. The Nature and 
EvolutionEvolution of an Idea, (Londen: Edward Arnold, 1976), pp. 38-54. 

31.. Dann, 1993, pp. 199-207; Wehler, 1988, pp. 149-182. 
32.. Craig, 1981, pp. 180-223, 302-338; Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Se-

mitismmitism in Germany Ó*Austria, (Londen: Halban, 1988 (1964)). 
33.. Barrington Moore, Jr., Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt, 

(Londen:: Macmillan, 1978), pp. 167-172, 221-226. 
34.. Dat de tegenstelling tussen Kultur en Zivilisation ook onderdeel werd van 

hett völkische nationalisme illustreert nog eens hoezeer Kultur tegen het einde van 
dee 19e eeuw ook een 'etnische' of 'cultureel-racistische' betekenis had gekregen. 
Hetzelfdee geldt voor het rond 1900 gangbaar geworden begrip Kulturnation ter 
aanduidingg van de aard van de Duitse natie. Cf. Dann, 1993, pp. 36-38; Hughes, 
1988,, pp. 142-149. De tegenstelling werkte lang door, nog in 1917 schreef Thomas 
Mannn in zijn Betrachtungen eines Unpolitischen over zijn haat tegen de westerse Zi-
vilisation,vilisation, tegen de politiek en de democratie die 'het hele nationale leven verpes-
ten':: 'Der Unterschied von Geist und Politik enthalt den von Kultur und Zivilisa-
tion,, von Seele und Gesellschafr, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und 
Literatur;; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivili -
sation,, Gesellschafr, Stimmrecht, Literarur'. Cf. Hagen Schulze, Weimar. Deutsch-
landland 1917-1053, (Berlijn: Siedler, 1982), p. 129; Christian Graf von Krockow, Die 
DeutschenDeutschen in ihrem Jahrhundert, Jahrhundert, 1890-1900, (Reinbek: Rowohlt, 1990), p. 101. In 
feitee verloor de tegenstelling pas na 1945 aan betekenis en pas daarna kreeg ook het 
nogg altijd gebruikte begrip Kulturnation weer een overwegend 'culturele' strek-
king. . 

35.. Zie ook F.L. Carsten, The Rise of Fascism, (Berkeley: University of California 
Press,, 1982 {1967)), pp. 22-31, 82-100. 

36.. Dann, 1993, pp. 208-224; v o n Krockow, 1990, pp. 100-112. 
37.. Craig, 1981, pp. 339-395; Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Die Kriegs-

zielpolitikdeskaiserlichenzielpolitikdeskaiserlichen Deutschland, 1914-1918, (Düsseldorf: Droste, 1967). 
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38.. Craig, 1981, pp. 396-433; Holborn, 1969, pp. 533-595; Schulze, 1982, pp. 141-
221. . 

39.. De revolutionaire situatie die zich eind 1918 begin 1919 in Duitsland ontwik-
keldee ging gepaard met aanzienlijk geweld van de kant van de revolutionairen en 
nogg omvangrijker geweld van de zijde van de staatsoverheid die ten dele steunde 
opp de min of meer autonoom opererende vrijkorpsen. Bij straatgevechten begin 
maann 1919 kwamen alleen al in Berlijn meer dan duizend mensen om (Holborn, 
1969,, p. 530). Deze fase van desintegratie van het geweldsmonopolie en van om-
vangrijkk intern politiek geweld vloeide rechtstreeks voort uit de afloop van de oor-
logg en illustreerde hoezeer die oorlog had bijgedragen aan het verlagen van de 
drempelss voor het gebruik van politiek geweld. Hoewel het daadwerkelijke geweld 
inn de jaren daarna enigszins luwde, bleef de effectieve handhaving van het gewelds-
monopoliee door de staat onder Weimar steeds precair en gebrekkig en bleven om-
vangrijkee groepen ter linker- en vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum 
gebruikk maken van politiek geweld. Cf. Craig, 1981, pp. 396-433; Holborn, 1969, 
pp.. 509-532; Schulze, 1982, pp. 155-181; Richard Bessel, Political Violence and the 
RiseRise of Nazism. The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, (New Haven: 
Yalee University Press, 1984). 

40.. Craig, 1981, p. 432; Schulze, 1982, p. 222. 
41.. Craig, 1981, pp. 424-428; Schulze, 1982, pp. 193-201. 
42.. Schulze, 1982, p. 382; Holborn, 1969, pp. 724-725. 
43.. Cf. Sebastian Haffner, Kanttekeningen bij Hitler, (Amsterdam: Becht, 1978); 

Hans-Ulrichh Thamer, Verfuhrung und Gewalt. Deutschland 19^-194$, (Berlijn: 
Siedler,, 1986), pp. 727-747; von Krockow, 1990, pp. 224-232. 

44.. Alfred Grosser, Geschichte Deutschlands seit 194$. Eine Bilanz, (Miinchen: 
DTV,, 1974), pp. 61-77. 

45.. Thamer, 1986, p. 769. 
46.. Wolfgang J. Mommsen, Nation und Geschichte. Uber die Deutschen und die 

deutscheFrage,deutscheFrage, (Miinchen: Piper, 1990), p. 187. 
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48.. "Historikerstreit", (Miinchen: Piper, 1987); Dan Diner (Hrsg.), 1st derNatio-
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HOOFDSTUKK V 

**  Over het onderwerp van dit hoofdstuk heb ik eerder twee mondelinge voor-
drachtenn gehouden voor het wetenschappelijk seminar van het Antropologisch-
Sociologischh Centrum en van de vakgroep Sociologie en Geschiedenis van de Uni-
versiteitt van Amsterdam. 

Hett citaat van Morgenthau is ondeend aan: Henry Morgenthau, Ambassador 
Morgenthau'sMorgenthau's Story, (New York: Doubleday, 1918), pp. 321-322. Morgendiau was 
Amerikaanss ambassadeur in het Ottomaanse rijk, van 1914 tot begin 1916 resideer-
dee hij in Constantinopel. Een groot deel van zijn relaas is gewijd aan beschrijving 
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enn analyse van de vervolging van de Armeniërs in 1915. Ondanks vele inspanningen 
slaagdee hij er niet de voornaamste Turkse leiders ertoe te bewegen de vervolging te 
beëindigen. . 

Hett citaat van Hitler is ontleend aan Louis Lochner, What about Germany?, 
(Neww York: Dodd, Mead, 1942), p. 2. Hitler's retorische verwijzing naar de verge-
telheidd waaraan de vervolging van de Armeniërs zou zijn prijsgegeven, stamt uit 
eenn toespraak voor hoge Duitse militaire commandanten op 22 augustus 1939, kon 
voorr de aanval op Polen. Met de toespraak bereidde hij hen voor op de door hem 
beoogdee vernietiging van een groot deel van de Poolse bevolking teneinde zo Le-
bensraumbensraum voor de Duitsers te scheppen. Cf. Helen Fein, Accounting for Genocide, 
(Chicago/Londen:: University of Chicago Press, 1979), p. 4; Michael Marrus, The 
HolocaustHolocaust in History, (Londen: Weidenfeld & Nicolson, 1988), pp. 20-21. 

1.. Alle cijfers zijn schattingen — betrouwbare statistische gegevens ontbreken -
waarvann sommige omstreden zijn. Het getal van anderhalf miljoen Armeense 
slachtofferss is genoemd door Bernard Lewis ( The Emergence of Modem Turkey, 
(Neww York: Oxford University Press, 1961), p. 356). In de context spreekt hij over 
'dee verschrikkelijke holocaust van 1915' en waarschijnlijk doelt hij op alle slacht-
offerss in de periode 1915-1922. Overigens heeft onder andere Lewis zich in meerde-
ree publicaties dubbelzinnig en tegenstrijdig uitgelaten over de vervolging van de 
Armeniërss en tamelijk apologetische uitspraken gedaan over het handelen van het 
toenmaligee Turkse regime, zoals uitvoerig is aangetoond door Robert Melson (Ro-
bertt Melson, "A Theoretical Inquiry into the Armenian Massacres of 1894-1896", 
ComparativeComparative Studies in Society and History, Vol. 24, nr, 2,1982, pp. 481-509; Revolu-
tiontion and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
(Chicago/Londen:: University of Chicago Press, 1992, pp. 49-53,152-155.). Volgens 
Melsonn (1982, p. 489; 1992, p. 47), die zich baseert op Roderic H. Davison {Reform 
inin the Ottoman Empire, i8$6-i8j6, (Princeton: Princeton University Press, 1963), 
pp.. 414-415, en id., "Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Re-
sponse",, in: William W. Haddad, William Ochsenwald, (eds.), Nationalism in a 
Non-NationalNon-National State. The Dissolution of the Ottoman Empire, (Columbus: Ohio 
Statee University Press, 1977), pp. 25-56), bedroeg de totale bevolking van het Ot-
tomaansee rijk in 1876 omstreeks 38,5 miljoen, van wie 13,5 miljoen (35%) Turken 
enn 2,5 miljoen (6,5%) Armeniërs. De schattingen van het aantal Armeense slacht-
offerss in de jaren 1894-1896 lopen uiteen van 50.000 tot 300.000, in die jaren zou 
duss tussen de 2% en 12% van de Armeense bevolking in het rijk zijn gedood. In de 
bronnenpublicatiee van Viscount Bryce, The Treatment of Armenians in the Otto-
manman Empire rpi^-ipió. Documents presented to Secretary of State for Foreign Affairs 
ViscountViscount GreyofFallodon, (Londen: Causton & Sons, 1916), waaraan A.J. Toynbee 
alss redacteur meewerkte en waaraan hij als auteur "A Summary of Armenian His-
toryy up to and including the Year 1915" (pp. 592-653) toevoegde, stelt Toynbee het 
aantall  slachtoffers voor de jaren 1894-1896 op 'meer dan 100.000 mannen, vrou-
wenn en kinderen' (p. 624). In een andere belangrijke bronnenpublicatie van Jo-
hanness Lepsius, Deutschland und Armenien, 1914-1918. Sammlung Diplomatischer 
Aktenstücke,Aktenstücke, (Potsdam: Tempelverlag, 1919), voorafgegaan door een door hem ge-
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schrevenn inleiding (pp. ix-lxxx), schat Lepsius het aantal slachtoffers voor die jaren 
opp 80.000 tot 100.000 (p. ix). Op basis van cijfers van Vahakn N. Dadrian, The 
HistoryHistory of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus,Caucasus, (Providence/Oxford: Berghahn Books, 1997 (1995)), lijk t ook een aantal 
vann 150.000 mogelijk (pp. 151-157). Voor de vervolging van 1915-1916 kwam Toyn-
beee (1916, pp. 648-651) via een lange redenering tot de conclusie dat vanaf april 1915 
tott maart 1916 circa 1,2 miljoen Armeniërs gedeponeerd waren, van wie tot maart 
19166 tenminste 600.000 zouden zijn omgekomen terwijl de andere helft van de ge-
deporteerdenn toen nog in leven zou zijn in drie regio's van concentratie: Der-el-
Zor,, Damascus en Aleppo. Lepsius, die drie jaar later dan Toynbee een balans pro-
beerdee op te maken, schatte het aantal omgebrachte Armeniërs toen op ruim 1 
miljoenn (1919, pp. lxiv-lxv) . Dit aantal wordt ook genoemd door onder andere 
Melsonn (1992, p. 142, 147), Dadrian (1997, p. 225, 233, n. 40) en Howard Sachar, 
TheThe Emergence of the Middle East, 1914-1924, (New York: Knopf, 1969), p. 107. De 
voornaamstee episoden van vervolging tussen 1917 en 1922 omvatten drie grote mas-
samoorden,, in Ras-ul-Ain (70.000), Intill i (50.000), en Der-el-Zor (200.000); 
anti-Armeensee pogroms tijdens de Turkse veldtocht door de Russische Kaukasus 
naarr Baku in 1918; en massamoorden op de Armeense bevolking van Smyrna 
(Izmir)) in 1922. Alles bijeengenomen lijk t een totaal aantal van omstreeks ander-
halff  miljoen Armeense slachtoffers tussen 1894 en 1922 een verdedigbare schatting. 

2.. Op 24 mei 1915 hadden de geallieerden (Engeland, Frankrijk, Rusland), naar 
aanleidingg van de groeiende stroom berichten over massamoord op de Armeniërs, 
inn een publieke verklaring de Ottomaanse regering gewaarschuwd dat zij 'gezien 
dee nieuwe misdaden van Turkije tegen de mensheid en de beschaving"alle leden 
vann de regering en diegenen van hun ondergeschikten die betrokken waren bij 
zulkee massamoorden', 'persoonlijk verantwoordelijk zouden houden' voor hun 
daden.. Direct na de wapenstilstand van 30 oktober 1918 vluchtten echter zeven van 
dee voornaamste leiders van het Ittihad-regime naar Duitsland. Deels in samenwer-
kingg met het nieuwe Turkse bewind arresteerden de Engelsen 118 andere verdach-
ten,, terwijl over nog eens omstreeks 1000 anderen informatie verzameld werd. 
Doorr internationale verdeeldheid, heroplevend Turks nationalisme, tegenwerking 
vann Turkse kant en Engelse overwegingen van opportuniteit kwam het echter niet 
tott een internationaal proces, de laatste groep gearresteerden werd in 1921 vrijgela-
ten.. Een Turks militair gerechtshof veroordeelde wel op 5 juli 1919 de voornaamste 
leiderss bij verstek ter dood. Zij werden onder meer schuldig bevonden aan de vol-
genss 'een centraal plan' 'georganiseerde massamoord op de Armeniërs', waarbij 
'nochh sprake was van een militaire noodzaak', 'noch van een gerechtvaardigde be-
straffing'' (Dadrian, 1997, pp. 303-343; Melson, 1992, pp. 148-152). Een ander Turks 
militairr gerechtshof veroordeelde wegens de moord op de Armeniërs een comman-
dantt van de gendarmerie en twee lagere provinciale beambten ter dood en deze 
driee werden ook geëxecuteerd. 

3.. Tot een ontkenningssyndroom met betrekking tot (genocidale) vervolgings-
processenn behoren onder andere de volgende verschijnselen: a) al dan niet beargu-
menteerdee integrale ontkenning van het gebeurde; b) partiële erkenning van het 
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gebeurdee onder gelijktijdige vérgaande betwijfeling of bagatellisering van de ernst 
vann het gebeurde; c) het nadrukkelijk streven naar vervaging of ontkenning van het 
onderscheidd tussen daders en slachtoffers; en, in het verlengde daarvan: d) omke-
ringg van het gebeurde: de slachtoffers worden tot daders verklaard, de daders tot 
slachtoffers.. In veel gevallen van genocide is door de daders, zowel vantevoren als 
later,, gepoogd deze te legitimeren door aan de slachtoffers genocidale intenties toe 
tee schrijven. Naarmate in een samenleving waarin zich een episode van genocidale 
politiekk heeft voorgedaan een ontkenningssyndroom dominanter is, en men er dus 
minderr in geslaagd is te komen tot een realistische aanvaarding en verwerking van 
hett gebeurde, des te groter lijk t de kans op herhaling van een dergelijke politiek. 
Di tt hele complex verdient nader onderzoek; aanzetten daartoe biedt lan Buruma, 
HetHet loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan, (Amster-
dam/Antwerpen:: Atlas, 1994). 

4.. In zijn The Formation of a Persecuting Society, (Oxford: Blackwell, 1987), in 
hett Nederlands vertaald als Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als 
middelmiddel tot macht, 950-1250, (Baarn: Ambo, 1987), heeft de mediaevist R.I. Moore de 
stellingg verdedigd dat Europa in die tijd tot 'een maatschappij [werd] die zo ge-
construeerdd was dat vervolging een wezenlijk onderdeel van haar karakter was -
eenn vervolgende maatschappij', 'alsof Europeanen het op een of andere manier 
nodigg hadden om te vervolgen en om deze behoefte te bevredigen een mentaliteit 
enn een mechanisme ontwikkelden die een regelmatige aanvoer van slachtoffers 
zekerr stelden'. Zygmunt Bauman heeft in zijn Modernity and the Holocaust, (Cam-
bridge:: Polity Press, 1989) betoogd dat de moord op de Joden bij uitstek kenmer-
kendd was voor en getekend werd door 'moderniteit'. 

5.. Cf. de discussie over 'the uniqueness of the holocaust' in Michael Marrus, 
TheThe Holocaust in History, (Londen: Weidenfeld & Nicolson, 1988), pp. 18-25. 

6.. Het 'begrijpen' van een vervolgingsproces is uiteraard iets anders dan 'er be-
gripp voor hebben'. Ook de gangbare gedachte 'tout comprendre c'est tout pardon-
ner'' is hier niet geïmpliceerd. 

7.. Over de mogelijkheden voor het tijdig onderkennen en voorkomen van po-
tentieell  genocidale ontwikkelingen is nog betrekkelijk weinig nagedacht, cf. Leo 
Kuper,, The Prevention of Genocide, (New Haven/Londen: Yale University Press, 
1985). . 

8.. Naast verschillen in morele gevoeligheid en politieke oriëntatie is dit wellicht 
eenn van de meest fundamentele redenen voor de felle toon en de verbittering die 
veell  publieke discussies over vervolging en genocide kenmerken, cf. bijvoorbeeld 
"Historikerstreit"."Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der na-
tional~sozialistischen]udenvernichtung,tional~sozialistischen]udenvernichtung, (München: Piper, 1987). 

9.. Zie over de spanningen tussen distantie en betrokkenheid in het algemeen: 
Norbertt Elias, Problemen van betrokkenheid en distantie, (Amsterdam: Meulenhoff, 
19822 (1956)). Van de genoemde paradoxale gewaarwording wordt onder andere 
doorr Philippe Burrin gewag gemaakt. Gesteld voor de taak de gebeurtenissen van 
dee ''Endlösung 'naar hun aard te begrijpen', 'lijken de instrumenten van het denken 
hopelooss beperkt. Het gebeurde blijf t in hoge mate raadselachtig door het massale 
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enn heterogene karakter ervan' (Philippe Burrin, Het ontstaan van een volkeren-
moord.moord. Hitler en de Joden, (Amsterdam: Van Gennep, 1991 (1989)), p. 181. Ook 
Saull  Friedlander heeft herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheid van intellectuele 
'verlamming':: bijvoorbeeld Saul Friedlander, Nazi Germany and the Jews, (New 
York:: Harper Collins, 1997), p. 6. 

10.. Charles Till y heeft een dergelijk conflict, waarbij het geweldsmonopolie ge-
desintegreerdd raakt, geconceptualiseerd als een 'revolutionaire situatie' gekenmerkt 
doorr 'meervoudige soevereiniteit', cf. Charles Tilly , From Mobilization to Revolu-
tion,tion, (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 190-194. 

11.. Dit fasenmodel is ontwikkeld en expliciet gehanteerd door Raul Hilberg in 
zijnn The Destruction of the European Jews, (New York: Quadrangle Books, 1961), 
pp.. 31-39. Bij andere auteurs vormt het een impliciet kader, bijvoorbeeld in J. Pres-
ser,, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-
194$,194$, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1965). 

12.. Het begrip 'cumulatieve radicalisering' verwijst naar het mechanisme en de 
dynamiekk van uitbreiding en toenemende verscherping van een vervolgingsproces 
nadatt dat eenmaal op gang is gebracht. Het begrip is gebruikt door de Duitse his-
toricii  Martin Broszat en Hans Mommsen binnen het debat tussen 'intentionalis-
ten'' en 'functionalisten' over de ontwikkelingvan het nationaal-socialistische regi-
mee en de genese van de Endlösung, waar in hoofdstuk VI nader op wordt ingegaan. 
Broszatt en Mommsen beschouwen de 'cumulatieve radicalisering' als het groten-
deelss ongeplande resultaat van het 'chaotische besluitvormingsproces' van het 'po-
lycratische'' nationaal-socialistische regime en van de 'negatieve selectie van de-
structievee elementen' uit de nationaal-socialistische ideologie. Cf. Martin Broszat, 
"Hitlerr and the Genesis of die 'Final Solution': An Assessment of David Irving's 
Theses",, in: H.W. Koch (ed.), Aspects of the Third Reich, (Londen: Macmillan, 
1985),, pp. 390-429, (voor het eerst in 1977 in het Duits gepubliceerd in Vierteljahrs-
heftefurheftefur Zeitgeschichte, nr. 4); Hans Mommsen, "The Realization of the Unthinka-
ble:: die 'Final Solution of die Jewish Question' in die Third Reich", in: Gerhard 
Hirschfeldd (ed.), The Policies of Genocide. Jews & Soviet Prisoners of War in Nazi 
Germany,Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 97-144, (voor het eerst in 1983 in 
eenn kortere versie in het Duits gepubliceerd in Geschichte und Gesellschafi, nr. 9). 
Ziee ook Christopher R. Browning, The Path Path to Genocide. Essays on Launching the 
FinalFinal Solution, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 28-30, 86-88. 

13.. Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe, 1933-
194$,194$, (Londen: Seeker & Warburg, 1995 (1993)). 

14.. Op het eerste gezicht lijk t dit misschien vooral een juridische opmerking die 
niett direct diuishoort in een historisch-sociologisch betoog, waarin het beantwoor-
denn van schuldvragen niet voorop behoort te staan (Cf. G. van Bendiem van den 
Bergh,, "De schuldvraag als oriëntatiemiddel", in: id., De staat van geweld, (Amster-
dam:: MeulenhofT, 1980), pp. 7-46). Het gaat echter niet alleen om een juridisch as-
pect:: sinds de aanname van de Genocide Conventie van 1948 door de Verenigde 
Natiess en de ratificatie daarvan door de meeste lidstaten is de conventie nooit seri-
euss toegepast. Van alle leidende verantwoordelijken voor alle gevallen van genoci-
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dalee politiek sinds 1948 is er tot voor kort geen één berecht onder de conventie. De 
conventiee is daardoor goeddeels een dode letter gebleven en het begrip 'genocide' 
iss inmiddels zozeer aangetast door woordinflatie dat het nauwelijks meer bruikbaar 
is.. Niet ten onrechte is de conclusie getrokken: 'The larger the crime, it seems, the 
greaterr the chances of impunity' (Simon Norfolk & Michael Ignatieff, "The Scene 
off  the Crime", Granta, nr. 63, 1998, pp. 121-150, i.h.b. p. 123). Het is aannemelijk 
datt de vrijwel zekere straffeloosheid van genocide op zichzelf een factor is die in 
voorkomendee gevallen politieke elites in staat stelt een genocidale politiek te voe-
ren.. Overigens zijn de recent door de Verenigde Naties ingestelde internationale 
tribunalenn voor Rwanda en Joegoslavië misschien indicaties van een kentering in 
dezee situatie. 

15.. Lord Kinross, The Ottoman Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empi-
re,re, (New York: Morrow Quill, 1977), pp. 15-43; Bernard Lewis, Istanbul and the Ci-
vilizationvilization of the Ottoman Empire, (Norman: University of Oklahoma Press, 1982 
(1963)),, pp. 10-21; William McNeill, The Rise Rise of the West. A History of the Human 
Community,Community, (Chicago/Londen: University of Chicago Press, 1963), pp. 484-508. 

16.. David Marshall Lang, The Armenians. A People in Exile, (Londen: Unwin, 
19888 (1981)), pp. 39-57; A.J. Toynbee, "A Summary of Armenian History", in: 
Bryce,, 1916, pp. 592-653. 

17.. Lang, 1988, pp. 56-57; Toynbee, 1916, pp. 607-610. Van de naar schatting 2,1 
miljoenn Armeniërs die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in het Ot-
tomaansee rijk leefden, woonde naar schatting ruim een kwart miljoen in Constan-
tinopel,, oostelijk Thracië en het westen en midden van Anatolië, nog eens een 
kwartt miljoen in Cilicië in het zuidoosten van Anatolië, en de overigen in de pro-
vinciess van Oost-Anatolië (Sachar, 1969, p. 89). 

18.. J.J. Saunders, "The Mongol Conquests", in: Frank Chalk en Kurt Jonas-
sohnn (eds.), The History and Sociology of of Genocide, {New Haven/Londen: Yale Uni-
versityy Press, 1990), pp. 94-113; Kinross, 1977, pp. 45-70, m-138; Perry Anderson, 
PassagesPassages from Antiquity to Feudalism, (Londen: NLB, 1974b), pp. 265-293. 

19.. Zie over het concept van een militair-agrarische samenleving: Ernest Gel-
lner,, Plough, Sword and Book. The Structure of Human History, (Londen: Collins, 
1988),, pp. 154-158; J. Goudsblom, Vuur en beschaving, (Amsterdam: Meulenhoff, 
1992),, pp. 82, 98; en Johan Goudsblom, "The Formation of Milirary-Agrarian Re-
gimes",, in: id., Eric Jones en Stephen Mennell, The Course of of Human History. Eco-
nomicnomic Growth, Social Process, and Civilization, (New York: M.E. Sharpe, 1996), pp. 
49-62.. Zie over de institutionele structuur van het Ottomaanse rijk en het Otto-
maansee wereldbeeld: Kinross, 1977, pp. 139-158; Lewis, 1982; Perry Anderson, "The 
Housee of Islam", in: id., Lineages of the Absolutist State, (Londen: NLB, 1974), pp. 
361-394. . 

20.. Max Weber, Wirtschafi und Gesellschaft, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922), 
pp.. 130-134, 679-690; Anderson, 1974, p. 370. Deze vorm van patrimoniale heer-
schappijj  was in Europa niet bekend en Anderson heeft erop gewezen dat van Ma-
chiavellii  en Bodin tot en met Montesquieu Europese auteurs zich verwonderden 
overr de aard van het Ottomaanse rijk dat zij beschouwden als een antithese van de 
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monarchiee zoals die in Europa bestond (Anderson, 1974, pp. 396-401). 
21.. Anderson, 1974, pp. 365-366. In zijn Social Origins of Dictatorship and Demo-

cracy.cracy. LordandPeasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 
1967)) heeft Barrington Moore beargumenteerd (pp. 415-416, 430-431) dat de ont-
wikkelingg van een min of meer evenwichtige machtsbalans tussen een centrale 
heerserr en een landbezittende adel een fundamentele voorwaarde is geweest voor 
eenn latere ontwikkeling in de richting van democratie, en het ontbreken van zon 
balanss dictatuur heeft bevorderd. In de geschiedenis van het Ottomaanse rijk be-
lemmerdee de duurzame dominantie van de centrale staat ook de ontwikkeling van 
dee economie, van steden met eigen rechten en van een min of meer zelfstandige 
burgerijj  (Anderson, 1974, pp. 374-377)-

22.. De gehele periode vanaf het einde van de 16e eeuw tot in de eerste helft van 
dee 19e eeuw kan geïnterpreteerd worden als een tijd waarin fluctuerende bewegin-
genn van 'feodalisering' en 'centralisering' binnen het rijk optraden (Anderson, 

1974.. PP- 378-379)-
23.. Lewis, 1982, pp. 57-61. 
24.. Zie over de devshirme. Kinross, 1977, pp. 146-151; Lewis, 1982, 59-61; Anders-

on,, 1974, pp. 366-368. Op jonge leeftijd afgesneden van hun verwanten en hun 
streekk van herkomst, nieuw bekeerd tot moslim en 'Turk' maar zonder wortels in 
dee islamitische wereld, streng gedisciplineerd, en zowel in het heden als voor hun 
toekomstigee loopbaan in alles afhankelijk van de sultan, ontwikkelden de nieuw 
gerecruteerdee slaven zich inderdaad meestal tot zijn trouwe dienaren, persoonlijk 
aann hem toegewijd. Lange tijd gold voor hen bovendien een huwelijksverbod wat 
doorgiftee van verworven posities en bezittingen aan nakomelingen uitsloot. Naar-
matee de devshirme in verval raakte en alle posities ook open werden gesteld voor ge-
borenn moslims, nam de sterkte van de centrale staat relatief af en werden tenden-
tiess van 'corruptie' en 'feodalisering' in het centrum en het rijk sterker (Kinross, 
1977,, pp. 279-295). 

25.. Lewis, 1982, pp. 70-71,145-160. Volgens Anderson (1974, p. 366) zijn de ter-
menn 'ruling institution' en 'muslim institution' voor het eerst geïntroduceerd door 
A.H.. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the 
MagnificentMagnificent (1913, pp. 36-38). Daarna is het onderscheid in de literatuur algemeen 
gebruikt,, een nadeel daarvan kan zijn dat teveel overeenkomst wordt gesuggereerd 
mett de institutionele differentiatie tussen 'kerk' en 'staat' zoals die zich in Europa 
ontwikkelde,, terwijl juist het gebrek aan differentiatie tussen '(georganiseerde) reli-
gie'' en 'staat' kenmerkend was voor het Ottomaanse rijk en in feite de islamitische 
wereldd tot op heden ernstig parten speelt. 

26.. Anderson, 1974, pp. 371, 378-379. In zijn Studiën über die Deutschen {Frank-
furt:: Suhrkamp, 1989, Michael Schröter, hrsg.) heeft Elias herhaaldelijk betoogd 
(bijvoorbeeldd pp. 378-386) hoezeer het langdurige autoritaire staatsgezag en de do-
minantiee van militair- aristocratische groepen in Duitsland in de 19e en het begin 
vann de 20e eeuw 'de persoonlijkheidsstructuur, de gewetensvorming en de ge-
dragscode'' van zeer vele Duitsers vormden in een autoritaire richting, onder meer 
gekenmerktt door Fremdzwang, gevoeligheid voor hiërarchie, geneigdheid tot be-
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velenn en gehoorzaamheid, acceptatie van heerschappij van 'bovenaf en onverschil-
ligheidd voor, dan wel weerzin tegen, democratie. (Zie ook Robert van Krieken, 
NorbertNorbert Elias, (Londen/New York: Roudedge, 1998, pp. 110-112). Gezien de histo-
rischh nog veel extremer machtsverschillen tussen heersers en onderdanen in het 
Ottomaansee rijk, die bovendien langer voortduurden, zijn deze inzichten ook daar 
vann toepassing. De genoemde kenmerken zijn ook in de tegenwoordige politieke 
cultuurr van Turkije, de Balkanlanden en de staten in het Midden-Oosten nog in 
velee opzichten te onderkennen. 

27.. Kinross, 1977, pp. 173-236; Anderson, 1974, pp. 364-365. 
28.. De Ottomaanse zeemacht werd voor het eerst in 1571 bij Lepanto vernieti-

gendd verslagen tijdens de laatste grote galeienslag in de geschiedenis, omstreeks 
tweehonderdd Ottomaanse galeien werden tot zinken gebracht door een gecombi-
neerdee vloot van christelijke staten. Hoewel de Ottomaanse vloot vervolgens weer 
werdd opgebouwd, kon het rijk daarna de oostelijke Middellandse Zee niet meer 
dominerenn en later ook de uitgestrekte eigen kusten niet meer beschermen (Kin-
ross,, 1977, pp. 267-273, 328, 331). 

29.. Vanuit een zelfgenoegzaam etnocentrisch superioriteitsgeloof voerden de 
Ottomaansee elites eeuwenlang een 'isolationistische buitenlandse politiek': inci-
denteell  werden wel verdragen gesloten met bepaalde staten maar het onderhouden 
vann vaste diplomatieke betrekkingen met andere staten werd overbodig geacht en 
oorlogg bleef het voornaamste instrument van buitenlandse politiek. Vóór de 19e 
eeuww kende het rijk geen apane organisatie voor buitenlandse zaken, pas tegen 
18000 werden voor het eerst een vijftal Ottomaanse ambassades in Europa gevestigd 
enn eerst in de jaren '30 van de 19e eeuw kregen islamitische Turken een belangrijk 
aandeell  in de diplomatieke staven (Kinross, 1977, pp. 320, 366, 394, 420-421, 465). 

30.. Weber, 1922, p. 689. Zie over de 'wet': Kinross, 1977, p. 61; Lewis, 1982, pp. 
46-49.. Broedermoord binnen de dynastieke familie werd noodzakelijk geacht om 
'dee orde van de wereld' veilig te stellen en gerechtvaardigd met de Korantekst dat 
'tweedrachtt slechter is dan doden'. Gedurende meer dan twee eeuwen ging elke 
opvolgingg door een nieuwe sultan gepaard met een serie op zijn bevel uitgevoerde 
moordenn op zijn broers. Soms werden ook neven vermoord, enkele malen liet een 
regerendd sultan zonen doden of doodde een zoon zijn vader. Ottomaanse sultans 
slotenn na de eerste tijd geen dynastieke huwelijken meer maar hadden harems en 
duss veel kinderen. Zo liet bijvoorbeeld sultan Mohammed III bij zijn aantreden in 
15955 behalve zijn negentien broers ook nog vijftien zwangere slavinnen vermoor-
den.. Aanvankelijk werden zonen van sultans op jonge leeftijd vaak aangesteld als 
provincie-gouverneur.. Ze konden dan, onder toezicht, ervaring opdoen en zich 
bekwamen,, en de meest geschikte kon opvolger worden. Vanaf het begin van de 
17ee eeuw ontstond de regel dat de oudste zoon opvolgde. Na het ontstaan van de 
praktijkk van fraticide in de 14e eeuw werden alle zonen met hun moeders en met 
slavenn in een apart deel van het paleis, de Kafes ('kooi'), blijvend afgezonderd. Aan 
dezee 'vergulde gevangenschap' kon voor de prinsen slechts een einde komen door 
óff  regerend sultan te worden of vermoord te worden. In dit licht is het niet verba-
zendd dat het Ottomaanse hofleven gedomineerd werd door eindeloze politieke in-
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triges,, dat moorden vaak voorkwamen, en dat vele sultans min of meer ernstige 
persoonlijkheidsstoornissenn kenden. 

31.. Volgens Kinross werden tijdens het bewind van sultan Murad IV (1623-
1640)) in vijfjaar omstreeks 25.000 mensen geëxecuteerd, van wie velen door hem-
zelf.. Later in de 17e eeuw werden op last van de groot-vizier van sultan Mehmed 
IV ,, Köprüllü Mehmed, naar schatting 35.000 executies uitgevoerd (Kinross, 1977, 
pp.. 310, 332). Dit waren twee episoden van extreem schrikbewind maar ook in an-
deree tijden waren politieke moorden heel gebruikelijk 

32.. Anderson, 1974, pp. 381-382, 384-385; Kinross, 1977, pp. 181, 292-293, 364. 
33.. Melson, 1982, pp. 497-499; Kinross, 1977, pp. 112-113, 117, 320; Melson, 

1992,, pp. 54-56,161, 249-250. 
34.. Volgens Lewis (1982, pp. 52-53) was het in het vroege Ottomaanse rijk zowel 

islamitischee als christelijke onderdanen verboden geweest wapens te dragen, paar-
denn te berijden of leenland te bezitten, dit waren privileges die voorbehouden 
warenn aan leden van de toenmalige askeri, een militair 'adellijke' caste. 

35.. Anderson, 1974, pp. 371-374; Kinross, 1977, pp. 207-210. De vestiging van de 
Paxx Ottomanica verloste de boerenbevolking ook van de permanente oorlogvoe-
ringring tussen feodale heren op de Balkan. 

36.. De culturele afsluiting ten opzichte van Perzië hield nauw verband met het 
conflictt tussen de shi'a- en ^««m-stroming binnen de islam. De opkomst van een 
machtigg shi'a-rijk in Perzië in de 16e eeuw onder Ismail Savafi leidde tot omvang-
rijkee vervolgingen van sunni-moslims daar en tot het massaal verdrijven en uit-
moordenn van shi'a-moslims in het sunnitische Ottomaanse rijk (McNeill, 1961, 
pp.. 618-621). 

37.. Dadrian, 1997, pp. 45-46; Sachar, 1969, p. 90; Morgenthau, 1918, pp. 286-
290. . 

38.. Zie voor een beschrijving van de gebeurtenissen in Sassun: Kinross, 1977, 
pp.. 557-558; Melson, 1982, pp. 487-488; Melson, 1992, pp. 44-45; Dadrian, 1997, 
pp.. 114-119. De Hamidiye-regmenten, genoemd naar sultan Abdul Hamid, waren 
georganiseerdd op initiatief van de centrale regering. Ze bestonden uit Koerdische 
cavaleriee onder leiding van eigen hoofdmannen; eind 1892 waren er 33 van zulke re-
gimenten,, elk van omstreeks 500 man. Ze hadden een soortgelijke functie als de 
Kozakkenn in het Russische rijk: bescherming van de grensgebieden en repressie 
vann de plaatselijke bevolking. Volgens de Britse consul uit de stad Van, Cecil Hall-
ward,, die kort na de gewelddadige gebeurtenissen ter plaatse een uitvoerig onder-
zoekk uitvoerde en met vele betrokkenen sprak, was er geen sprake van een (revolu-
tionaire)) opstand. 

39.. Dadrian, 1997, p. 117. . 
40.. Bij het verdrag van San Stefano waren onder andere de volgende hervor-

mingenn voorzien voor de oostelijke provincies: een Armeense gouverneur-generaal 
mett benoemingsrecht over lagere beambten; een gemengde gendarmerie bestaan-
dee uit Armeniërs en sedentaire islamieten, met uitsluiting van nomadische Koer-
den;; en een algemene raadgevende assemblee met een gelijk aantal christelijke en 
islamitischee afgevaardigden. In het verdrag van Berlijn, dat dat van San Stefano 
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verving,, was slechts in het algemeen sprake van 'verbeteringen en hervormingen' 
(art.. 61), die het Ottomaanse bewind zou moeten doorvoeren in de oostelijke pro-
vinciess en waarover gerapporteerd zou worden aan de mogendheden. Dit gebeur-
dee niet. (Toynbee, 1916, pp. 621-622; Dadrian, 1997, pp. 106-107). 

41.. Dadrian, 1995, pp. 119-121; Kinross, 1977, p. 558. Aan het einde van de jaren 
'800 van de 19e eeuw werden verschillende Armeense politieke organisaties op-
gericht,, de voornaamste waren de Armenakan {liberaal-nationaal, Van), de 
H(u)nchakH(u)nchak (populistisch-socialistisch-nationaal, opgericht door Armeense studen-
tenn in Genève) en de Dashnaktsutiun (Armeense revolutionaire federatie, socialis-
tisch-nationaal,, opgericht in Tiflis) (Gerard Chaliand, Yves Ternon, Le Genocide 
desdes Armeniens, (Brussel: Editions Complexe, 1984, pp. 28-30; Melson, 1992, pp. 50, 
58).. Melson heeft betoogd dat het ontstaan van deze organisaties deel was van een 
meeromvattendee Armeense culturele, economische en politieke 'renaissance' in de 
19ee eeuw (Melson, 1982, pp. 503-505; 1992, pp. 61-63). Zeker is dat dit proces van 
Armeensee emancipatie in leidende Turkse kringen en onder de islamitische bevol-
kingg op achterdocht, weerstand en haat stuitte. Hoewel delen van de aanhang van 
dee laatste twee partijen soms op beperkte schaal hun toevlucht namen tot gewa-
pendee strijd tegen het Ottomaans-Turkse regime, waren de Armeense partijen tot 
19155 overwegend niet uit op separatisme, noch op aansluiting bij Rusland. Wel 
werdenn hervormingen en een zekere autonomie binnen het Ottomaanse rijk geëist 
(Melson,, 1992, pp. 155-159). In 1908-1909 was de leiding van de Dashnaktsutiun, 
toenn waarschijnlijk de meest invloedrijke Armeense politieke organisatie, enthou-
siastt voorstander van deJong-Turkse revolutie. 

42.. Dadrian, 1997, pp. 151-163; Kinross, 1977, pp. 558-561; Melson, 1982, pp. 
487-492;; 1992, pp. 44-49. 

43.. De schattingen over het totale aantal dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 
50.0000 tot 300.000 (Melson, 1982, p. 489). Zowel Toynbee (1916, p. 624) als Lep-
siuss (1919, p. ix) noemen het aantal van 100.000. Dadrian (1997, p. 155) verwijst 
onderr andere naar de toenmalige Duitse diplomaat en auteur E. Jackh die het aan-
tall  dodelijke slachtoffers op 200.000 schatte, naast 50.000 verdrevenen en een mil-
joenn Armeniërs die het slachtoffer werden van roof en plundering. Zie ook noot 1. 

44.. Kinross, 1977, p. 559; Melson, 1992, pp. 47-49; Dadrian, 1997, p. 134-135. 
45.. Dadrian {1997, pp. 156, 170) citeert J. Lepsius (Armenien undEuropa, (Ber-

lijn ,, 1897, pp. 34-35)), die in mei en juni 1896 de getroffen gebieden in Armenië be-
zocht.. Volgens hem waren 645 Armeense kerken en kloosters vernield, 328 kerken 
tott moskeeën gemaakt, 508 kerken en kloosters geplunderd, 21 protestantse Arm-
eensee predikanten en 170 Gregoriaans-Apostolische voorgangers omgebracht. 

46.. Zie over Zeitun: Kinross, 1977, pp. 560-561; Dadrian, 1997, pp. 127-131. 
47.. Zie over Van: Dadrian, 1997, pp. 131-138. Zowel in Zeitun als in en rondom 

Vann speelden aanhangers van de Hunchak- en de Dasbnaktsutiun-p&riij een rol in 
dee leiding van het gewapende verzet. 

48.. Kinross, 1977, pp. 560-561; Melson, 1992, p. 46; Dadrian, 1997, pp. 138-142. 
49.. Kinross, 1977, p. 562; Dadrian, 1997, p. 155. Waarschijnlijk brachten de alge-

menee en vage dreigementen met gewapende interventie, niet alleen van Engelse 
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maarr ook van Russische kant, de sultan ertoe de vervolging van de Armeniërs te 
beëindigenn (cf. Dadrian, 1997, p. 168, noot 102). 

50.. Dadrian, 1997, p. 146. 
51.. Hajo Holborn, A History of Modern Germany, 1840-194$, (Princeton: Prince-

tonn University Press, 1969), pp. 185, 240, 314-315, 324-330; Kinross, 1977, pp. 565-
569;; Dadrian, 1997, pp. 248-255. 

52.. Kinross, 1977, pp. 534-538; Melson, 1982, pp. 499-500. 
53.. Melson, 1982, p. 502; 1992, pp. 59-60. 
54.. Hervormingen waren bij Ottomaanse wetten en internationale verdragen 

eerderr in het vooruitzicht gesteld in 1856 {na de Krimoorlog), in i860, in 1876, in 
1877,, tweemaal in 1878, in 1880 en in 1882. Uitvoering was altijd uitgebleven. 

55.. Melson, 1992, pp. 59-60. 
56.. Vooral Melson heeft dit motief benadrukt (1982, pp. 505-506; 1992, pp. 63-

64). . 
57.. Kinross, 1977, pp. 320-330; 477-482; 508-509; Dadrian, 1997, pp. 61-103. 
58.. Kinross, 1977, pp. 262-264; 314-315; 341-342; 352-353; 361-413. 

59.. Kinross, 1977, pp. 318-319; 335"336; 356-357-
60.. Kinross, 1977, pp. 386-392. 
61.. Op Ottomaans-Turkse militaire nederlagen werd wel gereageerd met het 

ombrengenn van eigen aanvoerders en officieren, en van bestuurders in Istanbul die 
verantwoordelijkk werden gehouden. Ook gewelddadige represailles tegen krijgsge-
vangenenn en tegen vertegenwoordigers en leden van de christelijke millets kwamen 
regelmatigg voor. 

62.. Kinross, 1977, pp. 427-429. De eerste grote Servische opstand was aanvan-
kelijkk met steun van de sultan uitgevoerd en was gericht tegen het corrupte en re-
pressievee Janissaren-regime in de regio. 

63.. Kinross, 1977, pp. 440-452. 
64.. Door deze ontwikkeling raakte de Armeense bevolkingsgroep verdeeld tus-

senn het Ottomaanse en het Russische rijk terwijl de grens tussen beide rijken dwars 
doorr hun traditionele woongebied liep. Gezien de aanhoudende spanning tussen 
beidee rijken, die steeds opnieuw tot oorlog leidde, werd de collectieve veiligheid 
vann de Armeniërs ernstig en uiteindelijk fataal ondermijnd. Van Ottomaans-
Turksee kant werden zij steeds verdacht van pro-Russische sympathieën en gebrek 
aann loyaliteit en keer op keer collectief beschuldigd van 'verraad'. Van Russische 
kantt werden onder het mom van 'protectie' van de christelijke Armeniërs eigen 
imperialistischee belangen nagestreefd. In de loop van de 19e eeuw droeg een groei-
endee Russisch-Armeense intelligentsia belangrijk bij aan de Armeense culturele en 
politiekee 'renaissance'. In de laatste decennia van die eeuw begon het tsaristische 
regimee echter een politiek van 'Russificatie' te voeren die gepaard ging met scherpe 
repressiee van de Armeense cultuur en politieke beweging. Zo raakten de Armeniërs 
inn het begin van de 20e eeuw meer en meer bekneld tussen 'Russificatie' en 'Turki-
ficatie'ficatie' (cf. Sachar, 1969, pp. 89-92; Melson, 1992, p. 58). 

65.. Kinross, 1977, pp. 417-422, 431-433. 
66.66. Kinross, 1977, pp. 456-467. 
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67.. Kinross, 1977, pp. 473-480. 
68.. Kinross, 1977, pp. 504, 508. De sultan eiste onder meer dat zijn ministers 

voorr hem tot op de grond bogen en de voeten van zijn zoon kusten. 

69.. Melson, 1992, pp. 162-163; Kinross, 1977, pp. 503, 505-507. 
70.. Kinross, 1977, pp. 509-510; Melson, 1992, pp. 56-57. 
71.. Dadrian, 1997, pp. 29-30; Kinross, 1977, pp. 514-516. 
72.. Kinross, 1977, pp. 517-518, 528-530. Midhat Pasja werd eerst verbannen naar 

Italië,, drie jaar later teruggehaald en ter dood veroordeeld, en tenslotte in 1884 in 
eenn Arabisch fort vermoord. 

73.. Dadrian, 1997, pp. 31-32; Kinross, 1977, pp. 520-527. 
74.. Robert Melson, "Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the 

Armeniann Genocide of 1915", in: Frank Chalk en Kurt Jonassohn (eds.), The Histo-
ryry and Sociobgy of Genocide, (New Haven/Londen: Yale University Press, 1990), 
pp.. 266-289. Zie ook noot 1. Het denken in termen van provocatie en vergelding, 
brengtt het risico met zich mee dat onvoldoende wordt onderkend dat de 'reageren-
dee partij' beschikt over meerdere gedragsalternatieven en niet wordt beargumen-
teerdd waarom gekozen wordt voor een bepaalde (gewelddadige) reactie. Een be-
toogg in termen van 'provocatie' krijgt dan ook vaak een apologetische strekking: 
hett dient ter rechtvaardiging van het handelen van de 'reagerende partij'. 

75.. Geen van de buitenlandse mogendheden had daadwerkelijk militair ingrij-
penn voorbereid, maar de vage dreigementen daarmee hadden de sultan er wel toe 
gebrachtt de vervolgingen te beëindigen. Zie ook noot 49. 

76.. Kinross, 1977, pp. 535-539-
77.. Dadrian, 1997, pp. 43-45; Kinross, 1977, pp. 572-576; Frank E. Manuel, The 

Prophets ofProphets of Paris, (New York: Harper & Row, 1962), i.h.b. pp. 274-287. 
78.. Dadrian, 1997, pp. 179-184; Melson, 1992, p. 156. De massamoord werd ge-

organiseerdd door 'oud-Turkse' autoriteiten en voornamelijk uitgevoerd door troe-
penn die loyaal waren aan de sultan. Het Armeense leiderschap in de regio was des-
tijdss overwegend uitgesproken pro-Ittihad Na het herstel van de 'jong-Turkse' 
machtt werden ruim 120 Turken voor de pogrom veroordeeld en berecht. 

79.. Kinross, 1977, pp. 578-579-
80.. Melson, 1992, pp. 160-169; Kinross, 1977, pp. 584-586. De pan-Turkse of 

Turaansee ideologie poneerde etnisch-culturele eenheid tussen alle Turkse bevol-
kingsgroepenn van de Balkan en Anatolië tot in centraal-Azië en het westen van 
China.. Allen van 'Turo-Arische' stam zouden samengebracht moeten worden in 
hett Groot-Turkse rijk Turanië. In deze visie golden de Armeniërs in hun woonge-
biedd in Oost-Anatolië als een hinderlijke barrière tussen de Turken in Anatolië en 
hunn 'stamverwanten' verder naar het oosten. 

81.81. Kinross, 1977, p. 584. 
82.. Kinross, 1977, pp. 586-589. 
83.. Eugen Weber, Europe since 171s. A Modern History, (New York: W.W. Nor-

ton,, 1972), pp. 354-358, 447-449; Kinross, 1977, pp. 589"593-
84.. Dadrian, 1997, pp. 192-195; Melson, 1992, pp. 156-157; Sachar, 1969, pp. 96-

97;; Toynbee, 1916, pp. 623-624, 626. 
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85.. Eén van de beide inspecteurs-generaal was een Nederlander, L.C. Weste-
nenk,, een assistent-resident uit de Indische bestuursdienst, de ander een Noor. Cf. 
W.J.. van der Dussen, "The Question of Armenian Reforms in 1913-1914", Ar-
menianmenian Review, vol. 39, nr. 1 (1986), pp. 11-28; L.C. Westenenk, "Diary Concer-
ningg the Armenian Mission", Armenian Review, vol. 39, nr. 1 (1986), pp. 29-89; 
Dadrian,, 1997, pp. 212-216. 

86.. Sachar, 1969, pp. 5-31; Kinross, 1977, pp. 598-607; Dadrian, 1997, pp. 203-
211. . 

87.. Sachar, 1969, pp. 32-52; Melson, 1992, pp. 167-169. 
88.. Sachar, 1969, pp. 93-95, 97. 
89.. Dadrian, 1997, pp. 179-184,193-194, 211 (noot 23). 
90.. Sachar, 1969, pp. 91, 95-96; Kinross, 1977, p. 605; Bryce, 1916, pp. 99-192. 
91.. Sachar, 1969, p. 98; Melson, 1992, pp. 143-144; Dadrian, 1997, pp. 220-221, 

258. . 
92.. Sachar, 1969, pp. 98-100; Bryce, 1916, pp. 31-77; Lepsius, 1919, pp. xiii-xvi . 
93.. Lepsius, 1919, pp. 34-45; Melson, 1992, p. 144; Bryce, 1916, pp. 479-491. 
94.. MorgenuSau, 1918, pp. 293-300; Bryce, 1916, pp. 31-77. 
95.. Melson, 1992, p. 144; Dadrian, 1997, p. 221. 
96.. Zie noot 2. 
97.. Het samenvattende beeld van de deportaties en massamoorden berust op 

Bryce,, 1916, i.h.b. Toynbee, 1916, pp. 637-653; Morgenthau, 1918, pp. 309-323; 
Lepsius,, 1919; Dadrian, 1997, pp. 219-247. Slechts op enkele plaatsen binnen het 
rijkk ontkwam een deel van de Armeniërs aan vervolging en deportatie. In Constan-
tinopel,, waar naar schatting 120.000 Armeniërs leefden, bleef misschien omstreeks 
tweederdee buiten de deportaties. Waarschijnlijk wilde het regime, in verband met 
dee aanwezigheid van de ambassades en van vele Europeanen daar, voorkomen dat 
onrustt zou ontstaan door zichtbare grootschalige verdrijving van de Armeniërs. In 
Smyrnaa (Izmir) bleven, na een eerste deportatie van enkele honderden, de overige 
Armeniërss buiten de deportaties omdat de Duitse generaal Liman von Sanders, de 
hoogstee Duitse militair in het rijk en opperbevelhebber van het Eerste Turkse 
Leger,, deze verbood op straffe van onmiddellijk militair optreden tegen de regio-
nalee Turkse autoriteiten. Zijn handelen werd niet primair ingegeven door huma-
nitairee overwegingen, hij beschouwde de deportaties vooral als een bedreiging voor 
dee militaire veiligheidssituatie. Overigens kwam in 1922 bij de Turkse inname en 
verwoestingg van Smyrna alsnog een groot deel van de plaatselijke Armeense (en 
Griekse)) gemeenschap om. Een kleine 5.000 Armeense inwoners van een aantal 
dorpenn aan de kust bij de Golf van Iskenderun (Alexandretta) ontsnapte aan de 
vervolgingg door zich tijdig terug te trekken in het aan zee grenzende gebergte van 
Djeball  Musa. Ze wisten daar zo'n veertig dagen Turks militair beleg te weerstaan, 
trokkenn uiteindelijk de aandacht van Franse en Engelse oorlogsschepen voor de 
kustt en werden collectief geëvacueerd naar Cairo. Dit was het enige geval van col-
lectieff  Armeens verzet dat succesvol was. 

98.. Morgenthau, 1918, pp. 333-336, 338-339. 
99.. De Speciale Organisatie (Teshkilat-i Makhsusiye) was in 1913 ingezet tegen 

437 7 



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

dee Bulgaren in de Tweede Balkanoorlog, de doelen omvatten toen spionage, sabo-
tagee en guerrilla-activiteiten. De organisatie, die ten tijde van de Eerste Wereldoor-
logg circa 30.000 leden telde, stond onder leiding van enkele prominente Ittihad-
ledenn en nationalistische Turkse legerofficieren en had organisatorische banden 
mett het ministerie van binnenlandse zaken en diverse politiediensten. De organisa-
tiee speelde als een partijdige 'parallelle' staatsstructuur een hoofdrol in de deporta-
tiess en de massamoorden, soms in samenwerking met reguliere civiele en militaire 
autoriteiten,, soms met voorbijgaan daaraan. Zij was onder meer belast met de re-
cruteringg van benden uit de gevangenisbevolking die veelal bij de massamoorden 
opp de Armeniërs optraden (Melson, 1992, pp. 144-145; Dadrian, 1997, pp. 197, 236-
239,, 351, 362-364, 367-370). 

100.. Lepsius, 1919. Op grond van de afdoende bescherming die Liman von San-
derss de Armeniërs van Smyrna had geboden, kan niet uitgesloten worden dat ster-
keree Duitse druk de vervolging van de Armeniërs meer had kunnen beperken, zij 
hett waarschijnlijk niet beëindigen. Er zijn enkele gevallen bekend van actieve in-
stemmingg met de vervolging door Duitse officieren en diplomaten, er zijn ook ge-
vallenn bekend waarin Duitsers binnen het rijk, zowel burgers als militairen, zich 
inspandenn om Armeniërs te beschermen en hun lot te verlichten. Zie voor een dis-
cussiee over de Duitse betrokkenheid en mogelijke 'medeplichtigheid': Dadrian, 
1997,, pp. 248-300. 

101.. Morgenthau, 1918, p. 337. 

H O O F D S T UKK VI 

**  Over het onderwerp van dit hoofdstuk is in 1986 een voordracht gehouden op de 
Studiedagenn van de NSAV te Amsterdam. 

Hett citaat van de anonieme waarnemer uit Baden is ontleend aan de Deutsch-
land-Berichteland-Berichte (der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade), 1934-
1940),, 1935, jrg. 2, nr. 9, p. 1031. Het citaat van Bernhard Schlink is afkomstig uit 
dienss roman De Voorlezer (Amsterdam: Ambo/Anthos, 1996), pp. 84-85, uit het 
Duitss in het Nederlands vertaald door Gerda Meijerink. 

1.. J. Noakes en G. Pridham, (eds.), Nazism. A History in Documents and Eyewit-
nessness Accounts, ipip~if>45, 2 Vols., (New York: Schocken, 1988 (1983, 1984)), Vol. 2, 
p.. 1208. Als laagste schatting geven zij 4.194.200, als hoogste 5.721.000. Dit laatste 
aantall  komt overeen met 68% van alle Joden die binnen het Duitse machtsbereik 
vielen.. In een voetnoot voegen zij toe dat op grond van recent onderzoek het aantal 
gedodee Russische Joden mogelijk meer dan 2 miljoen bedraagt, dan zou de laagste 
schattingg met anderhalf en de hoogste schatting nog met tenminste een miljoen 
verhoogdd moeten worden. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, 
(Neww York: Harper & Row, 1984 (1961)), p. 767, vermeldt een totaal van 
5.100.0000 slachtoffers; Lucy Dawidowicz, The War against the Jews, 1933-1945, 
(Harmondsworth:: Penguin, 1977 (1975)), p. 480, geeft als totaal 5.933.900 (67%). 

2.. Christopher R. Browning, The Path to Genocide. Essays on Launching the 
FinalFinal Solution, (Cambridge/New York: Cambridge U.P., 1992, p. ix, 169. 
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3.. Het globale aantal van zes miljoen, destijds formeel een 'rijksgeheim', is in au-
gustuss 1944 voor het eerst genoemd door SS Obersturmbannfiihrer Eichmann, af-
delingshoofdd binnen Amt IV (Gestapo) van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
enn één van de hoofdverantwoordelijken voor de uitvoering van de vervolgingen, in 
eenn gesprek met een collega van een andere afdeling. Eichmann's chef Himmler 
achttee deze schatting te laag. Later heeft Eichmann dit aantal naar beneden bijge-
steldd tot vijf miljoen. Cf. Hilberg, 1984, p. 631; Noakes en Pridham, 1988, Vol. 2, p. 
1206-1208. . 

4.. Goldhagen heeft getracht verschillende categorieën 'vervolgers' en 'daders' te 
onderscheidenn en te kwantificeren. Bij een ruime opvatting gaat het om miljoenen 
mensen;; bij een beperkte opvatting — degenen die direct en daadwerkelijk betrok-
kenn waren bij het doden van de vervolgden — om tenminste 100.000 en mogelijk 
500.0000 daders. Cf. Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners. Ordi-
narynary Germans and the Holocaust, (Londen: Litde, Brown & Co., 1996), pp. 164-
178,, i.h.b. 167. 

5.. Overzichten van verschillen in interpretatie worden gegeven door Ian Kers-
haw,, The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, (Londen: 
Edwardd Arnold, 1985) en Michael Marrus, The Holocaust in History, (Londen: 
Weidenfeldd & Nicolson, 1988). 

6.. Het onderscheid tussen 'intentionalisten' en 'functionalisten' stamt uit een 
artikell  van Tim Mason, "Intention and Explanation: A Current Controversy 
aboutt the Interpretation of National Socialism", in: Gerhard Hirschfeld en Lothar 
Kettenacker,, (Hrsg.), Der Fiihrerstaat: Mythos und Realitdt, (Stuttgart, 1981), pp. 
21-40.. Mason, marxistisch georiënteerd, beoogde met zijn bijdrage naar eigen zeg-
genn 'een eerste poging tot een kritiek op liberale interpretaties van het nationaal-so-
cialisme',, cf. Mason, "Open Questions on Nazism", in: Raphael Samuel, (ed.), Pe-
ople'sople's History and Socialist Theory, (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1981), pp. 
205-210.. Zie ook Browning, "Beyond 'Intentionalism' and 'Functionalism': The 
Decisionn for the Final Solution Reconsidered", in: id., The Path to Genocide, 1992, 
pp.. 86-121. 

7.. Oudere biografieën van Hitler hebben veelal als vanzelfsprekend een 'inten-
tionalistische'' inslag, zie bijvoorbeeld Alan Bullock, Hitler. A Study in Tyranny, 
(Harmondsworth:: Penguin, 1962 (1952)). Zie ook: Karl Dietrich Bracher, "The 
Rolee of Hider: Perspectives of Interpretation", in: Walter Laqueur (ed.), Fascism. A 
ReadersReaders Guide, (Harmondsworth: Penguin, 1979, pp. 193-212; voor een recent 
overzichtt van biografieën: John Lukacs, The Hitler of History, (New York: Knopf, 
1998).. Voorts: Dawidowicz, 1977; Sebastian HafTner, Kanttekeningen bij Hitler, 
(Amsterdam:: H.J.W. Becht, 1978); Kershaw, 1985, pp. 82-89. Haffher's studie, 
waarinn biografische, historische en sociologische inzichten geïntegreerd zijn, maakt 
overigenss duidelijk dat de waarde van Mason's dichotome onderscheid betrekke-
lij kk is. 

8.. Kershaw, 1985, pp. 86-98; Marrus, 1988, pp. 40-46; Uwe Dietrich Adam, Ju-
denpolitikdenpolitik im Dritten Reich, (Düsseldorf, 1972); Karl A. Schleunes, The Twisted 
RoadRoad to Auschwitz. Nazi Policy toward German Jews, 1953-1939, (Chicago/Londen, 
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1970);; Martin Broszat, "Hitler and the Genesis of the 'Final Solution': An Asses-
smentt of David Irving's Theses" [1977], in: H.W. Koch, (ed.), Aspects of the Third 
Reich,Reich, (Londen: Macmillan, 1985), pp. 390-429; Hans Mommsen, "The Realiza-
tionn of the Unthinkable: the 'Final Solution of the Jewish Question' in the Third 
Reich""  [1983], in: Gerhard Hirschfeld, (ed.). The Policies of of Genocide. Jews & Soviet 
PrisonersPrisoners of of War in Nazi Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 97-144. 

9.. Broszat, 1985; Mommsen, 1986. 
10.. Kershaw, 1985, pp. 98-104; Browning, 1992, pp. 86-121. 
11.. Philippe Burrin heeft in een gedetailleerde studie geconcludeerd dat: 'een 

centraall  besluit [over de fysieke vernietiging van alle Joden] (..) ergens tegen eind 
septemberr of begin oktober moet zijn gevallen'. Philippe Burrin, Hitler en de 
Joden.Joden. Het ontstaan van een volkerenmoord (Amsterdam: Van Gennep, 1990 
(1989)),, p. 155. Arno J. Mayer heeft in zijn boek Why Did the Heavens not Darken? 
TheThe 'FinalSolution'in History, (New York: Pantheon, 1990 (1988)) getracht te be-
argumenterenn dat de 'Judeocide' vooral beschouwd dient te worden als een reactie 
opp het vastlopen van de Duitse offensieven in Rusland in het najaar van 1941 en de 
winterr van 1941/1942. Deze visie is evenwel niet overtuigend, zoals is aangetoond 
doorr Browning, "The Holocaust as By-product? A Critique of Arno Mayer", in: 
id.,, 1992, pp. 77-85. 

12.. Uit de wat oudere studies van Hilberg, 1984 (1961), en Karl Dietrich Bra-
cher,, The German Dictatorship. The Origins, Structure, and Effects of National So-
cialism,cialism, (New York: Praeger, 1970 (1969), komen de verdeeldheid en machtsstrijd 
binnenn het regime en binnen de organisatie en uitvoering van de vervolgingen ook 
aann de orde terwijl tegelijkertijd duidelijk blijf t dat naar 'buiten' toe toch een een-
heidd van politiek bleef bestaan die voor de overgrote meerderheid van de vervolg-
denn mettertijd hoe dan ook fataal was. 

13.. Zie bijvoorbeeld Christopher R. Browning, Ordinary Men. Reserve Police 
BattalionBattalion 101 and the Final Solution in Poland, (New York: HarperCollins, 1993 
(1992)),, pp. 159-189. 

14.. Uit Hilberg's visie op de georganiseerde vernietiging van de Joden komen 
beidee interpretaties naar voren en blijkt een voorkeur voor de tweede: 'We hebben 
niett te maken met een plotselinge beslissing maar met de wording van een idee' 
(19844 (1961), pp. 257-258). Na dertig jaar van voortgezet onderzoek en uitvoerige 
discussiee is Browning tot een soortgelijke slotsom gekomen: 'Gedurende een pe-
riodee van vijfentwintig maanden - van september 1939 tot oktober 1941 - had de 
Nazii  politiek ten opzichte van de Joden zich ontwikkeld tot een programma ge-
richtricht op de fysieke vernietiging van alle Europese Joden binnen het Duitse machts-
bereik'' (1992, pp. 120-121). 

15.. Ismar Elbogen, Eleonore Sterling, Die Geschichte der Juden in Deutschland 
(Wiesbaden:: Fourier Verlang, 1982 (1935)), pp. 11-84; Mayer, 1990, pp. 19-35; R-L 
Moore,, Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht, p$o-
1250,1250, (Baarn: Ambo, 1987), pp. 34-47; Peter G.J. Pulzer, The Rise of Political Anti-
SemitismSemitism in Germany and Austria, (Londen: Halban, 1988 (1964)), pp. 3-27; H.W. 
vonn der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, (Am-
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sterdam:: Prometheus, 1990), pp. 44-67. 
16.. Zie voor een overzicht van deze beeldvorming Jean Delumeau, La peur en 

OccidentOccident (XTVe - XVIIe siècUs, (Parijs: Fayard, 1978), pp. 356-397 ('Les agents de 
Satan:: Le Juif, mal absolu); Hilberg, 1984, pp. 1-17; Léon Poliakov, The Aryan 
Myth,Myth, (Sussex: Sussex U.P., 1974). 
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104-128. . 
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minderheidd kunnen bepaald gedrag van leden van die minderheid bevorderen, ter-
wij ll  datzelfde gedrag dan weer bijdraagt aan het voortbestaan van bepaalde nega-
tievee stereotypen over hen. Onder andere Hilberg (1984) heeft gewezen op de grote 
continuïteitt in de anti-semitischee beeldvorming door de eeuwen heen en op de pa-
rallellenn tussen de canonieke anti-joodse wetten uit de Middeleeuwen en de anti-
joodsee wetten in Duitsland in de jaren '30. 

19.. Elbogen, Sterling, 1982, pp, 88-97; Poliakov, 1974, pp. 82-85. Hoewel Luther 
opp jonge leeftijd pleitte voor een betere behandeling van Joden in de Duitse gebie-
den,, schreef hij later enkele rabiaat anti-semitische geschriften die keer op keer her-
druktt werden. 

20.. Shulamit Volkov, "Die Verbürgerlichung der Juden in Deutschland", in: 
Jürgenn Kocka (Hrsg.), Bürgertum im ip.Jahrhundert. Deutschland im europaischen 
Vergleich,Vergleich, (München: DTV, 1988), 3 Bde., Bd.2, pp. 343-371, i.h.b. p. 344. 

21.21. Zowel ten tijde van de Napoleontische overheersing van de Duitse gebieden 
alss rond 1848 waren Joden kortstondig gelijkberechtigd geweest, daarna was dat 
weerr ongedaan gemaakt. Volkov, 1988; Pulzer, 1988, p. 5. 

22.. Pulzer, 1988, pp. 27-120; H.W. von der Dunk, 1990, pp. 88-112. 
23.. Pulzer, 1988, pp. 83-119; Hilberg, 1984, pp. 10-12. 
24.. Gordon A. Craig, Germany, 1866-194$, (Oxford: Oxford U.P., 1981 (1978)), 

pp.. 84, 153-155, 203-206; Von der Dunk, 1990, pp. 100-103; Hans-Ulrich Wehler, 
DasDas Deutsche Kaiserreich, 18JI-1918, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988 
(1973)),, pp. 126-131. 

25.. Cf. Dawidowicz, 1977, pp. 50-77; Goldhagen, 1996, pp. 49-128. Als bezwaar 
tegenn Goldhagen's visie kan gelden dat hij aan het anti-semitisme in Duitsland een 
overwegendd op fysieke 'eliminatie' gericht karakter toeschrijft en een dergelijk 
anti-semitismee kenmerkend acht voor nagenoeg alle Duitsers in de eerste helft van 
dee 20e eeuw. Een veel gedifferentieerder beeld komt naar voren uit bijvoorbeeld de 
dagboekenn van Victor Klemperer die als Duitse Jood, gehuwd met een niet-joodse 
Duitsee vrouw, de periode 1933-1945 in Dresden wist te overleven, cf. Victor Klem-
perer,, Tot het bittere einde. (Dagboeken, 1933-1941,1942-1945), 2 Din., (Areopagus, 

I997<i995))--
26.. Pulzer, 1988, pp. 8-12; Elbogen, Sterling, 1982, pp. 249-252, 284-287. 
27.. De grootste joodse organisatie was de Centralverein deutscher Staatsburger 

jüdischenjüdischen Glaubens (CV, opgericht in 1893, mede ter verdediging tegen het toen-
maligee politieke anti-semitisme). In 1933 telde deze organisatie omstreeks 70.000 
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leden.. De CV was overwegend liberaal, tegen het ideologische zionisme, en be-
schouwdee Duitsland als het vaderland van de Duitse Joden. Rechts daarvan stond 
dee Reichsbundjüdischer Frontsoldaten, een nationalistische oud-strijdersorganisatie 
mett circa 30.000 leden, fel anti-zionistisch. De Zionistische Vereinigungflir Deut-
schlandschlandteldetelde omstreeks 10.000 leden, onder wie vele Ostjuden, en omvatte diverse 
stromingen.. Enkele Duitse Joden hadden een vooraanstaande rol gespeeld in de 
links-radicalee bewegingen van 1918/19, een klein aantal was lid van de KPD. 

28.. Léon Poliakov, The History of Anti-Semitism, (Oxford: Oxford U.P., 1985 
(1977)),, Vol. IV (Suicidal Europe, 1870-1933), pp. 148-149. 

29.. Elbogen, Sterling, 1982, p. 292; Pulzer, 1988, p. 316. 
30.. Het RSHA werd in september 1939 gevormd uit een samenvoeging van 

staats-- en partijorganisaties: de Geheime Staatspolizei en de Kriminalpolizei als 
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vormdd in 1933, bij decreet Reichsvereinigung. All e Joden (volgens de Neurenberger 
definitie)) waren hiervan verplicht lid en de organisatie kreeg rechtstreeks taken op-
gelegdd van het ministerie van binnenlandse zaken, in september 1939 kreeg het 
RSHAA die bevoegdheid. De gehele joodse gemeenschapsorganisatie werd zo inge-
lijf dd bij het vervolgingsproces, in feite vormde deze organisatie de eerste Joodse 
Raad.. Cf. Bracher, 1970, pp. 352-354; Hilberg, 1984, pp. 122-125,181-187. 

31.. Deze ooggetuigeverslagen zijn ontleend aan de Deutschland-Berichte die 
vanaff  april/mei 1934 tot april 1940 om de twee maanden verschenen in opdracht 
vann het SPD-bestuur in her buitenland (de SPD was op 22 juni 1933 in Duitsland 
verboden).. De Berichte'werden geredigeerd door Erich Rinner en bestaan voor een 
groott deel uit berichten van een netwerk van voormalige SPD-leden verspreid over 
hett hele rijk, aangevuld met ander materiaal. De totaal 8642 pagina's bevatten zeer 
veell  informatie over vele facetten van het alledaagse leven in Duitsland tussen 1934 
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gegevenn citaten: 1934, p. 291; 1935, p. 804; 1935, p.1031; 1936, pp. 973"975; i937> P-

1574;; 1939. P-2I9-
32.. Bracher, 1970, pp. 191-227. 
33.. Saul Friedlander, Nazi Germany and the Jews, Vol. I (The Years of Persecu-

tion,, 1933-1939), (New York: HarperCollins, 1997), pp. 14-17. De grootste joodse 
organisatie,, de Centralverein, riep vooral op tot 'kalmte'; de rechtse Reichsbund 
hooptee op integratie in het nieuwe regime. 

34.. Zie voor hetNSDAP-programma: Bracher, 1970, pp. 22-44, 79-91,142-152; 
Hagenn Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933, (Berlijn: Severin & Siedler, 1982), 
pp.. 331-342. Tussen 1924 en 1930 waren al wetsvoorstellen gedaan die onder andere 
ontslagg voor alle joodse ambtenaren, plaatsing onder Sonderrecht van 'alle leden 
vann het joodse ras', en onteigening van 'joods bezit' zonder compensatie beoogden. 
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35.. De zogeheten 'Duits-socialistische' vleugel van de NSDAP onder leiding 
vann de gebroeders Strasser was nog enigszins 'socialistisch' georiënteerd geweest. 
Mett de door Hitler verordonneerde moord op Gregor Strasser ten tijde van de 
'putsch'' tegen de SA in de zomer van 1934 was de invloed van deze vleugel defini-
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36.. Zie voor de vroege geschiedenis van SA en SS: Richard Bessel, Political Vio-
lencelence and the Rise of Nazism. The Storm Troopers in Eastern Germany, ip2§-ip}4, 
(Neww Haven/Londen: Yale University Press, 1984); Hans Buchheim, "Die SS -
dass Herrschaftsinstrument", in: id. e.a. (Hrsg.), Anatomie des SS-Staates, 2 Bd., 
(München:: DTV, 1989 (1967)), Bd. 1, pp. 15-33. 

37.. Hans-Ulrich Thamer, Verfuhrung und Gewalt. Deutschland19^-194$, (Ber-
lijn :: Siedler, 1986), pp. 258-269; Friedlander, 1997, pp. 17-19; Martin Broszat, "Na-
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38.. Bracher, 1970, pp. 224-225. 
39.. Vooral in de Amerikaanse en Engelse pers waren de gewelddadige gebeurte-

nissenn van februari en maart 1933 uitvoerig gerapporteerd en was opgeroepen tot 
eenn economische boycot van Duitsland. Het Duitse ministerie van buitenlandse 
zakenn ontving vele negatieve reacties uit het buitenland. 

40.. De nationaal-socialisten grepen de kritische berichtgeving in de buitenland-
see pers aan om de tegen de Joden gerichte boycot van 1 april 1933 te organiseren. 
Hilberg,, 1984, pp. 20-21; Friedlander, 1997, p. 19. Begin maart 1933 had de natio-
naal-socialistischee staatssecretaris van Economische Zaken al aan de chef van de 
rijkskanselarijj  voorstellen voor anti-joodse maatregelen gezonden die ter uitwer-
kingg waren doorgestuurd aan Binnenlandse Zaken. 

41.. Friedlander, 1997, pp. 22-24; Helmut Krausnick, "Judenverfolgung", in: 
Buchheimm e.a., 1989, Bd. 2, pp. 235-366, i.h.b. pp. 257-262. 

42.. Dawidowicz, 1975, pp. 89-93; Friedlander, 1997, pp. 26-34; Hilberg, 1984, 

PP-- 44-53-
43.. Het inzicht dat het vervolgingsproces vooral werd voortgestuwd door in el-

kaarr grijpende bureaucratische activiteiten is het verst uitgewerkt in Hilberg, 1984. 
Volgenss Gerhard Hirschfeld beliep het aantal anti-joodse wetten, decreten, veror-
deningenn en instructies uiteindelijk meerdere duizenden, cf. Gerhard Hirschfeld, 
"Chronolyy of Destruction", in: id., (ed.), The Policies of Genocide. Jews dr Soviet 
PrisonersPrisoners of of War in Nazi Germany, (Londen: Allen & Unwin, 1986), pp. 145-162. 

44.. Friedlander, 1997, pp. 113-144; de Deutschland-Berichte van 1935 bevatten 
velee gedetailleerde beschrijvingen van de vervolging op lokaal niveau. 

45.. Er zijn gevallen bekend van individuele niet-joodse Duitsers die de anti-
joodsee maatregelen principieel afwezen en veroordeelden, maar collectief georgani-
seerdd protest heeft zich niet voorgedaan. Naast onverschilligheid voor het lot van 
dee Joden en angst voor het regime heeft het binnen de Duitse samenleving wijd-
verbreidee anti-semitisme hierbij een doorslaggevende rol gespeeld (Friedlander, 
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1997,, pp. 323-325; Reinhard Rürup, "Das Ende der Emanzipation: Die antijüdi-
schee Politik in Deutschland von der 'Machtergreifung' bis zum Zweiten Weltk-
rieg",, in: Arnold Paucker (Hrsg.), Die Juden im National-Sozialistischen Deutsch-
land,land, 1933-1945-, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1986), pp. 97-114). 

46.. Deutschland-Berichte, 1937, pp. 941-942. 
47.. Hilberg, 1984, pp. 46-47; Friedlander, 1997, pp. 145-147. 
48.. Hilberg, 1984, pp. 48-52, 
49.. Hilberg, 1984, pp. 52-53; Friedlander, 1997, pp. 149-151. 
50.. Hilberg, 1984, pp. 5-6, 7; Friedlander, 1997, pp. 154-162. 
51.. In de Deutschland-Berichte van 1936 en 1937 wordt door vele informanten 

meldingg gemaakt van toenemend anti-semitisme in hun directe omgeving als ge-
volgg van voortdurende propaganda, onder meer op scholen. Friedlander, 1997, p. 
10. . 

52.. Hilberg, 1984, pp. 60-90; Friedlander, 1997, pp. 232-239, 242-244, 257-261. 
Hilbergg beschrijft gedetailleerd het verzet van drie families van grootindustriëlen -
Rothschild,, Weinmann, en Petschek - tegen Arisierung. Uiteindelijk gaf geweld-
plegingg de doorslag. 

53.. Friedlander, 1997, pp. 241-268; Herben Rosenkranz, Verfolgung und Selbst-
bebauptung.bebauptung. Diejuden in Österreich, 1938-194$, (Wenen: Herold, 1978). 

54.. Friedlander, 1997, pp. 270-271. 
55.. Friedlander, 1997, pp. 211-219; Hilberg, 1984, pp. 128, 138, 141, 258, 260-261. 

Hett idee de Joden gedwongen te hervestigen op Madagascar stamde uit de 19e 
eeuw,, het was onder andere geopperd door de Duitse anti-semiet Paul de Lagarde 
(Pulzer,, 1988, pp. 78-81). 

56.. Friendlander, 1997, pp. 244-245, 302-303. 
57.. Hilberg, 1984, pp. 23-29; Friedlander, 1997, pp. 269-279. 
58.. Hilberg, 1984, p. 26, noot 26; Friedlander, 1997, pp. 275-276; Rosenkranz, 

1978,, pp. 159-167; de Deutschland-Berichte van eind 1938 en begin 1939 bevatten 
velee beschrijvingen van de pogrom op lokaal niveau. 

59.. Friedlander, 1997, p. 317. 
60.. Hilberg, 1984, pp. 26-29; Friedlander, 1997, pp. 280-283. 
61.. Hilberg, 1984, pp. 90-105; Friedlander, 1997, pp. 284-298; Otto D. Kulka, 

"Thee Reichsvereinigung and the Fate of the German Jews, 1938/39-1943", in: Pauc-
kerr (Hrsg.), 1986, pp. 353-363; zie ook noot 30. 

62.. Mayer, 1990, pp. 178-192. 
63.. In dit verband zij ook opgemerkt dat vaak veel te eenduidig wordt gesteld 

datt het voornaamste doel van de nationaal-socialistische vervolgingspolitiek tussen 
19333 en 1939 verdrijving en emigratie van de Joden was. Minstens zo belangrijk 
warenn het weerkerend kwellen en vernederen en het voortdurend behandelen van 
Jodenn als rechteloze gegijzelden. 

64.. Het begrip 'sociaal dood' is gebruikt door Orlando Patterson {Slavery and 
SocialSocial Death. A Comparative Study, Study, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1982),, pp. 38-51) om de sociale positie van slaven te beschrijven. Niet erkend als be-
horendd tot de gemeenschap, zonder bestaan buiten hun meester, zonder eer, rech-
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teloos,, en niet beschouwd als menselijk wezen, waren zij 'sociaal dood'. 
65.. Friedlander, 1997, p. 278. 
66.66. Eind augustus 1941 werd het 'eutJianasie-programma' na toenemende bin-

nenlandsee protesten en onrust door Hider formeel voor beëindigd verklaard. Het 
programma,, met de codenaam Aktion T4, was in oktober 1939 op last van Hider 
begonnen;; tenminste 80.000 geestelijk gestoorde en invalide kinderen en volwas-
senenn werden omgebracht. Binnen het kader van deze 'actie' werden in januari 
19400 in bepaalde Duitse ziekenhuizen voor het eerst groepen patiënten vergast. 
Hierbijj  betrokken 'experts' werden later ingezet bij de organisatie van de vernieti-
gingskampen.. Cf. Hilberg, 1984, pp. 561-564; Thamer, 1986, pp. 697-700; Robert 
Jayy Lifton, The Nazi Doctors, (Londen: Macmillan, 1986), pp. 45-144. 

67.. Mayer, 1990, p. 182; Martin Gilbert, The Hobcaust, (Glasgow: Fontana/ 
Collins,, 1987), pp. 84-98. 

68.. Op 15 maart 1921 was één van de voornaamste leiders van het Ittihad-Tegime 
datt verantwoordelijk was voor de Armeense genocide, Talaat Pasja, in Berlijn op 
straatt vermoord door een jonge Armeniër, Soghomon Teilirian. De dader werd in 
junii  1921 in Berlijn berecht waarbij verschillende vooraanstaande Duitsers, onder 
wiee generaal Liman von Sanders en de Armenië-deskundige Johannes Lepsius, ge-
tuigenissenn aflegden over de vervolging van de Armeniërs. Het proces, dat leidde 
tott vrijspraak voor Teilirian, was omgeven met veel publiciteit in Duitsland (Ger-
ardd Chaliand, Yves Ternon, Le Genocide des Armeniens, (Parijs: Editions Com-
plexe,, 1984, pp. 135-142). Er was ook nog een andere verbinding tussen de Armeen-
see genocide, de nationaal-socialistische beweging en Hider in de persoon van Max 
vonn Scheubner-Richter (1884-1923). Von Scheubner-Richter was in 1915-1916 
Duitss diplomaat in Turkije, onder meer in Erzurum. Hij was getuige geweest van 
dee vervolging van de Armeniërs en had daarover uitvoerig gerapporteerd aan de 
Duitsee ambassadeur en de regering in Berlijn. In 1920 had hij deelgenomen aan de 
misluktee Kapp-putsch in Duitsland en was vervolgens een prominent lid gewor-
denn van de NSDAP. Hij gold toen als één van Hider's voornaamste raadgevers. 
Doorr zijn afkomst en vele connecties wist hij onder meer contact te leggen tussen 
Hiderr en generaal Ludendorff en tussen de NSDAP en het industriële bedrijfsle-
ven,, monarchistische kringen en de rooms-katholieke kerk. Hij pleitte herhaalde-
lij kk voor een 'rücksichtslose Reinigung Deutschlands' van 'vreemde elementen, 
Jodenn en bolsjewisten' en zal zijn ervaringen in het Ottomaanse rijk hoogstwaar-
schijnlijkk in de leidende nationaal-socialistische kring besproken hebben. Lopend 
naastt Hider werd hij bij de Hider-putsch in München in 1923 doodgeschoten. 
(Bracher,, 1970, pp. 90,101,117,131; V.N. Dadrian, The History of the Armenian Ge-
nocide,nocide, (Oxford: Berghahn, 1997), pp. 409-412). 

6^.6^. Zie voor de theorie hoofdstuk I, paragraaf 3, en de vragen die aan het slot 
vann paragraaf 5 van hoofdstuk II gesteld zijn. 

70.. Craig, 1981, pp. 302-395; Wehler, 1988, pp. 149-226; zie over het ontstaan 
vann de 'commando-samenleving' onder druk van de oorlogsinspanningen: Wil -
liamm H. McNeill, The Pursuit of Power. Technobgy, ArmedForce andSociety since 
A.D.A.D. 1000, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), pp. 307-345. 
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71.. Ian Kershaw, "German Popular Opinion and the 'Jewish Question', 1939-
1943:: Some Further Reflections", in: Paucker (Hrsg.), 1986, pp. 365-386, i.h.b. p. 
385. . 

HOOFDSTUKK VII 

**  Dit hoofdstuk berust deels op een conferentiebijdrage met als titel 'Staatsdesinte-
gratie,, geweld en decivilisering. Joegoslavië in het perspectief van de civilisatietheo-
rie'' (NSAV Sociaal-wetenschappelijke studiedagen, sessie 'Civilisatie en geweld', 
Amsterdam,, 11-12 april 1996). Een herziene versie is onder dezelfde titel gepubli-
ceerdd in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 23, nr. 3 (december 1996), pp. 
425-453,, en herdrukt in Jan Godschalk en Thaddeus Muller (red.), De samenleving 
onderzocht.onderzocht. Sociologie in in de jaren negentig, (Amsterdam: Het Spinhuis, 1998), pp. 3-

3'--
Hett motto is ontleend aan Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2 

Dln.,, (Bern/Miinchen: Francke Verlag, 1969 (1939), Dl. 1, p. 332, Dl. 2, p. 444-445. 
1.. De generaal was Ratko Mladic, commandant van het Bosnisch-Servische 

legerr sinds mei 1992, het dorp was Potocari, de belegerde stad Srebrenica. Degenen 
diee geen bescherming boden, waren Nederlandse VN-militairen. De schatting van 
hett aantal slachtoffers is aan de lage kant, in een andere schatting is sprake van zes-
tott achtduizend slachtoffers. Volgens het Rode Kruis zijn er 6546 mensen uit de 
enclavee vermist. Cf. Robert Block, "The Madness of General Mladic", New York 
ReviewReview of Books, Vol. XLII , nr. 15 (05.11.95), pp. 7-9. Mladic, voormalig luitenant-
kolonell  van het Joegoslavische nationale leger (JNA) en als zodanig commandant 
vann het JNA-garnizoen van Knin, heeft de massamoord steeds ontkend. Bij herha-
lingg heeft hij verklaard dat de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië 'niet 
éénn oorlogsmisdaad hebben gepleegd'. Na het zogeheten Dayton Agreement over 
Bosniëë van november 1995 en de legering van SFOR-troepen, waardoor de oorlog 
inn Bosnië althans voorlopig beëindigd is, is hij als voornaamste militair verant-
woordelijkee tot op heden niet aangehouden, net zo min als de voornaamste poli-
tiekk verantwoordelijke, Radovan Karadzic. 

2.. In de zomer van 1992 waren ruim negentig van dergelijke kampen, meest 
onderr Servische leiding, bekend. Eén van de eersten die in 1991 en 1992 op basis 
vann ooggetuigeverklaringen uitvoerig over de 'etnische zuiveringen' heeft gerap-
porteerd,, was de journalist Roy Gutman, correspondent voor de Amerikaanse 
krantt Newsday, zie zijn A Witness to Genocide. The First Inside Account of the Hor-
rorsrors of'Ethnic Cleansing' in Bosnia, (Shaftesbury/Rockport, Mass.: Element, 1993). 

3.. Hoewel de politieke conflicten en de gewelddadigheden zich grotendeels 
hebbenn afgespeeld langs etnisch-culturele scheidslijnen is het dus niet mogelijk 
eenvoudigwegg de ene etnische groep aan te duiden als 'daders' en de andere als 
'slachtoffers'.. Veeleer gaat het om een uiterst ingewikkeld patroon van escalatie 
mett vele regionale en lokale variaties waarbij actie en reactie, wraak en weerwraak, 
allee partijen steeds verder hebben meegezogen in een spiraal van toenemende pola-
risatiee en geweldpleging. Ook de militaire strijd was complex: in Servische eenhe-
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denn participeerden bijvoorbeeld soms ook Kroaten en zelfs islamitische soldaten 
uitt Bosnië en Servië, en Serviërs en Kroaten waren ook vertegenwoordigd in de is-
lamitischh Bosnische troepen. Behalve felle strijd tussen Serviërs enerzijds en Kro-
atenn en Bosniërs anderzijds is er bij tijden ook hevig gevochten tussen Kroatische 
enn islamitisch Bosnische eenheden en tussen de laatstgenoemden onderling. Een 
enn ander weerspiegelt zowel de ingewikkelde etnische samenstelling van het voor-
maligee Joegoslavië, vooral in delen van Kroatië en in Bosnië, de vergaande diffe-
rentiatiee in ideologie en belang binnen en tussen partijen, als de zeer ver gevorder-
dee fragmentatie van het geweldsmonopolie. 

4.. In de sociale wetenschappen beschikken we niet over een min of meer samen-
hangendd en algemeen geaccepteerd theoretisch kader betreffende tussenstatelijke 
enn binnenstatelijke oorlog. Wel is er een onafzienbare hoeveelheid empirisch-his-
torischee gegevens over (burger)oorlogen in het heden en het verleden in alle we-
relddelenn en zijn er verspreide theoretische inzichten in allerlei uiteenlopende as-
pectenn van oorlog, van Von Clausewitz' Vom Kriege (1832) en Tolstojs Oorlog en  en 
vredevrede (1865/1869) tot en met Quincy Wright's A Study of War (Chicago: University 
off  Chicago Press, 1942, 1964) en John Keegan's A History of Warfare (Londen: 
Pimlico,, 1993). De verscheidenheid aan nu gangbare benaderingen komt duidelijk 
naarr voren in J.A.R. van HoofF, G. van Benthem van den Bergh, J.M. Rabbie 
(red.),, Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen (Hoogezand: Stubeg, 1990). Maar 
ziee ook Koen Koch, "Beyond the 'new paradigmatism'. Some traditional thoughts 
aboutt state-formation, integration, world polity and war", in: id., Over staat en sta-
tenvormingtenvorming(Leiden:(Leiden: DSWO Press, 1993), pp. 137-156, en G. van Bentiiem van den 
Bergh,, Rivaliteit in samenwerking. Over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
dede grote mogendheden en de noodzaak van nieuw denken (Amsterdam: Meulenhoff, 

1989)--
5.. Zie voor een schets van de civilisatietheorie hoofdstuk I, paragraaf 3, en de dis-

cussiee aan het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk II . (Zie voor Elias' voornaamste in-
zichten:: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische undpsycho-
genetischegenetische Untersuchungen (Bern: Francke, 1969 (1939)); id., 'Zivilisation und 
Gewalt.. Über das Staatsmonopol der körperlichen Gewalt und seine Durch-
brechungen',, in: Joachim Matthes (red.), Lebenswelt undsozialeProbleme. Verhand-
lungenlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980 (Frankfurt: Campus, 1981), 
pp.. 98-122; id., Studiën über die Deutschen. Machtkampfe und Habitusentwicklung 
imim ip. und 20. Jahrhundert (Frankfurt: Suhrkamp, 1989)). Zoals eerder opgemerkt, 
heeftt Elias geen theorie over 'decivilisering' ontvouwd, maar biedt zijn civilisatie-
theoriee daarvoor wel aangrijpingspunten. Belangrijke aanzetten voor meer inzicht 
inn 'decivilisering' zijn eerder gegeven door Stephen Mennell, Mart Bax en Jonathan 
Fletcher.. Cf. Stephen Mennell, Norbert Elias. Civilization and the Human Self-
imageimage (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 227-228, 246-250 en id., 'Civilizing and Deci-
vilizingg Processes' in: Johan Goudsblom, Eric Jones, Stephen Mennell, The Course 
ofof Human History. Economie Growth, Social Process, and Civilization (New York: 
M.E.. Sharpe, 1996), pp. 101-116; Mart Bax, 'Medjugorjes kleine oorlog. Barbarise-
ringg in een Bosnische bedevaartplaats', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20, 
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nr.. i (juni 1993), pp. 3-25, en id., 'Maria en de mijnenwerpers van Medjugorje. De 
dynamiekk van etnische zuivering in ruraal Bosnië-Hercegovina', Amsterdams Socio-
logischlogisch Tijdschrift, jrg. 25, nr. 3 (oktober 1998), pp. 371-394; Jonathan Fletcher, 'To-
wardss a Theory of Decivilizing Processes', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 
22,, nr. 2 (oktober 1995), pp. 283-296, en id., Violence and Civilization. An Introduc-
tiontion to the WorkofNorbertElias, (Cambridge: Polity Press, 1997). 

6.. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 1969, Dl. II , pp. 312-336, 
i.h.b.. p. 322. . 

7.. In de visie van Elias en vele andere historisch-sociologen op sociale ontwikke-
lingg op langere termijn staat aandacht voor de aard, het verloop en de grenzen van 
concurrentiestrijdd tussen en binnen samenlevingen centraal. Voor de Joegoslavi-
schee tragedie is een interpretatie die uitgaat van zich verscherpende concurrentie 
tussenn {delen van) elites systematisch beargumenteerd door Laura Silber en Allan 
Little,, The Death of Yugoslavia (Harmondsworth: Penguin/BBC Books, 1995) en 
opp beklemmende wijze verbeeld in de gelijknamige serie documentaires van de 
BBC,, die in Nederland door de VPRO is uitgezonden. Een dergelijke interpretatie 
wordtt ook gehanteerd door Misha Glenny in een serie artikelen in de New York 
ReviewReview of BooksX30.01.92; 13.08.92; 28.01.93; 27-°5-93; 07.04.94) en in zijn The Fall 
ofof Yugoslavia, The Third Balkan War (Harmondsworth: Penguin, 1992, nieuwe 
editiee 1993). Zie ook Norman Cigar, Genocide in Bosnia. The Policy of'Etnnic Cle-
ansingansing'(College'(College Station: Texas A& M University Press, 1995); Roy Gutman, 1993; 
enn Michael Ignatieff, 'The Politics of Self-Destruction', New York Review of Books, 
Vol.. XLII , nr. 17 (02.11.95), PP- I7~,9-

8.. De analyse van de dynamiek van concurrentiestrijd tussen en binnen elites 
overr lange termijn is een belangrijk bestanddeel van Elias' studie van het proces 
vann feodalisering en staatsvorming in de latere Middeleeuwen en de vroegmoderne 
tijdd in de Franse gebieden (Elias 1969, II , pp. 14-37, 76-88,123-279). Waar de ont-
wikkelingenn daar en toen uiteindelijk resulteerden in de vorming van min of meer 
stabielee heerschappij-, gewelds- en belastingmonopolies, van staten kortom, zijn 
dee recente ontwikkelingen in Joegoslavië — uiteraard onder in veel opzichten ande-
ree omstandigheden - juist in omgekeerde richting verlopen: min of meer stabiele 
monopoliess zijn gedestabiliseerd en gedesintegreerd. Een ontwikkeling in een der-
gelijkee richting behoeft nadere verklaring maar is niet principieel strijdig met Elias' 
theorie:: niet alleen vestigt hij in zijn analyse van de sociogenese van de dynastieke 
staatt in West-Europa herhaaldelijk de aandacht op dergelijke fasen van (hernieuw-
de)) destabilisering en desintegratie, ook heeft hij er meermaals op gewezen dat deze 
mogelijkheidd altijd open blijf t (bv. Elias 1969, II , pp. 444-445). Zijn inzichten op 
ditt punt stemmen in hoge mate overeen met de resultaten van bijvoorbeeld Char-
less Tilly' s onderzoekingen naar het ontstaan van 'revolutionaire situaties' en 'meer-
voudigee soevereiniteit' binnen staten (bv. Charles Tilly , The Vendée {Londen: Ed-
wardd Arnold, 1964), pp. 159-198, 263-344, en k i , From Mobilization to Revolution 
(Reading,, Mass.: Addison-Wesley, 1978), pp. 189-222). Verwantschap is er 00k 
mett recent ontwikkelde inzichten in de samenhangen tussen revolutie, oorlog en 
genocide,, cf. Robert F. Melson, Revolution and Genocide. On the Origins of the Ar-

448 8 



NOTEN N 

menianmenian Genocide and the Holocaust (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 
Inn het denken over deze processen is het van belang helder te onderscheiden tussen 
verschillendee niveaus van integratie en steeds het tijdsverloop voor ogen te houden. 
Dee desintegratie van de staatssamenleving op het niveau van Joegoslavië als geheel 
iss gepaard gegaan met de vorming van nieuwe geweldsmonopolies en staatsorgani-
satiess op het niveau van de republieken en op nog lagere niveaus. De fase van des-
integratiee van Joegoslavië lijk t nu voltooid, maar verdere desintegratie op het ni-
veauu van Bosnië, Servië, Montenegro en misschien ook Macedonië is zeker niet 
denkbeeldig.. Ook kunnen op langere termijn nieuwe vormen van reïntegratie op-
tredenn tussen de staten en staatjes die nu binnen het oude Joegoslavische territori-
umm zijn ontstaan. 

9.. Bosnië-Herzegovina, ongeveer anderhalf maal zo groot als Nederland, telde 
bijj  het begin van de oorlog ruim 4 miljoen inwoners, van wie ruim 2 miljoen Mos-
lims,, 1,3 miljoen Serviërs en circa 750.000 Kroaten. Een 'Bosnisch nationalisme', 
datt alle bevolkingsgroepen omvatte, heeft nooit bestaan. De Moslims - een weinig 
adequatee omschrijving van een slechts ten dele als islamitisch te beschouwen be-
volkingsgroepp - van Bosnië en de Sandjak (een overwegend door islamieten be-
woondee streek op de grens van Servië en Montenegro) verwierven voor het eerst 
mett de nieuwe Joegoslavische grondwet van 1974 officiële erkenning als één van de 
natiess in Joegoslavië. Van een 'eigen' nationaal bewustzijn onder Moslims, verge-
lijkbaarr met dat van Serviërs en Kroaten, was nauwelijks sprake (Misha Glenny, 
1993,, pp. 142-145). In de loop van de oorlog wisten de Servische strijdgroepen aan-
vankelijkk bijna 70% van het territorium van Bosnië te veroveren, na de inname 
vann de Bosnische Krajina door Kroatische troepen in 1995 werd dat teruggebracht 
tott een kleine 50% in het najaar van dat jaar. De Kroaten beheersten toen ruim 
20%% van het Bosnische territorium, de Moslims iets minder dan een derde deel, 
datt bovendien in enclaves gefragmenteerd is. Cf. Timothy Garton Ash, 'Bosnia in 
Ourr Future', New York Review of Books (21.12.95), PP- 2.7-31-

10.. Op dit belangrijke aspect kan hier niet uitvoerig worden ingegaan. Zowel 
Glennyy (1993), Silber en Littl e (1995) als Cigar (1995) geven meerdere gedetailleer-
dee voorbeelden. Eén van de voor Bosnië meest fatale internationale besluiten — 
waartegenn door diverse waarnemers met klem gewaarschuwd was — was de snelle 
erkenningg door Duitsland en andere lidstaten van de Europese Unie van de onaf-
hankelijkheidd van Slovenië en Kroatië. Later werkte vooral de diplomatieke be-
moeieniss zonder de bereidheid die met militaire kracht te ondersteunen herhaalde-
lij kk negatief uit. Zie voor een overzicht: Bart Tromp, Verraad op de Balkan. Een 
kroniekkroniek (Nieuwegein: Aspekt, 1996). 

11.. Zie bijvoorbeeld S.R. Steinmetz, De nationaliteiten in Europa. Eene socio-
graphischegraphische en politische studie (Amsterdam: S.L. van Looy, 1920), p. 79. Cf. Ivo 
Banac,, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics (Ithaca/Lon-
den:: Cornell University Press, 1984), pp. 115-140. 

12.. Antony Polonsky, The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 
19181918 (Londen: Roudedge & Kegan Paul, 1975), pp. 94-106, en Theda Skocpol, Sta-
testes and Social Revolutions (Cambridge: Cambridge U.P., 1979), pp. 24-33. 
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13.. Zoals vrijwel altijd bij aantallen slachtoffers van oorlogen en genocides zijn 
dezee aantallen omstreden schattingen, zie echter de tabel in Cigar, 1995, p. 9. 

14.. Zoals Barrington Moore heeft betoogd, maakten dergelijke condities een 
ontwikkelingg in de richting van democratie in de eerste helft van de 20e eeuw zeer 
onwaarschijnlijkk maar bevorderden ze veeleer een ontwikkeling in de richting van 
communismee dan wel fascisme (Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord 
andand Peasant in the Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 1967), pp. 
420-422).. Joegoslavië is een van de landen waarin, zoals bekend, beide tot ontwik-
kelingg zijn gekomen. 

15.. Zie hoofdstuk V voor de ontwikkeling van het Ottomaanse rijk. De structu-
reell  gewelddadige aard van (militair-) agrarische samenlevingen is onder anderen 
belichtt door Ernest Gellner, Plough, Sword and Book. The Structure of Human His-
torytory (Londen: Collins Harvill, 1988), i.h.b. pp. 154-158, en J. Goudsblom, Vuur en 
beschavingbeschaving (Amsterdam: Meulenhoff, 1992), pp. 82, 98-99, 114; en id., "The For-
mationn of Military-Agrarian Regimes", in: Johan Goudsblom e.a., The Course of 
HumanHuman History. Economic Growth, Social Process, and Civilization (New York/ 
Londen:: M.E. Sharpe, 1996), pp. 49-62, i.h.b. p. 57-59. 

16.. Cf. Hoofdstuk V, pp. 236, 245-246; Lord Kinross, The Ottoman Centuries. 
TheThe Rise and Fall of the Turkish Empire (New York: Morrow Quill, 1977), i.h.b. pp. 
503-593;; George F. Kennan, 'The Balkan Crisis: 1913 and 1993', New York Review of 
BooksBooks (15.07.9-}), pp. 3-7. 

17.. Zie Anton Blok,'Selbsthilfe and the monopoly of violence', in: Peter Gleich-
mann,, Johan Goudsblom, Hermann Korte (eds.), Human Figurations. Essays for 
NorbertNorbert Elias (Amsterdam: AST, 1977), pp. 179-189. In zijn autobiografie Land 
withoutwithout Justice (Londen, 1958) schreef Milovan Djilas over zijn voorouders in het 
Montenegroo van voor de Eerste Wereldoorlog het volgende: 'Though the life of 
myy family is not completely typical of my homeland, Montenegro, it is typical in 
onee respect: the men of several generations have died at the hands of Montenegr-
ins,, men of the same faith and name. My father's grandfather, my own two grand-
fathers,, my father, and my uncle were killed, as though a dread curse lay upon 
them.. (..) Generation after generation, and the bloody chain was not broken. The 
inheritedd fear and hatred of feuding clans was stronger than the fear and hatred of 
thee enemy, the Turks' (citaat in G. van Benthem van den Bergh, De staat van ge-
weldweld (Amsterdam: Meulenhoff, 1980, p. 48). Cf. Jacob Black-Michaud, Feuding 
SocietiesSocieties (Oxford: Blackwell, 1975). 

18.. Zie voor een analyse van een geweldscultuur en de daarmee verbonden waar-
denn en normen van mannelijkheid in een heel ander deel van de wereld: Thomas 
M.. Kiefer, The Tausug. Violence and Law in a Philippine Moslem Society (New 
York:: Holt, Rinehart & Winston, 1972). Gevoeligheid voor geweld is geen sociaal-
culturelee constante: het varieert door de tijd, tussen en binnen beschavingen, sa-
menlevingenn en culturen, tussen sociale groepen binnen een samenleving, en soms 
ookk binnen een individueel mensenleven. Het is een belangrijk aspect van elke ci-
vilisering,, zie bijvoorbeeld E. V. Walter, Terror and Resistance. A Study of Political 
ViolenceViolence with with Case Studies of Some Primitive African Communities(Londen: Oxford 
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U.P.,, 1969). Gezien de ontwikkeling van Joegoslavië in de 20e eeuw en het recente 
dominantt agrarische verleden kan gesteld worden dat binnen die samenleving aan-
zienlijkee aantallen mannen geneigd, bereid en in staat zijn tot gebruik van fysiek 
geweldd en betrekkelijk weinig gevoeligheid aan de dag leggen daarvoor. In zijn Het 
eindeeinde van de wereld. Beschaving, redeloosheiden zigeunercafés in Servië (Amsterdam: 
Babyionn - de Geus, 1994) heeft Matrijs van de Port dit aspect vanuit een geheel an-
deree optiek als een 'keuze voor de redeloosheid' geïnterpreteerd; zie ook mijn re-
censiee van dit boek: Ton Zwaan, 'Over muzikanten en moordpartijen', Focaak nr. 

255 (i995)> PP-181-187. 
19.. In de eerste helft van de jaren '70 bijvoorbeeld omvatten de strijdkrachten, 

opp een totale bevolking vann circa 20 miljoen, ruim 230.000 man, met semi-parate 
reservess van 450.000 man, en daarnaast nog een afzonderlijk georganiseerde zoge-
hetenn territoriale defensie strijdmacht van omstreeks 200.000 man. 

20.. Dit dualisme speelde en speelt nog in het Joegoslavische conflict zowel for-
meell  als substantieel een belangrijke rol. Mede op grond hiervan werd het secessio-
nismee gebaseerd van Slovenië en Kroatië, maar ook de aanspraken van Serviërs in 
Kroatiëë om zich te mogen afscheiden van deze republiekk en de initiatieven van Ser-
viërss en Kroaten in Bosnië om hetzelfde te doen. 

21.. Tot het voorjaar van 1996 beperkte de Albanese politieke beweging voor 
meerr autonomie in Kosovo zich overwegend tot niet-gewelddadige ondergrondse 
enn parallelle activiteiten, daarna is het zogeheten Kosovo 'bevrijdingsleger' ont-
staann dat zich wél bediende van geweld. Het ontstaan van het bevrijdingsleger 
werd,, behalve door de aanhoudende scherpe Servische repressie, mede in de hand 
gewerktt door het Dayton Agreement over Bosnië van 1995, waarin met betrekking 
tott de status van Kosovo niets geregeld werd en dat ten dele een feitelijke erken-
ningg impliceerde van de onomkeerbaarheid van 'etnische zuivering' door geweld. 
Medee door dit tekortschieten van de internationale politieke bemoeienis nam de 
polarisatiee tussen Serviërs en Albanezen nog verder toe tot in 1999 de militaire in-
terventiee van de NATO volgde. 

22.. Silber en Little, 1995, pp. 33-34; Glenny, 1993, pp. 32, 35, 66-70. 
23.. Banac, 1984, pp. 74-76,105-m, 406-407. 
24.. Silber en Little, 1995, pp. 29-32; voor de citaten zie Cigar, 1995, pp. 23-25; 

voortss Michael Ignatieff, Blood and Belonging (New York: Farrar, 1993), pp. 26-28. 
25.. Silber en Little, 1995, pp. 36-48, 60-86, 129-146. Zie over de belangrijke rol 

vann de massa-media: Mark Thompson, Forging War: The Media in Serbia, Croatia 
andand Bosnia-Herzegovina (Washington, 1994) en Warren Zimmermann, 'The Cap-
tivee Mind', New York Review of Books (02.02.95), PP- 3-6. In zowel Servië als Kro-
atiëë stonden destijds nagenoeg alle media onder controle van de regimes. 

26.. Uitvoerig over het Servische nationalisme: Banac, 1984; Cigar, 1995. Het 
Servischee nationalisme is een variant van het type extreem nationalisme dat in 
grotee trekken beschreven is in hoofdstuk II van dit boek. Het vormt ook een illus-
tratiee van de stelling dat het extreme nationalisme in Europa vooral het nationalis-
mee is van degenen die in wereldpolitieke en wereldeconomische termen relatieve 
laatkomerss en achterblijvers zijn, dan wel in relatief armere gebieden leven of zich 
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doorr gewelddadige strijd onttrokken hebben aan langdurige overheersing door 
'anderen',, in dit geval het Ottomaanse regime. 

27.. Cf. J. Goudsblom, 1992, pp. 159-161; Banac, 1984. 
28.. Zie over de ontwikkelingen in Slovenië en Kroatië: Silber en Little, 1995, pp. 

49-59,, 87-97,169-185,186-209. 
29.. De Swaan heeft in twee al eerder aangehaalde artikelen (hoofdstuk II , noot 

422 en 81) een theoretisch kader geschetst waarin de dynamiek en dialectiek van 
processenn van wederzijdse identificaties en desidentificaties, van insluiting en uit-
sluiting,, begrepen kunnen worden. In een verwijzing naar Joegoslavië schrijft hij: 
'(..)) treffen sommigen elkaar als Kroaten dan worden anderen daar van de weer-
omstuitt Servisch van'. Identificatie en desidentificatie beschouwt hij daarbij niet 
alss 'elkanders tegendeel, maar [zij] vormen ieder een zijde van een emotionele drie-
hoek,, met onwetendheid en onverschilligheid als basis, en aan de top intense iden-
tificatiee met de 'eigen' mensen die samengaat met even hevige desidentificatie met 
dee uitgesloten 'anderen". In het geval van Joegoslavië is dit tussen de diverse etni-
schee groepen duidelijk waarneembaar vanaf de tweede helft van de jaren '80. Ge-
zienn het recente agrarische verleden, geldt voor de Balkan dat naast sterke verwant-
schaps-- en naburigheidsbindingen en -identificaties vooral etnische identificaties, 
diee zowel pseudo-verwantschappelijke dimensies kennen als aspecten van religie, 
'natie'' en 'ras', prominent zijn. Cf. Abram de Swaan, 'Identificatie in uitdijende 
kring'' en 'Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten over Rwanda', Am-
sterdamssterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24, en jrg. 24, nr. 1 
(1997),, pp. 3-23. 

30.. Omdat het voorbijgaat aan de aard van de staatsheerschappij en de hoge 
matee van repressie die eigen was aan de Joegoslavische staat is het een vrij naïeve in-
dicatie,, maar het geeft toch te denken dat het gemiddelde aantal moorden per 
100.0000 inwoners per jaar in Joegoslavië in de jaren '80 bijna zes maal zo laag was 
alss in de Verenigde Staten (2,4 versus 13,7) en nog iets lager lag dan in Zweden en 
Finlandd (Cigar 1995, p. 209). 

31.. Cf. Silber en Little, 1995, pp. 113-128. 
32.. Glenny, 1993, pp, 21-30, 38; Silber en Little, 1995, pp. 98-112. 
33.. In het optreden van deze groepen waren politieke en criminele aspecten vaak 

nauww met elkaar vervlochten. Bax (1993, 1998) heeft herhaaldelijk gepleit voor 
meerr aandacht voor de 'lokale wortels' van de oorlog in Joegoslavië en voor ver-
schillendee plaatsen beschreven hoe belangrijk al langer aanwezige tegenstellingen 
enn conflicten op lokaal niveau waren en zijn. Om te kunnen begrijpen wat er op 
plaatselijkk niveau gebeurde en gebeurt is dit perspectief zeker van groot belang, 
maarr toch lijk t de ontwikkeling van de vaak gruwelijke gewelddadige strijd op lo-
kaall  niveau niet wel denkbaar zonder de desintegratie van het geweldsmonopolie 
enn de partijdigheid van autoriteiten op hogere niveaus van integratie in de be-
schouwingg te betrekken. 

34.. Een Russische huurling die de training doormaakte van de Servische 'Tij -
gers'' die onder commando stonden van de voormalige geheim agent en internatio-
naall  gezochte crimineel Arkan (later in Belgrado vermoord), rapporteerde dat hij 

452 2 



NOTEN N 

enn andere Russen verbaasd waren over de Servisch nationalistische indoctrinatie 
waarbijj  zij leerden dat 'een Servische patriot genadeloos is tegen de vijand en het 
rechtt niet heeft diens kinderen, vrouwen of bejaarden te sparen'. Cf. Cigar, 1995, p. 

65--
35.. Mennell, 1989, pp. 227-250; Ton Zwaan, "Norbert Elias en de kritiek (II)" , 

(Amsterdams)(Amsterdams) Sociologisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 1 (1983). pp-198-207. 
36.. Mennell, 1989, pp. 227-228. 

37.. Michael IgnatiefF, 'Homage to Bosnia', New York Review of Books 

(21.04.94),, pp. 3-6-
38.. Cf. Ton Zwaan, 'Politiek, cultuur en pacificering. Politieke cultuur vanuit 

antropologischh perspectief, in: Hans Righart (red.), De zachte kant van de politiek. 
OpstellenOpstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1990), pp. 36-50. 

39.. Cf. Georges Lefebvre, The Great Fear of 1789. Rural Panic in Revolutionary 
FranceFrance (Londen: NLB, 1973 (1932)). 

40.. Duizenden mannen zijn gedood na het uitsteken van hun ogen, of door het 
doorsnijdenn van hun keel met een roestig mes, tallozen zijn gevonden met hun af-
gesnedenn geslachtsdelen in hun mond, vele vrouwen zijn vermoord na groepsver-
krachtingen,, kinderen omgebracht door messteken (Cf. Timothy Garton Ash, 
"Cry,, die Dismembered Country", New York Review of Books, Vol. XLVI , nr. 1 
(1999),, p. 29). 

41.. Cigar, 1995, p. 104. 

HOOFDSTUKK VII I 

**  Het motto bij dit hoofdstuk is ondeend aan Eugen Weber, Peasants into French-
men.men. The Modernization of Rural France, 1870-1914, (Londen: Chatto & Windus, 

1979).. P- 494-
1.. Geciteerd in Leo Kuper, The Pity of It All: Polarisation of Racial and Ethnic Re-

lations,lations, (Londen: Duckworth, 1977), p. 9. 

2.. Abram de Swaan, "Identificatie in uitdijende kring", Amsterdams Sociologisch 
Tijdschrift,Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3 (1994), pp. 6-24; id., "Uitdijende kringen van desidentifi-
catie:: gedachten over Rwanda", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 1 
(1997),, pp. 3-23. Beide artikelen, waarnaar eerder verwezen is in hoofdstuk II (noot 
42,, 81) en in hoofdstuk VI I (noot 29), zijn ook opgenomen in Johan Heilbron en 
Geertt de Vries (samenstellers), De draagbare De Swaan, (Amsterdam: Prometheus, 
1999)-- PP- 212-245. 

3.. De indeling in fasen is door mij aangebracht. 
4.. De Swaan, 1997, p. 17. Het begrip 'anomie' (wetteloosheid, normloosheid) is 

hierr opgevat als verwijzend naar veranderende disposities, onder meer wat betreft 
dee bereidheid geweld te gebruiken. 

5.. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de herhaling van gewapend conflict en 
burgeroorlogg op de Balkan. Na de Balkan-oorlogen van 1912 en 1913 is binnen het 
Joegoslavischh territorium driemaal bloedig gestreden: tussen 1914 en 1918, tussen 
19411 en 1945, en tussen 1990 en 1995, met een uidoop naar 1999 in Kosovo. Elk 
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nieuww conflict in deze cyclus is mede gegenereerd door het vorige. De Ottomaanse 
enn Turkse geschiedenis zijn vanaf het begin van de 19e eeuw tot 1923 getekend ge-
weestt door een lange reeks internationale oorlogen en door een serie, opmerkelijk 
soortgelijke,, gewelddadige conflicten met minderheden. Het voornaamste conflict 
vann de laatste decennia, met de Koerden, sluit ten dele aan bij deze serie. De Twee-
dee Wereldoorlog is, zoals bekend, deels een reprise geweest van de Eerste, die weer 
tott op zekere hoogte mede teweeg werd gebracht door de i9e-eeuwse oorlogen tus-
senn Frankrijk en Duitsland. 

6.. Kuper, 1977; Thomas J. Scheflf, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism and 
War,War, (Boulder: Westview Press, 1994). 

7.. Kuper, 1977, pp. 247-275; 128. 
8.. Scheff, 1994, pp. 2-4, 63-65. 
9.. Scheff, 1994, pp. 53-54, 69-70. 
10.. Scheff, 1994, pp. 75-124. 
11.. Scheff, 1994, pp. 120-121. 

12.. Analoog aan het gebruik van dat begrip door Elias, wordt 'sterkte' van staten 
hierr opgevat als verwijzend naar alle variërende machtsbronnen die daarvoor bepa-
lendd kunnen zijn, van de omvang van territorium, bevolking en natuurlijke hulp-
bronnenn tot en met economische ontwikkeling, politieke en militaire macht, en 
cultureell  prestige. Voor de onderlinge spanningen en de concurrentiedruk die af-
zonderlijkee staten ondergaan, maakt het zeker verschil of de betrekkingen tussen 
statenn en coalities van staten gekenmerkt worden door stabiele wederzijdse erken-
ningg en door coöperatie gematigde concurrentie, dan wel door onverschilligheid, 
off  door wankele erkenning en intensieve competitie. Hier lijk t ook de relatieve ou-
derdomm van het statenstelsel een rol te spelen: vooral in die delen van de wereld 
waarr de statenvorming betrekkelijk recent is, nu bijvoorbeeld in het Midden-Oos-
tenn en in grote delen van Azië en Afrika, en waar de relatieve rangorde tussen de 
statenn dus minder uitgekristalliseerd is, zijn de spanningen en de concurrentiedruk 
sterkerr en is derhalve de instabiliteit van het stelsel groter. 

13.. Over de vraag in hoeverre de grootmachtstatus ontmanteld werd, bestaan 
verschillendee meningen, zie bijvoorbeeld Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 
1917-1933,1917-1933, (Berlijn: Siedler, 1982), pp. 192-203, en Otto Dann, Nation undNationa-
lism™lism™ in Deutschland, ijjo-1990, (München: C.H. Beek, 1993), pp. 246-248. 
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machtsbelangenn van elkaar opvolgende elites, maar die ook een reflectie is van iets 
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stukk V, noot 21. 
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173--
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25.. Kuper, 1985, pp. 212-213. 

455 5 


