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i

De sociogenese van de tegenstelling tussen 
Kultur en Zivilisation in Duitsland

§1 inleiding

1. Het begrip ‘civilisatie’ of ‘beschaving’ heeft betrekking op de meest
uiteenlopende zaken: op de stand van de techniek, de omgangsvormen,
de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis, op religieuze ideeën
en gebruiken. Het kan slaan op de manier van wonen en de wijze waar-
op man en vrouw samenleven, op de vorm waarin gerechtelijke straffen
worden voltrokken of op de toebereiding van voedsel. Goed beschouwd
kan bijna alles op een ‘beschaafde’ of ‘onbeschaafde’ wijze worden
gedaan. Het lijkt daarom niet zo eenvoudig in een paar woorden samen
te vatten wat men allemaal onder ‘beschaving’ kan verstaan.

Wanneer we echter nagaan wat eigenlijk de algemene functie is van
het begrip ‘beschaving’ en wat al de verschillende menselijke houdingen
en verrichtingen die ‘beschaafd’ worden genoemd gemeen hebben, dan
zien we meteen iets heel eenvoudigs: in dit begrip komt het westerse
zelfbewustzijn tot uitdrukking. Men zou ook kunnen zeggen: het natio-
nale bewustzijn van de Europees-westerse volkeren. Alles wat de wes-
terse samenleving van de twee of drie laatste eeuwen meent voor te heb-
ben op vroegere of meer ‘primitieve’ hedendaagse samenlevingen,
wordt erin samengevat. Onder ‘beschaving’ proberen de bewoners van
de westerse landen alles te vangen wat hen kenmerkt en waar ze als
samenleving trots op zijn: het niveau van hun techniek, hun omgangs-
vormen, de ontwikkeling van hun wetenschappelijke kennis of hun
wereldbeschouwing, en nog veel meer.

2. Maar de betekenis van ‘beschaving’ of ‘civilisatie’ is niet voor alle
West-Europese naties dezelfde. Met name de manier waarop de Engel-
sen en Fransen enerzijds en de Duitsers anderzijds dit begrip gebruiken,
verschilt aanzienlijk. Voor de eersten drukt civilisation in één woord hun
trots uit op de grootheid van de eigen natie, op de vooruitgang van de
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westerse samenleving en de mensheid als geheel. In het Duitse spraak-
gebruik duidt Zivilisation iets aan wat weliswaar erg nuttig is, maar toch
slechts tweederangswaarde heeft – iets wat alleen maar betrekking heeft
op de buitenkant van mensen, op de oppervlakte van het menselijk
bestaan. Om te zeggen wat men van zichzelf vindt, om uiting te geven
aan de trots op eigen prestaties en eigen aard, bedient men zich in het
Duits in de eerste plaats van het woord Kultur.

3. Merkwaardig – woorden als civilisation en Kultur zijn, zo lijkt het,
volstrekt duidelijk binnen de eigen taalgemeenschap van de Franse en
Engelse, respectievelijk de Duitse samenleving. Maar de manier waarop
ze als het ware een stuk wereld samenvatten, bepaalde levensgebieden
als vanzelfsprekend afgrenzen tegenover andere, en stilzwijgend hei-
melijke waardeoordelen in zich bergen – dit alles maakt dat deze termen
moeilijk zijn uit te leggen aan buitenstaanders.

Het Franse en Engelse civilisatiebegrip kan betrekking hebben op
zaken van politieke of economische, religieuze of technische, morele of
maatschappelijke aard. Het Duitse cultuurbegrip heeft vooral betrek-
king op intellectuele, artistieke of religieuze zaken, en dwingt er als het
ware toe om duidelijke scheidslijnen te trekken tussen dit soort zaken
enerzijds, en politieke, economische en maatschappelijke aangelegenhe-
den anderzijds. In het Frans en Engels kan het begrip ‘civilisatie’ duiden
op dingen die mensen gedaan of gemaakt hebben, maar evengoed op de
manier waarop zij zich gedragen, hun behaviour, onafhankelijk van de
vraag of ze al dan niet enige aanwijsbare prestatie hebben geleverd. Het
Duitse begrip Kultur daarentegen vertoont nog maar heel weinig ver-
band met het behaviour, met wat een menselijk wezen aan waarden
representeert zonder enige prestatie, louter op grond van het feit dat hij
bestaat en handelt. De specifiek Duitse betekenis van het begrip ‘cul-
tuur’ komt het zuiverst naar voren in het bijvoeglijk naamwoord dat
ervan is afgeleid: kulturell. Dit drukt niet uit wat iemand betekent als
menselijk wezen, maar heeft uitsluitend betrekking op de aard en waar-
de van bepaalde menselijke producten. Deze betekenis van ‘cultureel’
kan echter niet door letterlijke vertaling van het woord in het Frans en
Engels worden weergegeven.

Het Duitse kultiviert komt heel dicht in de buurt van het Frans-Engel-
se civilisatiebegrip. Het staat in zekere zin voor de hoogste vorm ervan,
het ‘geciviliseerd-zijn’. Ook mensen of families die niets hebben
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‘gepresteerd’ in ‘culturele’ zin, kunnen ‘gecultiveerd’ zijn. Evenals ‘geci-
viliseerd’ (zivilisiert) slaat ‘gecultiveerd’ (kultiviert) in de eerste plaats op
de vorm van het gedrag of de manier van doen van mensen. Daarmee
worden mensen of hun woning, hun omgangsvormen, hun taalgebruik
en hun kleding sociaal getypeerd, terwijl de term kulturell niet direct
voor mensen zelf kan worden gebruikt, maar uitsluitend voor bepaalde
menselijke prestaties.

4. Een ander verschil tussen beide begrippen hangt hier ten nauwste
mee samen. ‘Civilisatie’ of ‘beschaving’ duidt een proces aan of op zijn
minst het resultaat van een proces. Het verwijst naar iets dat voortdu-
rend in beweging is, dat voortdurend ‘vooruit’ gaat. Het Duitse begrip
Kultur in zijn tegenwoordige betekenis heeft een andere teneur: het
heeft betrekking op menselijke producten die er zijn, zoals ‘bloemen te
velde’1, op kunstwerken, boeken, religieuze of filosofische systemen die
de eigen aard van een volk tot uitdrukking brengen. Het begrip Kultur
grenst af. Het civilisatiebegrip dringt de nationale verschillen tussen de
volkeren tot op zekere hoogte naar de achtergrond. Het benadrukt dat-
gene wat alle mensen gemeen hebben of, naar het gevoel van degenen
die de dragers zijn van die ‘beschaving’, gemeen horen te hebben. Dit
begrip verwoordt het zelfbewustzijn van volkeren waarvan de nationa-
le grenzen en de eigen aard als natie al zoveel eeuwen vastliggen dat ze
nauwelijks meer ter discussie staan, van volkeren die sinds lang over
hun grenzen heen expanderen en koloniseren.

Het Duitse cultuurbegrip haalt daarentegen juist de verschillen en
het eigen karakter van nationale groepen naar voren. In deze zin is men
het, bijvoorbeeld in de etnologie en de antropologie, tot ver buiten het
Duitse taalgebied gaan gebruiken voor situaties die weinig gemeen heb-
ben met die waar het begrip oorspronkelijk uit voortkwam. Dat was
namelijk de situatie van een volk dat, vergeleken met andere West-Euro-
pese volkeren, pas heel laat tot politieke eenwording en stabilisering
kwam, en dat eeuwenlang tot op de dag van vandaag steeds weer moest
ervaren dat er aan zijn grenzen gebieden afbrokkelden of dreigden af te
brokkelen. In tegenstelling tot het civilisatiebegrip, dat tot functie heeft
uitdrukking te geven aan de voortdurende uitbreidingstendens van
koloniserende groepen en naties, vormt het cultuurbegrip de weerspie-
geling van het zelfbewustzijn van een natie die zich steeds weer gesteld
zag voor de vraag: ‘Wat maakt ons eigenlijk tot Duitsers?’, die steeds
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opnieuw en naar alle kanten toe voor de opgave stond om zowel in poli-
tiek als geestelijk opzicht haar grenzen te bepalen en te handhaven. De
strekking van het Duitse cultuurbegrip, de tendens die het heeft om af te
grenzen, om de verschillen tussen groepen te bepalen en te benadruk-
ken, komt overeen met de richting van dit historische proces. De vraag:
‘Wat is eigenlijk Frans?’ of: ‘Wat is eigenlijk Engels?’ is in het zelfbe-
wustzijn van Fransen en Engelsen sinds lange tijd nauwelijks meer aan
de orde geweest. De vraag: ‘Wat is eigenlijk Duits?’ is na eeuwen nog
steeds niet verstomd. Een van de antwoorden lag in een bepaalde fase
besloten in het begrip Kultur.

5. Begrippen als ‘cultuur’ en ‘civilisatie’ weerspiegelen dus grote ver-
schillen in de opbouw van het nationale zelfbewustzijn. Maar hoe ver-
schillend dit zelfbewustzijn ook is, voor allen, zowel voor de Duitser die
trots spreekt van zijn Kultur als voor de Fransman en de Engelsman die
van trots vervuld zijn bij de gedachte aan hun ‘civilisatie’, geldt als van-
zelfsprekend dat de eigen manier de enige is waarop de hele mensheid
beschouwd en gewaardeerd wil worden. Een Duitser kan wel proberen
om aan iemand uit Frankrijk of Engeland duidelijk te maken wat hij met
het woord Kultur bedoelt, maar hij zal er nauwelijks in slagen iets over te
brengen van de specifiek nationale ervaringstraditie, van de vanzelf-
sprekende gevoelswaarde die het voor hem heeft.

De Fransman en de Engelsman kunnen hun Duitse gesprekspartner
wel vertellen waarom zij het begrip ‘civilisatie’ beschouwen als de
samenvatting van hun nationale zelfbewustzijn, maar hoe verstandig
en rationeel het hun ook voorkomt, ook dit is een begrip dat voortspruit
uit een specifieke reeks van historische situaties, ook dit heeft een bij-
zondere emotionele en traditionele lading die zich moeilijk laat definië-
ren, maar niettemin een in tegraa l deel uitmaakt van zijn betekenis. En
de discussie wordt uitzichtloos wanneer de Duitser aan zijn Franse of
Engelse gespreksgenoot duidelijk zou willen maken waarom hij onder
Zivilisation iets verstaat wat weliswaar waardevol is, maar voor hem
toch pas op de tweede plaats komt.

6. Dergelijke begrippen hebben iets weg van de woorden die men
soms ziet opkomen binnen een kleine groep, in een gezin of sekte, een
schoolklas of een club: veelzeggend voor de ingewijden, blijven ze voor
buitenstaanders onduidelijk. Ze ontstaan op grond van gemeenschap-
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pelijke belevenissen. Ze groeien en veranderen mee met de groep die
zich erin uitspreekt, en weer spiegelen haar situatie en geschiedenis.
Voor anderen die deze ervaringen niet delen, die niet vanuit dezelfde
traditie en situatie spreken, blijven zulke woorden kleurloos en komen
ze nooit helemaal tot leven. De maatschappelijke context waarbinnen
de begrippen ‘cultuur’ en ‘civilisatie’ zijn gesmeed, kan uiteraard niet op
één lijn worden gesteld met sekten of gezinnen. Het gaat hier om hele
volkeren, of aanvankelijk misschien bepaalde sociale lagen binnen deze
volkeren. Niettemin geldt voor deze begrippen in vele opzichten hetzelf-
de als voor de specifieke woorden van kleine groepen: ze worden in de
eerste plaats gebruikt door en zijn bedoeld voor mensen die een bepaal-
de traditie en een bepaalde situatie gemeen hebben.

Bij wiskundige begrippen kan men wellicht abstraheren van het ver-
band met de taalgemeenschap waarbinnen ze gebezigd worden. Drie-
hoeken kunnen worden uitgelegd zonder er historische situaties bij te
betrekken. Maar bij begrippen als ‘civilisatie’ en ‘cultuur’ is dat onmo -
gelijk.

Al zijn ze aanvankelijk misschien slechts door enkele mensen als
nieuwe woorden gevormd uit wat er in hun groep aan taalelementen
voorhanden was, of ten minste van een nieuwe betekenis voorzien, waar
het op aankomt is dat ze zijn ingeslagen. Ze wonnen veld. Ze werden
door anderen in hun nieuwe betekenis of nieuwe gedaante overgenomen
en verder gedragen, en in spraak of ge schrift bijgeschaafd. Men bleef ze
elkaar toespelen tot het bruikbare instrumenten werden om uitdruk-
king te geven aan wat men gemeenschappelijk had ervaren en wat men
gemeenschappelijk zocht te begrijpen. Het werden modewoorden,
gangbare begrippen in de omgangstaal van een bepaalde samenleving.
Daaruit blijkt dat ze voorzagen in een behoefte om iets onder woorden
te brengen, die niet alleen individueel, maar ook collectief van aard was.
Wat in deze begrippen neerslag heeft gevonden en naklinkt is de
geschiedenis van een collectief. Dat bepaalt de mogelijke ma nieren
waarop ze door individuele mensen gebruikt kunnen worden. Niemand
weet precies waarom er net deze betekenis en deze begrenzing mee zijn
verbonden, waarom er juist deze nuancering en die nieuwe mogelijk-
heid uit te halen vallen. Allen gebruiken deze woorden zo, omdat het
hun vanzelfsprekend voorkomt, om dat zij ieder voor zich van jongs af
de wereld hebben leren zien door de bril van deze begrippen. Ook al is
het proces van hun sociale genese allang in vergetelheid geraakt, en geeft

1 – tegenstelling tussen kultur en zivilisation ✦ 29

Elias-Het civilisatieproces-binnen:Elias  03-10-2011  20:45  Pagina 29



de ene generatie ze door aan de andere zonder het alsmaar veranderen-
de proces helemaal te overzien, – zolang die neerslag van voorbije erva-
ringen en situaties actualiteitswaarde behoudt, een functie vervult in
het heden van de samenleving, zolang de opeenvolgende generaties in
de betekenis van die woorden de weerklank horen van hun eigen erva-
ringen, blijven ze voortleven. Laat er zich in het actuele sociale leven
geen functie, geen ervaring meer aan verbinden, dan sterven ze van lie-
verlee. Soms verkeren die woorden of sommige betekenissen ervan
slechts in een sluimertoestand, totdat ze op grond van een nieuwe maat-
schappelijke situatie weer opnieuw actualiteitswaarde krijgen. Dan
leven ze op in de herinnering, omdat iets in de maatschappelijke situatie
van dat moment in die woorden tot uitdrukking wordt gebracht door
iets wat er uit een voorbije samenleving in tot neerslag is gekomen.

§2 de on t w ik k eling va n de tegenstelling in het

begr ippenpa a r zivilisation en kultur
2

7. Een van de oorzaken waardoor het Duitse cultuurbegrip in 1919 en
de voorafgaande jaren opnieuw ging functioneren als polemisch begrip
tegenover ‘civilisatie’, is ongetwijfeld dat er in naam van de ‘civilisatie’
oorlog werd gevoerd tegen Duitsland, en dat de nieuwe situatie die door
het sluiten van de vrede was geschapen de Duitsers wederom dwong tot
klaarheid omtrent zichzelf te geraken.

De beschikbare gegevens laten er echter evenmin twijfel over
bestaan dat de historische situatie van dit naoorlogse Duitsland in zeker
opzicht slechts een nieuwe impuls betekende voor een maatschappelijke
tegenstelling die al veel langer, al sinds de achttiende eeuw, met behulp
van deze begrippen tot uitdrukking was ge bracht.

Kant schijnt de eerste te zijn geweest die in nauw verwante begrip-
pen een bepaalde ervaring en antithese van zijn samenleving onder
woorden bracht. In zijn Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbür-
gerlicher Absicht van 1784 zegt hij:

We zijn in hoge mate door kunst en wetenschap gecultiveerd, we 
zijn op het ondraaglijke af geciviliseerd tot allerlei vormen van wel -
gemanierdheid en maatschappelijk fatsoen (…).

De idee van de zedelijkheid behoort tot de cultuur. Wanneer deze
idee echter zo wordt toegepast dat het enkel neerkomt op schijn -
zedelijkheid ter wille van de eer en op uiterlijk fatsoen, dan gaat het
louter en alleen om civilisering.
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