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Historisch-sociologischee vragen rond het optreden en intomen 
vann politiek geweld staan centraal in dit boek. Kernbegrippen als 
civilisering,, staatsvorming, natievorming en nationalisme worden 

theoretischh verkend en de ontwikkeling van twee typen 
nationalismee in Europa wordt nader belicht. 

Daarnaa volgen vijf case-studies. Eén studie gaat over binnenlands 
politiekk geweld in Nederland vanaf de zestiende tot en met de 
twintigstee eeuw. In een andere wordt de ontwikkeling van het 

nationalismee in Duitsland vanaf het einde van de achttiende eeuw 
getraceerd.. Drie studies zijn gewijd aan vervolging en etnisch 

conflict:: de vervolging van de Armeniërs in het Ottomaanse rijk 
tussenn 1894 en 1922, de vervolging van de Duitse joden tussen 

19333 en 1939, en de desintegratie van Joegoslavië tussen 1985 en 
1995.. In het slothoofdstuk betoogt Ton Zwaan met behulp van de 
theoretischee inzichten van Norbert Elias en Abram de Swaan dat 
dezee episoden in de geschiedenis gezien kunnen worden als fasen 

waarinn deciviliserende ontwikkelingen de overhand kregen op 
civiliserende. . 
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