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De Sovjetunie was een propagandastaat. Dat 
gold evenzeer voor de periode van de Tweede 
Wereldoorlog, of, in Sovjettermen, de Grote 

Vaderlandse Oorlog, die begon op de dag van de Duitse 
aanval op de Sovjetunie: 22 juni 1941 (de twee jaar 
ervoor was een niet-aanvalsverdrag met nazi-Duitsland 
van kracht). De Sovjetpropaganda tijdens die oorlog is 
het onderwerp van een nieuw boek van Karel Berkhoff, 
senior-onderzoeker aan 
het NIOD Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies en auteur 
van Harvest of despair, een 
alom geprezen studie over 
de Duitse bezetting van 
Sovjet-Oekraïne (2004).

Pers en radio waren 
de voornaamste propa-
gandamiddelen, waarbij 
valt te bedenken dat de 
boodschap niet overal in 
gelijke mate doordrong. Er 
was schaarste aan zowel 
radiotoestellen als kranten; kranten werden bovendien 
vaak geprefereerd als brandstof dan wel toilet- of sigaret-
tenpapier, en alle radiotoestellen moesten na de Duitse 
aanval worden ingeleverd. Stalin, die er zelf nauwlettend 
het oog op hield, streefde bij de presentatie van de oorlog 
aan de eigen bevolking vooral twee, niet altijd verenig-
bare, doelen na. Hij wilde de Sovjetburgers mobiliseren, 
dat wil zeggen, ze laten doen wat hun werd opgedragen. 
Maar zeker zo belangrijk vond hij totale controle over de 
verstrekte informatie, een controle vergeleken waarbij 
zelfs de Duitse minister van propaganda Joseph Goebbels 
het nakijken had. Die controle was in Stalins ogen nodig 
om de loyaliteit van zijn onderdanen te garanderen, om 
de tegenstander geen deelgenoot te maken van militaire 
geheimen en niet te laten profiteren van verschijnselen 
als paniek of defaitisme onder de bevolking, en om de 
steun van de bondgenoten niet in gevaar te brengen. De 
controle ging zo ver, dat hij naar de mening van Berkhoff 
vaak het doel van mobilisatie belemmerde.

De bedoeling was niet de bevolking te informeren 
maar haar, geholpen door een strikte censuur, te indoc-
trineren. Absolute gehoorzaamheid en zelfopoffering 
werden geëist; een soldaat kon zich beter doodvechten 
dan zich overgeven, wat gelijkstond aan verraad. De 
thuisblijvers dienden keihard te werken en wie onvol-
doende meedeed pleegde desertie. Wantrouwen was 
er jegens krijgsgevangenen en achterblijvers op door 
de Duitsers bezet gebied. De oorlog heette patriot-

tisch te zijn, in dienst van de rodina (moederland), een 
Sovjetunie met overwegend Russische trekken, al komt 
Berkhoff tot de conclusie dat anders dan vaak is gedacht 
ook niet-Russen wel een zekere rol werd toegekend. 
Eveneens laat hij zien dat het bestaande beeld volgens 
welk werd doodgezwegen dat de joden meer dan wie 
ook te lijden hadden, enige correctie behoeft, al is het 
verschil vanuit onze perceptie misschien slechts gradueel. 

Vanzelfsprekend deugde de 
vijand niet, maar de propa-
ganda verloor daarbij maar 
al te gemakkelijk het onder-
scheid tussen ‘fascisten’ en 
Duitsers in het algemeen 
uit het oog. Agitatoren als 
Ilja Ehrenburg kregen met 
oproepen tot racistische en 
moorddadige haat tegen 
Duitsers zonder onder-
scheid alle publiciteit, tot 
er niet eerder dan in 1945 
een reprimande op volgde. 
Oorlogssuccessen werden 

breed uitgemeten, nederlagen en tegenslagen verzwe-
gen; het verslaan van de vijand was in de voorstelling 
grotendeels het resultaat van de inspanningen van het 
Rode Leger en de Sovjets onder leiding van Stalin en 
de essentiële bijdrage van de Geallieerden bleef zwaar 
onderbelicht.

Volgens Berkhoff had de Sovjetpropaganda meer 
kunnen bereiken. Het idee van een strijd voor het moe-
derland tegen moordenaars en vrijwel zonder hulp van 
buitenaf sloeg wel aan. ‘But the successes in the battle for 
hearts and minds were smaller than less tightly control-
led propaganda might have been.’ (p.277). Zo waren de 
Duitsers heel effectief met een veel minder uniforme 
propaganda. Stalins zaak werd niet zozeer gered door de 
propaganda maar door de realiteit. Het bewustzijn dat 
Hitlers regime geen draaglijk alternatief bood voor dat 
van Stalin, was voor de bevolking de belangrijkste reden 
om zich rond vaderland en leger te scharen.

Hadden veel intellectuelen het idee dat de oorlog 
het leven onder Stalin wat verlichtte, volgens Berkhoff 
wordt de notie van een ‘breathing space’ niet het door 
hem bestudeerde materiaal ondersteund: de censuur was 
strikter dan ooit (p.274). Te denken valt bijvoorbeeld aan 
de woorden van een figuur uit Boris Pasternaks roman 
Dokter Zjivago: ‘En toen de oorlog uitbrak, waren zijn 
reële verschrikkingen, zijn reële gevaren en de bedrei-
ging met een reële dood een weldaad in vergelijking met 
de onmenselijke heerschappij van de leugen.’ Pasternak 
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doelt hier echter niet op de censuur, maar op de com-
munistische ideologie (‘de dode letter’), die gedurende 
de oorlogsjaren inderdaad enigszins naar de achter-
grond verdween. Wat datzelfde onderwerp betreft is het 
onzinnig te beweren dat ‘Adherence to the Communist 
ideology precluded calling enemies poison, rats or mag-
gots’ (p.175). De communisten dachten bij tegenstanders 
misschien niet (zoals de nazi’s) in biologische, maar wel 
in hygiënische termen.

Karel Berkhoff behandelt in zijn boek een belangrijk 
onderwerp dat niet eerder op deze schaal is onderzocht. 
Het is een in aanpak ‘ouderwetse’ studie, een beschrij-
ving en interpretatie van de Sovjetpropaganda tijdens de 
oorlog, gebaseerd op een enorme hoeveelheid archief-

documenten, doorgenomen in Moskou, Kiev en elders, 
afgezien van de bestudeerde omvangrijke gepubliceerde 
literatuur. Aan theoretiseren doet de auteur niet over-
vloedig, evenmin aan modes als discours, narrative en 
dergelijke. Het onderwerp wordt uitputtend behandeld, 
ondersteund door een karrevracht aan noten (ruim 
honderd bladzijden op nog geen driehonderd bladzijden 
tekst); zozeer dat de lezer zich wel eens verliest in de de-
tails en zich dan moeilijker laat meeslepen. Maar bovenal 
is dit een solide, overzichtelijk, helder en goed geschreven 
boek.

M a r c  J a n s e n
Universiteit van Amsterdam
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Nieuwste Tijd‘Poor old Germany. 
Too big for Europe, 
too small for the 

world’, liet Henry Kissinger, 
de voormalige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse 
Zaken, zich ooit ontvallen. 
Meer recent viel een-
zelfde geluid te horen in de 
European Daily: ‘Germany 
is too small to be a global 
player, but too big to be me-
rely the first among equals 
in Europe’. Dat gegeven, en 
de overtuiging bij generaties Duitse politici en militairen 
dat daaraan iets moest worden veranderd, is voor een be-
langrijk deel de oorzaak geweest van de onbeschrijfelijke 
ellende die Europa, en in haar kielzog uiteindelijk de rest 
van de wereld, in de eerste helft van de twintigste eeuw 
heeft getroffen. 

De eenwording van Duitsland in januari 1871, 
was, grof gezegd, de oorzaak van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Beide conflicten waren pogingen van 
Duitsland een hegemoniale macht in Europa te worden. 
Daarin faalde het op catastrofale wijze en met verschrik-
kelijke gevolgen. Tegelijkertijd zou echter gesteld kunnen 
worden, dat de totale en vernietigende nederlaag van 
nazi-Duitsland in mei 1945 op termijn de gelegenheid 
bood, van Duitsland de normale, stabiele democratie te 
maken die het vandaag de dag is. Sterker nog: het land is 
niet langer ‘slechts’ de economische grootmacht op het 
continent en één van de belangrijkste economieën ter we-
reld, de laatste jaren treedt het ook politiek steeds meer 
op de voorgrond. De rol van Berlijn in de aanpak van de 

Economische crisis is wat 
dat betreft illustratief.

Hoe het zo ver heeft 
kunnen komen en hoe 
de geschiedenis van het 
moderne Duitsland zich 
de laatste grofweg 250 jaar 
heeft voltrokken, wordt 
geanalyseerd in het door 
Helmut Walser Smith 
geredigeerde, indrukwek-
kende en fascinerende 
Oxford handbook of modern 
German history. Smith 

heeft daarin een keur aan vooraanstaande historici 
bijeengebracht, die op de meest uiteenlopende manieren 
elementen van de recente Duitse geschiedenis onder de 
loep nemen, van demografie tot Holocaust en van religie 
tot de multiculturele samenleving in Duitsland.

Smith, die uitvoerig gepubliceerd heeft over het 
Duitse verleden – onder meer over de continuïteiten 
daarvan, antisemitisme, de Holocaust en protestanten, 
katholieken en joden – zet in zijn vlot leesbare en erudie-
te inleiding uiteen, waar hij in het door hem geredigeerde 
handboek het moderne Duitsland laat beginnen: 1760. 
Dit is eerder dan de meeste andere auteurs, die door-
gaans op zijn vroegst in 1800 beginnen. Hij kiest voor dat 
moment – ruim een eeuw dus voor het tot stand komen 
van de Duitse eenheidsstaat – omdat op dat moment een 
aantal ontwikkelingen in gang werden gezet die de loop 
van de Duitse geschiedenis zouden bepalen. Hij doelt 
daarmee vooral op demografie en geletterdheid. 

Rond 1760 begon de Duitse bevolking sterk te 
groeien, en ongeveer een eeuw later was ze verdubbeld. 


