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Deel 1

Het breukvlak van
twee eeuwen en de periode
van de grote dreiging
1	Inleiding: geschiedenis en actualiteit
In 2010, bij de aanstelling van Sandra De Preter als nieuwe CEO van de VRT, tekende
Katia Segers, docente communicatiewetenschappen en directeur van het Centrum voor
Media- en Cultuurstudies aan de VUB, in De Standaard op dat het goed zou zijn als de
VRT zou kunnen zorgen voor nieuwe uitstekend opgeleide journalisten: ‘Jonge journalisten, die vaak in zeer precaire en slecht betaalde statuten werken, krijgen niet langer de
kans om te groeien in hun job, omdat de begeleiding ontbreekt van de oude rotten in het
vak. Die wandelende encyclopedieën werden doorgaans aan de deur gezet’.1
Dit studieboek is geen encyclopedie, eerder een synthese die gemaakt werd aan de hand
van inzichten van anderen. Misschien vinden sommige lezers dat de behandelde thema’s
te vluchtig werden beschreven, maar aan de hand van de bronvermeldingen kunnen ze er
meer over gaan lezen.
We doen een poging om toekomstige journalisten toch op zijn minst een zekere historische kennis op het internationale vlak bij te brengen, die verder bouwt op wat ze in het
secundair onderwijs en op eigen houtje hebben verworven.
Deze publicatie voor aankomende journalisten pretendeert in geen geval volledig te zijn.
De auteurs moesten een keuze maken. Het werd vooral een politieke beschrijving van de
20ste eeuw vanuit Europees standpunt, waarbij er gekozen werd voor een ‘zapboek’. Welke
feiten en gebeurtenissen moeten in de rugzak zitten van studenten die zich later met internationale nieuwsgaring moeten bezighouden? Daarover kan worden gediscussieerd.
Welke feiten en gebeurtenissen bekijken we in de achteruitkijkspiegel? En vooral: wanneer
begint en eindigt een eeuw? Soms wordt er al eens teruggegrepen naar de 19de eeuw of
zelfs vroeger om verbanden te kunnen verduidelijken.
Bij een dergelijke aanpak moeten we wel kiezen tussen ‘weinig over veel’ of ‘meer over
minder’.2 Een aantal thema’s die de afgelopen jaren de actualiteit haalden, werden uitgediept. Andere niet, omdat ze weinig relevant zijn voor de doelgroep. Dat neemt echter niet
1
2
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weg dat in een volgende uitgave nieuwe thema’s aan bod kunnen komen, afhankelijk van
de actualiteit. Ook realiseren we ons dat deze nuttig-voor-het-heden aanpak niet iedereen
even blij stemt. Historische interesse alleen moet toch al voldoende verantwoording zijn?
Het probleem is dat als men naar de actualiteit kijkt, de geschiedenis nooit rust wordt
gegund. Feiten en gebeurtenissen blijven ononderbroken een confrontatie opleveren
met het verleden bij mensen met een historische voorliefde. Als de Britse prins Harry,
eind 2007-begin 2008, tien weken doorbrengt in het Britse leger in Afghanistan en daar
beschermd wordt door de Gurkha’s, dan is het onvermijdelijk dat er een uitleg volgt over
deze Nepalese brigade. 3

1.1	Het nut van geschiedenis
De Nederlandse historicus Maarten Van Rossem stelt zich de vraag of geschiedenis wel nut
heeft. Zijn uitgangspunt is dat er geen nut is, maar dat het wel een vak is dat veel genoegen
verschaft. Net zoals het schrijven van poëzie, paardrijden of het verzamelen van postzegels.
De betawetenschappers, echter, hoeven zich nooit te verantwoorden of ze nut hebben, de
geschiedschrijvers en de alfawetenschappers moeten zich veel meer legitimeren.4
Sommige historici geloven volgens Van Rossem al lang niet meer dat er belangrijke lessen
uit het verleden kunnen worden getrokken. Ze weten dat het verleden zich nooit exact
herhaalt. De geschiedenis en het weer vertonen veel overeenkomsten: men kan met zekerheid voorspellen dat het winter wordt, maar zelfs de beste weerkundigen kunnen niet
voorspellen of het een zachte of strenge winter wordt.5
Nochtans gebruiken journalisten en politici graag historische voorbeelden om bepaalde
politieke beslissingen toe te lichten.6
Dat neemt volgens sommigen niet weg dat er altijd wat te bewijzen valt met het verleden.
De Belgische historicus Marc Reynebeau stelt het zo: ‘Geschiedenis is overal. De geschiedenis trekt de decors op en wij wandelen erdoorheen’.7
Reynebeau vergelijkt het verleden inderdaad met een decorstuk: ‘Het verleden is zoals een
vaas waar alleen maar wat scherven van overblijven. Dat is waar historici het mee moeten
doen, met die scherven. Als het een beetje meevalt, kunnen ze vermoeden dat ze van
een vaas afkomstig zijn. Maar misschien ging het om een heel ander soort vaas dan ze
eerst in gedachten hadden. De enige zekerheid die ze kunnen hebben, is dat niets zeker
is. Hun resultaat kan nooit meer zijn dan een aaneengelijmd zootje. Het zal nooit meer de
“echte” vaas zijn die ze ooit was. Het kan alleen maar “een” vaas zijn, een benadering, een
beeld daarvan. Of er nog bloemen in kunnen staan, valt te betwijfelen. En nadat iemand
het heeft geprobeerd, komt iemand anders langs die wat handiger is in het kleven. Of die
wat meer scherven heeft teruggevonden. Of iemand die met een nieuw type lijm komt
aanzetten. Uit al dat plakwerk komt altijd een andere vaas tevoorschijn’.8
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‘Het is met de geschiedenis zoals met sporttakken zoals het turnen of het kunstschaatsen.
Daar worden de prestaties niet beoordeeld in objectieve meter, seconden of kilo’s, maar in
subjectieve punten die door een jury worden uitgedeeld’, aldus Reynebeau.12
‘Kijken naar het verleden is een heel “actuele” bezigheid, die al begint met de vragen
die aan het verleden worden gesteld. En kijken naar de nieuwste geschiedenis kan toch
niet méér voorstellen dan een nauwelijks veredelde vorm van journalistiek? De nieuwste
geschiedenis beslaat immers een terrein waarop vele bronnen nog niet beschikbaar zijn,
waarin de academische distantie onmogelijk is en bovendien kan het er al eens gaan over
delicate, maatschappelijk nog niet verteerde onderwerpen die nog altijd het voorwerp zijn
van controverse, polemiek en hartstocht. Het kan, kortom, geen wetenschap zijn en het
kan vooral geen veilige wetenschap zijn. Veilig, voor de historicus dan. Dat gevoel van
onveiligheid is relatief nieuw’ volgens Reynebeau.13

Deel 1 Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging

De historische waarheden gaan maar mee tot wanneer iemand over hetzelfde onderwerp
met andere of betere argumenten iets anders komt vertellen. 9 En dan ‘worden de data en
de context van het verleden afgeweekt zoals lege jampotten van hun etiketten worden
ontdaan wanneer ze voor iets anders worden benut’, aldus Reynebeau.10 Hij leent daartoe
graag een uitspraak van de Nederlandse historicus Pieter Geyl, die stelde dat geschiedenis een discussie zonder einde is. Er kunnen andere vragen worden gesteld en de vaas
kan telkens weer op een andere manier worden gelijmd om antwoorden op die vragen te
geven.11

Volgens de Iraanse politicoloog Jafara Peyman is elke geschiedenis een geschiedenis van het
heden: ‘Wie naar het verleden kijkt, doet dat met de ogen van vandaag. De grote thema’s,
conflicten en dominante machten kleuren onze kijk op het verleden.’14
De Schotse historicus Archie Brown ziet het zo: ‘Mensen maken hun eigen geschiedenis,
maar ze doen dit niet zomaar naar eigen goeddunken; ze doen het niet onder omstandigheden die ze zelf gekozen hebben, maar onder omstandigheden die direct ontmoet,
gegeven en doorgegeven worden vanuit het verleden. De traditie van alle dode generaties
weegt als een nachtmerrie op het brein van de levenden’.15
Veel historici en intellectuelen geloven dat men pas van ‘recente geschiedenis’ kan spreken
als een gebeurtenis een zekere tijd achter ons ligt. Pas dan zijn bronnen en archieven
beschikbaar en kan men dus iets zinvols zeggen over de gebeurtenis in kwestie.16
Prof. Rik Coolsaet van de Universiteit Gent neemt de aanslagen van 11 september 2001
als voorbeeld: ‘Een te kort tijdsperspectief is een slechte raadsheer bij het beoordelen van
het al dan niet historische karakter van een gebeurtenis, hoe dramatisch tijdgenoten die
op het moment zelf ook mogen ervaren hebben’.17 De Chinese ex-premier Zhou Enlai
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(1898-1976) ging nog een stapje verder: hij beweerde zelfs geen vragen te kunnen beantwoorden over de Franse Revolutie omdat het nog te vroeg was om daar ‘iets zinnigs’ over
te zeggen. Hoe zou hij aangekeken hebben tegen de politieke crises die zich in real time op
CNN, Al Jazeera of BBC World ontvouwen?
Bovendien vindt men op het internet een kakofonie van nieuwsberichten. De hoofdredacteur van The Guardian sprak in de lente van 2010 zelfs over The ten principles of mutualisation (de technologische vooruitgang die een historische mogelijkheid biedt om tot nieuwe
vormen van samenwerking en participatie te komen).18 De snelle maatschappij van vandaag
maakt dat alles nog boeiender: enerzijds bieden technologische hulpmiddelen journalisten
ongekende mogelijkheden, anderzijds lagen de media nooit eerder zo sterk onder vuur
omdat ze te commercieel en oppervlakkig zouden zijn.
De Britse historicus en journalist Timothy Garton Ash schreef de afgelopen decennia over
de politieke gebeurtenissen in West-Europa; hij geldt als een van de best geïnformeerde
en meest kritische verslaggevers. In zijn De geschiedenis van het heden ging hij op zoek naar
een verklaring voor de paradox: geschiedenis én actualiteit.
Het begrip ‘geschiedenis van het heden’ werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse
diplomaat en historicus Georges Kennan.19 Volgens Timothy Garton Ash is het een
ernstig bezwaar dat niemand weet wat de consequenties zijn van actuele ontwikkelingen.
Opvattingen zullen daarom steeds moeten worden bijgesteld. Elke leerling in het secundair onderwijs die zich in de geschiedenis van de oudheid verdiept, weet dat het Romeinse
Rijk in verval geraakte en ten slotte verdween. Toen de Berlijnse Muur in 1989 viel, wist
niemand wat er komen zou.20
Wie over eigentijdse geschiedenis schrijft, weet dat de lezer zich vaak al een opinie gevormd
heeft. De lezer is ook een kritische burger met eigen politieke en ideologische voorkeuren.
Hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder dat probleem optreedt. Historici die de
18de eeuw beschrijven, krijgen meer vertrouwen van hun lezers, want het is hun gids. Maar
de historicus is ook een burger en hoe recenter gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, hoe
meer uitgesproken iemands opvattingen daarover neigen te zijn.21
De Russische maarschalk Zjoekov zei destijds al dat niets eenvoudiger was dan met een
nieuwe interpretatie van de feiten te komen wanneer het verleden en zijn consequenties
inmiddels al gekend waren.22
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat iemand die er niet bij was, het beter zou weten
dan een ooggetuige. Johan Depoortere, ex-VRT-correspondent in Washington, vindt dat je
er live bij moet zijn als geschiedenis wordt geschreven. Niet een of andere deskundige dicht
bij huis gaan interviewen, maar er zelf op afstappen.23

18 Tien principles voor internetjournalistiek volgens de Guardian, 13/7/2010. Geraadpleegd op 19/7/2010 via
http://www.mediakritiek.be/blog/2010/07/tien_principes_voor_de_internetjournalistiek_volgens_the_guardian.html.
19 GARTON ASH TIMOTHY, op.cit., p. 8.
20 GARTON ASH TIMOTHY, op.cit., p. 11.
21 RAMACHANDRA GUHA, India. De geschiedenis van de grootste democratie ter wereld. Amsterdam, 2007, p. 29.
22 REES LAURENCE, Achter gesloten deuren. De geheime afspraken tussen Stalin, de nazi’s en het Westen. Antwerpen,
2008, p. 91.
23 RASPOET ERIK, Als er geschiedenis geschreven wordt, moet je er live bij zijn. In: De Morgen, 5/4/2008, p. 68.
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George Kennan merkte op dat de geschiedenis van het heden te vinden is ‘in dat kleine en
zelden bezochte terrein van literaire inspanning waar journalistiek, geschiedenis en literatuur samenkomen’.24
Het hoekje in Europa waar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland aan elkaar grenzen heet
in het Duits Dreiländereck. De ‘geschiedenis van het heden’ bevindt zich op een drielandenpunt tussen journalistiek, geschiedenis en literatuur. Timothy Garton Ash vindt deze
grensgebieden altijd interessant.25
Volgens Timothy Garton Ash hebben goede journalistiek en goede geschiedschrijving een
paar kwaliteiten van goede fictie: ‘Fantasierijk medeleven met de personen in kwestie, een
literaire manier van selectie, beschrijving en sfeertekening. Een reportage of historische
beschrijving is altijd het verhaal van een individuele auteur, gevormd door zijn of haar
unieke inzicht en de manier waarop de woorden op de pagina gerangschikt zijn. Daarvoor
is inspanning nodig, niet alleen om op onderzoek uit te gaan, maar ook om de verbeeldingskracht op te brengen om door te dringen tot de ervaring van de mensen over wie
men schrijft. Alle materiaal moet opnieuw gerangschikt worden en bepaalde onderdelen
moeten opnieuw worden belicht.’26

Deel 1 Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging

1.2	Het drielandenpunt tussen geschiedenis,
journalistiek en literatuur

Antony Beevor is een van de meest succesvolle Britse geschiedschrijvers over WO II. In een
interview zei hij dat hij Stalingrad had geschreven, niet vanuit het standpunt van de generaals, maar vanuit ‘kleine mensen’ middenin het gewoel.27
Beevor was ooit op een congres in Zweden, waar hij de stelling verdedigde dat geschiedenis
nooit wetenschap kan zijn, maar enkel een tak van de literatuur. Hij kreeg de hele zaal over
zich heen. Vooral Europese academische historici hebben het daar moeilijk mee, maar de
Britten hebben nu eenmaal een traditie van meer literaire, verhalende geschiedschrijving.
Naar aanleiding van de verschijning van het boek van Eugène Rogan over De Arabieren
merkte Jorn De Cock (journalist bij De Standaard) op dat de auteur in een vloeiende
stijl schrijft die eigen is aan de Angelsaksische geschiedschrijving, waarbij opmerkelijke
anekdotes en persoonlijke getuigenissen meanderen door de grote geschiedenis heen. Hij
noteert dat Rogan daarbij gebruikmaakt van Arabische commentaren en getuigenissen
over gebeurtenissen, die voor een keer de overheersende westerse kijk op de geschiedenis
relativeren.28

1.3

Eigentijdse geschiedenis of journalistiek met voetnoten?

De grens tussen journalistiek en geschiedenis is slecht gemarkeerd. In de journalistiek zal
een stuk dat beschreven wordt als ‘nogal academisch’ – wat wil zeggen: saai, vol vaktaal en

24
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GARTON ASH TIMOTHY, op.cit., p. 12.
GARTON ASH TIMOTHY, op.cit., p. 12.
GARTON ASH TIMOTHY, op.cit., p. 12.
STEVENS JAN, Zowel de Duitsers als de Amerikanen maakten hun gevangenen af. In: Knack, 13-19 mei 2009,
pp. 100-103.
28 DE COCK JORN, Arabische geschiedenis door de ogen van Arabieren. Bezette gebieden. In: De Standaard,
23/7/2010, pp. L8-L9. ROGAN EUGENE, De Arabieren. Een geschiedenis. Amsterdam, 2010, 712 p.
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onleesbaar – vrijwel zeker niet geplaatst worden. In de academische wereld komt het op
een kleinering neer als je zegt dat iemands werk ‘journalistiek’ is, wat wil zeggen: oppervlakkig, pikant en over de hele lijn onserieus. ‘Eigentijdse geschiedenis?’ zei een oudere
docent toen Timothy Garton Ash aan het eind van de jaren tachtig van de 20ste eeuw
terugkwam in Oxford om een journalistiek college te geven, ‘Bedoel je soms journalistiek
met voetnoten?’29
De redenen waarom er zoveel verschil is tussen journalistiek en academische of professionele geschiedschrijving, hebben volgens Timothy Garton Ash evenveel te maken met
praktische vereisten, zelfbeelden en neurosen van beide beroepen als met de werkelijke
intellectuele inhoud van beide vakken: ‘De kwaliteiten van slechte journalistiek en slechte
geschiedschrijving zijn heel verschillend. Sensationele, opdringerige, populistische kletskoek met miljoenen lezers aan de ene kant; overgespecialiseerde, slecht beredeneerde,
slecht geschreven dissertaties zonder lezers aan de andere kant. Maar de goede kwaliteiten
van goede journalistiek en goede geschiedschrijving hebben heel veel van elkaar weg:
alomvattend zorgvuldig onderzoek, een kritische benadering van de bronnen, een krachtig
gevoel voor tijd en plaats, fantasievolle sympathie voor alle partijen, logische redeneringen
en helder en levendig proza’. 30
De Nederlandse journalist, historicus en schrijver Geert Mak is hier een mooi voorbeeld
van. In 1999 trok hij een jaar lang door Europa om een balans op te maken van de 20ste
eeuw. Hij zocht naar plaatsen, sporen en mensen die konden getuigen van de voorbije eeuw
en ging tegelijk op zoek naar een antwoord op de vraag hoe Europa er aan het begin van
een nieuw millennium voorstond. Het resultaat was een fascinerend en meeslepend boek:
In Europa31, een werk dat meerdere prijzen in de wacht sleepte. Het duurde niet lang voor
academici Mak verweten dat hij talloze onjuistheden had opgetekend. 32
Timothy Garton Ash merkt op dat dergelijke academici vaak lang de tijd hebben om één
enkel artikel te voltooien: ‘Ze kunnen eindeloos veel moeite nemen (en doen dat soms
ook) om feiten, namen, citaten, teksten en contexten te controleren en na te denken en
nog eens na te denken over een interpretatie. Maar ze kunnen ook een heel leven doorbrengen met de beschrijving van een oorlog zonder ooit gezien te hebben hoe in een oorlog
wordt geschoten. Van hen wordt niet verwacht dat ze getuigen zijn van het werkelijke
leven. Voetnoten, methodologie en partij kiezen in een of andere academische discussie
zijn dingen die even belangrijk kunnen lijken als nagaan wat er in werkelijkheid gebeurde
en waarom’. 33
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Een korte inleiding in de korte 20ste eeuw

2.1

Een paar klassiekers

Wanneer begint een eeuw? Mark Heirman, Belgisch filosoof en publicist internationale politiek, gaat ervan uit dat het geen tijdgenoot ontgaat dat de 20ste eeuw begon en eindigde in
Sarajevo: ‘Er werd in de 20ste eeuw altijd wel ergens oorlog gevoerd en de wereld liet zich
zelfs tot twee keer toe verleiden tot de collectieve waanzin van een wereldoorlog’. De twee
wereldoorlogen werden gevolgd door een Koude Oorlog en veel ‘warme oorlogen’ die in de
schaduw van de ‘Koude’ wel degelijk werden uitgevochten. Met boegbeelden als Hitler en
Stalin die een hele eeuw met hun waanzinnige agressiviteit zouden achtervolgen en met een
kernwapenwedloop die tientallen jaren de hele planeet zou bedreigen.34
Een aantal historici houdt vast aan eigen inzichten over hoe de 20ste eeuw het best getypeerd kan worden en wanneer die eigenlijk ‘begint en eindigt’. In dit studieboek vermelden
we een aantal vooraanstaande werken over de 20ste eeuw en we blijven stilstaan bij een
paar klassiekers. In de bronnenlijst zijn alle geraadpleegde werken terug te vinden.

2.1.1

Eric Hobsbawms triptiek

Deel 1 Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging

2

De 20ste eeuw bestaat volgens de Britse historicus Eric Hobsbawm uit drie periodes, die
beginnen met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en eindigen met de ineenstorting van de Sovjet-Unie in de periode 1989–1991. Deze afgesloten periode noemt Eric
Hobsbawm de ‘korte twintigste eeuw’ (van 1914 tot 1991). 35 Volgens hem wordt de 20ste
eeuw beheerst door het antagonisme tussen het liberale kapitalisme en het communisme.
Hij negeert het fascisme: voor hem telt enkel de strijd tussen het kapitalisme en het
communisme.
Eerst kwam het Tijdperk van de Rampspoed, van 1914 tot de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog. Deze periode wordt gevolgd door de ‘Golden Sixties’ (1945–1973), een vijfentwintig- tot dertigjarige periode van buitengewone economische groei en sociale omwenteling. Kenmerkend waren het begin van de Koude Oorlog en het dekolonisatieproces. Het
laatste deel van de eeuw is een Tijdperk van ontwrichting, onzekerheid en crises (tot het
‘wonderjaar’ 1989). Voor grote delen van de wereld zoals Afrika, de voormalige SovjetUnie en de Oostbloklanden was deze periode een ware catastrofe. 36

2.1.2

Mark Mazower en de politieke pathologie van de totalitaire staat

Een andere Britse historicus, Mark Mazower, vindt dat het conflict tussen het liberaaldemocratisch kapitalisme en de totalitaire ideologieën zoals het fascisme en het communisme centraal staan in de 20ste eeuw. 37
Mark Mazower wijst erop dat de zege van de democratie op het communisme in 1989
een overwinning was die niet tot stand zou zijn gekomen als het communisme geen allesverpletterende nederlaag had toegebracht aan het nationaalsocialisme tijdens de Tweede

34 HEIRMAN MARK, De waanzinnige twintigste eeuw. Oorlog en vrede van 1914 tot 1994. Antwerpen-Baarn, 1995,
p. 7.
35 HOBSBAWM ERIC, Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991. Utrecht, 2000, p. 18.
36 HOBSBAWM ERIC, op.cit., p. 18.
37 MAZOWER MARK, Duister continent. Europa in de twintigste eeuw. Antwerpen-Amsterdam, 2002, p. 12.

int_geschiedenis.indb 7

24/08/12 15:52

8
Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw

Wereldoorlog. Volgens de Schotse historicus Archie Brown was het communisme een
veel krachtigere en duurzamere beweging dan het fascisme dat in 1945 was ineengestort.
Tot op vandaag bestaan er overigens nog communistische regimes. 38 Maar volgens Mark
Mazower was de opbouw van een raciaal-socialistisch systeem dat in de hoofdstroom van
de Europese geschiedenis paste, veel belangrijker. Het ontwikkelde zich met relatief weinig
oppositie en het kon standhouden in de technologisch goed ontwikkelde economie van
Europa. Mark Mazower vindt dat het Derde Rijk daarom de grootste bedreiging is geweest
voor de liberale democratie. 39
Na 1945 werd het fascisme weggeredeneerd als een politieke pathologie waarmee krankzinnige dictators hele volkeren betoverd en gehypnotiseerd hadden om hen naar de ondergang te leiden.
Maar hoe onaangenaam we het nu mogen vinden, het fascisme en het communisme waren
tevens oprechte politieke pogingen om de problemen van de massapolitiek, industrialisatie
en sociale orde aan te pakken. De Franse historicus François Furet noemde het communisme en het fascisme niet voor niets ‘de kinderen van de Eerste Wereldoorlog’.40
De Joods-Amerikaans-Duitse filosofe en politiek denkster Hannah Arendt vond dat ook:
‘We kunnen ons niet meer veroorloven alles uit het verleden te halen wat goed was, om dat
eenvoudigweg ons erfdeel te noemen en het slechte weg te werpen en dat slechts te zien als
dood gewicht dat de tijd op de duur in de vergetelheid zal begraven’.41
De Franse geopoliticus Dominique Moïsi noemt de 20ste eeuw zelfs ‘de eeuw van de ideologie’.42 Ook voor hem werd het ideologische klimaat van de 20ste eeuw gekenmerkt door
drie botsende politieke modellen: het socialisme, het fascisme en het kapitalisme.

2.1.3

Niall Fergusons politieke geografie

Voor de golden boy onder de Britse historici, Niall Ferguson43, zijn de honderd jaar na 1900
zonder twijfel de bloedigste jaren uit de moderne geschiedenis. Ze zijn veel gewelddadiger
geweest dan welk tijdperk ook, zowel in relatieve als in absolute cijfers.44
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BROWN ARCHIE, De opkomst van ondergang van het communisme. Utrecht, Het Spectrum, 2009, p. 25.
MAZOWER MARK, op.cit., p. 13.
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MAZOWER MARK, op.cit., p. 12.
MOISI DOMINIQUE, De geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen. Amsterdam, 2009, p. 34.
43 Voor het Amerikaanse weekblad Time behoort Niall Ferguson tot een van de meest invloedrijke 100 mensen van
de wereld.
44 FERGUSON NIALL, De grote oorlogen. De honderdjarige oorlog en de ondergang van het Westen. AmsterdamAntwerpen, 2007, p. 32.
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 Mexicaanse Revolutie, 1910 - 1920
 de Russische Revolutie, 1917 - 1921
 de burgeroorlogen in China, 1926 - 1937
 de Spaanse burgeroorlog, 1936 – 1939
 de Koreaanse oorlog, 1950-1953
 de oplaaiende burgeroorlogen in Burundi en Rwanda (1963-1995)
 de postkoloniale oorlogen in Indochina (1945-1975)
 de burgeroorlog in Nigeria (1966-1970)
 de onafhankelijkheidsoorlogen van India en Pakistan (1947 en 1971)
 de burgeroorlog in Mozambique (1975-1993)
 de oorlog in Afghanistan (1979-2001)
 de aanhoudende burgeroorlogen in Soedan (sinds 1983) en Congo (sinds 1998)
In al deze conflicten vielen er per gewelduitbarsting waarschijnlijk meer dan een miljoen doden. Verder
waren er nog de genocidale oorlogen van de ‘Jonge Turken’ (zie 4.9.6) tegen burgerbevolkingen tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Ook de slachtoffers van het nationaalsocialistisch regime in Duitsland tussen
1933 en 1945 mogen niet worden vergeten. De wreedheden van Kim Il-song in Noord-Korea en Pol Pot
in Cambodja moeten ook worden vermeld in dit lijstje.

Deel 1 Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging

Belangrijke conflicten in de 20ste eeuw volgens Ferguson:  45

Het Britse Imperial War Museum in Londen bespreekt in een permanente tentoonstelling
de volgende genocides in de 20ste eeuw:
 De Herero, 1904-1905 (Duits-Zuidwest-Afrika)
 De Armeniërs, 1915
 Het conflict tussen China en Tibet, 1950  De Koerden
 De slachtoffers van de nazi’s, 1933-1945
 De slachtoffers van de etnische zuivering in Midden-en Oost-Europa, 1945-1949
 De slachtoffers van Stalin, 1928-1953
 De deling van Brits-Indië, 1947
 Cambodja, 1975-1979
 Het conflict tussen Indonesië en Oost-Timor, 1975
 Biafra, 1967-1970 (Nigeria)
 Bangladesh, 1971
 Ex-Joegoslavië, 1991-1999
 Rwanda, 1994
 Vernietiging van inheemse volkeren
 Darfur, 1993 – heden (Soedan)
45

Deze bewering van Niall Ferguson blijft niet bepaald onbesproken omdat er een probleem
is met de schatting van het aantal doden. Telt men alleen de ‘gewelddadige doden’ (oorlog,
genocide en daden van geweld) of moeten ook de miljoenen slachtoffers die omkwamen als
gevolg van hongersnood en epidemieën (o.a. de Spaanse griep aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog) meegerekend worden?

45 FERGUSON NIALL, De grote oorlogen. Op.cit, p. 44.
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Niall Ferguson zoekt een antwoord in de politieke geografie. Midden- en Oost-Europa
zijn volgens hem het breukvlak waar tektonische aardplaten ongemakkelijk tegen elkaar
begonnen te schuiven. Die van het Ottomaanse Rijk begon te wankelen, die van de
Oostenrijkers-Hongaren (Habsburgers) en de Russen (Romanovs) drongen vooruit. Ook
die van de Duitse Hohenzollern kwam in beweging.
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Kaart van Europa in 1908.46

De meeste onderdanen van deze multinationale rijken hadden vooral plaatselijke banden,
maar waren tegelijkertijd trouw verschuldigd aan een ‘verre vorst’. Toen deze multi-etnische keizerrijken werden omgevormd tot natiestaten, ontstonden er tussen de etnische
groeperingen spanningen en ongemakken.
In het Verre Oosten namen Mantsjoerije en Korea op politiek-geografi sch vlak een soortgelijke positie in, doordat Japan hen belangstellend bekeek.

46 La situation de l’Europe en 1908. In: Atlas historique. Geraadpleegd op 19/7/2010 via
http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/Europe1908.html.
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Wereldkaart 1914.47

Het ontgaat Niall Ferguson niet dat in de 20ste eeuw de leiders van sommige beschaafde
samenlevingen er niet in slaagden de meest primitieve moordzuchtige instincten van hun
burgers te onderdrukken. Elias Canetti probeerde hiervoor een alternatief te bedenken
door zich een wereld voor te stellen waarin ‘alle wapens’ werden verboden en waarin het in
een volgende oorlog alleen nog was toegestaan te bijten.48
Ontstond dat gruwelijke geweld door economische crises? Of was de oorzaak de opkomst
van de moderne natiestaat, waarin er eigenlijk geen plaats was voor minderheden? Kwam
het misschien door de steeds grotere bevolkingsdichtheid en de moderne vernietigingswapens die in de 20ste eeuw ontstonden? Waarschijnlijk niet, aangezien sommige van de
ergste gruweldaden werden gepleegd met bijlen, machetes en andere primitieve wapens.
Hoewel men de oorlogen in de 20ste eeuw vaak bekijkt als confl icten tussen staten, valt
het volgens Ferguson op hoe belangrijk georganiseerd geweld wel was binnen staten. De
nazi’s roeiden niet alleen Joden uit, maar ook geesteszieken, homoseksuelen, communisten, Sinti- en Romavolkeren en de maatschappelijke elite van Polen. Ook Stalin was
kampioen in georganiseerd geweld tegen zijn eigen volk.49
Natiestaten konden tot deze praktijken overgaan omdat de staat na de Eerste Wereldoorlog
steeds meer ‘sociale controle’ kreeg over zijn onderdanen. De staat beschikte over een

47 Le monde en 1914, l’apogée de l’Europe. In: Atlas historique. Geraadpleegd op 19/7/2010 via
http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/Monde1914.html.
48 FERGUSON NIALL, De grote oorlogen. Op.cit., p. 35.
49 FERGUSON NIALL, De grote oorlogen. Op.cit., p. 38.
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massa ambtenaren, belastingontvangers en politieagenten, verschafte onderwijs en pensioenen en subsidieerde in een aantal gevallen de verzekeringen tegen ziekte en werkloosheid. In geval van nood kon hij alle weerbare mannen onder de wapens roepen.
Niall Ferguson verklaart het extreme geweld van de 20ste eeuw aan de hand van drie
factoren in bepaalde regio’s (Midden- en Oost-Europa, Mantsjoerije en Korea).






Etnische conflicten: er ontstonden ingrijpende wijzigingen in de sociale betrekkingen
tussen bepaalde etnische groepen. In de 20ste eeuw werden deze extra in de verf gezet
door theorieën over rassenverschillen en door de politieke fragmentatie van ‘grenslanden’
die te maken hadden met een etnisch gemengde bevolking.
Economische volatiliteit: de frequentie en omvang van de schommelingen in de economische groei, de prijzen, de rentepercentages en de werkgelegenheid, die sociale stress
en spanningen met zich meebrachten.
Wereldrijken in verval: alle belangrijke deelnemers aan de wereldoorlogen hadden
gemeen dat ze een wereldrijk waren of er een wilden worden of dat ze zich moesten
omvormen om te kunnen blijven bestaan.50

50 FERGUSON NIALL, De grote oorlogen. Op.cit., p. 58.
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