
22 We e k e n d Het Grote Verhaal

Het had heel anders kunnen lopen

Door onze redacteur

Bernard Hulsman

I
n 1900 was de Eerste Wereld-
oorlog nog heel ver weg. Op de
Wereldtentoonstelling die dat
jaar in Parijs werd gehouden,
blaakte het oude Europa van
zelfvertrouwen, zo begint de

Canadese historica Margaret MacMil-
lan (1943) haar monumentale 1 9 14 .
Hoe Europa de vrede liet varen voor de
Eerste Wereldoorlog.

De negentiende eeuw was na de ne-
derlaag van Napoleon voor Europese
begrippen vreedzaam verlopen en de
industrialisering had steeds meer wel-
vaart gebracht. En hoewel de Verenig-
de Staten een grootmacht in opkomst
waren, bepaalden de grote Europese
landen nog altijd hoe het er in de we-
reld aan toe ging.

De Europese toekomst zag er op de
Wereldtentoonstelling van 1900 in
Parijs dan ook stralend uit. In het
Palace d’ Electricité stonden de elek-
tromotoren die in het komende tijd-
perk van de machine Europa onge-
twijfeld nog meer welvaart zouden
brengen. En de steeds nauwere han-

delsbetrekkingen tussen de Europese
landen zouden de vrede bestendigen,
zo geloofde men.

Maar veertien jaar later brak de Eer-
ste Wereldoorlog uit, die leidde tot
miljoenen doden en gewonden, ver-
woeste steden en gebieden, economi-
sche neergang en het einde van de
drie Europese keizerrijken Duitsland,
Rusland en Oostenrijk-Hongarije. Hoe
de stralende toekomst van Europa uit-
liep op een catastrofe, laat MacMillan
buitengewoon gedetailleerd zien in
1 9 14 . Veel van de details die ze geeft,
zijn origineel en vermakelijk. Zo ci-
teert ze in het hoofdstuk over het toe-
nemende nationalisme in Europa een
gedegen Frans onderzoek dat zou
aantonen dat Duitse mannen veel
meer geneigd zijn tot homoseksuali-
teit dan Franse. En bovendien dat ho-
moseksuelen, meer dan heteroseksu-
elen, van de muziek van de oer-Duitse
componist Richard Wagner houden.

L eerstuk

Maar soms schudt MacMillan de de-
tails wel erg slordig uit de losse pols.
Het leerstuk van de ‘creatieve destruc-
tie’ van het kapitalisme schrijft ze bij-
voorbeeld toe aan de grondlegger van
het socialisme, Karl Marx. Terwijl dit
juist de kern is van het betoog waar-
mee de Oostenrijkse econoom en an-
timarxist Joseph Schumpeter wilde
aantonen dat het kapitalisme niet aan
zijn ‘innerlijke tegenstrijdigheden’ te n
onder zou gaan, zoals Marx zei, maar
steeds zorgt voor zijn eigen vernieu-
wing .

De schilder Giacomo Balla noemt ze
een ‘Italiaanse constructivist’, terwijl
hij een vooraanstaande futurist was
die oorlog beschouwde als ‘de enige
hygiëne op aarde’. En twee keer moet
de lezer van 1 9 14 lezen dat de Ameri-
kaanse president Kennedy in 1962 tij-
dens de Cuba-crisis, anders dan de
Europese politieke leiders aan de
vooravond van de Eerste Wereldoor-
log, niet luisterde naar de militaire ex-
perts die hem voorhielden dat een
aanval de enige mogelijkheid was.

Het lijkt er veel op dat MacMillan,
achterkleindochter van de Britse pre-

mier David Lloyd George, die in 1919
deelnam aan de vredesbesprekingen
in Parijs, haast heeft moeten maken
om 1 9 14 voor het begin van 2014 af te
krijgen. Overigens schreef MacMillan
over die vredesbesprekingen, waarbij
Duitsland als schuldige van die oorlog
werd aangewezen, tien jaar geleden al
het veelgeprezen Paris 1919.

Door de uiterst gedetailleerde be-
schrijving van de internationale ver-
houdingen en diplomatie lijkt 1 9 14
sterk op het vorig jaar verschenen
Slaapwandelaars. Hoe Europa in 1914
ten oorlog trok (besproken in B oeken
op 5 april 2013) van de Australische
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Margaret MacMillan buigt zich
in 1 9 14 – onder heel veel meer –
over de vraag of de Grote
Oorlog onvermijdelijk was.

historicus Christopher Clark. Maar
terwijl Clark zijn blik vooral richt op
de ontwikkelingen op de Balkan en in
Rusland en zo zorgt voor een nieuwe
visie op het begin van de Eerste We-
reldoorlog, houdt MacMillan, zoals de
meeste historici voor haar, zich in 1 9 14
vooral bezig met West-Europa en de
verhoudingen tussen de grote mo-
gendheden: Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
Rusland. Hierdoor mist 1 9 14 de brille
en slimheid van Slaapwandelaars. On-
danks zijn bewering dat hij niet is
geïnteresseerd in de schuldvraag van
de oorlog, geeft Clark hierop toch een
ander dan gebruikelijk antwoord en
wijst naast Duitsland ook Rusland als
hoofdschuldige aan.

In 1914 volgt MacMillan de gewoon-
lijke chronologie van de jaren voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log. Keurig netjes wijdt ze hoofdstuk-
ken aan de Marokko-crises en Balkan-
oorlogen. Daarvoor heeft ze al minuti-
eus verslag gedaan van de politieke en
economische ontwikkelingen in alle
grote landen, en van de internationale
betrekkingen. Hierbij geeft ze korte
biografieën en karakteriseringen van
veel politieke en militaire leiders.

Ook hierbij is ze niet altijd even tref-
zeker. Over Edward Grey, in 1914 de
Britse minister van Buitenlandse Za-
ken, schrijft ze bijvoorbeeld dat het bij
zijn politieke werk hielp dat hij op een
Romeinse senator leek. Nu waren er
in het oude Rome natuurlijk senato-
ren in vele soorten en maten, zodat
niet duidelijk is wat ze precies be-

doelt, maar met het lusteloze uiterlijk
dat ze Grey twee alinea’s verder toe-
dicht, associeer je een Romeinse sena-
tor in ieder geval niet.

Vermolmde dubbelmonarchie

Uiteindelijk biedt 1 9 14 ondanks het
duizelingwekkende aantal details wei-
nig nieuws over het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Zoals in zo veel
geschiedenissen van de aanloop naar
die oorlog is Oostenrijk-Hongarije de
vermolmde, bureaucratische dubbel-
monarchie die tot ondergang is ge-
doemd en niet de levensvatbare mul-
ticulturele staat die sommige heden-
daagse historici er in zien.

Anders dan in Slaap wandelaars is
Servië ook niet een schurkenstaat
waar de staatsinstellingen zijn verwe-
ven met terreurorganisaties als de
Zwarte Hand, die verantwoordelijk is
voor de fatale aanslag op de Oosten-
rijkse kroonprins Franz Ferdinand en
zijn vrouw Sophie in Sarajevo op 28
juni 1914, maar een vrij normale, nieu-
we staat op de Balkan waar politici
slechts hun greep op nationalistische
idealisten hebben verloren. En van al-
le oorlogslanden is in 1 9 14 D u i t sl a n d
weer verreweg het agressiefst en bru-
taalst en is keizer Wilhelm II het grilli-
ge, botte, protserige Duitse staats-
hoofd dat hij in bijna alle geschiede-
nissen van de Eerste Wereldoorlog is.

Toch is 1914 op één punt wel buiten-
gewoon en dat is de grote nadruk die
MacMillan legt op de individuele be-
slissingen en opvattingen van de be-
trokken leiders. Cruciaal voor het uit-

Soms schudt Margaret
MacMillan de details wel
erg slordig uit de losse pols

Duitse soldaten in opmars in Oost-Pruisen, augustus 1914, met links een briefkaart van het Franse leger en rechts een Duitse poster met geüniformeerde vijanden aan het westfront, bedoeld als handleiding

voor Duitse militairen om hun tegenstanders te herkennen. De beelden zijn afkomstig uit het boek 1914-1918. De Eerste Wereldoorlog herdacht.
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breken ervan acht MacMillan de
‘vloot wedloop’ waarmee Duitsland in
het begin van de twintigste eeuw be-
gon om een met Groot-Brittannië con-
currerende zeemacht te worden.
Hoofdrol hierin speelde Alfred von
Tirpitz, de Duitse admiraal en minis-
ter van Marine, die geloofde dat mo-
derne oorlogen op zee, en niet op het
land, worden beslist. Gesteund door
keizer Wilhelm II wist hij steeds grote-
re budgetten voor de bouw van oor-
logsschepen door de Rijksdag aange-
nomen te krijgen. De vlootwedloop
vertroebelde de verhoudingen tussen
Groot-Brittannië en Duitsland en
maakte een verbond tussen de twee
landen onmogelijk.

Het had allemaal heel anders kun-
nen lopen, schrijft MacMillan, waar-
mee ze zich schaart onder de vele his-
torici die de Eerste Wereldoorlog niet
als iets onvermijdelijks beschouwen.
Zonder de vlootwedloop was een ver-
bond tussen de twee landen heel goed
mogelijk geweest. Groot-Brittannië en
Duitsland waren elkaars grootste han-
delspartners en hun belangen sloten
op elkaar aan: Duitsland was de sterk-
ste mogendheid op het continent,
Groot-Brittannië de grootste zee-
macht. Maar door het geloof van twee
agressieve machthebbers in de door-
slaggevende rol van zeemacht in een
oorlog ging het zoals het ging. „De
vlootwedloop laat zien hoe belangrijk
individuen in de geschiedenis zijn”,
zo besluit MacMillan haar hoofdstuk
over de fatale wapenwedloop in de ja-
ren voor de Eerste Wereldoorlog.

De generaals die oorlog
wilden, faalden in 1914

Door onze redacteur

Bart Funnekotter

‘M
ijn liefste Ma-
ria, ik voel me
zo verschrikke-
lijk dat ik je ei-
genlijk liever
niet zou schrij-

ve n . ” Het is eind oktober 1914 en sol-
daat Paul Hub uit Stuttgart vecht in de
buurt van de Belgische stad Ieper te-
gen de Britten. In een brief aan zijn
verloofde doet hij verslag van zijn ont-
goocheling. „Ons bloed vloeit in stro-
men. Overal om me heen de meest af-
grijselijke verwoesting. Dode en ge-
wonde soldaten, dode en stervende
dieren, paardenkadavers, uitgebran-
de huizen, omgewoelde velden, voer-
tuigen, kleding, wapens. Ik had niet
gedacht dat oorlog zo zou zijn.”

Hub stond niet alleen in zijn afgrij-
zen. Overal in Europa kwamen mili-
tairen erachter dat de oorlog niet was
geworden wat ze ervan hadden ver-
wacht. Na drie maanden vechten ble-
ken negentiende-eeuwse tactiek en
strategie in combinatie met twintig-

ste-eeuwse wapens en massalegers te
hebben geleid tot een bloedige pat-
stelling, die jaren zou blijven bestaan.

De 24-jarige Duitse soldaat is een
van de tientallen ooggetuigen die de
Britse journalist en historicus Max
Hastings aan het woord laat in C ata-
strophe. Europe Goes to War 1914, een
prikkelende bijdrage aan de geschied-
schrijving van de Eerste Wereldoor-
log. Met grote stilistische vaardigheid
heeft Hastings de persoonlijke verha-
len van soldaten en generaals, politici
en burgers, Duitsers, Serviërs, Fran-
sen en Britten versmeed met scherpe

analyses tot een boek dat leest als een
trein én aanzet tot reflectie.

De nadruk in Hastings’ nieuwe boek
ligt op de beschrijving van de gevechts-
handelingen in 1914, maar in de eerste
hoofdstukken levert hij zijn bijdrage
aan het debat over wie er schuld had
aan het uitbreken van het conflict.
Hastings moet niets hebben van de no-
tie dat Europa collectief slaapwande-
lend de catastrofe tegemoet ging, zoals
Christopher Clark betoogt in het vorig
jaar verschenen Slaap wandelaars.
Nee, schuld aan de oorlog hadden het
Habsburgse rijk en vooral Duitsland.

Het Duitse keizerrijk van Willem II

trachtte misschien niet actief een oor-
log uit te lokken, schrijft Hastings,
maar het is daarmee niet vrijgepleit.
„Zelfs als het niet samenzwoer om
een oorlog te veroorzaken, weigerde
het zijn macht te gebruiken om het
uitbreken ervan te voorkomen door
Oostenrijk in te tomen. Zelfs als Ber-
lijn niet een Europese brand trachtte
te stichten, wenste het er een, omdat
het geloofde te kunnen winnen.”

Hastings begint zijn beschrijving
van de gevechtshandelingen in Servië.
Het Oostenrijkse leger trok op 12 au-
gustus de grens over om deze staat,
wiens leiders medeverantwoordelijk
waren voor de moordaanslag op aarts-
hertog Franz Ferdinand in Sarajevo,
van de kaart te vegen. De Habsburgse
legerleiding had de capaciteiten van
de eigen strijdmacht echter overschat
– en die van Servië onderschat. De
vastberaden Serviërs dreven de slecht
bevoorrade en ongemotiveerde Oos-
tenrijkse troepen het land weer uit.

Oostenrijkse militairen misdroegen
zich op schandelijke wijze tegen de
Servische bevolking. Executies van
onschuldige burgers, die vooral met
de Tweede Wereldoorlog worden ge-
associeerd, waren al in 1914 aan de or-
de van de dag. Ook de Duitsers gingen
zich te buiten aan dit soort wandaden,
in Oost- en West-Europa. Mede hierom
vindt Hastings dat de Eerste Wereld-
oorlog gevochten moest worden. Het
was slecht toeven geweest in een Euro-
pa onder de Duitse laars, meent hij.
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In Catastrophe toont Max
Hastings de verschrikkingen
van het eerste oorlogsjaar aan
de hand van ooggetuigen.

De oorlog was niet
geworden wat ze ervan
hadden verwacht


