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RECENSIE

bestaat geen wiskundige formule om relatief gewicht toe 
te kennen aan persoonlijke en onpersoonlijke factoren bij 
de beoordeling van historische verandering.’ Zijn conclu-
sies liggen daarom nogal voor de hand. Zo is het weinig 
verrassend te lezen dat alle twaalf ‘gedreven’ individuen 
waren en buitengewoon doelbewust. Ook het antwoord 
op de hoofdvraag ligt voor de hand. De persoonlijkheid 
van de leider speelde zeker een belangrijke rol. Elk van 
de twaalf leiders leverde ‘een unieke (en in sommige 
gevallen rampzalige) bijdrage’ aan de Europese geschie-
denis. Maar de context was niet minder belangrijk: de 
leiders ‘maakten de eeuw niet alleen, ze werden er ook 
door gemaakt’. 

Dat alles maakt Kershaws exercitie echter niet minder in-
teressant. Als kenner van de Europese geschiedenis is hij 
bij uitstek in staat vergelijkingen te maken. Zijn biografie 
van Hitler is een standaardwerk. En zijn geschiedenis van 
Europa in de twintigste eeuw is terecht veelgeprezen.

Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgezet. Allereerst 
komen de persoonlijke aspecten aan bod alsmede de 
historische omstandigheden. Aan het eind volgt een 
inschatting van de erfenis van de hoofdpersoon. ‘Het zijn 
nadrukkelijk geen minibiografieën’, waarschuwt Kershaw. 
Toch schetst hij telkens in ongeveer 35 bladzijden een 
mooi, afgerond portret van de hoofdpersoon. Hij heeft 
daarbij oog voor detail. Zoals over de obsessieve Lenin 
die stipt vasthield aan pietepeuterige regels en in woede 
kon uitbarsten als zijn keurig gerangschikte potloden 
door elkaar lagen. Of over de paranoia van Stalin die aan 
het eind van zijn leven zei dat hij niemand vertrouwde, 
niet eens zichzelf. Of over Helmut Kohls verbondenheid 
met de regio waar hij opgroeide; in zijn favoriete hotel 
in de Palts hield hij regelmatig hof aan zijn stamtafel. Of 
over Thatcher die haar grote charme kon combineren met 
een intimiderende stijl.

Het gaat Kershaw steeds om de verklaring van het speci-
fieke geval. En dan blijkt dat handelingen van individuen 
er wel degelijk toe doen. De rol van een individu is het 
grootst, zo stelt hij, tijdens crisisperiodes zoals oorlogen 
en revoluties, ‘wanneer bestaande bestuursstructuren 
ineenstorten of vernietigd worden’. In Rusland zou in 
1917 vermoedelijk sowieso een revolutie uitgebroken 
zijn. Maar alleen Lenin, met zijn politieke timing, zorgde 
ervoor dat deze eindigde in een bolsjewistische dictatuur. 
En hoewel terreur vrijwel vanaf het begin een centraal 
onderdeel van het bolsjewisme was, was het Stalin, met 
zijn giftige combinatie van ideologische toewijding en 
paranoia, die ervoor zorgde dat er zoveel miljoenen do-
den vielen. Duitsland was in de jaren dertig waarschijnlijk 
altijd naar nationalistisch rechts overgeheld, maar alleen 
Hitler kon, geobsedeerd door oorlog en antisemitisme, 
het land zo volledig de afgrond in leiden. Hij was, aldus 
Kershaw, ‘de drijvende kracht achter de grootste ineen-
storting van de beschaving in de moderne geschiedenis’. 
Ook Gorbatsjovs leiderschap werd gevormd door de 
omstandigheden. Begin jaren 1980 was de Sovjet-Unie 
zowel politiek als economisch verzwakt. Maar wie anders 
dan deze laatste Sovjetleider had kunnen toezien op de 
vreedzame ontbinding van Lenins nalatenschap en het 
herstel van de democratie in Oost- en Midden-Europa?

PERSOONLIJKHEID EN MACHT

Het mooiste portret in het boek is misschien dat van 
Churchill. In de jaren 1930 was de Tory-politicus een 
buitenstaander geworden in zijn partij, onder meer 
door zijn scherpe waarschuwingen voor het gevaar van 
nazi-Duitsland. De karaktertrekken die hem tot dan 
toe parten hadden gespeeld – zoals zijn uitbundigheid, 
opstandigheid en emotionele patriotisme – kwamen in 
mei 1940, toen zijn land aan de afgrond stond, ineens van 
pas. Zijn rol was beslissend. De minister van Buitenlandse 
Zaken, Lord Halifax, pleitte voor onderhandelingen met 
Duitsland om de oorlog te beëindigen. Churchill wilde 
doorvechten en slaagde erin het kabinet te overtuigen. 
Kershaw schrijft: ‘Er zijn maar weinig voorbeelden waarin 
de invloed van persoonlijkheid op een beslissing met 
vitale gevolgen zo duidelijk is. […] Zonder hem [Churchill] 
zou de geschiedenis er anders uit hebben gezien.’ Onder 
de meest waarschijnlijke alternatieve premier, Halifax, 
zou Groot-Brittannië waarschijnlijk een Duitse satelliet 
zijn geworden.

Tot slot een opmerking over de vertaling van het boek. 
Daar zijn nogal wat foutjes in geslopen. Soms zijn zinnen 
onbegrijpelijk omdat er woorden ontbreken. En af en toe 
lijkt de vertaalmachine op hol geslagen. Zo schrijft Kers-
haw dat Churchill na de machtsovername van Hitler in 
1933 zijn haat tegen het bolsjewisme opzijzette en pleitte 
voor een alliantie met de Sovjet-Unie ‘om verzoening te-
gen te gaan en oorlog te voorkomen’. Als – in plaats van 
‘verzoening’ – uit het origineel het woord ‘appeasement’ 
was overgenomen, zou de tekst minder raadselachtig zijn 
geweest. Dat is jammer want Persoonlijkheid en macht 
is een erudiete en onderhoudende studie: de recente 
Europese geschiedenis verteld aan de hand van twaalf 
puntige portretten.

J.W.L. Brouwer, Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis Nijmegen

‘Persoonlijkheid en 
macht is een erudiete en 
onderhoudende studie’

Politieke leiders die 
het moderne Europa 
veranderden

Auteur  Ian Kershaw
Uitgever  Het Spectrum, 

Amsterdam (2022)
Omvang 524 blz
Prijs  € 39,99
ISBN   9789000378067

Maken politieke leiders de geschiedenis of worden zij door de geschiedenis gemaakt? 
Is persoonlijkheid belangrijk bij het uitoefenen van macht? Of drijven individuen 
slechts mee op de golven van de politieke, sociale en economische omstandigheden? In 
Persoonlijkheid en macht. Politieke leiders die het moderne Europa veranderden probeert 
de Britse historicus Ian Kershaw een antwoord te geven op deze klassieke vraag. 

10 Downing Street, 16 maart 1953. De Joegoslavische president 
Josip Broz Tito ontmoet de Britse premier Winston Churchill 
(Foto: Alamy)
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Hij doet dit aan de hand van twaalf Europese leiders 
in de twintigste eeuw: Lenin, Mussolini, Stalin, 
Hitler, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Franco, 

Tito, Thatcher, Gorbatsjov en Kohl. Zes dictatoren, vijf 
democratisch gekozen leiders en één – Gorbatsjov – die 
hoewel afkomstig uit een communistisch regime, zijn 
land ingrijpend trachtte te hervormen. Margaret Thatcher 
is de enige vrouw in de rij. Dat weerspiegelt het feit dat 
politiek in de vorige eeuw voornamelijk het domein van 
mannen was.

De keuze van het twaalftal was niet gemakkelijk. Omdat 
de auteur zich tot Europeanen wilde beperken, viel 
bijvoorbeeld president Franklin Roosevelt af ondanks 
diens rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook iemand 
als bondskanselier Willy Brandt kwam niet in aanmer-
king omdat Kershaw vooral wilde kijken naar de rol van 
personen op cruciale veranderingsmomenten. De lezer 
kan vrede hebben met de keuze. Meer vragen roepen 
de vergelijkingen in het boek op. Kan een dictatuur als 
Hitler-Duitsland wel naast een democratie als Churchills 
Verenigd Koninkrijk worden gelegd? En is – om bij het 
VK te blijven – de existentiële crisis van mei 1940, toen 
Churchill aan de macht kwam, wel vergelijkbaar met de 
economische problemen die Thatcher aantrof toen zij in 
1979 aantrad als prime minister? Kershaw geeft toe: ‘Er 


