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Aardrijkskunde en militaire strategie zijn van oudsher in-
nig met elkaar verweven. Geografische ligging, natuurlijke 
hulpbronnen en bevolking maakten lange tijd de kern uit 
van de macht van een land. Controle over een grote land-
oppervlakte of over de maritieme routes gaf een staat au-
tomatisch een machtslengte voorsprong op zijn concur-
renten. Het negentiende-eeuwse Duitse Keizerrijk was 
een voorbeeld van het eerste en Brittania Rules the Waves 
in diezelfde periode van het tweede. Hulpbronnen waren 
een cruciale bron voor een oorlogsindustrie en een grote 
bevolking een even onmisbaar reservoir voor een omvang-
rijke legermacht.

De Eerste Wereldoorlog zou echter een ommekeer met zich 
meebrengen in de relatie tussen aardrijkskunde en oorlog. 
Die werd geboren in de botsing tussen twee visies op de toe-
komst van de oorlogvoering, die botsing tegen het einde van 
de negentiende eeuw almaar duidelijker was geworden. 

De eerste, klassieke, visie werd het duidelijkst vertolkt door de 
Pruisische generaal Carl von Clausewitz (1780-1831) in zijn 
belangrijkste werk, Vom Kriege (1832-37). Von Clausewitz ging 
ervan uit dat conflicten een vast onderdeel waren van de inter-
nationale politiek, omdat staten nu eenmaal tegengestelde be-
langen hadden. Oorlog was niet méér dan zulk een normale 
botsing van belangen, die echter uitgemond was in militair 
geweld. Oorlog was dus geen abnormale, geïsoleerde daad, 
maar een een voortzetting van de politiek – weliswaar met 
specifieke, namelijk militaire, middelen. 

In de negentiende eeuw groeide dit denken uit tot een echte 
school: de geopolitiek. Om te overleven dienden staten con-
trole te verwerven over een zo groot mogelijke geografische 
ruimte. Natuurlijke en geografische kenmerken determi-
neerden de macht van de staten en kneedden tezelfdertijd 
ook de aard van de bevolking. In die permanente wedren 
om macht en expansie – groeien of sterven – zou het beste 
volk zegevieren 1. Het streven naar almaar grotere macht 
ging gepaard met het zoeken naar een machtsevenwicht als 
instrument voor het beheer van de voortdurend wisselende 
coalities in de wereldpolitiek.

In de loop van de negentiende eeuw groeide echter ook 
een alternatieve visie op oorlog en wereldpolitiek, tegen de 
achtergrond van de mondiale industriële expansie, de toe-
genomen internationale handel, de economische en finan-
ciële interdependentie. Vandaag wordt die ontwikkeling 
aangeduid met de term ‘mondialisering’. The Great Illusion 
(1909) van de Engelse essayist en Nobelprijswinnaar voor 
de Vrede Norman Angell (1873-1967) was het vlaggenschip 
van deze school.

Oorlog was in zijn ogen gedoemd om te verdwijnen. Nieu-
we militaire technologieën – Alfred Nobels dynamiet op 
de eerste plaats – waren zo vernietigend dat een oorlog 
waarin deze zouden gebruikt worden, ook voor de overwin-
naar een ramp zou betekenen. Norman Angell ging nog 
een stap verder: als landen voor hun welvaart steeds afhan-
kelijker werden van hun onderlinge handel, dan zou geen 
enkel land nog de beslissing willen nemen om een oorlog 
te starten, omdat die het einde zou betekenen van deze we-
derzijds voordelige handelsrelaties. 

Het woord ‘mondialisering’ mag dan al nieuw zijn, de on-
derliggende tendens is dat niet. Op het einde van de ne-
gentiende eeuw was het voor het eerst mogelijk om te spre-
ken van een mondiale markt, waarbij goederen, diensten, 
geld en personen zich vrij konden bewegen over de hele 
wereld, dankzij de vooruitgang van technologie, communi-
catie en transport. Volken van alle continenten begonnen 
te produceren voor de export als raderen in een internati-
onale arbeidsverdeling 2. En daar bovenop (en niet zo heel 
verschillend van wat we heden ten dage meemaken), wie 
tussen 1860 en 1914 leefde, zag meer revolutionaire veran-
deringen in zijn leefwereld dan zijn voorouders ooit tevo-
ren hadden meegemaakt: elektriciteit, telefoon, fonograaf, 
film, verbrandingsmotor, vliegtuigen, reuzensprongen in 
de geneeskunde.

Handel was toen een belangrijke stimulans voor de econo-
mische groei. In zijn Great Illusion beschreef Norman An-
gell hoe de wereld sedert verscheidene decennia tegen een 
onvoorstelbare snelheid aan het inkrimpen was, dank zij 
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de onzichtbare draden van de communicatie die de hoofd-
steden van de wereld steeds nauwer met elkaar verbond. 
Omwille van die onderlinge afhankelijkheid en de ‘com-
plexiteit van de moderne kapitaalmarkten’ had oorlog geen 
enkel nut meer, zo meende hij. Het was een grote illusie 
om nog te geloven dat eender welke staat er nog voordeel 
zou uit halen om een oorlog te starten tegen een ander. 
Oorlogvoeren was dus geen adequaat middel meer om een 
geschil met een andere staat te regelen. 

Uit al deze ontwikkelingen trok hij de kosmopolitische 
conclusie dat staten geen toekomst meer hadden. De inter-
nationale gemeenschap zich stilaan anders beginnen orga-
niseren, voorbij de grenzen van staat en natie 3.

Velen deelden toen Angells overtuiging. Zijn boek werd 
in vele talen vertaald en kende miljoenenoplagen. In deze 
jaren vonden de eerste wereldontwapeningsconferenties 
plaats en werden de eerste pogingen ondernomen om via 
het internationaal recht de bewegingsvrijheid van staten 
aan banden te leggen.

De schok was dan ook des te sterker toen enkele jaren later 
toch een Grote Oorlog uitbrak. Patriottisme en natiestaten 
haalden de overhand op de kosmopolitische ideeën – tijde-
lijk. De verschrikkingen en de slachtpartijen in de oorlog, 
het groot aantal slachtoffers, het gebruik van gifgas in de 
Ieperse loopgraven deden de mentale kijk op de wereld-
politiek kantelen: oorlogen tussen staten begon nu steeds 
vaker gezien te worden als een aberratie, niet langer als een 
onlosmakelijk en normaal onderdeel van de politiek, zoals 
in von Clausewitz’ visie.

Dat kantelmoment was af te lezen uit verschillende teke-
nen en initiatieven. 

In de Eerste Wereldoorlog werd de wetenschappelijke stu-
die van de wereldpolitiek geboren. Omdat het uitbreken 
van de Grote Oorlog voor velen een complete verrassing en 
ontgoocheling was geweest, was er meteen ook de behoefte 
om te begrijpen wat er verkeerd was gegaan. Deze was on-
getwijfeld het grootst in de Verenigde Staten en het Ver-
enigd Koninkrijk. In beide Angelsaksische landen was het 
geloof in de irrelevantie van de oorlog immers het sterkst 
geweest.

Het is precies hier dat de geboorte van Internationale Be-
trekkingen als academische discipline dient te worden ge-
situeerd. De Geopolitiek als dominant perspectief ruimde 
baan voor het ‘liberaal institutionalisme’. Hierin stonden 
niet staten en oorlogvoering centraal, maar internationale 
samenwerking en internationale organisaties als mid-
del om oorlog te vermijden. Angells inspiratie was voel-
baar, toen in 1919 een eerste leerstoel werd opgericht in 
het Verenigd Koninkrijk. Nieuwe tijdschriften zagen het 
licht, exclusief gericht op de studie van de wereldpolitiek, 
zoals Foreign Affairs en International Affairs in de jaren ‘20. 

Ook de oprichting van thinktanks zoals Chatham House in 
Groot-Brittannië en de Council on Foreign Relations in de 
Verenigde Staten pasten in deze reeks. 

Maar nog meer doorslaggevend was dat na de oorlog het 
idee van het machtsevenwicht – zo belangrijk in de Geopo-
litiek als mechanisme om stabiliteit te verzekeren – in on-
genade viel. De Amerikaanse president Woodrow Wilson 
duidde het klassieke machtsstreven van de staten en het 
voortdurend wisselende machtsevenwicht immers aan als 
de bron van wantrouwen, competitie en instabiliteit, die in 
1914 tot uitbarsting was gekomen. Hij stelde een nieuwe 
methode voor om vrede en internationale stabiliteit te ver-
zekeren: collectieve veiligheid.

In januari 1918 maakte Woodrow Wilson in zijn zoge-
naamde Veertienpuntenverklaring een dubbele diagnose, 
die uitmondde in een nieuwe manier om de wereldpolitiek 
te organiseren. 

Wat de binnenlandse politiek betreft ging Wilson er van uit 
dat ‘volken’ geen oorlog wensten, maar dat oorlogen ver-
oorzaakt werden door autocraten en militaristen. Vandaar 
de noodzaak voor de installatie van democratische politieke 
systemen en de nadruk op het principe van het zelfbeschik-
kingsrecht der volken. De redenering hierachter was dat, 
als alle regimes nationaal en liberaal-democratisch zouden 
zijn, er dan geen oorlogen meer zijn. Impliciet wordt daar-
bij dus gerekend op de kracht van de publieke opinie. 

Met betrekking tot de internationale politiek pleitte Wil-
son voor internationale organisaties, die in 1914 afwezig 
waren geweest. Vóór de oorlog was er geen enkel mecha-
nisme om vrede te verzekeren, behalve het machtseven-
wicht. Precies dit werd nu geassocieerd met een princi-
peloze machtspolitiek die vervangen diende te worden 
door een nieuw ordeningsmechanisme. Dat werd de ‘col-
lectieve veiligheid’: als iedereen de veiligheid van ieder-
een garandeerde, zo luidde de stelling, dan was er geen 
behoefte meer voor machtspolitiek en dus voor machts-
evenwicht. Om dit mechanisme van collectieve veiligheid 
te laten functioneren werd een nieuwe internationale or-
ganisatie opgericht, de Volkenbond – een soort internatio-
naal Statencongres. Macht zou zo vervangen worden door 
internationale solidariteit en verankerd in rechtsregels en 
internationale organisaties. 

Collectieve veiligheid kwam dus neer op het verzekeren 
van vrede en internationale veiligheid over de landsgren-
zen heen. Dat inspireerde denkers en politici in West-Eu-
ropa om op het eigen continent nog een stap verder te gaan 
om de eeuwigdurende oorlogvoering tussen de Europese 
landen aan banden te leggen: een federale organisatie van 
Europa. 

In 1922 lanceerde graaf Coudenhove-Kalergi zijn voorstel 
voor een Pan-europa, een federalistisch geïnspireerde orga-
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nisatie van Europa, die het continent in staat moest stellen 
op te boksen tegen de overige grote imperia, de Verenigde 
Staten, de Sovjet-Unie en het Britse Rijk. In september 
1929 stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Aristide Briand op de tribune van de Volkenbond vervol-
gens een ‘europese Federale Unie’ voor. Deze projecten 
vertolkten de visie dat het overstijgen van het politieke nati-
onalisme een waarborg zou betekenen voor het verzekeren 

van een duurzame vrede tussen de voormalige vijanden op 
het Europese continent. Tezelfdertijd zou het aanhalen van 
de onderlinge politieke en economische banden de inter-
nationale positie van de Europese landen versterken en zo 
verhinderen dat ze zouden worden opzij geduwd door de 
grote rijken van het moment, de jonge opkomende rijken 
zoals de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en het oude, 
maar nog steeds machtige Britse imperium.

Figuur 1: Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa (1922)

Figuur 2: Aantal internationale oorlogen (1816-2002) (Bron: Human Security Report 2005)
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Maar de krach van Wall Street en de daaropvolgende De-
pressie veegden deze plannen van de kaart. Etnisch nati-
onalisme, ideologische polarisering en anti-Joods racisme 
verdeelden de wereldpolitiek en doorkliefden de samenle-
vingen.

Maar de experimenten die op de Eerste Wereldoorlog ge-
volgd waren, bleken de noodzakelijke eerste bouwstenen te 
zijn geweest voor de uitbouw van het multilaterisme na de 
Tweede Wereldoorlog. Niet alleen de Verenigde naties (de 
opvolger van de Volkenbond), maar ook de Europese Unie 
en honderden andere internationale organisaties geven 
vandaag in toenemende mate de wereldpolitiek vorm. De 
afschuw voor oorlogsgeweld, die zo frappant was opgeko-
men na het einde van Eerste Wereldoorlog, blijkt ook daad-
werkelijk wortel te hebben geschoten in de hoofden van de 
besluitvormers. Als het aantal oorlogen tussen staten op 
een tijdslijn wordt geplaatst, dan blijkt inderdaad hoe hun 
aantal achteruit is gegaan, weliswaar schoksgewijs, maar 
niettemin onmiskenbaar.

Internationale rechtsregels hebben een almaar dwingender 
karakter gekregen. De Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens (1948), de Conventies van Genève (1949) 

en vele daaropvolgende internationale verdragen hebben 
de bedoeling om de onderlinge relaties tussen staten te 
sturen, maar ook om burgers te beschermen tussen de wil-
lekeur van hun regeringen.

De huidige wereldpolitiek mag dan al niet zo ver geëvolueerd 
zijn als Norman Angell in 1909 voorspeld en gehoopt had, 
ze is echter alvast zo ingrijpend veranderd dat von Clause-
witz er zich niet meer zou in herkennen. En in die evolutie 
was de Eerste Wereldoorlog een scharniermoment.
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