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Stellingenn bij het proefschrift van Ton Zwaan, Civilisering en decivilisering. Studies over 

staatsvormingg en geweld, nationalisme en vervolging. (Amsterdam, 2000). 

1.. Vele antropologen hebben zich niet beperkt tot hun rol als onderzoeker, maar zich ook 

apologetischh opgesteld ten opzichte van de door hen onderzochte samenlevingen en culturen. 

Daarmeee hebben zij meestal noch de onderzochten, noch de sociale wetenschap, noch de publieke 

opiniee een dienst bewezen. 

(Vergelijkk Karel van Wolferen, The Enigma of Japanese Power. (New York: Vintage, 1990), pp. 12-

13). . 

2.. De mededeling van de auteurs van een onlangs in Nederland verschenen geschiedenis van Turkije 

datt het "tot nu toe nooit bewezen [is] dat het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (..) de 

slachtingenn onder de Armeniërs doelbewust in gang heeft gezet", en dat "de overheidsarchieven op 

ditt punt verloren [zijn] gegaan en dus niet [kunnen] helpen", zonder enige verwijzing naar de 

contemporainee bronnenpublicaties van Bryce en Toynbee (1916) en van Lepsius (1919), en de 

recentee onderzoekingen van Robert Melson (1982, 1992), geeft te denken. 

(Renéé Bakker, Luc Vervloet, Antoon Gailly, Geschiedenis van Turkije. (Amsterdam/Leuven: 

Bulaaq/Vann Halewijck, 1997), pp. 150-151). 

3.. De opvatting van Raul Hilberg dat het nationaal-socialistische "party program contained no hint of 

thee measures which were taken [against the Jews] in the next several years" is onjuist. 

(Raull  Hilberg, The Destruction of the European Jews. (New York: Harper Torch, 1984 (1961)), p. 

19). . 

4.. Gezien de politieke en sociologische betekenis van fanatisme en haat, is het opmerkelijk hoe 

weinigg daarover bekend is. Het is tijd voor de ontwikkeling van een sociologie van het fanatisme. 

(Vergelijkk Nico Frijda, De Emoties. (Amsterdam: Bert Bakker, 1993), p. 227; G.F. Koerselman, W. 

vann Tilburg, (red.), Haat. (Tricht: Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, 1999). 
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5.. Ontkenningssyndromen met betrekking tot vervolgingen verdienen meer onderzoek En ook meer 

weloverwogenn bestrijding. 

(Vergelijkk Ian Buruma, Het loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan. 

(Amsterdam/Antwerpen:: Atlas, 1994)). 

6.. Naarmate in een samenleving waarin zich een episode van agressieve oorlogvoering en genocidale 

politiekk heeft voorgedaan, een ontkenningssyndroom dominanter is - en het dus nog niet gelukt is te 

komenn tot een realistische publieke erkenning, verwerking en aanvaarding van het gebeurde - des te 

meerr zal dat syndroom blijven drukken op de binnenlandse en buitenlandse politiek. De 

Oostenrijkse,, Turkse en Japanse samenleving en cultuur zouden erbij gebaat zijn het voorbeeld van 

Duitslandd te volgen, dat er door onderzoek, open publieke discussie en officiële erkenning in 

geslaagdd is het stadium van ontkenning achter zich te laten en het verleden, voorzover mogelijk, te 

aanvaarden. . 

(VergeEjkk Gitta Sereny, The German Trauma. Experiences and Reflections. 1938-2000. 

(Harmondsworth:: Allen Lane, The Penguin Press, 2000). 

7.. Het tekortschietende optreden van Nederlandse VN-militairen na de Servische inname van 

Srebrenicaa was mede het gevolg van inadequate voorlichting en training vóór hun vertrek naar 

Bosnië:: tekenen die duidden op voorbereiding van massamoord, werden niet als zodanig herkend. 

8.. De begrippen 'stalinisme' en 'hiderisme' en de grote aandacht voor de persoonlijkheden van Stalin 

enn Hider duiden ook op een wijdverbreide behoefte aan 'personalisering van het kwaad'. Het behoort 

tott de taak van historici en sociologen bij te dragen aan minder persoonsgebonden perspectieven op 

episodenn van dictatuur, geweld en decdvilisering. 

9.. Bij de uitbreiding van de Europese Unie dient rekening gehouden te worden met perioden van 

extreemm nationalisme in het verleden van de kandidaat-leden en zijn institutionele waarborgen tegen 

herlevingg van dat nationalisme noodzakelijk 




