
A
ltijdmoet je elkaarvertellen
dat je verplichtbent ‘dege-
schiedenis’ aan tehalenom
deze ‘niet te vergeten’. Elke

4demeidoenwedit.Degeschiedenis
isdanonze leraardieonsverteltwat
wewel ennietgoedmoetenvinden.
Ensomsooknogwaarom.Datge-
beurt tijdensde, excusez lemot, ‘hoog-
tijdagen’ vanonzegeschiedenis.Dan
is alles zwartof wit, voorof tegen, en
weherdenkenallemaalhetgoede.
Indeperiodenvoorennadezeeen-

maliggeachtebreukervaring indeei-
gen tijdlijnwordenwenietgeacht
‘degeschiedenis’ aan tehalen.Want
– zegtmen– ‘degeschiedenisher-
haalt zichniet’.
Nee.
Degeschiedenisherhaalt zichniet,

wantdemeestemensenvan toenzijn
nudood.
Degrotevraag is evenwelof gelijke

omstandighedentotminofmeerge-
lijke resultatenkunnen leiden.
Is eenNapoleonweermogelijk?
EenHitler?EenStalin?EenPolPot?

Of eenNewDeal à laRoosevelt (om

hetwat leuker tehouden)?
Altijd is aandezeopsommingvan

gebeurtenissenEenNaamverbon-
den.
Dat vindenweblijkbaarergprettig,

namen:Hitler, Roosevelt,Mao. Laten
we inplaats vannameneenpaarele-
mentennoemenwaaromhetheden
nogal veel lijktopdeaanvangende
afloopvandeEersteWereldoorlog.
Deafloop ishetbekendst:deAmeri-

kaansepresidentWoodrowWilson,
die in 1917hadverklaarddeoorlog in
tegaan ‘tomake theworld safe forde-
mocracy’, riep inVersailles (1919)het
‘rechtopzelfbestemmingvandevol-
ken’uit tot eenvanzijn ‘vasteprinci-
pes’.Het lot vanhetHabsburgseen
Ottomaanse rijkwashiermeedefini-
tief bezegeld. (Endaarna, indirecthet
lot van Irak, Syrië, IS, et cetera, ook,
maargoed).
ToeneenafgezantuitOezbekistan

belet vroegbijWilson, reageerdehij:
‘Wie?Oesbikwhat? flikkerop!’

VoorbijWest-Europahadhijhele-
maalnietgedacht.
Wilsonwerd trouwens thuiswe-

genszijn internationalismeniether-
kozen.
Naastdat ‘zelfbeschikkingsrecht

dervolken’washetgrootstenaoor-
logsedramahet ideevanWilsonom
een ‘VolkenbondderNaties’ op te
richten.Danzougeen land/volk/natie
hetmeerwagenomgeweld tegebrui-
kenomwatookvoorgekkegedachte
te realiseren.
ToenmisluktedeVolkenbond,nu

misluktdeVerenigdeNatiesopeven
smadelijkewijzeomdegrote strijd
vandeze tijd tebeheersen. Sterker,de
VNheeftde rantsoenenaandevluch-
telingen inTurkije enLibanonafgelo-
pen jaargehalveerd.
Oké,waaromisdeherfst/winter

van2015dantoch tevergelijkenmet
dezomervan 1914?
Vanwege ‘CharlieHebdo’, enook

vanwege ‘Parijs’.

WieaandeEersteWereldoorlog
denkt,denktaannationaal chauvi-
nisme,de invloedvandekrijgsmacht,
en ‘de treinendieal rijden’, nadatdat
onwaarschijnlijke incidenthad
plaatsgehad indatachterafgebiedje
vanhetgrootse imperiumOosten-
rijk-Hongarije, genaamdSarajevo in
Servië.Op28 juni schootdenationa-
listGavriloPrincipde troonpreten-
dentFranzFerdinandvanhetHabs-
burgse rijkdood.
Wehebbenhetallemaalgeleerdop

school.
Watweniethebbengelezenop

school ishetultimatumdatWenen
aanServië stuurde.
(zie:

http://www.firstworldwar.com/sourc
e/austrianultimatum.htm).
Latenweditultimatumnogeens

goeddoorlezen.
Wat ishetkernwoord?Terrorisme!
Deaanslagvandenationalistische

studentopde inzijnogenbruteheer-
ser-zoonvanhet ‘verderfelijke rijk’
was indeogenvanWeneneendaad
van ‘terrorisme’.
Zo, enniet anders, isdeEersteWe-

reldoorlogbegonnen, als verzet te-
gen ‘terrorisme’.
Leeshetultimatumnogeens,dan

begrijptudeverklaringvanpresi-
dentHollandevanFrankrijkaandie
figurendiezich ISnoemen.
Danbegrijptudereacties vande

buurlandenvanFrankrijk. Iederkiest
zijneigenkoers.
God,wat zijnwij inonszelf hetmet

onszelf eens!
Enhet isdienationalekoers,he-

laas, diemij eenbeetje, eenbeetje te
veel, eengevoel van 1914geeft.
Mijn leuszouduszijn: Europa, sta

op, enkiesmetAmerika, enRusland,
vooreenéchtekoers, tegenhet terro-
risme, envooreenEchtErasmiaans
Europa!

Henri Beunders
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Strijd tegen terrorisme
Als reactie op de aansla-
gen viert het nationalisme
hoogtij. Dat doet denken
aan de zomer van 1914,
aan het begin vanWO I.
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Steedshet
Westen
schuldig
verklaren
lostnietsop

I
nhethuidigedebat lijktonom-
stredendatgebrekkige scholing
eneen lage sociaal-economische
statusdebelangrijksteoorzaken

zijnvanradicalisering.DeAlgemene
Onderwijsbondpleitbijvoorbeeld
voorkleinereklassenomweerstand
tebieden tegenradicaliserende jon-
geren.
Dit isongetwijfeldeennobel stre-

ven,maarhet is twijfelachtigof ‘beter
onderwijs’ deoplossing isomjonge-
renervan teweerhoudeneenradicale
interpretatie vande islamaantehan-
gen.Hetpastwel inde tendensdatwe
deverklaringvoor radicalisering,be-
halvebijhetbekrompensektarisch
geweld inhetMidden-Oosten,bij ‘het
Westen’ zoeken.
Nabestuderingvanradicale jonge-

renmoetenweditbeeldechterbij-
stellen.UitonderzoekvandeAmeri-
kaansehoogleraarAlanKrueger
blijktdat ergeenrelatie is tussen laag
opleidingsniveauenarmoedeener-
zijdsen terreurdadenanderzijds. Een
enquêtevandePalestijnseonder-
zoeksorganisatiePCPSR legdebloot
dat eronderhogeropgeleidePalestij-

nenmeer steun is voorgewelddadige
aanvallenop Israëlischedoelendan
onder lageropgeleideenanalfabete
Palestijnen.
De internationaledenktankRAND

concludeerdedatPalestijnsezelf-
moordterroristenwelvarenderen
veelbeteropgeleidwarendandege-
middeldebevolkingvandePales-
tijnsegebieden.HetherenigdeDuits-
landhad inde jarennegentig tema-
kenmetetnischgeweld.Degeweld-
plegerswarenniet lageropgeleidof
vakerwerkloosdanderest vandebe-
volking.
Aldezeonderzoekenwijzennaar

eenongemakkelijkewaarheid:niet
alleenkansloze jongerenzijnvatbaar
voor radicalisme.Het isbelangrijk
datpolitici zich realiserendatpoten-
tiële jihadistennietper se thuisof op
hetmbozitten,maarnet zogoed
werknemerof studentkunnenzijn.
De rol vanhetonderwijs schuiltniet
inhet voorkómen,maar inhet signa-
lerenvanradicalisering.
Debiografie vandevoortvluchtige

SalahAbdeslam,vandrinkendeen
hasj-rokenderokkenjager tot terro-
rist, toontdathetpadnaarextre-
misme langenuniek is. Radicalise-
ringstoptnietdoordewesterse sa-
menlevingensteedsalshoofdschul-
digenaantewijzen.
Er isdaarentegengerichteactieno-

dig tegenhendiedeze ideologieën
verspreidenenaanwakkeren. Enhet
feitdatdebronvanhetkwaadzijn
gangkangaanopheteigengrondge-
bied, zonderechtbedreigd teworden
doorSyrischeof Iraaksegrondtroe-
pen, laat ziendatwenogeen lange
weghebbentegaan.

Mels Landzaadstudeert economie
en recht aandeErasmusUniversiteit.

Onderwijs voorkomt
radicaliseringniet,
maar kanhetwel
signaleren

De moord op aartshertog Franz Ferdinand, Sarajevo, 28 juni 1914, door
Gavrilo Princip. Detail uit anoniem schilderij. Foto Getty Images


