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1. Inleiding1.

De teloorgang van belangrijke staten, rijken of perioden uit het verleden heeft vanouds een
ietwat macabere aantrekkingskracht uitgeoefend op zowel historici als hun lezers en toehoorders. Edward Gibbon (1776) is misschien wel het klassieke voorbeeld in dit opzicht, maar
ook meer recente schrijvers werden door het fenomeen gefascineerd2. Zowel in de historiografie als in de literaire fictie blijken auteurs een vaak nostalgische voorkeur te hebben voor
tijdperken en staten die, eens bepalend voor de samenleving, in de mist van de geschiedenis
verdwenen. Verwonderlijk is die voorkeur niet, want de nasleep verschafte tijdgenoten
meestal weinig reden tot voldoening. En dat laatste is zeker waar voor de ondergang van de
Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie, die vooral tijdens het Interbellum aanleiding gaf tot
een uitgebreide nostalgische bellettrie van hoog niveau3. In de latere historiografie van na de
jaren vijftig, was een nostalgisch element minder evident, maar beslist niet afwezig.
Toen iemand - al in 1859 - meende dat de Habsburgse Monarchie alle kenmerken van een
zinkend schip vertoonde, antwoordde de toen 25-jarige Lord Acton: “I am afraid I am
partisan of sinking ships”4. Ofschoon hij het einde van de Monarchie niet meemaakte - hij
stierf in 1902 - hield deze waarlijk Europese historicus die staten voor de beste, waarin vele
rassen en nationaliteiten als gelijken samenwoonden. De Dubbelmonarchie was, volgens hem,
de veelvolkerenstaat bij uitstek. In zijn optiek waren de problemen die het nationalisme
trachtte op te lossen fictief en afgeleid van lege theorieën. Nationalisme was noch geïnteresseerd in het geluk en de vrijheid van het individu, noch was het in staat om het culturele
niveau van de mensheid op een hoger plan te brengen. Die afkeer van nationalisme, racisme
en etatisme bezorgde Lord Acton aanvankelijk weinig populariteit, maar naarmate het
geestelijke klimaat in Europa de verschrikkingen van de periode 1914-1945 te boven kwam,
werd de waarde van zijn inzicht duidelijk5.
Met een veelheid van talen en volkeren, gelegen op de grens van de twee grote Europese
beschavingsgebieden – die van West- en Oost-Europa – met drie staten, elk weer verdeeld in
semiautonome landstreken en verbonden door ingewikkelde dynastieke, politieke, economische en militaire banden, leek de Dubbelmonarchie welhaast een voorloper van de Europese
Unie. Ongetwijfeld zal dit ertoe bijdragen dat onze blik op de geschiedenis van de laatste
decennia van haar bestaan een andere is dan die in de zienswijze van historici uit het Interbellum. Toen streefden de nieuwe staten van het Donaubekken er naar een eigen geschiedenis en
legitimiteit te creëren, die weinig ruimte overliet voor een rijk dat tot een voltooid verleden
tijd leek te behoren. De Europese ontwikkeling van na 1950 liet historici op een andere, meer
positieve manier naar de oude Monarchie kijken, waarbij vergelijkingen voor de hand lagen.
Bij alle oppervlakkige gelijkenis moet echter wel bedacht worden dat de ontwikkelingen in
Europa van de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw op fundamentele wijze
verschillen van de premoderne configuratie waaruit de Dubbelmonarchie ontstond en waaraan
zij zich nimmer kon ontworstelen. Dat maakt iedere vergelijking tot een uiterst hachelijke
zaak.
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Een staatsvorm die verscheidene volkeren omvat, die bewust een eigen culturele identiteit als
natie nastreven, maar die geen overkoepelende staatsidentiteit kent, vormt gezamenlijk een
veelvolkerenstaat. Daarmee is het echter nog geen supranationale staat. Een supranationale
politieke entiteit gaat uit van een juridische en grondwettelijke organisatie van de samenstellende delen6. Daarvoor was in Cisleithanië – de Westelijke rijkshelft van de Dubbelmonarchie – hoogstens een pril begin voorhanden dat nooit volledig tot wasdom kwam. In
Hongarije ontbrak zelfs die aanzet. Anderzijds, evenals de staten in de huidige Unie hadden
de beide rijkshelften een eigen parlement, een eigen grondwet en waren ze in wezen
soeverein. In beide gevallen ging het om het vrijwillig7 uit handen geven van bepaalde
soevereine rechten aan een groter en overkoepelend staatkundig geheel, in ruil voor gezamenlijke rechten. Die overeenkomst gaat echter gepaard aan zo veel verschillen, dat ook op dit
ene punt iedere vergelijking ten minste onvolledig is.
* De stelling.
Afgezien van – meestal mank gaande – vergelijkingen met eerdere of latere ontwikkelingen,
blijft de meest essentiële vraag die historici zich in de afgelopen honderd jaar gesteld hebben,
die naar de oorzaken van het plotse, vrijwel volledig verdwijnen van een monarchie, die gedurende meer dan vierhonderd jaar Centraal-Europa had gedomineerd. Werd die ondergang in
eerste instantie veroorzaakt door interne spanningen en disfunctioneren, of werd de Habsburgse Monarchie vermorzeld door de gevolgen van een fataal uit de hand gelopen conflict, in
casu de Eerste Wereldoorlog? Over het antwoord op deze vraag lopen de meningen sterk
uiteen. Zo kon de Monarchie in de eerste decennia na haar verdwijnen op weinig sympathie
rekenen. In 1918 had het nationalisme gezegevierd en de oude Monarchie werd gezien als een
achterhaalde constructie, een gevangenis van naties, respectievelijk als een obstakel om de
Grootduitse eenheid te realiseren.
De stelling dat het Rijk ten onder was gegaan aan intern falen en meer specifiek, aan zijn
onderdrukking van naar vrijheid en onafhankelijkheid snakkende volkeren, lag in het verlengde van die opvatting. Er was echter niet veel tijd voor nodig om vast te stellen dat de
successiestaten niet aan de hoge verwachtingen van de overwinnaars van 1918 voldeden en
onder invloed van de gebeurtenissen die zich tussen 1933 en 1945 afspeelden, ontstond – eerst
in Amerika, later ook in Europa – een andere, meer positieve, beeldvorming over de Habsburgse Dubbelmonarchie. Terwijl Europa vanaf de jaren vijftig naar integratie streefde, kon
ook een verdere opwaardering van de multinationale Habsburgse Monarchie niet uitblijven.
Sommige auteurs meenden dan ook dat haar deconfiture nauwelijks of geen interne oorzaken
had, maar uitsluitend te wijten viel aan haar nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. En de
schuld van die oorlog – zo meende Fritz Fischer in 1961 – lag niet zozeer bij OostenrijkHongarije, maar vooral bij Duitsland8. Die Duitse schuld aan de oorlog echter, werd later,
door onder anderen Christopher Clark, sterk afgezwakt9. Na 1970 kwam de idee naar voren
dat de oorzaken van de turbulente geschiedenis tussen 1914 en 1945 en van het nationaalsocialistische fenomeen in het bijzonder, eerst en vooral gezocht moesten worden in het
Duitse verleden. Die interpretatie, het krachtigst verwoord door Hans-Ulrich Wehler, stelde
dat de Duitse geschiedenis een van de andere Europese staten afwijkend pad had gevolgd, dat
uiteindelijk in de nationaal-socialistische staat uitmondde10.
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Na 1980 kwam deze Sonderwegthese onder vuur te liggen van – bien étonnés de se trouver
ensemble – zowel linkse Britse, als conservatief-nationale Duitse historici11. Er bleek geen
sprake van een algemeen Europees pad van historische ontwikkeling; iedere staat had zijn
eigen bijzondere weg gevolgd. Als de idee dat de Duitse ontwikkeling al vanaf 1848 en zeker
sinds Bismarck, een verkeerde weg had ingeslagen ter discussie stond en indien die geschiedenis niet zoveel anders was geweest dan die elders in West-Europa, zou dat dan niet tevens
gelden voor Oostenrijk-Hongarije? Was de Monarchie dan niet eveneens een normale politieke entiteit geweest, die zonder Wereldoorlog haar bestaan nog vele jaren had kunnen
voortzetten?
Door een aantal historici werden die vragen bevestigend beantwoord. Zij wezen op de
verbazingwekkende cohesie die de Monarchie tentoonspreidde, maar anderen beklemtoonden
juist de instabiliteit van het Rijk dat niet in staat bleek een calamiteit van enige omvang te
overleven. Zij zagen in de nederlaag van 1918 niet meer dan de genadestoot, die de val van
het keizerrijk versnelde.
In de stelling die ik in de hierna volgende hoofdstukken zal verdedigen, spelen de processen
de van modernisering binnen de Habsburgse Monarchie een belangrijke rol. Het is een vanzelfsprekendheid dat de desintegratie van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie plaats
vond op het moment dat de middelpuntvliedende krachten, die op haar werden uitgeoefend,
groter waren dan de middelpuntzoekende krachten, die haar bijeen hielden12. Die stelling
luidt:
De middelpuntvliedende krachten die op de Monarchie werden uitgeoefend – hoewel op zich
niet erg sterk – namen door de modernisering van het Rijk in belang toe. De middelpuntzoekende krachten waren al vanaf het ontstaan van de Monarchie zwakker dan die van de meeste
andere Europese staten. Ondanks pogingen de cohesie te versterken, namen de centripetale
krachten na circa 1880, eveneens als gevolg van de modernisering, op alarmerende wijze af.
De instabiliteit, die hieruit resulteerde was de reden dat de Habsburgse Monarchie een grote
calamiteit niet kon overleven.
Het was dus in de eerste plaats de zwakke en afnemende interne cohesie die de Monarchie
fataal werd en pas in tweede instantie de eveneens zwakke, maar wel in sterkte toenemende,
centrifugale krachten, die op haar werden uitgeoefend. Zowel de verzwakking van de ene, als
de groei van de andere kracht vond haar oorsprong in de modernisering waaraan de gehele
samenleving bloot stond – zij het niet overal in gelijke mate – maar waarvan de effecten door
de politieke elite goeddeels werden genegeerd. Hoewel de middelpuntvliedende krachten die
op Oostenrijk-Hongarije werden uitgeoefend bij verscheidene historici een prominente plaats
innamen en door de meesten van hen als relatief gering werden omschreven, werden de
middelpuntzoekende krachten en daarmee de cohesie van het Rijk, veel minder frequent
kritisch geanalyseerd. Een analyse van beide krachten geeft – mijns inziens – juist een
scherper inzicht in de relatieve stabiliteit van een staatkundige organisatie als de Habsburgse
Monarchie. Beide tezamen, in combinatie met, en als gevolg van de modernisering kwamen
als zodanig niet eerder expliciet ter sprake in de historiografie.
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De bindende krachten van Oostenrijk-Hongarije waren anationaal. Daar waar persoonlijke
rechten gewaarborgd waren, zouden groepsrechten niet alleen overbodig zijn, maar zelfs de
persoonlijke vrijheden aantasten. Dat was niet alleen de kern van het zogenaamde Oostenrijkidee, het was evenzeer onderdeel van het liberale credo. Etniciteit en groepsrechten werden in
de Habsburgse staatsopvatting lange tijd ontkend. Op zich genomen was dat niet anders dan in
de Verenigde Staten of Australië, maar de Dubbelmonarchie was nu eenmaal geen
immigratieland waar nieuwkomers geen territoriale rechten konden doen gelden op grond van
een bepaalde etnische afkomst (oorspronkelijke bewoners uitgezonderd). Vanouds gevestigde
volkeren in hun eigen woongebieden konden dat wel. Etnische groepsrechten werden steeds
belangrijker en de ontkenning ervan steeds moeilijker, naar mate de modernisering effect
kreeg.
Dynastieke trouw en de maatschappelijke positie van de Kerk waren de belangrijkste traditionele bindende krachten, die voor een premoderne staat voldeden, maar die voor een
moderne mogendheid absoluut onvoldoende bleken. Een bloeiende economie versterkte
enerzijds de onderlinge binding van de bevolking, maar was anderzijds de motor van de
modernisering. Die modernisering creëerde een ontwortelde stedelijke massa, voor wie
traditionele bindingen van steeds minder belang werden. Voor haar emancipatie identificeerde
zij zich met nieuwe ideeën en ideologieën als nationalisme, socialisme, klassenstrijd en
antisemitisme13. Die bonden de massa wel met taal-, `ras`- en klassegenoten, maar niet met de
samenleving als zodanig en al helemaal niet met de staat. Een staatspatriottisme dat nationalistische gevoelens had kunnen absorberen en de staat had kunnen versterken, bestond niet
buiten een kleine kring.
De traditionele cohesie werd in de Dubbelmonarchie door die nieuwe ideeën en ideologieën
ondergraven en uitgehold zonder dat een nieuwe, moderne cohesie daarvoor in de plaats
kwam. Modernisering was nauw verbonden met zowel etnisch nationalisme als met democratische ontwikkelingen. De Amerikaanse socioloog Andreas Wimmer stelde: “Modernity rests
on a basis of ethnic and nationalist principles”14 en iets verder: “modernity is structured by
ethnic and nationalist principles because the institutions of citizenship, democracy, and
welfare are tied to ethnic and national forms of exclusion”15. In de gemoderniseerde delen
van de Habsburgse Monarchie identificeerde een groeiend segment van de bevolking zich
eerst en vooral met de eigen etnie: Austro-Duits, Tsjechisch, Magyaars, Pools, etc. Vrijwel
het gehele verenigingsleven, alle politieke partijen en alle organisaties voor onderlinge hulp
waren exclusief mononationaal16. Alleen de sociale wetgeving was bovennationaal en gold
voor alle inwoners, ongeacht hun nationaliteit, maar hoewel die wetgeving tot de beste in
Europa behoorde, was zij nog van relatief weinig betekenis. De modernisering veroorzaakte
en versterkte de etnisch-nationale bewustwording, maar niet de multinationale staat, want die
had geen greep op de nieuwe instellingen. Het resultaat was dat demos en ethnos met elkaar
verstrengeld raakten17. Van multinationale verhoudingen was in de Dubbelmonarchie alleen
sprake bij delen van de culturele, economische en politieke elite, in de rest van de samenleving overheerste tolerantie. Volgens de Britse, aan UCLA docerende socioloog Michael
Mann impliceert dat begrip dat gevoelens van vijandigheid ten opzichte van de out-group
worden onderdrukt18. In de premoderne omstandigheden waarin grote delen van de Mon-
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archie nog verkeerde, leverde die onderdrukking weinig moeilijkheden op, maar in de
gemoderniseerde landsdelen werden vijandelijke gevoelens juist aangewakkerd en verdween
de tolerantie.
Elders in Europa had de modernisering dezelfde effecten, maar daar konden nationalisme of
socialisme gebruikt worden om de staat te versterken, of zelfs een nieuwe op te bouwen.
Traditionele en moderne bindmiddelen versterkten elkaar in de meeste gevallen en versterkten
de staat. Daardoor kon Duitsland de schok van de nederlaag in 1918 doorstaan zonder dat de
eenheid van het land ernstig in gevaar kwam. In Rusland werd de traditionele cohesie vervangen door een vorm van socialisme, die de bevolking een beloftevolle toekomst voorspiegelde en daarmee het volk aan zich en daarmee aan de staat wist te binden. Toen, naar
veel later bleek, de Sovjetstaat die schone beloften niet kon waar maken, raakte het
communisme in diskrediet en verloor zijn bindende kracht. Daarmee had de Sovjetstaat
afgedaan en viel in stukken uiteen, op vergelijkbare wijze als de Dubbelmonarchie zeventig
jaar eerder. In de Dubbelmonarchie verzwakten de oude en de nieuwe vormen van cohesie
elkaar, waardoor de staat geen samenhang kon creëren
Na een overzicht van de stand van het historische debat over de laatste decennia van het
bestaan van de Habsburgse Dubbelmonarchie en haar val, zal ik in de volgende hoofdstukken
allereerst de economische ontwikkeling, de bron van de modernisering van de Monarchie, ter
sprake brengen. Staatkundige ontwikkelingen, in het bijzonder de verhouding tussen de beide
Rijkshelften, zullen daarna aan de orde komen. In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende cohesiefactoren geschetst worden en de rol die de belangrijkste sociale groeperingen daarin speelden. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de ontbrekende, of in het
beste geval ontoereikende middelpuntzoekende krachten. Vervolgens zal de daaruit voortkomende instabiliteit van de Monarchie belicht worden. Ook de vergeefse pogingen haar te
hervormen en de voorstellen daartoe die vanuit de verschillende politieke richtingen werden
opgesteld, zullen daar deel van uitmaken. In de twee daarop volgende hoofdstukken zal de
Eerste Wereldoorlog ter sprake komen, waarbij het laatste de uiteindelijke desintegratie zal
weergeven en de onmiddellijke nasleep ervan, vooral voor wat betreft Hongarije. Het geheel
zal afgesloten worden met een samenvatting en conclusie.
Gezichtspunten van internationale politieke aard zullen bij de uitwerking van de stelling
minder op de voorgrond treden. Voor alle grote mogendheden gold dat na de jaren 1880
overwegingen van buitenlandse politieke aard in de besluitvorming zeker een belangrijke,
maar geen exclusief overheersende rol meer speelden. Met de emancipatie van steeds nieuwe
massagroeperingen verschoof het Primat naar de Innenpolitik. Het probleem van de Habsburgse politieke elite was nu juist dat zij die ontwikkeling niet goed begreep en haar negeerde.
Het Hof, de aristocratie, de k.k. en k.u.k-instanties zagen in de dynastie, haar macht en haar
internationale status, de raison d' être van de drie Oostenrijks-Hongaarse staten, maar toch
werd haar buitenlandse politiek goeddeels gevoerd als reactie op interne ontwikkelingen, respectievelijk uit vrees voor interne repercussies.
Maatschappelijke ontwikkelingen, waarop politieke krachten niet of onvoldoende reageerden,
geven daarom – naar mijn overtuiging – een betere verklaring voor een zo complexe
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gebeurtenis als de volledige teloorgang van die oude staatkundige formatie. Economische en
sociale aspecten speelden een veel grotere rol dan uit een zuiver politiekhistorische, vaak
sterk op het buitenlands beleid gerichte, benadering zou blijken. Dat is dan ook de reden dat
in het volgende betoog de modernisering als factor in de ondergang van de Monarchie een
centrale plaats zal innemen. Het begrip ‘modernisering’ zal hier echter niet gebruikt worden
in de betekenis van een historische ontwikkelingstheorie die in verband zou staan met een
bepaalde combinatie van Europese, of westerse normen en waarden en die zouden resulteren
in een ontwikkelingsmodel. De term zal hier alleen worden gebruikt als een verzamelbegrip
voor de combinatie van snelle economische, politieke, sociale en culturele veranderingen die
plaats vonden in Europa als gevolg van de Franse en van de Industriële Revoluties.
* Gebruik van termen en geografische benamingen.
Enige algemene opmerkingen mogen dienen ter verduidelijking van door mij gebruikte
termen en aardrijkskundige benamingen. In het onderstaande zal sprake zijn van een lijn, die
de grens vormde van het gebied tot waar de modernisering tot 1914 duidelijk effecten
sorteerde, namelijk ten westen van de lijn Triëst-Boedapest-Brünn. Oostelijk van die lijn was
van modernisering nog nauwelijks sprake. Het zal duidelijk zijn dat deze lijn een imaginaire
is, die niet absoluut genomen mag worden en die in werkelijkheid een grillig, onregelmatig
verloop had. Zo ligt Mährisch Ostrau strikt genomen ten oosten van die lijn, terwijl dat nu
juist een belangrijk modern mijnbouwcentrum was. Ik had de lijn in Troppau kunnen laten
eindigen, maar dat zou grote delen van Noord-Hongarije (het huidige Slowakije) insluiten,
wat niet de bedoeling was. Bovendien was Troppau een onbetekenend plaatsje en Brünn een
bekend industrieel centrum.
Het gebruik van aardrijkskundige benamingen verdient een korte toelichting. Voor steden en
landstreken heb ik de historische Nederlandse benaming gebruikt voor zover courant, anders
de Duitse. Vandaar Praag, Brünn en Lemberg en niet Praha, Brno en Lvov (of L`viv). Alleen
waar die historische benaming tot onbegrip zou leiden of de plaats tegenwoordig slechts
bekend is onder een andere, nieuwe naam, zal ik die laatste tussen haakjes vermelden, zoals
Preßburg (Bratislava). De benaming Oostenrijk komt noodgedwongen voor in vele betekenissen. Vóór 1867 werd daaronder het gehele keizerrijk verstaan. Na dat jaar werd de term
officieus wel gebruikt voor de Westelijke Rijkshelft, maar werd pas in 1917, kort voor het
einde der Monarchie, officieel. Tot dan toe had die Rijkshelft eigenlijk geen naam en werd
aangeduid als 'de koninkrijken en landen vertegenwoordigd in de Rijksraad'. Ik zal daarom
vaak, maar niet altijd, de voorkeur geven aan de duidelijke, maar wat gekunstelde, benamingen Cis- en Transleithanië (het riviertje de Leitha vormde in de buurt van Wenen over een
geringe afstand de grens tussen beide Rijkshelften).
Het huidige Oostenrijk zal ik aanduiden als 'Republiek Oostenrijk' wanneer het gaat om dat
gebied na 1918. Vóór dat jaar zal ik de term Alpenlanden (inclusief Opper- en Neder-Oostenrijk) gebruiken, hoewel die niet exact hetzelfde gebied omvatte: immers het Burgenland
behoorde niet tot de Alpenlanden (maar tot Hongarije) en Zuid-Tirool en delen van het
huidige Slovenië wel (maar weer niet tot de latere Republiek). Feitelijk heeft de term
Oostenrijk natuurlijk alleen betrekking op de Habsburgse dynastie, zoals moge blijken uit het
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gevleugelde gezegde Belli gerunt alii, tu felix Austria nube. Landen gaan nu eenmaal geen
huwelijkscontracten aan, leden van vorstenhuizen wel. Het is opmerkelijk dat sommige
schrijvers (bij voorbeeld Paul Kennedy) deze historische benamingen soms onjuist
interpreteerden en daardoor tot vreemde conclusies komen19.
De naam Tsjechoslowakije werd in de eerste jaren van zijn bestaan – tot 1923 – geschreven
als Tsjecho-Slowakije en diezelfde spelling werd ook gebruikt in de jaren 1938-`39 en 19901992. Wanneer het gaat over dat land in die jaren zal ik zoveel mogelijk ook die spelling
gebruiken.
Ook onjuiste implicaties van juiste benamingen kwamen voor. Bohemen heette in het
Tsjechisch Čechy, wat ertoe kon bijdragen dat Duitstalige Bohemers, die 35% van de
bevolking uitmaakten, als vreemdelingen konden worden beschouwd die men uiteindelijk
etnisch kon ‘zuiveren’. Een soortgelijk verschil treft men aan in Hongarije, waardoor ieder die
geen Magyaar was als onvolledig staatsburger kon worden gezien. Ik zal de term Magyaars
steeds gebruiken voor diegenen wier moedertaal Hongaars is, Hongaren zijn dan alle inwoners van het land, ongeacht hun taal. Specifiek zijn dan weer Hungaro-Duitsers, HungaroRoemenen of Slowaken. De term Europa zal vrijwel altijd gebruikt worden voor het WestEuropese beschavingsgebied, waartoe ook Polen, Kroatië en Slowakije behoren, maar niet
Roemenië, Bulgarije, Servië of Rusland, die tot het Oost-Europese of Byzantijnse
beschavingsgebied behoren. Delen van deze staten behoren dan weer tot een rafelrand tussen
beide beschavingsgebieden. Wanneer gesproken zal worden over Centraal of Midden-Europa,
respectievelijk Oostelijk Centraal-Europa, wordt daarmee alleen de topografische ligging
bedoeld. Beide gebieden behoren tot het West-Europese beschavingsgebied. Bovendien werd
de term Mitteleuropa soms gebruikt om een door Duitsland te overheersen gebied aan te
duiden. Vanzelfsprekend laat dat onverlet dat er tussen de verschillende delen van WestEuropa geringe culturele verschillen bestaan.
In wat volgt zal diverse keren sprake zijn van dominante, heersende of hegemoniale volkeren,
in casu de Austro-Duitsers, de Magyaren en in mindere mate de Polen en de Italianen. Voor
het goede begrip: in werkelijkheid bestonden er geen dominante, heersende nationaliteiten in
de Dubbelmonarchie. Er waren alleen heersende klassen, standen, belangengroepen, instellingen en beroepen. Magyaarse landarbeiders, Duitse mijnwerkers, Poolse paupers en Italiaanse bootwerkers hadden niet meer macht en invloed dan hun Tsjechische, Roetheense,
Kroatische of Roemeense collega`s. Binnen de heersende elite namen Duitsers en Magyaren
en aan hen geassimileerden wel veruit de belangrijkste plaats in en velen van hen identificeerden zich in toenemende mate met hun nationaliteit.
Tot slot een opmerking over de veel gebruikte adjectieven stabiel en labiel. Stabiliteit en
labiliteit zijn geen absolute begrippen en komen steeds voor in combinatie met elkaar: een
stabiele staat heeft ongetwijfeld ook labiele elementen en het omgekeerde is evenzeer waar.
Wanneer middelpuntvliedende krachten toenemen, maar nog steeds geringer zijn dan
afnemende middelpuntzoekende krachten, ontstaat instabiliteit en op het moment dat die
laatste krachten geringer zijn dan de middelpuntvliedende, vindt per definitie desintegratie
plaats. Een verandering van de externe of interne omgeving van een staat kan zijn relatieve
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stabiliteit versterken of verzwakken. Daarnaast kan een staat stabiel of labiel genoemd worden
in vergelijking tot andere staten. Door haar heterogene samenstelling was de Habsburgse
Monarchie altijd al minder stabiel in vergelijking tot de meeste andere Europese staten.
Ondanks maatregelen – zoals de Pragmatieke Sanctie – stonden haar territoriale integriteit en
zelfs haar voortbestaan verscheidene keren ter discussie. Met of zonder bondgenootschappelijke steun echter, bleken de stabiele elementen steeds ruim te overheersen. Labiel werd de
Monarchie pas toen haar interne status quo wijzigde als gevolg van de effecten van de
modernisering op de samenleving, zonder dat zij haar bestuurswijze of staatsfilosofie daaraan
aanpaste, terwijl tergelijkertijd de Europese constellatie in haar nadeel veranderde. Na haar
grote overwinning op Napoleon was de Monarchie steeds sterker op die Europese constellatie
aangewezen. Die status quo had wel een lange, maar niettemin beperkte houdbaarheid.

9
2. Het Debat.

Weinig Europeanen zijn zich er vandaag-de-dag nog van bewust dat zich ooit, nog maar net
honderd jaar geleden, tussen de Rijn in Zwitserland en de Dnjester, diep in de huidige
Oekraïne en van Montenegro in de Balkan tot aan de Weichsel in Polen, een rijk uitstrekte
met meer dan vijftig miljoen inwoners en waar elf verschillende talen werden gesproken. Een
rijk bovendien, dat gedurende vierhonderd jaar een belangrijke stempel drukte op de politieke
en culturele ontwikkeling van Europa. De meest voor de hand liggende verklaring voor dat
gebrek aan kennis, ligt in het feit dat de Habsburgse erfenis in het nationalistische Europa van
de jaren na 1918 geen hoeder had. Vanaf dat jaar tot na het midden van de twintigste eeuw
eisten de pseudo-nationale successiestaten alle aandacht voor zich op en verwezen zij hun
eigen Habsburgse verleden als een afgedane zaak uit een voltooid verleden tijd naar de
mestvaalt van de geschiedenis. Niet één staat, zelfs niet de Eerste Oostenrijkse Republiek,
wierp zich op als erfgenaam van zijn politieke of zelfs van zijn culturele nalatenschap.
Bovendien gaf de chaos en de ongekende fysieke en mentale ellende van de periode tussen
1914 en 1945 – die overigens voor sommige delen van Europa zelfs tot in het laatste decennium van de eeuw voortduurde – alle aanleiding tot een historisch gewetensonderzoek van
juist die periode. Voor de daaraan voorafgaande Habsburgse Monarchie bleef daardoor
weinig aandacht over. Met uitzondering van de veelal nostalgische herinneringen van lieden
die zelf een rol hadden gespeeld tijdens de nadagen van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie en die hun handelwijze wilden rechtvaardigen, was er in Europa aanvankelijk
vrijwel niemand die zich serieus bezighield met het verleden van een rijk dat opgehouden had
te bestaan20. Pas zo`n vijfendertig jaar later zou die situatie, onder invloed van vooral
Amerikaanse historici – van wie velen een Habsburgse achtergrond hadden – veranderen. Zij
waren het die, aanvankelijk alleen, maar sinds de jaren vijftig aangevuld door voornamelijk
Oostenrijkse historici, een nieuw licht wierpen op de laatste decennia van het verdwenen
Habsburgse Rijk. Daarnaast waren het vooral Britse en Franse historici, die een visie op de
verdwenen Dubbelmonarchie naar voren brachten. De belangrijksten van deze schrijvers
zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen.
Evenals het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, kwam het einde van de Dubbelmonarchie in 1918 volkomen onverwacht. Zelfs haar vijanden hadden tot in de lente van dat jaar
geen definitieve plannen ten aanzien van haar toekomst. Haar verantwoordelijke politici
deden nog tot in de zomer van 1918 hun uiterste best haar territorium zoveel mogelijk intact
te houden of zelfs uit te breiden, maar tegen de herfst had ook de politieke elite de hoop om
het Donaugebied bijeen te houden opgegeven. Ondertussen leek de toekomst van Rijk en
Monarchie voor het merendeel van de inwoners van ondergeschikt belang. Voor hen was de
vraag hoe de oorlog te overleven en hoe hem zo snel mogelijk te beëindigen essentieel; al het
andere was bijzaak. De komst van de successiestaten werd soms met enthousiasme begroet,
maar veelal overheerste apathie, of zelfs weerzin. Tijdens de Parijse vredesonderhandelingen
waren John M. Keynes en Jan Smuts vrijwel de enigen die het noodzakelijk, of in ieder geval
wenselijk achtten, dat het gebied van de oude Monarchie althans enige vorm van economische
eenheid zou behouden en dat de grenzen van de successiestaten in goed onderling overleg
vastgesteld zouden worden. De onderlinge vijandschap van de quasi-nationale successie-
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staten, samen met de ongeïnteresseerdheid, de onwil en de onmacht van de overwinnaars,
maakte iedere vorm van samengaan echter onmogelijk21. Andere visies waren vaak niet meer
dan utopieën. Zo droomde Thomáš Masaryk van een unie van de kleine staten tussen de
Noordkaap en de Middellandse-Zee en Oscar Jászi zag een Donaufederatie van alle landen
van de oude Monarchie, aangevuld met Polen en Roemenië, als ideaal22. Maar met uitzondering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië,
waren alle andere staten echter elkaars vijanden. Tijdens de vredesonderhandelingen in de
Parijse voorsteden, noch daarna, werd ook maar een enkele poging ondernomen om iets van
de voormalige eenheid van de Donaulanden overeind te houden.
Al vóór 1914 stond de kennis over de Habsburgse landen en volkeren en over de politieke
situatie van dat Rijk in de meeste Europese hoofdsteden en in Washington op een bedroevend
laag peil. Alleen in Berlijn en in Sint Petersburg was men goed op de hoogte en werd een
actief en redelijk consequent beleid gevoerd ten aanzien van Oostenrijk-Hongarije. Van alle
belangrijke politici elders, was alleen Clemenceau redelijk tot goed geïnformeerd over
Oostenrijk-Hongarije23. Dat betekende echter niet dat deze overtuigde republikein en liberaal
de Monarchie een goed hart toedroeg.
Nu was de Dubbelmonarchie een ingewikkelde staatkundige constructie, maar dat was Duitsland – waar bijna alle belangstelling naar uit ging – ook. De Dubbelmonarchie werd vaak
gezien als een Duitse bijwagen, bewoond door vreemdsoortige mensen met ongetwijfeld
onaangename eigenschappen, en niet als de staatkundige combinatie met op twee na het
grootste inwonertal van Europa. De Habsburgse politiek van haar kant, deed weinig om daar
verandering in te brengen. Parijs en Londen (om van Washington niet te spreken) lagen buiten
het Weense gezichtsveld, dat bijna uitsluitend gericht was op de directe buurstaten en vooral
op de Balkan.
Niettemin bestond er, zowel in Parijs als in Londen, wel degelijk kennis van zaken bij een
klein aantal lieden die na het uitbreken van de oorlog in 1914 dan ook een duidelijke invloed
hadden op het beleid van hun respectieve regeringen en later ook op dat van Washington. Ook
onder hen had de Monarchie echter weinig vrienden. In Parijs ging het daarbij vooral om
Louis Eisenmann, in 1869 – nog net als Fransman – geboren in de Elzas en hoogleraar in
Dijon en later aan de Sorbonne. In zijn belangrijkste werk stelde hij al in 1904:
“Elle (la Monarchie) doit remplir sa mission Européene en assurant la justice à tous les
peuples de la vallée moyenne du Danube, ou elle est condamnée à disparaître”24.
Eisenmann zag een aantal mogelijke oplossingen, die de Monarchie van de ondergang
zouden kunnen redden. Het herstel van het absolutisme zou een daarvan kunnen zijn; een
andere oplossing zou een nationale verzoening in Oostenrijk zijn, die zijns inziens echter tot
een conflict met Hongarije zou leiden. Verder zou nationale autonomie binnen een unitaire
staat, zoals destijds werd gepropageerd binnen de Oostenrijkse sociaal-democratie, de
Monarchie een nieuw elan kunnen geven. Aangezien geen van deze ontwikkelingen zich
voordeed, zag Eisenmann tenslotte geen andere mogelijkheid dan de ontmanteling van de
Monarchie. Gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen hij verbonden was aan de sectie Europe
Centrale van het Deuxième Bureau, de inlichtingendienst van het Ministerie van Buitenlandse
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Zaken, ijverde hij voor Tsjechische, Poolse en Zuid-Slavische onafhankelijkheid en werd hij
een steunpilaar voor Masaryk, Beneš en andere fundamentele tegenstanders van de Monarchie25.
Minder academisch, maar meer activistisch en daarom zeker zo invloedrijk was de Brit Henry
Wickham Steed (1871-1956), die gedurende meer dan tien jaar als correspondent voor The
Times in Wenen werkzaam was en in 1914 buitenland redacteur werd van dezelfde krant in
Londen. Vooral in die laatste functie toonde hij zich een fervent tegenstander van het Habsburgse Rijk dat hij als achterlijk, corrupt en achterhaald zag. Als antisemiet meende hij het
kapitalisme, het liberalisme en het socialisme in Oostenrijk-Hongarije als hoofdzakelijk door
joden beheerste stromingen te moeten zien. Van de 87 bladzijden die hij in zijn in 1913 verschenen boek aan de volkeren van de Monarchie wijdde, gingen er 36 alleen over de joden.
Voor een bevolkingsgroep die nog geen 5% van het totaal uitmaakte, komt dat als enigszins
buitenproportioneel voor. Ondanks het feit dat grote delen van de pers ‘joods’ waren, zouden
joodse auteurs, zijns inziens, slechts in zeldzame gevallen in staat zijn grote literatuur voort te
brengen in een “non-Jewish tongue” (sic!); de enige zeldzame uitzondering zou Heinrich
Heine zijn26.
Hoewel zulke opvattingen over joden destijds vrij algemeen waren, hoedden serieuze auteurs
zich er meestal voor die ook schriftelijk te verkondigen. Ondanks zijn negatieve opinie over
de Monarchie, meende hij (in 1913) dat het uiteenvallen van het Rijk nauwelijks zou kunnen
plaats vinden zonder een Europese uitbarsting en dat “with moderate foresight on the part of
of the dynasty its realms might outlast States and Empires apparently more firmly
constituted”. Zes jaar later, in 1919, stelde hij echter: “…It was with a sense of impending
catastrophe that I left Vienna in 191327”. De laatste uitspraak getuigt van enige wijsheid
achteraf. Evenals Eisenmann, zette Wickham Steed zich tijdens de oorlog volledig in voor de
zaak van de Tsjechische, Poolse en Zuid-Slavische emigrantenorganisaties en bepleitte hij
hun doelstellingen bij zowel de Britse beleidsmakers als bij die van andere geallieerden. Ook
na de oorlog hadden zijn ideeën een duidelijke invloed op historici in Engeland zowel als in
de Verenigde Staten28.
Al even kritisch tegenover Oostenrijk-Hongarije stond Wickham Steeds vriend, Robert W.
Seton-Watson (1879-1951). Na zijn studie in Wenen, publiceerde hij een aantal artikelen over
misstanden ten aanzien van Slowaakse en Roemeense minderheden in Hongarije onder het
pseudoniem Scotus Viator. Deze werden in 1908 uitgebreid tot een boek: Racial Problems in
Hungary. Hoewel zijn kritiek op Hongarije veelal terecht was, verzuimde hij te vermelden dat
dergelijke misstanden niet uitsluitend in Hongarije voorkwamen, maar bijna overal in Europa
schering en inslag waren, niet het minst in het Verenigd Koninkrijk zelf, waar Ieren het zeker
zo hard te verduren hadden als Slowaken of Roemenen in Hongarije. Aanvankelijk zeker niet
anti-Habsburgs, stond hij een trialistische hervorming van de Monarchie voor, waarbij de
Zuid-Slavische landen van de Monarchie dezelfde soevereine rechten zouden krijgen als
Oostenrijk en Hongarije. Zijn teleurstelling in de Monarchie naar aanleiding van de politieke
– en vervalste – Agram en Friedjung-processen, gaf hem de overtuiging dat een hervorming
van het Rijk niet mogelijk was. Vandaar zijn latere voorkeur voor onafhankelijkheid voor de
diverse Habsburgse volkeren29. De ontwikkeling van zijn denken over de Monarchie was dan
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ook niet ongelijk aan die van Eisenmann. Als vriend en liberaal geestgenoot, ondersteunde hij
Masaryk in diens politieke streven na 1914 en zette hij zich in voor de Zuid-Slavische
emigrantenorganisaties30. Hoewel zijn activiteiten niet steeds gewaardeerd werden door de
Britse autoriteiten en zijn invloed daardoor beperkt was, werd hij later in de oorlog
verantwoordelijk voor de Britse propaganda onder de bevolking van Oostenrijk-Hongarije. In
die functie was hij medeorganisator van het Congres van Onderdrukte Volkeren in Rome, dat
een sterke impuls gaf aan het onafhankelijkheidsstreven van de radicale
emigrantenorganisaties. Na 1918 beperkte hij zich tot academische activiteiten met betrekking
tot de geschiedenis van Centraal Europa en was medeoprichter van The Slavonic Review.
De ontwikkeling in het denken van Eisenmann en Seton-Watson liep vrijwel parallel met die
van de openbare mening in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. Rond het jaar
1905 vond er een omslag plaats van een neutrale tot gematigd positieve houding ten opzichte
van de Dubbelmonarchie, naar een meer negatief beeld. De troebelen in Hongarije in 1905`06, het Duitse bondgenootschap, de annexatie van Bosnië-Herzegovina in 1908, maar ook
een effectieve Servische propaganda, waren bepalend voor die ontwikkeling. Zo kon een
beeld ontstaan waarin de Monarchie werd voorgesteld als onderdrukkende macht over weerloze kleine volkeren. Seton-Watson, bijvoorbeeld, was wel sterk pro-Kroatisch, maar aanvankelijk anti-Servisch. Na een gearrangeerd bezoek aan Belgrado waar hij gefêteerd werd,
sloeg zijn mening volledig om en zag hij in Servië niet langer een primitief-barbaarse,
achterlijke staat, maar een mogelijke nucleus van een Zuid-Slavische federatie31.·. Afgezien
van algemene melancholische voorgevoelens over verval en dood in sommige werken van
Rilke, Schnitzler of Hofmannsthal – die overigens geen uitzondering vormden in de Europese
literatuur van het Fin de Siècle en de Belle Epoque – waren er vóór 1914 nauwelijks stemmen
die waarschuwden voor het op korte termijn uiteenvallen van het Rijk. Wel werd steeds
negatiever gedacht over de stabiliteit van Oostenrijk-Hongarije en werd serieus nagedacht
over te nemen maatregelen en hervormingen. Tezelfdertijd werd, buiten het Rijk, steeds meer
getwijfeld aan zijn functie binnen het Europese machtsevenwicht, maar slechts een enkele
keer werd het verdwijnen van de Monarchie als wenselijk gezien. Van dat laatste repte Josef
Redlich32, die in zijn Politisches Tagebuch melding maakte van gesprekken die hij tijdens zijn
verblijf in Londen, in 1913, voerde in academische kring, waartoe waarschijnlijk ook SetonWatson behoorde. Een aantal van deze – niet verder met naam genoemde – Britten zou de
ontmanteling van Oostenrijk-Hongarije hebben bepleit omdat de Britse politiek gebaat zou
zijn bij het ontstaan van kleine staten in Centraal Europa die – in tegenstelling tot OostenrijkHongarije – gebruikt konden worden in allianties tegen Duitsland en die gemakkelijk tegen
elkaar uit te spelen waren33. Van officiële zijde werd binnen de Entente echter pas in het
voorjaar van 1918 gesproken over een mogelijk uiteenvallen van de Monarchie. Echt
‘doemdenken’ beperkte zich tot de beleidsmakers binnen de Weense ministeries van buitenlandse zaken en van oorlog, die in de zomer van 1914 alleen in een oorlog het allerlaatste
redmiddel zagen voor de Monarchie, maar die door hun ideeën in praktijk te brengen het
tegendeel bereikten.
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* Beeldvorming en beoordeling van de Habsburgse Monarchie tijdens het Interbellum.
Vooral tijdens het Interbellum beschouwden veel Tsjechische en andere Slavischtalige auteurs
en historici (zo bijvoorbeeld Jan Opočenský34) de Dubbelmonarchie als een “gevangenis van
naties” waar de legitieme eisen van de bevolking werden genegeerd en de natie werd onderdrukt. De Habsburgse heerschappij over de verschillende volkeren was volgens sommigen
onder hen een duister interregnum geweest tussen een meestal mythisch, maar ongetwijfeld
groots verleden en een beloftevolle nationale toekomst, waarin de eigen natiestaat zijn historische bestemming in vrijheid zou vinden. De Monarchie was in hun visie ten onder gegaan
aan de nationale bewustwording en de impliciet of expliciet uitgesproken wil tot onafhankelijkheid van haar diverse volkeren. Duitstalige auteurs daarentegen, waren eerder van mening
dat er weinig mis was geweest met Oostenrijk-Hongarije. Zij zagen vooral de nederlaag van
1918 als belangrijkste oorzaak van de desintegratie, terwijl daarnaast (afhankelijk van `sschrijvers fobie) ook Hongaren, nationalisten, socialisten en vrijmetselaars medeverantwoordelijk werden gehouden. Deze redenering is vooral terug te vinden in de meestal
nostalgische herinneringen van hoge beambten en k.u.k.-officieren, die hun vergane wereld en
vaak ook hun eigen optreden daarin, trachtten te verdedigen35. Ook in de grote Duits- en
Hongaarstalige literatuur van na 1918 werd het verdwenen Habsburgse Rijk op soms
nostalgische, dan weer ironische, maar vrijwel altijd op positieve wijze beschreven.
Veel Oostenrijkse historici, zoals Heinrich von Srbik (1878-1951) en zijn leerlingen, richtten
zich liever op Grootduitse dan op specifiek Oostenrijkse, of Habsburgse thema`s en legitimeerden daarmee de Anschluß van 1938 op soortgelijke wijze als Tsjechische auteurs dat na
1918 hadden gedaan ten aanzien van hun nieuwe republiek. Een aantal van hen had al voor
1938 nazisympathieën, en velen sloten zich na dat jaar aan bij de NSDAP. Na 1945 werd de
nauwe band met Duitsland een taboe en werd Oostenrijk gepresenteerd als Hitlers eerste
slachtoffer. Pas zo`n tien jaar later probeerde een nieuwe generatie de Oostenrijkse Republiek
een historisch gefundeerde eigen identiteit te geven36. Het probleem was dat zo`n identiteit
aanvankelijk nog moeilijker te creëren viel dan in de overige successiestaten. In 1918 was de
Republiek Oostenrijk een staat die liever niet had bestaan en die zo gauw mogelijk wilde
opgaan in een Grootduitsland37. Een stroming ging nog uit van de traditie van het voormalige
Habsburgse Rijk, waarbij het verleden van de nieuwe republiek niet los gezien kon worden
van dat van Bohemen en Hongarije38. De andere stroming, van meer belang, baseerde zich op
een sterk Duits nationalisme.
Kenmerkend voor alle Duits-Oostenrijkse auteurs uit die periode – en soms nog lang daarna –
is dat zij de Monarchie bijna uitsluitend vanuit Weens en Austro-Duits gezichtspunt zagen.
Zelfs bij een links-socialist als Otto Bauer overheersten nog steeds gevoelens van culturele
superioriteit ten aanzien van Slavischtalige voormalige rijksgenoten en van een latente vrees
voor een – ondertussen niet meer bestaand – pan-Slavisme39. In pan-Germanisme werd door
hem en vele anderen geen enkel gevaar gezien en aansluiting bij een – inmiddels sociaaldemocratisch – Duitsland werd algemeen toegejuicht40. Maar ook twintig jaar later nog vond
een inmiddels bruin uitgeslagen Grootduits nationalisme algemene aanhang, in het bijzonder
zelfs bij een aantal te naam en faam bekendstaande historici, als Mathilde Uhlitz, Heinrich
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von Srbik41 en Adam Wandruszka (waarbij laatstgenoemde zich al vrij spoedig van zijn
aanvankelijk nationaal-socialistische ideeën distantieerde)42. Anderen, zoals Robert Kann en
Heinrich Benedikt, verkozen de emigratie.
Hongaarse herinneringsschrijvers uit de eerste decennia na 1918 zagen, al naar gelang hun
overtuiging, de ondergang van de Monarchie en van Groot-Hongarije ofwel als een gevolg
van de politieke blunders van de Habsburgse politiek, danwel als veroorzaakt door de
politieke stagnatie van Hongarije en in het bijzonder van de grote sociale problemen, waar de
heersende elite met het beperkte kiesrecht niets aan had gedaan. Door anderen – zo bijvoorbeeld door Miklós Horthy, Hongarijes dictator tijdens het Interbellum, werd het dualistische
systeem dan weer geïdealiseerd tot het beeld van een krachtig en welvarend Hongarije, waar
minderheden zich assimileerden aan de hogere Magyaarse beschaving43.
De eerste serieuze en waardevolle pogingen het einde van de Dubbelmonarchie te verklaren
kwamen niet uit Europa, maar uit Amerika. Oscar Jászi`s The Dissolution of the Habsburg
Monarchy (1929) was zo`n werk. Jászi (1875-1957) was als liberaal Hongaar zonder veel
succes politiek actief geweest, waarbij hij zich distantieerde van zowel de conservatieve
politieke elite, als van de nationalistische oppositie. Hij ijverde voor algemeen kiesrecht,
landhervorming en – na 1914 – voor vrede. In oktober 1918 trad hij toe tot de regering Károly
als minister van nationale minderheden. Door buitenlandse agressie mislukte het plan om
Hongarije als confederatie naar Zwitsers model intact te houden. Het jaar daarop verliet Jászi
Hongarije en vestigde zich ten slotte als hoogleraar in de Verenigde Staten. Volgens Jászi
bleef de Monarchie een haast middeleeuwse verzameling van landen zonder enig gemeenschappelijk ideaal of gevoel waaruit een onderlinge solidariteit had kunnen ontstaan.
Tegenover de centripetale of middelpuntzoekende krachten, stonden centrifugale, die uiteindelijk sterker bleken door het uitblijven van een voor alle volkeren acceptabele federale
hervorming. Daarbij zouden een noodlottige combinatie van feodaliteit en kapitalisme
gezorgd hebben voor geringe economische groei, waardoor de verschillende volkeren zich
niet konden ontplooien en de Monarchie steeds verder achter kwam te liggen op de andere
grote mogendheden. Het uiteenvallen van het Rijk was, in zijn ogen, zeker geen toevallig
ongeluk geweest, maar het einde van een langdurig organisch proces44.
Vrijwel terzelfder tijd legde Josef Redlich – die zowel in ideologisch als politiek opzicht een
vergelijkbare positie had ingenomen in Wenen, als Jászi in Boedapest en die na 1924
eveneens in de Verenigde Staten doceerde – in zijn biografie van Franz Joseph, de schuld van
de ondergang bij de dynastie zelf. De Habsburgers waren, volgens hem, meer in zichzelf
geïnteresseerd dan in de staat. Niet de vorst diende de staat, maar de staat was er ter meerdere
eer en glorie van de dynastie. Daarbij ontbrak een langetermijn visie en liet men ad hoc
beslissingen prevaleren boven een fundamentele aanpak van de vele problemen. In een ander
werk ging hij dieper in op de botsing tussen de Habsburgse dynastische opvattingen enerzijds
en het idee van volkssoevereiniteit anderzijds45. Voor zowel Jászi als Redlich, schrijvend in
de jaren twintig, was het democratisch tekort een bijkomende reden geweest voor de
opsplitsing van het Rijk en bijgevolg zouden zijn volkeren zich mogelijk beter kunnen
ontplooien in democratische successiestaten als Tsjechoslowakije.
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Andere auteurs in de Verenigde Staten. baseerden zich op Jászi en gingen soms nog verder
met hun kritiek op de Dubbelmonarchie. Zo stelde Rustem Vambery dat de economie van het
Rijk in een dusdanig slechte staat verkeerde en dat de meerderheid van de bevolking daardoor
zo sterk verarmde, dat het verbazingwekkend was dat de Monarchie niet al veel eerder
uiteengevallen was. Ook Edward März concludeerde dat een van de belangrijkste redenen
voor het nationaliteitenconflict gelegen was in de grote discrepantie in de regionale verdeling
van vermogen en inkomen. Nauwkeurig cliometrisch onderzoek zou later weinig heel laten
van deze kritiek. S. Harrison Thomson kritiseerde de Monarchie zelfs nog veel feller dan Jászi
had gedaan, vooral ten aanzien van de behandeling van minderheden en in het bijzonder die
van de Tsjechen en de Slowaken46.
Behalve onder de Europese immigranten, bestond er in de jaren twintig en dertig in Amerika
vrij weinig belangstelling voor een rijk dat behoorde tot een definitief afgesloten periode. De
vorming van ideeën over de laatste jaren van de Dubbelmonarchie baseerden zich aanvankelijk vooral op de beide Britten Robert Seton-Watson en Henry Wickham Steed. Zo liet
Hamilton Fish Armstrong zich door deze beide coryfeeën inspireren in een artikel waarin hij
stelde dat de val van de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie het resultaat was van een lange
geschiedenis van uitbuiting van het ene volk door een ander en dat de daaruit volgende
gevoelens van haat, de hoop op een betere toekomst deden ontstaan, die beide op hun beurt de
Oostenrijkse Humpty Dumpty uiteen lieten vallen (“…and all the king`s men”…konden daar
weinig aan veranderen)47.
Naarmate Duitsland in de jaren dertig echter een steeds groter gevaar werd en democratie in
vrijwel alle Centraal-Europese staten plaats maakte voor fascistische of althans autoritaire
regimes, werd de geschiedschrijving in Amerika positiever over de oude Monarchie. Nog
duidelijk onder de indruk van de gebeurtenissen van 1938, schreef Hans Kohn dat de
Anschluß de explosie van een tijdbom was geweest, die haar oorsprong vond in het uiteenvallen van de Monarchie. Oostenrijk-Hongarije – zo stelde hij – had een belangrijke en
noodzakelijke factor voor de veiligheid en de stabiliteit van Centraal-Europa moeten zijn. In
plaats van die taak te vervullen desintegreerde het Rijk. Het wegvallen van de Donaumonarchie had de weg geopend voor Duitse hegemonie. De centrale vraag was, volgens
Kohn, of een federatie, gebaseerd op gelijkheid van volkeren, niet op onderwerping en
gelijkvormigheid, maar op vrijheid en tolerantie mogelijk zou zijn48.
Terwijl in grote delen van Europa Oostenrijk-Hongarije nog werd gezien als een onderdrukkende macht, die de vrije ontplooiing van zijn volkeren had belemmerd, of als een staat
die de zo vurig gewenste Grootduitse eenheid met 68 jaar had vertraagd, begon men in de
Verenigde Staten veel positiever te denken. Daar realiseerde men zich dat de nefaste
ontwikkeling in Duitsland en Centraal-Europa mogelijk voorkomen had kunnen worden
indien de oude Dubbelmonarchie nog had bestaan. Evenals Redlich en Jászi, was Kohn
(1891-1971) een van oorsprong Habsburgs onderdaan, afkomstig uit de Duitstalige joodse
bevolking van Praag, die in de Verenigde Staten doceerde. Het waren hoofdzakelijk deze
Europese immigranten, die de studie van Centraal-Europa in het algemeen en van de Habsburgse Dubbelmonarchie in het bijzonder, een geweldige impuls gaven.
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* Beeldvorming van de Habsburgse Monarchie na 1945.
Terwijl Duitsers en Oostenrijkers in de jaren na 1945 vooral bezig waren hun eigen, meest
recente verleden te verwerken en Hongaren, Tsjechen en andere voormalig Habsburgse
onderdanen monddood werden gemaakt door het daar na 1948 heersend regime, kwam de
discussie over de laatste jaren van de Habsburgse geschiedenis vooral in Amerika tot ontplooiing. En zo werd de geschiedenis van het Habsburgse Rijk en in het bijzonder van zijn
einde, onderwerp van een levendig historisch debat, dat aanvankelijk vooral door Europese
immigranten gevoerd werd die later school maakten in de Verenigde Staten. Nadat het
onderwerp ook in Europa weer ter sprake kwam, vond een intensieve academische uitwisseling plaats tussen Amerikaanse en vooral Oostenrijkse universiteiten. Men zou daarom
kunnen spreken van een Austro-Amerikaanse school van historici, waarbij de vernieuwende
ideeën echter in hoofdzaak uit Amerika kwamen, zoals Helmut Rumpler terecht stelde49. Deze
school kenmerkte zich door vooral in gaan op de binnenlandse politieke, sociale en sociologische ontwikkelingen in de Monarchie. In tegenstelling tot de voorafgaande periode had zij
een in principe positieve instelling ten aanzien van het multinationale rijk, waarbij germanocentrisme werd vervangen door een bredere kijk, waarin juist ook de andere volkeren
betrokken werden.
Naast deze Austro-Amerikaanse school waren er ook in Frankrijk en vooral in het Verenigd
Koninkrijk historici die zich fundamenteel met de Habsburgse Monarchie bezighielden. Hun
aandacht richtte zich in het algemeen meer op de buitenlandse politiek van het Rijk en op de
wederzijdse beïnvloeding van interne en externe beleidsvoering.
De historische zienswijze en beoordeling van het Habsburgse Rijk, na zijn verdwijnen in
1918, evalueerde in de loop der jaren sterk onder invloed van de steeds wisselende politieke
realiteit en sociaal-economische opvattingen in Europa en daar buiten vooral in Noord
Amerika. Daarnaast zijn het nieuwe ontdekkingen die de gezichtspunten bepaalden.
Voor de geschiedschrijving van de Donaumonarchie van na 1945 zijn wat dit betreft een
vijftal factoren bepalend geweest. Na een aanvankelijke euforie, bleek ten eerste al vrij snel
na het einde van de Habsburgse Monarchie dat de vorming van de successiestaten had
geresulteerd in een machtsvacuüm, dat spoedig nadien eerst door Duitsland en vervolgens
door de Sovjet-Unie werd opgevuld. Zowel de nazi-heerschappij als de Sovjet-overheersing
en de Koude Oorlog beïnvloedde de zienswijze van historici op de oude Dubbelmonarchie in
positieve zin (zo bijvoorbeeld bij Kohn en Macartney), maar soms ook op negatieve wijze (als
bij Taylor). Vervolgens raakte na de Tweede Wereldoorlog het nationalisme – waaraan volgens velen de Monarchie ten onder was gegaan en dat in de voorafgaande decennia zoveel
ellende had veroorzaakt – in diskrediet. De neerslag van die ontwikkeling is duidelijk te
herkennen in het werk van Kohn, Kann, May en vele anderen.
Vrijwel terzelfder tijd ontstond er in Europa na 1950 een sterke tendens naar integratie op
cultureel, economisch, monetair en uiteindelijk ook op sociaal en politiek gebied. Het is
daarom niet verwonderlijk, dat dit proces van vaak doorslaggevende invloed was op de wijze
waarop het Europese verleden in de tweede helft van de twintigste eeuw en daarna werd
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geïnterpreteerd. Veel historische organisatievormen, als het Karolingische Rijk, de Hanzeatische Liga of het Heilige Roomse Rijk, werden op een nieuwe, meer positieve wijze en
vanuit een Europees gezichtspunt benaderd. Wat het laatst genoemde rijk betreft werd in de
Kleinduitse en Pruisische historiografie van Treitschke of Droysen – zeker dat van na de
Westfaalse Vrede – eerst en vooral gezien als obstakel tegen modernisering en nationale
ontwikkeling. Hedendaagse historici, als Wolfgang Burgdorf, leggen juist de nadruk op de
vredesinitiatieven, die binnen dat Rijk ontwikkeld werden en op de mogelijkheid politieke en
sociale problemen langs juridische weg op te lossen. Tevens wijst Burgdorf erop dat het
Keizerrijk veel minder statisch was dan wel werd aangenomen en dat er een voortdurende
discussie gaande was over hervormingen, die pas later in de negentiende en twintigste eeuw
tot concrete resultaten zouden leiden. Als zodanig, zo stelt Burgdorf, zou het Heilige Roomse
Rijk ‘Teutscher Nation’, als historisch voorbeeld voor de Europese Unie gezien kunnen
worden50.
Ook de Habsburgse Dubbelmonarchie wordt bij gelegenheid als voorloper van, of voorbeeld
voor de Europese Unie genoemd, in positieve zin, maar soms ook als negatief voorbeeld of als
waarschuwing. Zowel de ontstaansgeschiedenis als de staatkundige organisatie van de Monarchie is echter vrijwel onvergelijkbaar met die van de Europese Unie. Vergelijkingen gaan
daardoor vrijwel steeds mank en hebben meer retorische, dan vergelijkende waarde.
Niettemin, zo stellen verscheidene historici (als Deák, Sked of Wandruszka), zijn er lessen
aan het Habsburgse experiment te ontlenen, al was het maar om de fouten van de Habsburgse
machthebbers, of van de Parijse vredestichters niet te herhalen.
Terwijl de opinie onder historici in de jaren twintig en dertig grotendeels negatief was, is er na
het midden van de eeuw nauwelijks een auteur te vinden die de teloorgang van OostenrijkHongarije niet betreurde – hoewel dat niet noodzakelijkerwijs betekende dat zij ook positief
waren over zijn structuur, organisatie of handelwijze. Door de meesten onder hen werd de
Monarchie eerst en vooral als een Europees fenomeen gezien en als een staatkundige constructie die gedurende vele eeuwen aan een grote verscheidenheid van Europese volkeren een
veilig tehuis en uiteindelijk een parlementaire rechtsstaat bood. Impliciet blijkt daaruit al de
invloed van de Europese integratie op de meer recente historiografie van de
Dubbelmonarchie.
In het laatste decennium van de twintigste eeuw viel niet alleen de Sovjet-Unie uit elkaar,
maar werd ook Joegoslavië op uiterst bloedige wijze van de kaart geveegd, terwijl TsjechoSlowakije – ooit gezien als de succesvolste en meest democratische staat in Centraal Europa –
werd opgesplitst. Deze gebeurtenissen gaven als vierde factor een extra impuls aan de studie
van de laatste jaren van het Habsburgse Imperium, waarbij zowel het lot van imperia ter
sprake werd gebracht, als dat van pseudo-nationale staten.
De vijfde factor, ten slotte, was het resultaat van nieuwe ontwikkelingen in de economische
geschiedschrijving. Met behulp van cliometrische berekeningen kon in de loop van de jaren
1970 en `80 vastgesteld worden dat de Monarchie er economisch veel beter voor stond dan
voordien werd gemeend. De economische groei behoorde tot de hoogste in Europa en de
interne integratie verliep voorspoedig.
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Vóór de jaren 1970 werd algemeen en vrijwel voetstoots aangenomen dat OostenrijkHongarije een economisch achtergebleven gebied was, met een lage graad van industrialisatie
en vooral lage groeicijfers. Deze economische sclerose zou een belangrijke factor zijn
geweest voor het uiteenvallen van het Rijk. Verbazingwekkend was die mening niet, want ook
in de Monarchie zelf dacht men rond de eeuwwisseling nogal negatief over de eigen economische robuustheid. De reden hiervoor lag in het feit dat men zich vooral spiegelde aan de
Duitse economische successen, in vergelijking waarmee de Habsburgse gering leken. Jászi
had dit punt in 1929 naar voren gebracht en anderen (bijvoorbeeld Vambery en März)
volgden hem in die opvatting. Zelfs nog in 1977 meende Alexander Gerschenkron dat
Oostenrijk-Hongarije een groots opgezette spurt nodig zou hebben gehad om zijn economie
van de grond te krijgen en te overleven. Onder minister-president Ernest von Koerber zou aan
zo`n spurt begonnen zijn, maar die liep na enige tijd dood en de val van het Rijk kon mede
aan dat feit toegeschreven worden51. Nu waren de graad van industrialisatie en het BNP per
capita inderdaad aanzienlijk lager dan die in Duitsland, maar in de loop van de jaren 1970 en
`80 toonden verscheidene economisch-historici aan dat de groeicijfers van Oostenrijk-Hongarije tot de hoogste in Europa behoorden. Paul Bairoch berekende dat de Habsburgse
economische groei na 1870 vrijwel gelijk was aan de Duitse en de Britse of Franse cijfers
verre overtrof. Anderen zoals David Good52, Scott Eddie, John Komlos53 en Richard
Rudolph54 toonden de sterke en toenemende onderlinge verstrengeling van de verschillende
Rijksdelen aan, niet alleen op industrieel, maar ook op financieel en bancair gebied. Zij
maakten daarvoor gebruik van econometrische benaderingen, die ondanks mogelijke onjuistheden in de beschikbare gegevens, tot algemeen aanvaarde conclusies leidden. Sindsdien kan
de meeste kritiek op het functioneren van de Oostenrijks-Hongaarse economie als verouderd
worden beschouwd. Het Habsburgse Rijk ging niet ten onder aan economisch falen, maar dat
betekende nog niet dat de economische ontwikkeling geen rol gespeeld zou hebben in de
ondergang van de Monarchie.
* Austro-Amerikaanse versus Britse en Franse historici.
De Oostenrijkers en Amerikanen, die behoorden tot wat men een Austro-Amerikaanse school
van Centraal-Europese historici zou kunnen noemen en waartoe ook een aantal Hongaren en
een enkele Italiaan gerekend kunnen worden, onderscheidden zich op een aantal punten van
de Britse en Franse historici die over hetzelfde onderwerp publiceerden. Terwijl veruit de
meeste de Austro-Amerikanen de Monarchie van binnenuit bekeken en zich toelegden op
interne onderwerpen van sociale, culturele en politieke aard, legden Britse en Franse auteurs
een veel zwaardere nadruk op de relaties van de Monarchie tot de rest van Europa.
Een enkele uitzondering (zo bijvoorbeeld Lothar Höbelt) daargelaten beschouwden de meeste
Austro-Amerikaanse historici de Monarchie niet meer in hoofdzaak vanuit een Austro-Duits
of Weens gezichtspunt, maar betrokken juist ook de andere volkeren in hun studies. Britse
auteurs gingen meer uit van de buitenlandse politiek van de Monarchie, om van daaruit de
interne politieke ontwikkeling te verklaren. Het Britse belang bij het Europese machtsevenwicht in aanmerking nemend, is die voorkeur misschien niet onverwacht en het ligt in de lijn
van de Britse historische traditie55. Bovendien stoelde de Britse geschiedschrijving over de
Monarchie minder op de inbreng van immigranten uit voormalig Habsburgs gebied dan de
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Amerikaanse en was daardoor minder geneigd om de Monarchie van binnenuit te bekijken.
Het was de rol die het Habsburgse Rijk speelde in het concert van de grote mogendheden en
de militaire aspecten daarvan, die de kern vormden van de Britse belangstelling. Het meest
uitgesproken geldt dat voor Alan.P.J. Taylor en F. Roy. Bridge56, terwijl Alan Sked en Robin
Okey in hun werken de nadruk legden op de wederzijdse beïnvloeding van de binnenlandse
en de buitenlandse politiek van de Habsburgse Monarchie.

Van de militaire geschiedenis van de Dubbelmonarchie werd door Austro-Amerikaanse
auteurs, als István. Déak57 en Manfried Rauchensteiner58, bij voorkeur de meer positieve
aspecten belicht, zoals de goede samenwerking tussen de nationaliteiten en de loyaliteit van
het officiers corps; soms niet zonder enige nostalgie. Britse militaire historici daarentegen
vestigden, ongehinderd door nostalgische gevoelens, de aandacht op de desastreuze resultaten
van het Habsburgse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar de k.u.k.-strijdkrachten niet of
nauwelijks opgewassen bleken tegen hun Russische en Servische tegenstanders en alleen aan
het Italiaanse front een redelijk goed figuur sloegen59.
De beide Franse historici, die hierna ter sprake zullen komen: François Fetjö en Jean
Bérenger, legden dan weer de nadruk op de invloed die de Franse politiek had op de desintegratie van Oostenrijk-Hongarije.
Het onderscheid tussen deze scholen is vanzelfsprekend niet absoluut: zowel aan Britse als
aan Franse zijde bevonden zich ook auteurs met een Centraal-Europese of Habsburgse
achtergrond en onafhankelijk van die achtergrond legden sommigen, zoals C.A. Macartney,
even sterk de nadruk op de interne aspecten van de Monarchie als een Austro-Amerikaan als
R.A. Kann. Op enkele uitzonderingen na stonden vrijwel alle historici na 1945 in principe
welwillend en positief ten opzichte van de Habsburgse veelvolkerenstaat. De meest in het oog
springende uitzonderingen zijn A.J.P. Taylor, wiens werk grotendeels tijdens de Tweede
Wereldoorlog geschreven werd, en de Brits-Hongaarse F. Tibor Zsuppán.
*Strijdpunten in het debat.
Oorzaken van de ondergang.
Onafhankelijk van de herkomst van de auteur is de centrale vraag in het debat welke factoren
uiteindelijk beslissend waren in het proces van desintegratie van de Dubbelmonarchie.
Enerzijds zijn er historici die uitgaan van de interne onvolkomenheden van het Rijk in sociaal,
politiek, economisch of cultureel opzicht, zoals de nationaliteitenkwestie, het gebrek aan
democratische invloed, het falend parlementair systeem, de Ausgleich, de rechteloosheid van
minderheden, de uiteenlopende ontwikkeling van de beide rijksdelen of de machtspositie en
de achterhaalde bestuursfilosofie van vorst en adel. Zij beschouwen de instabiliteit die daaruit
voortvloeide als hoofdoorzaak van de deconfiture.
Anderzijds zijn er die historici, die vinden dat zulke interne oorzaken de totale desintegratie in
onvoldoende mate verklaren. Zij wijzen op de economische bloei van het Rijk, op het dynastieke patriottisme, dat vooral op het platteland sterk ontwikkeld was en op de integrerende
kracht van de bureaucratie en het leger. Nationalisme was weliswaar geen integrerende
kracht, maar gaf voor 1917 nooit aanleiding tot afscheidingsbewegingen en de nationali-
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teitenkwestie was grotendeels een interne aangelegenheid. Daarmee legden zij de nadruk op
de levensvatbare kenmerken en de vitaliteit en taaiheid van de Monarchie. Bijgevolg konden
het volgens hen, alleen externe oorzaken geweest zijn die de desintegratie kunnen verklaren:
de noodlottige besluitvorming in de buitenlandse politiek, vooral tijdens de jaren 1908-1914,
het gezichtsverlies tijdens de Balkanoorlogen, de invloed van de Russische Revolutie of zelfs
de politieke doelstellingen van de geallieerden en van de radicale pressiegroepen van
emigranten in hun kielzog, alles culminerend in de nederlaag tijdens de Eerste Wereldoorlog.
En tenslotte zijn er historici die het niet mogelijk vinden een scheiding aan te brengen tussen
interne en externe factoren. Zij beschouwen beide in min of meer gelijke mate als noodlottig.
1a. De Eerste Wereldoorlog als oorzaak van de desintegratie.
Werd het debat over de laatste decennia van de Dubbelmonarchie, althans in de Verenigde
Staten, in de jaren dertig en veertig beheerst door Oscar Jászi, in de jaren zestig en zeventig
was Robert A. Kann (1906-1981) waarschijnlijk de meest vooraanstaande historicus op dit
gebied. In 1938 emigreerde hij naar de VS, waar hij uiteindelijk hoogleraar werd aan de
Rudgers University. Kann was een van de eerste historici die de Duitscentristische kijk op de
Habsburgse geschiedenis verliet en de Monarchie bezag vanuit een multinationaal perspectief.
In tegenstelling tot Jászi`s visie, was Oostenrijk-Hongarije volgens hem geen anachronistisch,
autocratisch en verziekt relict uit het verleden. Hij benadrukte dat de centripetale krachten
toch steeds sterker waren gebleken dan de centrifugale, of dat beide krachten zich tenminste
in evenwicht hielden, althans tot de Eerste Wereldoorlog daar een einde aan maakte. Daarom
moest de oorzaak van haar val toch wel buiten de Monarchie gezocht worden. Niet de oorlog
op zich was de reden van de desintegratie, maar de veranderingen die het einde van de strijd
onvermijdelijk met zich mee brachten. De Monarchie bleek niet in staat de gevolgen van de
totale nederlaag te verwerken. Kann was daarom van mening dat zonder die oorlog
Oostenrijk-Hongarije nog lang na 1918 zou hebben voortbestaan. Daarbij ging hij er wel van
uit dat een grote Europese oorlog te vermijden zou zijn.
Tergelijkertijd stelde Kann echter dat het nationalisme ooit met het Rijk zou afrekenen:
“certus an, incertus quando”60. Beide uitspraken lijken wat moeilijk met elkaar te verenigen.
Kanns mening over de oorzaken van de desintegratie van het Rijk was dan ook erg genuanceerd61. Hij stelde wel dat de Monarchie had kunnen overleven, maar voerde tergelijkertijd
argumenten aan die het tegendeel suggereerden. In feite, zo meende hij, werd de ineenstorting
van de Monarchie veroorzaakt door de gevolgen van buitenlandse betrekkingen op bestaande
binnenlandse, nationale onevenwichtigheden. Het proces van desintegratie kon, volgens
Kann, alleen plaatsvinden binnen een slecht functionerende, labiele staatkundige organisatie,
die niet tegen de druk van buitenaf bestand was. Daardoor moest de bevolking wel het vertrouwen in de Monarchie verliezen62. Onvermijdelijk was de desintegratie niet, maar de oorzaken ervan waren wel binnen het Rijk te zoeken: ”...all the wrongs put together would not
have made the doom of the empire inevitable. (…) I believe at the same time that, the intrinsic
causes for the dissolution did not come from outside but from within the empire”63. Veel had
ongetwijfeld afgehangen van toevalligheden, die ook tot een ander resultaat hadden kunnen
leiden. Meer dan anderen voor hem legde Kann de nadruk op het falen van hervormingspogingen die de Monarchie mogelijk hadden kunnen redden.
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In feite behoorde Kann dus noch tot het kamp dat de invloeden van buiten, noch tot dat
binnenlandse problemen centraal stelde als oorzaak van het echec van de Monarchie. Wat dat
betreft kwam zijn mening overeen met die van Adam Wandruzska (1914-1997), die zich
tijdens zijn krijgsgevangenschap in Amerika (vanaf 1943) geheel van zijn bruine jeugdzonden
had afgekeerd. Sedert de jaren vijftig publiceerde hij regelmatig over het Habsburgse verleden
van Europa. Volgens hem was het Rijk eerst en vooral een Europese staatkundige formatie
geweest, die vanuit enig nationalistisch oogpunt niet goed in zijn geheel te beoordelen zou
zijn. Wie of wat nu precies schuld had aan de ondergang achtte hij een vraag die onmogelijk
te beoordelen was64.
Anderen hadden een meer uitgesproken stellingname in de vraag naar de oorzaken van de
ontmanteling van Oostenrijk-Hongarije. Zo werd het positieve beeld dat Kann propageerde
van harte ondersteund door Hans Kohn. Diens eerder vermelde artikel uit 1939 was een eerste
aanzet in die richting geweest. Later stelde Kohn dat de Monarchie door in 1849 de
Kremsierer constitutie af te wijzen, de mogelijkheid had verspeeld om een federatie van
volkeren te creëren waar gelijkheid en autonome nationale ontwikkeling samen konden gaan
met een gezamenlijke defensie en vrije markt. Dat had kunnen resulteren in vrede, veiligheid
en economische groei. In plaats daarvan was de Ausgleich op sommige punten het tegendeel
van zo`n federatie geweest65. Hij meende dat de nationaliteitenkwestie wezenlijk aan de
teloorgang van de Monarchie had bijgedragen, maar – veel meer dan Kann – zag hij de hoofdoorzaak in de buitenlandse politiek. Toen Oostenrijk-Hongarije in het web van de Europese
machtspolitiek verstrikt raakte, zijn interne tegenstellingen verscherpten en zijn beleid
bemoeilijkt werd, was zijn lot bezegeld. Kohn wees daarbij niet alleen op de militaire
nederlagen, maar ook op de arrogante houding van Austro-Duitsers en Magyaren ten opzichte
van minderheden, de gevolgen van de Russische Revolutie, de houding van Amerika en het
mislukken van de pogingen een separate vrede te sluiten66. In de twintigste eeuw had de Monarchie – volgens Kohn – alleen kunnen overleven door al haar nationaliteiten op voet van
gelijkheid te behandelen en internationaal een neutrale politiek te voeren door zich buiten de
Europese machtsstrijd te houden67. Ongetwijfeld had Kohn in dit laatste gelijk, maar zou zo`n
neutrale buitenlandse politiek voor een toch nog steeds grote mogendheid met 50 miljoen
inwoners in het hart van Europa ook een reële mogelijkheid zijn geweest?
Arthur J. May (1899-1968), Amerikaan van geboorte, was duidelijk positiever over de staat
van de Monarchie aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog dan Kann of Kohn. Tegenover een groeiend nationalisme, de weigering van de Magyaren om daaraan tegemoet te
komen en Franz Josephs weerzin hervormingen door te voeren, stonden de economische
voordelen om tot de Monarchie te behoren, die algemeen erkend werden. Het dynastieke
patriottisme leefde sterk onder de bevolking en zowel de bureaucratie als het militaire
apparaat waren sterk verenigende krachten. Kortom, de factoren die het Rijk bijeen hielden
waren meer dan toereikend en de Monarchie getuigde van taaiheid en levenskracht. Het kon
daarom, volgens May, alleen de nederlaag van 1918 geweest zijn die het oordeel over het Rijk
velde. Het was niet alleen de reeks van militaire nederlagen, die de Monarchie fataal werd,
maar ook de desastreuze economische situatie, de honger en het gebrek als gevolg daarvan.
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Tezamen met de gevolgen van de Russische Revolutie, de Amerikaanse houding ten opzichte
van de Monarchie en de geallieerde propaganda, culminerend in het Congres van Onderdrukte
Volkeren in Rome, veroorzaakte dit de volledige ineenstorting van het Rijk68.
Al even positief over de Monarchie was Heinrich Benedikt. Hij emigreerde in 1938 van
Oostenrijk naar Amerika, maar keerde kort na het einde van de oorlog naar Wenen terug.
“Der Einzelne war für Österreich, die Nationen zerrissen es”, stelde hij. Maar hoewel
nationalisme de toch al losse constructie van het Rijk verder verzwakte, werd de desintegratie
niet door die verschillende volkeren veroorzaakt. Die wilden alleen de structuur van de
Monarchie in hun voordeel veranderen, maar zij streefden niet naar zelfstandigheid en het
uiteenvallen van het Rijk was zeker niet hun doel. Het oude Oostenrijk werd, na een verloren
oorlog, door zijn geallieerde tegenstanders vernietigd. Zij gebruikten het nationale idee om de
laatste supranationale staatsconstructie te vernietigen69. Deze laatste redenering kwam een
paar decennia later – zoals wij nog zullen zien – terug bij Franse historici en bij een AustroAmerikaan als Paul Schroeder.
Waarschijnlijk het meest positieve beeld over de toestand van het Habsburgse Rijk aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog werd geschilderd door Edward Crankshaw (19091984). Evenals (de hierna te vermelden) A.J.P. Taylor, stelde hij de buitenlandse politiek
centraal, maar anders dan Taylor liet hij zich niet leiden door een Duits-Oostenrijkse fobie.
Taylor schreef zijn werk over de Monarchie in de jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen
alles wat Duits was in een kwade reuk stond. Crankshaw stond veel meer onder invloed van
de Koude Oorlog. Bijna het gehele voormalig Habsburgse gebied stond toen onder Sovjetheerschappij en in vergelijking daarmee moest het oude Oostenrijk-Hongarije welhaast
idyllisch voorkomen. Zijn werk kan gezien worden als een – misschien wat minder
wetenschappelijke – tegenhanger van Taylors negatieve visie op de Monarchie.
In The Fall of the House of Habsburg schetste hij een vrij positief beeld van Franz Joseph, die
hij als uiterst toegewijd, fatsoenlijk en moedig zag, hoewel zonder veel verbeeldingskracht en
van matige intelligentie70. Het Rijk was volgens hem niet inherent labiel, er mocht veel mis
zijn, maar op den duur zou het zichzelf kunnen corrigeren, al was het maar door oude mankementen door nieuwe te vervangen. In Cisleithanië zouden de industriële en democratische
ontwikkelingen ervoor zorgen dat kapitaal en georganiseerde arbeid tot een overeenstemming
konden komen die de nationale vooroordelen teniet zouden doen. Crankshaw gaat zelfs
verder: in de laatste jaren vóór 1914 leek Franz Joseph meer een president, dan een autocratisch keizer, “and he knew it71”. Als hij tijd van leven gehad zou hebben, zou hij waarschijnlijk ook zijn zeggenschap over de buitenlandse politiek en de strijdkrachten hebben
overgedragen aan zijn ministers. Ofschoon er dus weinig mis was met de Westelijke Rijkshelft, gold datzelfde niet voor Hongarije, waar al die positieve ontwikkelingen werden
tegengehouden door een starre politieke elite.
Toch was er, volgens Crankshaw, weinig reden om aan te nemen dat dit ook zo zou blijven. In
1906 had Franz Joseph al aangetoond dat die elite getrotseerd kon worden. Het had er verder
alle schijn van dat Franz Ferdinand bij zijn aantreden korte metten zou maken met het duale
systeem, waardoor Hongarije een even positieve ontwikkeling zou kunnen doormaken als
Oostenrijk. Crankshaws conclusie is duidelijk: De Monarchie ging niet ten onder aan haar
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onverenigbare nationale groeperingen – hoewel die aan haar kwetsbaarheid bijdroegen – maar
door het verliezen van een oorlog tegen vijanden die een afkeer hadden van dynastieën 72. Niet
alleen komt die conclusie aardig overeen met die van Sked en Höbelt, zij loopt ook vooruit op
de interpretatie van Paul Schroeder, François Fetjö en Jean Bérenger, allen historici die hierna
ter sprake zullen komen.
Charles en Barbara Jelavich zagen de Monarchie vanuit het perspectief van de Balkan 73. Veel
meer dan de interne spanningen tussen staat en nationale groeperingen, was de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk voor het verdwijnen van het Rijk. In het bijzonder het idee van een
verenigde, onafhankelijke Balkanstaat – de grote angst van de k.u.k.-machthebbers – was in
belangrijke mate imaginair. Het leefde nauwelijks onder de Slovenen en had weinig aanhang
onder de Kroaten, die liever met hun landgenoten elders in de Monarchie verenigd wilden
worden. De Servische machthebbers in Belgrado, waren duidelijk wel voor een verenigde
Balkanstaat. In hun visie waren de Kroaten echter een soort bastaard-Serviërs, die een verkeerde godsdienst beleden. De populariteit voor zo`n staat was onder de Kroaten dan ook
beperkt, maar vond wel aanhang onder de Habsburgse Serviërs, in het bijzonder die in
Bosnië-Herzegovina. Het Zuid-Slavische probleem, bestond meer buiten, dan binnen de
Monarchie en pas op het allerlaatste moment verbraken de Kroaten hun banden met het
Habsburgse Rijk om zich zonder enthousiasme aan te sluiten bij wat in feite een Grootservië
was.
De meest uitgesproken verdediger van de these die de Wereldoorlog aanwijst als enige, of
althans als hoofdoorzaak van de val van de Habsburgse Monarchie, is wel Alan Sked
(1947)74. In zijn, in 1989 verschenen, Decline and Fall of the Habsburg Empire neemt – als
bij de meeste Britse auteurs – de externe politiek van de Monarchie een belangrijke plaats in,
maar komt ook de wisselwerking met de economische, sociale en andere binnenlandse
aspecten ruim aan bod. Oostenrijk-Hongarije viel als gevolg van de Revolutie van 1848 bijna
uiteen, maar nadat deze perikelen te boven waren gekomen, herstelde het zich en gaf tot diep
in de Eerste Wereldoorlog blijk van een opmerkelijke vitaliteit. Het einde van de Monarchie
kwam onverwacht en was – volgens Sked – niet te wijten aan interne problemen, maar werd
volledig veroorzaakt door het verliezen van de oorlog. “It was only defeat in war, therefore
which was to precipitate collapse, and that defeat was not certain until the early summer of
1918”. Indien de Centrale Mogendheden de oorlog hadden gewonnen zou de Monarchie
intact gebleven zijn en had zij mogelijk zelfs gebiedsuitbreiding gekregen75. Zonder een spoor
van nostalgie, staat Sked positief ten opzichte van de veelvolkerenstaat en voor hem was de
Monarchie beslist geen “Experimentierstation für Weltuntergänge”, zoals Karl Kraus
meende. Integendeel: Europese politici zouden er goed aan doen het Oostenrijkse staatsidee te
bestuderen en er lessen uit te trekken voor de toekomst van Europa. Naar Skeds overtuiging
was Oostenrijk-Hongarije aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog economisch
welvarender en politiek stabieler dan ooit tevoren, terwijl op sociaal gebied grote vooruitgang
was geboekt. Er waren problemen met de verschillende nationaliteiten, maar geen van deze
overwoog ook maar een ogenblik zich van de Monarchie af te scheiden. De kwestie van een
mogelijke Balkanstaat – de nachtmerrie van de k.u.k.-bestuurselite – zag hij, evenals Taylor
en Jelavich, als een imaginair probleem. Het bestond slechts in de geest van lieden die het
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wilden bestrijden. In werkelijkheid was de kans op het ontstaan van zo`n Grootservische staat
vóór 1914 – volgens Sked – praktisch nihil. De verschillende bevolkingsgroepen ijverden
alleen voor een verbetering van hun eigen positie binnen de staat, vaak zelfs ten koste van
andere groeperingen. Bovendien had het er alle schijn van dat die problemen in 1914 juist
over hun hoogtepunt heen waren. Sked wees hiervoor op de compromissen in Moravië
(1905), de Boekovina (1910) en de nooit geïmplementeerde regeling tussen Polen en
Roethenen in Galicië van 1914. De invoering van algemeen kiesrecht zou verder de aandacht
van nationale kwesties afleiden en richten op gezamenlijke sociale problemen76. De trouw aan
de dynastie zou, volgens Sked, gebleken zijn uit de enthousiaste reacties van de bevolking op
de oorlogsverklaring en uit het feit dat vrijwel nergens tegen de oorlog of tegen de dienstplicht werd gedemonstreerd of geageerd. Het Habsburgse leger behield gedurende de hele
oorlog zijn cohesie en zo stelde hij: “...despite all its difficulties the army remained a
remarkable fighting machine, clearly superior to the far better-equipped and better-fed
Italians”77. Elders moest hij echter wel toegeven dat bijna alle acties van dat leger alleen
mogelijk bleken dankzij massieve Duitse steun. Meer recent werd Skeds zienswijze
ondersteund door Pieter Judson78.
De Oostenrijkse historicus Lothar Höbelt (1956), kwam tot vergelijkbare conclusies als Sked.
Ook hij legde de nadruk op de veerkracht en flexibiliteit waarover het Rijk nog beschikte en
recentelijk (2015) benadrukte hij het grote uithoudingsvermogen tijdens de Eerste Wereldoorlog79. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar partijvorming in de Reichsrat en in
sommige Landtage. Höbelt zag Cisleithanië als een liberale staat, niet zozeer dankzij de
tolerante instelling van zijn bestuurders, maar vooral door een uniek systeem van checks and
balances dat de verhouding regelde tussen een autoritaire bureaucratie, elitaire liberalen en
anti-liberale massapartijen. Patriottisme en nationalisme, die tezamen een gevaarlijk totalitair
potentieel zouden vormen, neutraliseerden elkaar in het Oostenrijk van voor 1914. Tot dat jaar
bestond er geen enkel gevaar voor een revolutionaire situatie en de Monarchie stond beslist
niet op de rand van de afgrond. Niettemin meende Höbelt dat de Monarchie zich al sedert de
dagen van Metternich in een relatieve neergang bevond en dat zij grote moeite had om aan
haar status van grote mogendheid vast te houden. Het verschil tussen Oostenrijk-Hongarije en
de andere grote mogendheden was vooral dat het zich niet kon veroorloven nog een oorlog te
verliezen. De nationaliteitenkwestie op zich leidde niet tot de ontmanteling van de Monarchie,
maar zij zorgde er wel voor dat Oostenrijk-Hongarije een revolutie niet kon overleven. Zowel
Duitsland als Rusland bleken in staat catastrofale nederlagen te boven te komen en waren
zelfs in staat daarna opnieuw een imperiale oorlog te voeren. Voor de Monarchie was de
oorlog geen zaak van winst of verlies, maar een van leven of dood80. Onder een groot aantal
publicaties neemt Höbelts boek over de Deutschfreiheitliche Parteien een belangrijke plaats
in, een stroming die kennelijk zijn voorkeur geniet81. Die partijen omvatten links-liberalen als
Redlich, zowel als protofascisten als Schönerer en zij hadden met uitzondering van hun
antiklerikalisme weinig gemeen.
Höbelt is een van de meest internationaal werkende Oostenrijkse historici: hij verbleef langere
tijd zowel in Engeland als in Amerika en publiceerde zowel in het Duits als in het Engels.
Maar ondanks zijn goede naam in de Angelsaksische academische wereld, lag zijn reputatie in
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Oostenrijk onder vuur wegens zijn extreemrechtse sympathieën. Zijn politieke voorkeur is
eerder Duits-nationaal dan liberaal. Bij een keuze tussen Redlich en Schönerer is het aan te
nemen dat zijn persoonlijke voorkeur naar de laatste uit zou gaan82. Dit alles laat onverlet de
hoge kwaliteit van zijn historische publicaties en vindt hoogstens uiting in een germanocentrische interpretatie van het Oostenrijks-Hongaarse verleden.
Volgens de Amerikaanse historicus Gary Cohen zouden historici zich niet langer blind
moeten staren op de rigide staatsstructuur van de Monarchie, die zich niet zou kunnen aanpassen aan de belangrijke veranderingen in de samenleving van na de jaren 1880. Naar zijn
mening was er teveel aandacht voor de interne conflicten als oorzaak van de desintegratie.
Een eenzijdige aandacht voor Oostenrijks falen werkelijke democratie in te voeren zou de
respectabele vooruitgang miskennen, die het in de laatste jaren van zijn bestaan maakte.
Etnische twisten, klassenstrijd en de groei van massapartijen verlamden lang niet alle
politieke processen in Cisleithanië. Belangrijke delen van het staatsapparaat bleven samenwerken met politieke partijen en belangengroepen83.
In een later artikel werkte Cohen dit thema verder uit84. Naar zijn mening moeten de politieke
crises van de jaren 1890 worden gezien tegen de achtergrond van de veranderende verhouding
tussen samenleving en staat en het karakter van nationalistische politiek. De scherpe conflicten waren niet uitsluitend het product van nationale gevoelens als onafhankelijke factor, maar
werden veroorzaakt door diepgaande veranderingen binnen de samenleving en de politiek. De
oude Honoratiorenparteien zagen zich geconfronteerd met acties van boeren, winkeliers,
ambachtslieden en werknemers met witte, zowel als met blauwe boorden, met sociaal-economische, nationale en sociale katholieke belangen en met klassenstrijd. Die oude partijen
vielen langs ideologische, sociaal-economische en nationale lijnen uit elkaar, niet alleen in
Oostenrijk, maar na 1900 ook in Hongarije, waar de oude liberale partij zich niet langer kon
handhaven. Om zich staande te houden tegenover agrarische, socialistische en nationaalsocialistische partijen in Bohemen, propageerden de nationalistische Duitse en Tsjechische
partijen een agressief chauvinisme. De politiek radicaliseerde, waardoor het onmogelijk werd
om een politieke meerderheid te krijgen voor welk gezamenlijk doel dan ook.
Ook Höbelt stelde dat afgevaardigden van vrijwel alle partijen, tezamen met ambtenaren van
de ministeries, leerden om te gaan met de veelvuldige parlementaire onderbrekingen en
ongeregeldheden, waardoor het land bestuurbaar bleef85.
Als laatste hier te vermelden auteur, voor wie de ondergang van de Monarchie externe
oorzaken had moet Alan J.P. Taylor genoemd worden. Taylor (1906-1990) nam onder de
Britse historici een even vooraanstaande plaats in als Kann onder de Austro-Amerikaanse. Als
academicus en auteur gold hij als eminent, hoewel zijn opvattingen niet onomstreden waren.
In het midden van de jaren dertig verruilde hij zijn aanvankelijke pacifisme voor een sterk
anti-Duits activisme. Dan hij anti-Duits werd in die jaren is niet verwonderlijk, maar zijn
fobie ging zover dat hij het nazi-imperialisme voorstelde als niet meer dan een onderdeel van
een duizendjarige Duitse agressie in Europa; een wel extreme versie van de latere Sonderwegthese86. Hij ging er zelfs prat op Beneš – met wie hij bevriend was – te hebben geadviseerd de
Tsjechoslowaakse minderhedenproblematiek rigoureus op te lossen door alle Duitstaligen
etnisch te zuiveren. De feitelijke doorvoering van deze “zuivering” in 1945-`47, waarbij 3½

26
miljoen etnische Duitsers en grote aantallen Hongaren, onder achterlating van hun bezittingen
en ten koste van talloze slachtoffers, uit hun land werden verdreven, was een van de grootste
(en veronachtzaamde) misdaden tegen de mensheid in het naoorlogse Europa. Later
verkondigde Taylor zelfs dat de Ieren hetzelfde zouden moeten doen met hun protestante
minderheid.
In de visie van Taylor was Oostenrijk-Hongarije eerst en vooral een middel voor de Habsburgers om Europese politiek te bedrijven. Het was de machtsbasis van waaruit internationale
dynastieke doelstellingen verwezenlijkt konden worden, waardoor status verkregen werd. De
bevolking van de Habsburgse landen was er uiteindelijk alleen om die internationale doelen te
helpen realiseren en daardoor te dienen ter meerdere eer en glorie van de dynastie. In hervormingen die deze bevolking meer invloed, of zelfs macht zouden geven, was de dynastie niet
geïnteresseerd, want die zouden alleen kunnen resulteren in eigen machtsverlies. Om haar
landen bijeen te houden speelde de dynastie de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar
uit en een werkelijk supranationale staat, waar de bevolking zich mee zou kunnen identificeren, lag nooit in de bedoeling. Alleen de vorst kon de bindende factor vormen en alleen
aan hem was die bevolking gehoorzaamheid verschuldigd.
Terwijl de Austro-Amerikanen de geschiedenis van Oostenrijk-Hongarije als het ware van
binnenuit beschreven, deed Taylor dat veel meer als buitenstaander. Niemand zou hem van
enige nostalgie ten opzichte van het Rijk kunnen beschuldigen. Evenmin betreurde hij zijn
teloorgang: “The dynastic Empire sustained Central Europe, as a plaster cast sustains a
broken limb; though it had to be destroyed before movement was possible, its removal did not
make movement successful or even easy”87. In een commentaar op Kanns The Multi-national
Empire stelde Taylor verder, dat de Monarchie geen staatsorganisatie was, bedoeld om
verschillende volkeren te laten samenwonen. Wat zij daarentegen wel zou zijn, was een
poging om voor Centraal Europa een oplossing te vinden die noch Duits, noch Russisch was.
Echter: “...once the Habsburgs became Germany`s satellite in war, they had failed in their
mission. Their doom was of their own making”88. Louter bekeken vanuit een internationaal
politiek platform had Taylor ongetwijfeld gelijk, maar men kan zich afvragen of dat werkelijk
alles was wat over de bestaansreden van de Monarchie te zeggen viel. Zouden de inwoners
van de Donaulanden het ook zo hebben gezien?
Taylor zag eerst en vooral het Duitse bondgenootschap als fataal en daarmee het verliezen van
de oorlog. Kann besteedde daarentegen meer aandacht aan de middelpuntvliedende en
middelpuntzoekende krachten, aan sterkten en zwakten, waarbij die laatste een belangrijke rol
speelden in de ontketening van de Eerste Wereldoorlog, die inderdaad fataal werd. Taylor
schreef ongetwijfeld een belangrijk standaardwerk over de Habsburgse Monarchie, maar
ondanks het hoge academische niveau, de humor en de ironie van zijn stijl, is het de vraag of
hij de essentie van de Monarchie wist te treffen. Kwam die bij Kann niet beter naar voren?
1b. Interne factoren als oorzaak van de desintegratie.
Aan de andere zijde van het spectrum staan die historici die de zienswijze als zou de Eerste
Wereldoorlog de enige, respectievelijk de hoofdoorzaak zijn van de deconfiture van de
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Habsburgse Monarchie afwijzen. Zij menen dat de Wereldoorlog weliswaar de genadeslag
gaf, maar dat de oorzaken van de desintegratie in de interne problemen van de Monarchie te
zoeken zijn. Deze laatste opvatting werd al in de jaren 1920 al naar voren gebracht door de
eerder besproken auteurs Oscar Jászi en Josef Redlich en werd na 1945 verdedigd door een
reeks van historici onafhankelijk van hun achtergrond.
Een van de eersten die, na de Tweede Wereldoorlog, over het einde van de Monarchie
publiceerde was de Oostenrijkse mediëvist Otto Brunner (1898-1982). In de jaren 1930 en `40
was hij een aanhanger van Grootduitse ideeën en althans tussen 1938 en 1945 was hij op z`n
minst 'braun angehaucht'89, maar zulke ideeën konden na 1945 geen rol meer spelen. Hij zag
weinig toekomst mogelijkheden voor Oostenrijk-Hongarije in de twintigste eeuw. Een
democratische federatie van de Donaulanden was naar Brunners overtuiging onmogelijk. In
dat geval zou de vorst afstand moeten doen van de Fürstensouveränität ten gunste van enigerlei vorm van volksoevereiniteit en daarmee zou hij zijn eigen legitimiteit ter discussie stellen.
Een neutrale, louter representatieve functie, zoals in Engeland, Nederland of Scandinavië, zou
betekenen dat de keizer als enige werkelijke binding tussen de diverse volkeren en als enige
drager van de Gesamtmonarchie feitelijk uitgeschakeld zou zijn. Franz Joseph, noch Franz
Ferdinand zouden ooit daartoe bereid zijn gevonden90. En een Habsburgse republiek zou vanzelfsprekend onmogelijk zijn.
De Oostenrijkse historicus Fritz Fellner werd in de eerste plaats bekend door zijn bewerking
en uitgave van de politieke – later van de complete – dagboeken van Josef Redlich. Deze
dagboeken geven een fascinerend beeld van de bestuurscultuur en de omgangswijze binnen de
k.k. en k.u.k.-elite in Wenen. Later had hij in opdracht van de Österreichische Akademie für
Wissenschaften, tezamen met onder anderen Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch en Helmut
Rumpler, zitting in de Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie. Gezamenlijk is deze commissie verantwoordelijk voor de uitgave van een zeer omvangrijk werk onder
de titel Die Habsburgermonarchie 1848-1918, waarvan inmiddels negen delen verschenen
zijn.
In Fellners visie waren het interne oorzaken, die de Monarchie fataal werden. Rusland verloor
zijn westelijke gebieden – Polen, de Baltische Staten en Finland – onder een dekmantel van
zelfbeschikkingsrecht, maar feitelijk uitsluitend door een opgelegde vrede, die later door de
geallieerden in stand werd gehouden als buffer tegen Sovjet-Rusland. De ontbinding van
Oostenrijk-Hongarije, echter was een proces geweest dat zich van binnenuit had ontwikkeld.
Dat proces was al veel verder voortgeschreden dan de geallieerden zelfs konden vermoeden.
De desintegratie vond niet plaats op grond van imperialistische oogmerken van de vijand,
maar het Rijk viel uiteen conform de historische grenzen van zijn onderdelen91. Zijn conclusie is daarmee tegengesteld aan die van Benedikt (en van nog te vermelden auteurs als
Schroeder, Fetjö en Bérenger), maar komt min of meer overeen met die van Brunner en
Wank.
Tot een soortgelijke conclusie kwam Helmut Rumpler (1935). De mogelijkheid om de
Monarchie om te vormen tot een federatie van volkeren, hoewel niet onmogelijk, bleef steeds
een wensdroom. Volgens Rumpler was Franz Joseph hiervoor in de eerste plaats verantwoor-
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delijk. De keizer paarde een te grote macht aan middelmatigheid. Hij miste zowel de wil als
het voorstellingsvermogen om het idee van een eigen staat voor de verschillende volkeren
aannemelijk te maken. In de woorden van Karl Kraus was hij een “Unpersönlichkeit”.
Rumpler kritiseerde vooral de keuze van zijn ministers en raadgevers; hij had een voorkeur
voor zwakke persoonlijkheden, die door ad hoc oplossingen maar al te vaak grote problemen
veroorzaakten op de langere termijn. Zijn te grote macht werd vooral een probleem nadat de
middenklasse als politieke macht goeddeels werd uitgeschakeld na de crisis van 1873. Met de
groei van massapartijen verwerd politiek steeds meer tot een conflict tussen een absolutistische regering en demagogische agitatie van partijen en bevolkingsgroepen. De multinationale samenleving werd tot een heksenketel en de nationale conflicten spitsten zich toe in een
'Furor Teutonicus'. Met de samenleving raakten ook de dynastie en het ambtelijk apparaat
ontregeld, zodanig dat in de Weense pers een nieuwe wapenspreuk voor de keizer werd
gevonden: “In meinem Reich geht die Krise nie unter”. De Eerste Wereldoorlog maakte een
einde aan een labiel rijk, dat over onvoldoende weerstandsvermogen beschikte92.
Carlile A Macartney (1895-1978), hoogleraar in Edinburgh, was gespecialiseerd in de
geschiedenis van oostelijk Centraal-Europa en in het bijzonder van Hongarije. Zijn scherpe
kritiek op de resultaten van de Vrede van de Parijse voorsteden, maakten hem geschikt om te
proberen Hongarije uit Duits vaarwater te houden. Tussen 1936 en 1945 leidde hij de
Hongaarse sectie van het Foreign Office.
Macartney was een van de weinige historici die gematigd positief waren over de Ausgleich
van 1867. Dit compromis gaf zeker geen algehele oplossing voor de problemen van de
Monarchie en als zodanig was het dan ook niet bedoeld. Zoals zo veel verdragen tussen de
Monarchie en haar onderdanen, was het een ad hoc overeenkomst tussen de Kroon en een
aantal Hongaarse leiders, waar weinigen volledig mee tevreden waren. Maar ieder alternatief
zou destijds op nog veel minder aanhang kunnen rekenen en op scherper tegenstand gestoten
zijn. De redenering als zou de Ausgleich de andere volkeren hebben onderworpen aan de
hegemonie van Duitsers en Magyaren en hen daardoor hebben overgeleverd aan irredenten, is
onjuist. De overeenkomst was bedoeld om Duitsers en Magyaren met de Monarchie te
verzoenen, en dat is wat zij deed. Volgens Macartney was de ondergang van het Rijk zeker
niet te wijten aan een ontevredenheid van de 'onderworpen volkeren' die niet bestaan zou
hebben zonder Ausgleich. Het beste argument ten gunste van het compromis is wel dat het de
verhouding tussen de Kroon en de Magyaren, zowel als die tussen beide Rijkshelften
gedurende vijftig jaar regelde. Dat is een lange periode voor een Centraal-Europees verdrag.
Toch zag de toekomst van de Monarchie in 1914, volgens Macartney, er op z`n best
problematisch uit. Franz Joseph had zijn Rijk een anationaal karakter willen geven, maar dat
Oostenrijk-idee had nauwelijks enige aanhang. Alleen in Wenen aan het hof en onder de hoge
ambtenaren, onder het officierscorps, de hoge clerus en onder de aristocratie had deze
staatsideologie algemene aanhang. Maar zelfs daar nam het aantal individuen wier loyaliteit
eerst en vooral Habsburg gold af ten gunste van een groeiend nationaal besef. Macartney
stelde dat de Monarchie alleen zou kunnen overleven als werkelijk multinationale staat en niet
als een anationaal imperium. Het probleem was dat de mogelijkheid zo`n staat te realiseren in
1914 verder weg leek dan ooit.
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Ook toonde Macartney – anders dan de meeste historici – begrip voor het OostenrijksHongaarse besluit om in 1914 Servië de oorlog te verklaren. De Monarchie werd op
onaanvaardbare wijze geprovoceerd en alle diplomatieke acties tot dan toe hadden gefaald.
Het was daarom niet onredelijk te stellen, dat indien er toch een oorlog zou komen – en die
verwachting was evenmin onredelijk – het beter zou zijn die nu te ontketenen, voordat het
Russische leger op maximale sterkte was gebracht. En dan bestond er de vrees, dat als
Oostenrijk nu niet zou handelen, Duitsland het bondgenootschap niet de moeite van het
voortzetten waard zou achten. Het feit dat de Monarchie niet geïntervenieerd had in de
Balkanoorlogen, had in binnen- en buitenland twijfel laten ontstaan aan haar status van grote
mogendheid. Daarbij was het in 1914 volkomen legitiem om oorlog te gebruiken als politiek
instrument93.
De scherpste kritiek op de visie van historici die de Wereldoorlog als enige oorzaak van de
desintegratie van Oostenrijk-Hongarije zagen, en in het bijzonder op die van Alan Sked,
kwam van de Amerikaanse historicus Solomon Wank94. Stuk voor stuk weerlegde Wank de
argumenten die Sked aanvoerde. Economische voorspoed en sociale ontwikkeling lopen niet
noodzakelijkerwijs parallel met een robuuste economische groei en goede sociale wetgeving,
zelfs tezamen kunnen ze heel goed samengaan met een labiele politieke structuur. Wank
bestreed ook dat het nationaliteitenprobleem in 1914 over zijn hoogtepunt heen was. In tegendeel, juist vanwege die kwestie werden de constituties van Bohemen en Kroatië, in respectievelijk 1912 en `13, opgeschort en de landdagen naar huis gestuurd. In maart 1914 gebeurde
hetzelfde met de Reichsrat. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestond er geen
enkel uitzicht op een situatie die tegemoet zou kunnen komen aan de nationale aspiraties van
de minderheden. In dit verband citeerde Wank de Duitse historicus Hans Mommsen:
“Without some impulse from without, that is, without some change in the European power
constellation which set aside the foreign policy compulsion to preserve the dualistic state, no
resolution of the nationalities problem was possible”95. Verder stelde Wank dat de
hysterisch-patriottische stemming van juli / augustus 1914 in Wenen en Boedapest (in Praag
werden de patriottische demonstraties door de Boheemse overheid georganiseerd), zich tot de
stedelijke middengroepen beperkte. Die euforie was niet alleen van korte duur, maar ook
verre van algemeen. In arbeiderswijken en op het platteland, werd heel anders en veel
realistischer gedacht over de komende oorlog. De overheid, in casu het militaire apparaat,
zorgde er wel voor dat van tegendemonstraties en blijken van ongenoegen geen sprake kon
zijn. Ook Skeds positieve beoordeling van het Habsburgse leger werd later door (militair)
historici sterk in twijfel getrokken96.
In een reeks van publicaties stelde Wank dat de buitenlandse politiek van Oostenrijk-Hongarije steeds een reactie was op de interne instabiliteit en op soms overdreven voorstellingen
van gevaren voor de rijkseenheid97. Ook maakte Wank melding van sterk negatieve visie op
de toestand van de Monarchie die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog heerste bij
het topechelon van de Weense k.u.k.-ministeries98. De oorlogsverklaring van juli 1914 kwam
voor een goed deel voort uit deze paniekstemming.
De laatste hier te vermelden auteur is Robin Okey. Tezamen met Robert Kann, behoren zijn
publicaties tot de meest evenwichtige die over dit onderwerp werden gepubliceerd. Hoewel
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zijn mening over de ondergang van de Monarchie duidelijk is, geeft hij steeds zowel argumenten die vóór zijn stelling pleiten, als die, die er tegenin te brengen zijn. Hij begon zijn
relaas in het midden van de achttiende eeuw, de periode dat de Monarchie staatkundig werd
gemoderniseerd onder Maria Theresia en Joseph II en concludeerde dat het welhaast onomkoombaar zou zijn dat die modernisering anders zou eindigen dan met het uiteenvallen van
het Rijk99. Die conclusie is merkwaardig omdat de Habsburgers, zijns inziens, verscheidene
gelegenheden om dat noodlot af te wenden ongebruikt lieten voorbijgaan. Zo gebruikte
Metternich de grote overwinning op Napoleon – toen het Rijk nog sterk en plooibaar was –
niet om de modernisering van Joseph II voort te zetten, waardoor de staatsontwikkeling van
Oostenrijk stagneerde. Felix von Schwarzenberg verspeelde een volgende gelegenheid door
de Kremsierer Constitutie van 1849 af te wijzen. Dat zou dè gelegenheid bij uitstek geweest
zijn om Austro-Duitsers en Austro-Slaven onderling te verzoenen, voordat een extremer
versie van nationalisme dat onmogelijk maakte. In de tweede helft van de negentiende eeuw
werd de manoeuvreerruimte voor hervormingen steeds geringer, maar ook deze beperkte
kansen werden stuk voor stuk niet, in onvoldoende mate, of te halfhartig benut. Okey noemde
nog de Fundamentalartikel van Hohenwart (1871), de Tsjechisch-Duitse overeenkomst van
1890 en de Badeni-verordeningen van 1896-97, waarbij de keizer steeds zowel zijn eigen
regering als een parlementaire meerderheid desavoueerde. Okey was van mening dat het
echec van de hervormingspogingen niet in de eerste plaats te verwijten viel aan het gebrek aan
voorstellingsvermogen van de keizer, noch aan de oppositie van de Hongaren of aan de Duitse
bondgenoot, die de keizer bij andere gelegenheden wel trotseerde. De belangrijkste reden was
de status van grote mogendheid, die alleen behouden kon worden met steun van zowel de
Hongaren als van de Rijksduitsers100. De ontwikkelingen in de periode tussen 1905 en 1914 –
waaraan Sked grote positieve betekenis hechtte, lieten volgens Okey veel te wensen over. De
Moravische en Galicische overeenkomsten van 1905 en 1914 lieten de Duitse, de Poolse en
de adellijke dominantie ongemoeid, terwijl de hervorming in de Boekowina elders onmogelijk
zou zijn vanwege de bijzondere situatie in dat land.
In de eerste helft van de negentiende eeuw was Duits de enige ontwikkelde taal die iedereen –
Duits of behorend tot een minderheid – die minimale scholing had zich eigen had gemaakt.
Duits was daardoor een neutraal en staatsvormend element, vergelijkbaar met het Engels in
India. Die hegemonie van de Duitse taal stond na 1866 echter ter discussie omdat de AustoDuitsers gescheiden werden van het nieuwe Duitse Rijk en terugvielen van een overweldigende meerderheid tot een van de vele kleine Habsburgse volkeren. Kort nadien, in 1879, leden
de Austro-Duitsers opnieuw een gevoelig prestigeverlies toen zij de politieke meerderheid in
het parlement verloren. Daarna konden de Slavische volkeren (maar in feite vooral de
Tsjechen) de Duitse culturele hegemonie ontmantelen, daartoe in staat gesteld door hun eigen
ontwikkeling en modernisering. Het was, volgens Okey, die Duitse zwakte die de verslechtering van de Duits-Slavische verhoudingen tot gevolg had. De Austro-Duitse elite raakte
steeds meer gefascineerd door de successen van het Tweede Rijk en werd psychologisch,
zowel als diplomatiek afhankelijk van dit verblindende voorbeeld. Tergelijkertijd waren de
Slavische ambities in Oostenrijk in opmars. Die beide ontwikkelingen botsten en het gevolg
was dat er nooit een gevoel van saamhorigheid tussen de taalgroepen ontstond. Een stabiele
staat werd daardoor onmogelijk. Volgens Okey was dat de belangrijkste structurele zwakte
van de Monarchie101.
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Positief was Okey daarentegen over de economische ontwikkeling. Weliswaar liep die achter
bij andere West-Europese staten en was zij onevenwichtig over de Monarchie verdeeld, maar
in vergelijking tot de overige landen in de regio was Oostenrijk-Hongarije zeer welvarend en
was de economische groei indrukwekkend102. Al even positief was hij over de belangrijke
prestaties op het gebied van de burgerlijke maatschappij en in het bijzonder prees hij de ontwikkeling van het onderwijs, de sociale wetgeving, de burgerlijke vrijheden, de relatief grote
persvrijheid en het verenigingsleven, alles culminerend in het algemene kiesrecht van 1907.
Maar ondanks die positieve ontwikkelingen was Okey pessimistisch over een mogelijk
voortbestaan van de Monarchie na 1900. Het was juist die wisselwerking tussen een politieke
situatie die van de ene crisis in de andere sukkelde enerzijds en anderzijds de voorspoedige
ontwikkeling op vrijwel alle andere gebieden, die zo`n merkwaardig contrast vormden103.
Oostenrijk-Hongarije was: “a failure with extenuating circumstances104”. Het samengaan van
een Josephinische bureaucratie met de negentiende-eeuwse burgerlijke ideologie was wel in
staat een rechtsstaat te produceren, maar gaf weinig blijk ook een democratische federatie van
volkeren te kunnen ontwikkelen. Dat althans was Okeys slotconclusie105.
1c. De geallieerden als oorzaak van de desintegratie.
Een klein aantal historici was van mening dat de ontmanteling van Oostenrijk-Hongarije,
althans in belangrijke mate, werd veroorzaakt door acties, respectievelijk door het ontbreken
van acties, van voornamelijk Engeland en Frankrijk. Crankshaw en Benedikt achtten de rol
van de geallieerden belangrijk in het proces van ontmanteling van de Donaumonarchie, maar
zij werkten die these niet verder uit. Anderen deden dat wel.
De overgrote meerderheid van de Austro-Amerikaanse historici beschreven de laatste
decennia van de geschiedenis van de Monarchie vanuit interne politieke en sociale gezichtspunten. Buitenlandse politieke invalshoeken speelden op z`n hoogst een secundaire rol in hun
relaas. Dat laatste gaat echter niet op voor de Amerikaan Paul W. Schroeder (1927), die
doceerde aan de Universiteit van Illinois. In een artikel vergeleek hij de Eerste Wereldoorlog
met een ophol geslagen paard. Al spoedig bleken de gebeurtenissen niet meer beheersbaar en
alle grote mogendheden werden, min of meer tegen hun wil, in een onvermijdelijk conflict
gezogen. De Britse politiek in 1914 was, volgens Schroeder, fundamenteel anti-Duits en daardoor eveneens anti-Habsburgs. In 1914 zou Duitsland gedwongen zijn geweest een preventieve oorlog te voeren om de status van zijn bondgenoot Oostenrijk-Hongarije als grote
mogendheid veilig te stellen. Beide zouden zich geconfronteerd hebben gezien hebben met
een Britse “encirclement policy”. Verblind door korttermijn denken en eigenbelang, weigerde
de Britse regering tijdens de oorlog de Donaumonarchie intact te houden als onderdeel van
een naoorlogs machtsevenwicht. Er bestond geen anti-Habsburgs complot en de Britten zagen
Oostenrijk-Hongarije zelfs niet eens zozeer als vijand. Het probleem was eerder dat de Monarchie in hun overwegingen helemaal geen rol speelde. Het territorium van de Monarchie
werd gebruikt om neutrale landen aan geallieerde zijde bij de oorlog te betrekken, zonder dat
men zich over de consequenties daarvan op langere termijn bekommerde. De Britse regering
ondermijnde de Habsburgse positie al voor de oorlog en... “assisted in her destruction during
it, in a fit of absence of mind...”106.
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In een later werk schetste Schroeder een meer fundamentele achtergrond voor het uiteenvallen
van de Dubbelmonarchie107. In tegenstelling tot de gangbare mening, zo stelde hij, resulteerde
het Congres van Wenen niet in een restauratie van het achttiende-eeuwse machtsevenwicht.
De periode na 1815 zou gekenmerkt worden door gedeelde normen en waarden, die de
hegemonie van de grote mogendheden enigszins beperkte. Onschendbaarheid van verdragen,
de rechten van de kleine staten en terughoudendheid bij onderlinge conflicten waren kenmerkend voor de internationale relaties in de negentiende eeuw. De mogendheden achtten
zich verplicht steeds een elkaar respecterende en op legitimiteit berustende politiek te voeren,
zoals het beschaafde naties betaamde. Vanzelfsprekend bleef de mogelijkheid om met
wapengeweld te dreigen, of op te treden altijd open, maar oorlog was steeds een voortzetting
van diplomatie en de vernietiging van de vijand was nooit het doel. Onder zulke omstandigheden kon het Habsburgse Rijk floreren, zich gesteund wetend door de Europese configuratie.
Van dit systeem bleef in 1914 nog maar weinig over. Schroeder meende dat de Krimoorlog
een eerste harde tegenslag betekende, en zo stonden de kleine Duitse staten nadien onder
toenemende druk, naarmate het belang van het systeem afnam.
De notie van eer onder de grote mogendheden bleef min of meer functioneren tot in het begin
van de twintigste eeuw, en hier zag Schroeder een verband met het Habsburgse besluit Servië
de oorlog te verklaren in reactie op de moord op Franz Ferdinand. Niettemin was die oorlog
zelf al een onmiskenbaar blijk van het failliet van wat er van het internationale systeem nog
over was. Terughoudendheid in oorlogvoering, instandhouding van privileges van de grote
mogendheden en van hiërarchische opvattingen over de samenleving hadden in 1914
afgedaan en wat nog van deze noties over was, had geen bestaansreden meer in de wereld van
mannen als Ludendorff, Clemenceau, Wilson of Lenin. Voor zijn overleven kon de Dubbelmonarchie dan ook geen beroep meer doen op die mogendheden, die zich in de voorafgaande
250 jaar steeds voor haar bestaan hadden ingezet.
Schroeders redenering uit 1972 kwam later – in 1988 en 1991 – opnieuw naar voren in het
werk van een tweetal Franse historici. Nu echter niet met Engeland, maar met Frankrijk in de
rol van boosdoener. Terwijl Schroeder de Britten een vorm van criminal negligence verweet
ten aanzien van de Dubbelmonarchie, vond François Fetjö (1909-2008), een in Hongarije
geboren Fransman108, dat de Franse regering onder Clemenceau een principiële en ideologisch
bepaalde anti-Habsburgse politiek voerde, met als doel de vernietiging van OostenrijkHongarije: “L`Autriche-Hongrie n`a pas éclaté; on l`a fait éclaté”. Volgens Fetjö zou deze
politiek samenhangen met de interne Franse tegenstelling tussen enerzijds de links--republikeinse, liberale en socialistische, antiklerikale, antimonarchistische partijen en anderzijds de
conservatieve, monarchistische en antisemitische partijen die gesteund werden door aristocratie, leger, clerus en Vaticaan. Geheel in jacobijnse traditie zouden de eerstgenoemde,
gesteund door de vrijmetselarij (die onder hen grote populariteit genoot), tot doel hebben de
idealen van de Franse Revolutie te verspreiden, Europa te republikaniseren en alle onderdrukte volkeren te bevrijden. Het was daarom niet verwonderlijk dat zij zich keerden tegen de
pogingen om tot een separate vrede met Oostenrijk-Hongarije te komen en dat zij afkerig
waren van een compromisvrede met Duitsland. Alleen een volledige overwinning van de
geallieerden zou tot de ontmanteling van de beide laatste Europese keizerrijken kunnen
leiden. Het was onder een regering van deze signatuur dat Frankrijk op 22 juli 1918 als eerste
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Tsjecho-Slowakije officieel erkende. Het is opmerkelijk dat Fetjö in dit proces een belangrijke
rol toekende aan de vrijmetselarij. Al een jaar voor de officiële erkenning, zou het
Internationale Congres van de Vrijmetselarij Tsjecho-Slowakije erkend hebben. Maar mede
hierdoor doet zijn these soms denken aan een samenzweringstheorie.·.
Met de mogelijke uitzondering van Italië en Roemenië, hadden de overige geallieerden
nauwelijks belang bij het verdwijnen van de Monarchie, hoewel zij evenmin veel belang
hechtten aan haar voortbestaan. Achteraf bezien – zo stelde Fetjö – is het verbazingwekkend
dat de Britse, de Amerikaanse, de Franse, kortom dat alle geallieerde regeringen zich door een
tweetal émigrés (Masaryk en Beneš) lieten voorschrijven wat hun oorlogsdoelen ten aanzien
van de Dubbelmonarchie zouden moeten zijn. Toen dat oorlogsdoel eenmaal vastlag en
Tsjecho-Slowakije werd erkend, hadden de inwoners van de Monarchie feitelijk geen keus
meer om voor een voortbestaan van het Rijk te opteren, nadat het eenmaal verslagen was.
Een meer academische kijk op de geschiedenis van de latere jaren van Oostenrijk-Hongarije
gaf Jean Bérenger (1934). Als hoogleraar aan de Sorbonne schreef hij een aantal boeken en
verscheidene publicaties over het verleden van het Habsburgse Rijk. In zijn Histoire de
l`Empire des Habsbourg 1273-1918 was ook hij van menig dat het uiteenvallen van het Rijk
catastrofaal was voor zijn inwoners en voor heel Europa, terwijl de successiestaten meer
problemen veroorzaakten dan zij oplosten. Het verdwijnen van de Monarchie werd, volgens
Bérenger, niet veroorzaakt door de nationaliteitenkwestie, of zelfs door de spanningen die het
gevolg waren van de oorlog. Die krachten hadden mogelijk een bolsjewistische revolutie
kunnen veroorzaken, maar die deed zich, met uitzondering van de kortstondige Radenrepubliek in Boedapest, niet voor. Onder verwijzing naar Fetjö, stelde hij dat de desintegratie
het gevolg was van een welbewuste politiek (une volonté déliberée) en niet uitsluitend omdat
de verschillende nationale groeperingen een eigen weg wilden gaan. Zonder de felheid
waarmee Fetjö zich keerde tegen Clemenceau en de Franse regering en zonder de vrijmetselarij in het geding te brengen, was hij echter wel degelijk van mening dat de regeringen van
de Entente bijzonder weinig deden om de Monarchie te helpen bij haar pogingen te overleven.
Het karakter van de oorlog die begon als een beperkte strafexpeditie, maar vrijwel onmiddellijk ontaardde in een strijd tot het bittere einde, die compromisloos alleen de vernietiging van
de vijand tot doel had, zou aansluiten bij een Franse jacobijnse en napoleontische traditie,
volgens Bérenger. Zeker in de tweede helft, toen de oorlog een sterker ideologisch karakter
kreeg, speelden idealen van de Franse Revolutie voor een deel van de Parijse beleidsmakers
een rol: “apporter le bonheur – souvent malgré eux – aux peuples opprimés par les ‘tyrans’
en leur imposant la liberté”. Het ging niet langer alleen om Elzas-Lotharingen en revanche
voor Sedan. In 1917 en `18 ging het de radicale republikeinen om de laatste resten van klerikalisme en monarchisme uit Europa te verdrijven. Het was, volgens zowel Fetjö als Bérenger,
om die reden dat de vredespogingen van keizer Karl getorpedeerd werden en dat de Franse
regering – tegen de mening van haar militaire adviseurs in – tezamen met de radicale
Tsjechische émigrés bewust toewerkte naar een volledige ontmanteling van de Habsburgse
Monarchie109.
Van de Austro-Amerikaanse geschiedschrijvers kwam alleen Schroeder (en tot op zekere
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hoogte Benedikt) tot een vergelijkbare conclusie als Fetjö en Bérenger, namelijk dat de val
van de Monarchie veroorzaakt werd door een combinatie van actieve en passieve acties van
de geallieerden. Alle anderen meenden dat het Rijk al geruime tijd vóór de capitulatie zo sterk
uitgehold was, dat de politieke doelstellingen van de geallieerden nauwelijks meer van
invloed waren. Misschien moet de conclusie dan ook zijn dat beide Franse historici de invloed
van Frankrijk op de gebeurtenissen in het oostelijk Centraal-Europa van 1918 iets groter
hebben voorgesteld dan die in werkelijkheid was. Niettemin blijft het de vraag of de Monarchie zonder de acties van Masaryk en Beneš (gesteund als zij werden door Frankrijk en
Engeland) op dezelfde wijze ten onder gegaan zou zijn.
Tegen de stelling van Schroeder, Fetjö en Bérenger over de directe betrokkenheid van de
geallieerden bij de ontmanteling van de Monarchie had zich al eerder Zbyněk.A.B. Zeman
(1928-2011) uitgesproken. Hij was waarschijnlijk de belangrijkste Tsjechische émigré
historicus in Engeland. In 1948 was hij uit Praag naar dat land gevlucht, waar hij aan
verschillende universiteiten doceerde en bekend stond als expert op het gebied van Habsburgse, Russische, Duitse en Tsjechische geschiedenis en van de Oost-Europese Sovjet
politiek. Zo gauw dat mogelijk was, al in 1989, keerde hij terug naar Praag, waar hij
vervolgens doceerde aan de Karels-Universiteit. In een gezaghebbend werk uit 1961, The
Break-up of the Habsburg Empire 1914-1918, rekende hij af met de destijds nog heersende
opvatting als zouden de volkeren van Oostenrijk-Hongarije al lang voor 1914 niets liever
gewild hebben dan zich van het Oostenrijkse juk te bevrijden en onafhankelijke staten te
worden.
Tot 1917 was onafhankelijkheid onder de Tsjechen, noch onder de Kroaten of andere
volkeren een punt van overweging, buiten een zeer kleine groep chauvinisten die zo goed als
monddood was. Pas na het opnieuw bijeenroepen van de Rijksraad in mei van dat jaar, de
daarop volgende bolsjewistische Revolutie in Rusland en het leggen van contacten met
Masaryk c.s., keerden veel Tsjechen zich af van de Habsburgse staat. Toen in 1918 bleek dat
Duitsland de oorlog niet zou winnen en dat de geallieerden positief bleken te staan ten opzichte van een onafhankelijke Tsjechische of Tsjecho-Slowaakse republiek, werd de aanhang
daarvoor algemeen. De Oostenrijkse regering had mogelijk in 1917 nog kunnen optreden om
de situatie te redden, maar deed dat niet: “They alone had the power to reconcile or repel
their peoples: they used it badly or not at all…they had lost conviction of their right to
govern…”110.
Het waren dan ook zeker niet de geallieerden, die verantwoordelijk waren voor de ontbinding
van Oostenrijk-Hongarije, maar eerder de binnenlandse situatie en vooral het falen van de
Weense regering die de hoop had opgegeven de Donaulanden bijeen te houden. Niettemin
erkende Zeman het belang van de rol die Masaryk en andere radicale emigranten in de
eindfase van het proces van de ontmanteling speelden. Bij Zeman ligt de nadruk op de
Slavische volkeren en op de Tsjechen in het bijzonder in hun relatie tot de Monarchie
gedurende de laatste jaren van haar bestaan. Een vergelijkbaar werk werd geschreven door de
uit Triëst afkomstige Italiaan Leo Valiani (1909-1990), waarin vooral de houding van de
Italianen en de Hongaren werd beschreven111.
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2. Hongarije, dualisme en de val van de Monarchie.
Bij de meeste historici van zowel Oostenrijkse, Amerikaanse als Britse huize lag het
zwaartepunt van hun publicaties op de Westelijke Rijkshelft. Hongarije werd vaak enigszins
stiefmoederlijk behandeld; de ontoegankelijkheid van de taal zal ongetwijfeld een van de
redenen daarvoor geweest zijn. Daarbij waren zelfs die auteurs, die welwillend schreven over
Oostenrijk, vaak negatief gestemd over Hongarije. Carlile A. Macartney is hierop een
uitzondering. Hij gold als de expert bij uitstek voor Hongarije, hoewel ook hij kritisch stond
tegenover de destijds gevestigde politieke elite. De Ausgleich en de daaruit voortvloeiende
verdragen met Oostenrijk beoordeelde hij tamelijk positief, maar tevens stelde hij dat grote
delen van de Magyaarse bevolking die overeenkomst geheel, of gedeeltelijk afwezen. Die
oppositie was echter niet of nauwelijks in het parlement vertegenwoordigd. Hoewel de heersende elite haar uiterste best deed dat zo te houden, vertoonde het daarvoor gehanteerde
systeem, vooral na 1900, steeds meer barsten112. Het samengaan van de beide Rijkshelften
kwam daardoor onder druk te staan. Aan de andere kant van de Leitha bereidde Franz Ferdinand zijn opvolging voor. Zijn plannen, die nooit verwezenlijkt zouden worden, beloofden
weinig goeds voor de soevereiniteit van Hongarije.
Anderzijds wees Macartney op de enorme verbetering van Hongarijes positie, juist als gevolg
van de Ausgleich. Het had een aan Oostenrijk gelijk aandeel in het geheel van de Monarchie,
ondanks zijn geringere bevolking en zijn veel minder omvangrijke economie. Voor
Macartney was het duidelijk dat het samengaan met Oostenrijk aan Hongarije voordelen bood
op het gebied van veiligheid, economische groei en diplomatieke invloed, die veel zwaarder
wogen dan de eventuele nadelen.
Peter F. Sugar (1919-1999) was negatiever over de Monarchie en over Hongarije in het
bijzonder. De Monarchie had – ziens inziens – maar weinig kunnen bijdragen aan de
stabiliteit van Centraal-Europa. Nationalisme had zoveel aan kracht gewonnen en de reactie
daarop van vorst en staat was dermate halfhartig en laat, dat zelfs indien zowel Oostenrijk als
Hongarije op goed democratische wijze bestuurd zouden zijn, het maar zeer de vraag is of de
Monarchie in de twintigste eeuw had kunnen overleven. Sugar hechtte daarbij weinig waarde
aan al die centripetale krachten, die Oostenrijk-Hongarije bijeen hielden. Kaisertreue, het
katholieke geloof, de middenklasse en zelfs de bloeiende economie, zouden niet in staat
geweest zijn het Rijk een levensvatbare toekomst te garanderen113. Sugars opvattingen staan
daarmee haaks op die van C.A. Macartney en Robert Kann.
Een duidelijk positiever geluid over Hongarije tijdens de duale periode kwam van Andrew
Janos, evenals Sugar een Amerikaan van Hongaarse afkomst. Het Hongarije van vóór 1918
zou volgens hem gezien en beoordeeld moeten worden als een ontwikkelingsland, waar de
hoge adel een disproportioneel aandeel in de macht had en een autochtone landadel een
moderne administratieve bureaucratie creëerde, die hij als eigen territorium beschouwde. De
uitoefening van economische activiteit werd beneden de waardigheid van deze politieke elite
geacht en overgelaten aan een pariaklasse van immigranten. Als vergelijking zou men kunnen
denken aan het Oeganda van de jaren 1970 of `80 of aan het Zuid Afrika van vóór 1994. Daar
werd de economie beheerst door Indiërs, respectievelijk door Britten, terwijl het bestuur in
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handen was van een autochtone politieke elite. In Hongarije kwam de moderne staat tot stand
voor er sprake was van een moderne economie en daardoor kon de staat de meeste aspecten
van de moderne samenleving beheersen. In plaats van een geleidelijke democratiseerring,
ontwikkelde zich een politiek regime dat op een kleine elite was gericht (als in het Zuid
Afrika van de apartheid). Etatisme kwam in de plaats van een zich ontwikkelende
kapitalistische samenleving en de joodse (paria) ondernemers vormden een gesloten
bourgeoisie. Tot op zekere hoogte was dit de omgekeerde situatie van wat in West-Europa
gebruikelijk zou zijn114. In hoeverre Hongarije inderdaad een uitzondering vormde, is echter
betwistbaar, zo stelde Alan Sked dat Frankrijk hetzelfde fenomeen vertoonde115.
De zwakke punten van het Hongarije van de dualistische periode waren niet - zoals vaak werd
gesteld – zijn inflexibiliteit, incompetentie en ongevoeligheid voor de mogelijkheden die de
modernisering bood, maar dat het ondanks een grote mate van flexibiliteit en openheid, een
imago projecteerde van onveranderlijke starheid, soms overgaand in een geïdealiseerd
droombeeld. Het politieke establishment bleef in naam adellijk en Magyaars, maar stond in
werkelijkheid open voor niet-Magyaren en niet-adellijken van alle gezindten. Die buitenstaanders werden juist aangemoedigd om deel te nemen aan bestuur en administratie. Wilden
zij echter stijgen op de sociale ladder, dan moesten zij hun afkomst afzweren en handelen en
denken als telg van een oud Magyaars geslacht. In plaats van haar openheid voor de talenten
van nieuwkomers te benadrukken, ontleende de elite politieke kracht aan een pseudoexclusiviteit die in feite niet bestond116. Daarmee is de sociale mobiliteit in Hongarije tot op
zekere hoogte te vergelijken met die in de Verenigde Staten, waar immigranten eveneens
gedwongen werden Engels te spreken en Amerikaan te worden. Of met België, waar
Vlamingen welkom waren in de hogere segmenten van de samenleving, mits zij Frans
spraken. Ofschoon Hongarije aanvankelijk een kiesrecht had dat niet veel beperkter was dan
elders, werd overal in West-Europa dat recht na 1880 sterk verruimd, terwijl dat in Hongarije
juist niet gebeurde. Maar anderzijds, zo stelde Janos, had Hongarije een redelijk goed werkende parlementaire staatsvorm en was het een rechtsstaat, waar de rechterlijke onafhankelijkheid niet onderdeed voor die van andere West-Europese staten.
Het meest negatieve commentaar over Hongarije in de jaren van de Dubbelmonarchie, kwam
wel van F. Tibor Zsuppán. De opvattingen van deze in Edinburgh docerende historicus staan
daarmee haaks op die van Janos. Zsuppán richtte zijn aandacht vooral op de behandeling van
de Hongaarse minderheden. Veel historici hebben, zijns inziens ten onrechte, gesuggereerd
dat tijdige hervormingen en alternatieve strategieën de Monarchie, respectievelijk Hongarije,
voor de ondergang hadden kunnen behoeden. Zsuppán is het daarmee oneens. Zelfs indien de
Hongaarse overheid rond 1900 een verregaande mate van autonomie aan de minderheden zou
hebben toegestaan, zo stelde hij, dan nog zou dat onvoldoende tegenwicht hebben gevormd
voor de “steeds onverzoenlijker wordende vijandschap van die minderheden ten aanzien van
de Magyaarse nationale staat”. Evenmin zou het van invloed geweest zijn op de scamble voor
territorium van Hongarijes buurstaten in 1918 en 1919117. Wat dat laatste betreft had Zsuppán
misschien gelijk, maar wat die “onverzoenlijke vijandschap” van die minderheden betreft is
het jammer dat hij naliet aan te tonen waaruit die dan wel zou blijken.
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3. De bourgeoisie en de politieke macht.
In een magistrale studie beschreef de Amerikaanse cultuurhistoricus Carl E. Schorske (1915)
het Wenen van rond de eeuwwisseling, waar enerzijds de politieke en sociale crises elkaar in
een schier eindeloze rij opvolgden, maar waar anderzijds de moderne kunst en het twintigsteeeuwse denken werden geboren118. In zijn werk beschreef Schorske het verband tussen
verscheidene belangrijke beeldende kunstenaars, schrijvers, componisten en filosofen en hun
wisselwerking met de hogere burgerij, waarbij de psychoanalyse en de ideeën van Freud een
belangrijke plaats innamen. Onheils- en doodsverwachting, vermeende decadentie en
suïcidale neigingen – die in het Europa van rond de eeuwwisseling vrij algemeen waren –
kregen een centrale plaats in zijn studie. De bourgeoisie, die niet in staat was de aristocratie
uit haar machtspositie te verdringen en die door die hoge adel sociaal buitengesloten werd,
vond – meer en intensiever dan elders in Europa – een toevlucht in Bildung und Kunst. De
novi homines van de bourgeoisie, vaak van joodse origine, camoufleerden hun nederige
afkomst door zich meester te maken van de hoge status die kunsten en wetenschappen boden
en die voordien gereserveerd waren geweest voor adel en Kerk. De liberale bourgeoisie bleek
echter niet in staat de kiesgerechtigde massa aan zich te binden en door de opkomst van
antiliberale massapartijen werd de hogere burgerij, tezamen met de liberale partijen, uit de
politieke machtscentra verdreven. Ondanks haar groeiende economische betekenis en rijkdom
ging haar politieke macht goeddeels teloor, stelde Schorske. In plaats daarvan vond zij een
niche in de wereld van kunst, cultuur en wetenschap119. Ter illustratie de woorden van Stefan
Zweig: “Die Massen standen auf, und wir schrieben und diskutierten Gedichte”120.
Maar niet iedereen was het met die stelling eens. Zo stelde Pieter Judson (1956) dat een
belangrijk deel van de bourgeoisie zich weliswaar van de landelijke liberale partijen afkeerde,
maar daarvoor in de plaats onderdak vond bij de nieuwe massapartijen en daardoor een
belangrijke politieke invloed bleef behouden121. John Boyer (1946) voegde daaraan toe dat
mede daardoor de christen-socialen en de sociaal-democraten veel denkbeelden van hun
liberale voorgangers overnamen, terwijl bijna alle leiders van de massapartijen uit het liberale
nest van de hogere burgerij kwamen122.
4. Omslagpunten.
Vrijwel alle historici waren het erover eens dat het Habsburgse Rijk zich aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog al geruime tijd in een periode van neergang bevond. Vóór de
voor Oostenrijk zo traumatisch verlopen gebeurtenissen van de jaren 1848-`49, werd de
Monarchie – als de overwinnaar van Napoleon – gezien als de machtigste staat van het
continent. In de twintig jaren die volgden, herstelde het rijk zich weliswaar, maar het bleek
toch niet in staat zich blijvend tot een absoluut geregeerde eenheidsstaat om te vormen. Was
het Rijk vóór 1866 nog onbetwist een grote mogendheid, na de nederlaag tegen Pruisen kon
het die status alleen nog maar pretenderen en was het in feite niet meer dan een belangrijke
regionale mogendheid, die haar ambities op Europees niveau goeddeels had opgegeven. De
vraag wanneer die aftakeling van het Habsburgse Rijk begon, werd door historici op
uiteenlopende wijze beantwoord.
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Al aan het begin van zijn laatste boek gaf C.A. Macartney dat punt wel heel precies aan: 28
januari 1790, de dag waarop Joseph II gedwongen was zijn hervormingen voor een belangrijk
deel te herroepen123. Volgens hem begon nadien de periode van neergang: de grote veroveringen van de achttiende eeuw waren toen afgelopen en stuk voor stuk werden de verste
buitenposten opgegeven. Belangrijker nog was dat tergelijkertijd de centralistische en
absolutistische krachten in het defensief werden gedwongen, de staatkundige modernisering
werd onderbroken en onderdanen stelden de legitimiteit van vorst en regime ter discussie.
Adam Wandruszka kwam tot een dergelijke conclusie. De biograaf van Leopold II vond in
zijn artikel 'Finis Austriae' het jaar van diens dood, 1792, het punt van omslag. In dat jaar
werden na drie eeuwen van oorlog, diplomatieke betrekkingen met het Osmaanse Rijk
aangeknoopt, de Osmaanse agressie was bezworen en daarmee zou Oostenrijk zijn historische
opdracht hebben vervuld. Belangrijker was echter dat de dood van Leopold II een einde
maakte aan diens staatkundige hervormingsplannen124. Onder zijn opvolgers brak de oorlog
met het revolutionaire Frankrijk uit en begon een lange periode waarin hervormingen vrijwel
uitgesloten waren. De onmogelijkheid van hervormingen bleek opnieuw toen de geboeders
Stadion het veld moesten ruimen voor Metternich, onder wiens leiding verandering alleen
mogelijk was voor zo ver zij de keizerlijke en de kerkelijke macht versterkten.
Na 1815 regeerde de reactie niet alleen in Wenen, maar ook in Petersburg, Parijs, Napels,
Rome en Berlijn. Na haar grote overwinningen van 1813 en `14 stond de Monarchie op het
toppunt van haar macht en gold zij als de machtigste staat van het continent. Voorlopig was er
dus voor tijdgenoten weinig reden om van een neergang te spreken. Dat veranderde vrij
plotseling in 1848, toen de Revolutie van dat jaar de Monarchie op de rand van de afgrond
bracht. Frankrijk noch Pruisen werden in dat jaar in hun existentie bedreigd, maar Oostenrijk
werd dat wel en moest twee oorlogen voeren om zijn voortbestaan te verzekeren. Toch wist
het Rijk de problemen, vrijwel geheel op eigen kracht, te boven te komen. Door die geweldige
inspanning was de Monarchie zwaar aangeslagen en de herstelde orde was, niet alleen in
Noord-Italië en Hongarije, maar ook in Wenen en Praag labiel. Wat op dat moment een
omslagpunt in positieve zin had kunnen zijn, namelijk de voorgestelde Kremsier Constitutie,
werd zelfs nooit gepubliceerd. Zowel Macartney125 als Okey126 zagen in dit verzuim een
belangrijk negatief omslagpunt en Redlich vergeleek de voorgestelde grondwet zelfs met de
Amerikaanse Constitutie en met de Franse van 1791.
Rumpler zag daarentegen de Krimoorlog als de grote waterscheiding. Oostenrijk isoleerde
zich toen van Rusland en moest alleen de confrontatie met Pruisen aangaan127.
Volgens Okey waren vervolgens de jaren 1866-`70 een belangrijk draaipunt128. De AustroDuitsers werden in die jaren van Rijksduitsland gescheiden en vormden nadien slechts een
van de vele minderheden in het Rijk. De onverzettelijkheid van zowel het Duitse als het
Tsjechische nationalisme, die vooral daardoor veroorzaakt werd, groeide uit tot het meest
onbeheersbare en desastreuze probleem dat de Monarchie niet in staat bleek op te lossen.
De Ausgleich van 1867 werd door een meerderheid van de historici als uiterst negatief gezien
en daarmee zou dat jaar het volgende omslagpunt zijn. Inderdaad kleefde er veel negatiefs aan
dat compromis – het belangrijkste negatieve aspect was misschien wel de onmogelijkheid het
te veranderen – maar daar stonden ook positieve aspecten tegenover. Het belangrijkste voordeel was ongetwijfeld dat de verhouding met de grootste en roerigste minderheid langdurig
geregeld werd en daarnaast is de Ausgleich niet los te zien van de parlementaire rechtsstaat
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die zich na 1867 in zowel Wenen als Boedapest ontwikkelde. Met uitzondering van de
Hongaar Peter Hanak129 en van Robert Kann130, die beiden vonden dat de positieve en de
negatieve elementen elkaar ongeveer in evenwicht hielden, is Macartney131 vrijwel de enige
die gematigd positief was over het compromis.
Het laatst denkbare omslagpunt is vanzelfsprekend de Eerste Wereldoorlog. Voor die historici, die de nederlaag van 1918 zien als de enige, of althans de belangrijkste oorzaak van de
desintegratie, zou de Monarchie zonder die oorlog, of zelfs als zij hem had gewonnen, nog
geruime tijd hebben voortbestaan. De meest uitgesproken verdedigers van die these zijn wel
Crankshaw en Sked, maar ook Kann stelde dat pas toen, in 1918, de middelpuntvliedende
krachten het van de middelpuntzoekende wonnen. Dat laatste mag een vanzelfsprekendheid
zijn, maar de essentiële vraag is wanneer het verschil tussen beide krachten kleiner begon te
worden. Over het antwoord op die vraag bestaat geen consensus.
* Conclusie.
Met uitzondering van sommige werken van nationalistische geschiedschrijvers uit de
successiestaten en van een Grootduitse historiografie die al spoedig in nationaal-socialistisch
vaarwater belandde, was er tot de jaren vijftig in Oostenrijk, noch elders in Europa, sprake
van een serieuze geschiedschrijving over de laatste decennia van de Habsburgse Monarchie.
De enige uitzondering was het vandaag nog steeds relevante werk van Alan J.P. Taylor, dat in
eerste versie in 1941 in Londen verscheen. In een Europa waar integraal nationalisme als
norm werd beschouwd, moest een multinationaal rijk wel als een onding gezien worden dat
nauwelijks verdere studie waard was. Historici uit het voormalige Rijk bemoeiden zich vooral
hun eigen successiestaat historisch te legitimeren of, in het geval van de Republiek Oostenrijk, juist te delegitimeren door haar samenvoeging met Rijksduitsland te bepleiten. De oude
Monarchie werd gezien als een gevangenis van naties, of als een belemmering om de
Grootduitse eenheid te realiseren.
Alleen in Amerika schreven en doceerden voormalige Habsburgse onderdanen, kritisch en
aanvankelijk onder een licht negatieve invalshoek, maar later duidelijk positiever en met soms
een nostalgisch accent, over het verdwenen Habsburgse Rijk. Sommigen van hen kwamen
rond het midden van de jaren 1920 naar de Verenigde Staten maar een veel groter aantal
kwam met de grote exodus van intellectuelen in het daaropvolgende decennium uit Europa.
Zij maakten school in de Verenigde Staten en daar ontstonden universitaire centra die zich in
Centraal-Europese geschiedenis, en in het bijzonder die van de Donaumonarchie, verdiepten.
De omslag in het denken over Oostenrijk-Hongarije van kritisch-negatief naar kritischpositief begon in de tweede helft van de jaren 1930 als gevolg van een vaak persoonlijke
ervaring met een agressief nationaal-socialisme, dat – zo meende men – waarschijnlijk nooit
die omvang had aangenomen als de Donaumonarchie in enigerlei vorm nog had bestaan. Het
werd duidelijk dat de balkanisering van de voormalige Monarchie op een mislukking was
uitgelopen. Later, na 1945, werd die positieve houding gunstig beïnvloed doordat men de
negatieve aspecten van het nationalisme begon in te zien, door de Koude Oorlog en door de
stapsgewijze realisering van de Europese integratie. In de jaren 1990, tenslotte, kon de chaos
in Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije en andere voormalige Sovjetsatellieten opnieuw in direct
verband gebracht worden met het verdwijnen van het Habsburgse Rijk.
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De centrale vraag in het debat is, welke factoren uiteindelijk beslissend waren in het proces
van desintegratie. Enerzijds waren er auteurs die de stabiliteit en levensvatbaarheid van de
Monarchie benadrukten en die bijgevolg in het verliezen van de Eerste Wereldoorlog de
belangrijkste, of zelfs de enige oorzaak van haar deconfiture zagen.
Zo legden Hans Kohn, Arthur J. May, Edward Crankshaw, Charles & Barbara Jelavich, Alan
Sked, Lothar Höbelt en Pieter Judson sterk de nadruk op de taaiheid en de vitaliteit van
Oostenrijk-Hongarije. Zelfs alle interne mankementen tezamen genomen, konden de
desintegratie van het Rijk in hun ogen in onvoldoende mate verklaren, want daar tegenover
stonden sterke bindende elementen. Daarom kon het alleen de Wereldoorlog geweest zijn die
deze taaie en vitale Monarchie fataal werd. Ook Robert A. Kann neigde naar deze conclusie,
maar hij is veel minder uitgesproken en stelde dat de diepere redenen voor de ondergang toch
wel binnen de Monarchie gezocht moesten worden. Zijn opvatting kwam in dit opzicht meer
overeen met die van Adam Wandruszka, die het onmogelijk vond de ondergang toe te
schrijven aan hetzij interne, hetzij externe ontwikkelingen en daarom beide in gelijke mate
verantwoordelijk hield. Alan.J.P. Taylor legde niet zozeer de nadruk op de levensvatbaarheid
van het Rijk. Hij zag vooral het Duitse bondgenootschap als fataal en legde daarmee impliciet
de schuld voor de ondergang bij de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.
Om hun stelling te onderbouwen benadrukten deze auteurs vooral:
* de economische bloei van het Rijk;
* de sociale wetgeving, die tot de beste van Europa behoorde;
* de sterk ontwikkelde dynastieke trouw, die de volkeren met de Monarchie verbond;
* de stabiliserende factoren van leger en bureaucratie;
* de minderheden, die wel meer rechten voor zichzelf wilden, maar nooit onafhankelijkheid
nastreefden;
* het nationalisme werd (deels) geneutraliseerd door patriottisme;
* na 1900 zou het nationaliteitenprobleem aan belang verloren hebben, de sociale
problematiek groeide echter en klassentegenstellingen zouden in de plaats komen van
nationale tegenstellingen.
Kortom, de Habsburgse Monarchie was een vitale en redelijk stabiele staat, die ook in de
twintigste eeuw nog toekomst zou hebben. De ondergang van het Rijk zou daarom alleen te
wijten zijn aan de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog, al dan niet in combinatie met de
effecten van de Russische Revolutie en eventueel de houding van de geallieerden, die geen
plaats zagen voor de Monarchie in een naoorlogs Europees bestel.
Aan de andere zijde van het spectrum staan Oscar Jászi, Josef Redlich, Otto Brunner, Fritz
Fellner, Helmut Rumpler, Carlile Macartney, Solomon Wank en Robin Okey, die op grond
van dezelfde gegevens tot haast tegenovergestelde conclusies komen. De problemen van het
Rijk waren veel groter en fundamenteler dan hun tegenstanders meenden. Zij legden de
nadruk vooral op:
* het ontbreken van samenhang tussen de bevolkingsgroepen binnen het Rijk;
* een dynastie die zichzelf centraal stelde en niet de inwoners, noch de staat;
* dynastieke trouw was voor een moderne staat een onvoldoend bindmiddel;
* de achterhaalde bestuursfilosofie van vorst en adel;
* de onwil om noodzakelijke federale hervormingen door te voeren;
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* het steeds weer nemen van ad hoc beslissingen ten koste van fundamentele besluiten;
* het democratisch tekort;
* partijen die niet het algemeen belang voor ogen hadden, maar alleen partijbelang
nastreefden;
* een parlement dat het landsbestuur overliet aan een bureaucratie waarover het geen macht
had;
* de Boheemse kwestie, die de staat onbestuurbaar maakte;
* de inflexibiliteit van de Ausgleich en de houding van de Magyaren ten aanzien van hun
minderheden.
Dit alles resulteerde in een staatkundig labiele, alleen nog per decreet te besturen staat. In
plaats van bevolkingsgroepen bij het bestuur te betrekken, werden die tegen elkaar
uitgespeeld. In de ogen van deze auteurs was de Eerste Wereldoorlog zeker niet de oorzaak
van het uiteenvallen van het Rijk. De oorlog gaf de genadestoot aan een ernstig verzwakte
staatkundige constructie die niet bestand bleek tegen de turbulentie van de Europese politiek
in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Een gerelateerde controverse gaat over de rol van de geallieerden in het uiteenvallen van de
Dubbelmonarchie. Terwijl de meeste historici meenden dat de desintegratie in het voorjaar
van 1918 al zover was voortgeschreden dat acties van geallieerde zijde van weinig invloed
konden zijn, was er een klein aantal dat daar anders over dacht. Het waren vooral Heinrich
Benedikt, Paul Schroeder, François Fetjö en Jean Bérenger, die de stelling verdedigden dat de
deconfiture van Oostenrijk-Hongarije werd veroorzaakt door hetzij een actieve politiek van
Frankrijk, ofwel door een haast misdadige ongeïnteresseerdheid van het Verenigd Koninkrijk.
Het waren in het bijzonder de beide laatstgenoemde Franse auteurs die melding maakten van
een imperiaalliberale opzet van Frankrijk, dat om ideologische redenen een einde wilde
maken aan de beide laatste keizerrijken in Europa. Frankrijk zag, met de stilzwijgende
goedkeuring van Engeland, de veiligheid van het naoorlogse Midden-Europa liever toevertrouwd aan een aantal manipuleerbare successiestaatjes, dan aan de oude Monarchie.
Een andere strijdvraag betreft Hongarije. Ofschoon vaak enigszins stiefmoederlijk behandeld,
zijn de meeste historici vrij negatief in hun oordeel over de Hongaarse politiek en over de
heersende Magyaarse elite. Een tweetal historici met Hongaarse wortels – Peter Sugar en
vooral F. Tibor Zsuppán – is echter wel erg pessimistisch over de Oostelijke Rijkshelft. De
Hongaarse minderheden zouden vijftig jaar lang onverzoenlijk anti-Magyaars zijn geweest en
iedere politieke deelname hebben geboycot. Geen enkele denkbare hervorming zou Hongarije
(en daarmee de gehele Monarchie) hebben kunnen redden van de ondergang.
Een duidelijk positiever geluid komt van Andrew Janos, een Amerikaan van eveneens
Hongaarse afkomst. Op goed gedocumenteerde wijze toonde hij aan dat het Hongaarse bestel
veel flexibeler was dan veelal werd gemeend. De integratie van minderheden en hun sociale
mobiliteit verliep veel minder stroef dan zelfs de Magyaarse elite meende. De assimilatie was
redelijk succesvol en de positie van minderheden was niet slechter dan die in andere WestEuropese landen.
Een volgende controverse betrof het politieke lot van de bourgeoisie nadat de liberale partijen
goeddeels waren verdrongen door moderne massapartijen. Schorske stelde dat de hogere
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burgerij zich terugtrok uit de politiek en een niche vond in Bildung, kunst en cultuur, gebieden
die voordien gereserveerd waren voor adel en Kerk.
Zowel Pieter Judson als John Boyer toonde echter aan dat veel leden van de bourgeoisie zich
wel degelijk aansloten bij de nieuwe massapartijen en van daaruit grote invloed bleven
uitoefenen. De leiding van de christen-socialen in Wenen, zowel als die van de Oostenrijkse
socialisten en de Tsjechische radicalen en nationaal-socialisten was grotendeels in handen van
leden van de hogere burgerij. Bovendien borduurden de nieuwe partijen voort op de ideeën,
die de liberalen eerder in praktijk hadden gebracht.
Een laatste punt van discussie vormde de vraag wanneer de aftakeling van het Habsburgse
Rijk was begonnen. Als vroegste omslagpunt werd het einde van de hervormingen van Joseph
II, in 1790, genoemd. Daarna komen het begin van de Franse Revolutie, het mislukken van de
Stadionhervormingen, respectievelijk de reactie van de jaren na 1815 in aanmerking. Daarna
werden het revolutiejaar 1848, de Krimoorlog en de Italiaanse en Duitse eenwording als
noodlottige draaipunten voor de Monarchie genoemd. Als enige noemde Okey het feit dat de
Austro-Duitsers in 1866 van de rest van Duitsland werd gescheiden. Vanaf dat moment
verloren de Austro-Duitsers hun overweldigende numerieke meerderheid en werden
gereduceerd tot een van de minderheden binnen de Habsburgse Monarchie. Daar lag, volgens
Okey, de oorsprong van het fatale Boheemse conflict. Als laatst mogelijke omslagpunt werd –
door onder anderen Sked – het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 genoemd.
In ieder geval bestaat ook over dit punt geen consensus.
Verscheidene van de hier vermelde historici en andere auteurs spraken over de centrifugale en
de centripetale krachten die op de Dubbelmonarchie werden uitgeoefend. Zij concludeerden
dat de middelpuntzoekende krachten in Oostenrijk-Hongarije toch steeds sterker bleken dan
de middelpuntvliedende, totdat het gebrek aan hervormingen, de Eerste Wereldoorlog, of een
andere calamiteit, de balans naar de andere zijde lieten doorslaan. In feite is dit natuurlijk een
vanzelfsprekendheid: zolang de middelpuntzoekende krachten groter zijn dan de centrifugale
vindt per definitie geen desintegratie plaats.
In hetgeen volgt zal echter verdedigd worden dat, als gevolg van de effecten van de
modernisering, vooral na circa 1880, niet alleen de centrifugale krachten toenamen, maar dat
tergelijkertijd de centripetale krachten op alarmerende wijze afnamen. Tenzij dit proces tijdig
zou worden gekeerd, moest het wel leiden tot de ondergang van het Rijk. In 1914 was de
instabiliteit van het Rijk zodanig toegenomen, dat het een grote schokgolf niet zou kunnen
doorstaan. De Eerste Wereldoorlog was die schokgolf, die een einde maakte aan een labiele
Habsburgse Monarchie.

43
3. Modernisering en de Dubbelmonarchie.

Het einde van de Monarchie gaf na 1918 voor sommigen aanleiding om ook in zijn economische ontwikkeling tekenen te bespeuren van de ontoereikendheid van het Habsburgse Rijk.
Een enkeling, als George Macesich, beweerde zelfs dat met de val van het Rijk een economische eenheid werd vernietigd die nooit had bestaan, behalve in de geest van onverbeterlijke
romantici132. Communis opinio onder historici is tegenwoordig echter dat althans de
groeicijfers zich niet alleen konden meten met, maar zelfs sterker waren dan die van de
meeste concurrenten, zij het op een vaak lager niveau en met grote discrepanties tussen de
verschillende delen van het Rijk. Voor 1914 was er in ieder geval geen verantwoordelijk
politicus of economist, binnen noch buiten de Monarchie, die in ernst overwoog die economische eenheid ongedaan te maken. Dit ondanks de strubbelingen die er ongetwijfeld
bestonden tussen de beide rijksdelen en de problemen die de periodieke herzieningen van de
Ausgleich met zich meebrachten133. Sommige nationalistische Magyaren meenden weliswaar
dat de Hongaarse industrie alleen kon bloeien indien de banden met Oostenrijk zouden
worden verbroken, maar zij droegen nooit politieke verantwoordelijkheid. In economisch,
noch in cultureel opzicht leed de Dubbelmonarchie aan sclerose. Cultureel was zij zelfs een
echte grote mogendheid die voorliep op andere landen in Europa en waar nieuwe ideeën en
vormen werden ontwikkeld in literatuur, kunst, muziek, architectuur en filosofie. De
economische, culturele en sociale modernisering was in grote delen van het Rijk een succes.
Het probleem werd eerder gevormd door het feit dat de politieke ontwikkeling daarmee geen
gelijke tred hield. Die sociale, economische en culturele veranderingen vonden in de
Monarchie - sterker nog dan in Duitsland – onvoldoende vertaling in staatkundige en politieke
vernieuwing. Juist het succes van de modernisering en de sociale gevolgen daarvan werden in
toenemende mate een gegeven waar de staat zich geen raad mee wist.
Hoe modern was die Dubbelmonarchie in economisch opzicht? Die vraag is mogelijk nog
moeilijker te beantwoorden dan voor andere Europese staten, want de Dubbelmonarchie was
niet één staat. Sinds 1867 waren het er twee en later, na de toevoeging van Bosnië-Herzegovina, zelfs drie, die ieder voor zich weer scherp verdeeld werden door historisch gegroeide,
soms etnisch bepaalde, culturele en soms religieuze grenzen, die niet zonder moeite overschreden konden worden, ofschoon de wetgeving nauwelijks barrières opwierp. Overal in het
negentiende-eeuwse Europa was de industriële ontwikkeling beperkt tot een gering aantal
centra, maar de achtergebleven regio`s leverden mettertijd op grote schaal arbeid, vaak
ondernemerstalent en soms kapitaal aan die centra. Binnen de Dubbelmonarchie was dat in
veel mindere mate het geval. Net als in de meeste andere Europese staten had zij een aantal
belangrijke economische centra, maar anders dan daar waren die centra zowel onderling als
met de periferie, op veel gebrekkiger wijze met elkaar verbonden. De geografische
gesteldheid hielp dan ook niet mee aan de economische integratie. Zo behoorde Praag tot het
achterland van Hamburg, waarmee het door de Moldau en de Elbe was verbonden. De Donau
verbond Wenen met Boedapest, maar had voorbij Belgrado nauwelijks economisch nut.
Wenen en het Neder-Oostenrijkse industriegebied werden door de bergketen van de
Karawanken effectief van de belangrijkste haven, Triëst, gescheiden en Galicië was slechts
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moeizaam via een aantal bergpassen te bereiken. Spoorwegen waren dun gezaaid, kanalen
ontbraken en rivieren stroomden de verkeerde kant op. Noch als afzetgebied, noch als
leverancier van grondstoffen en arbeid droeg de periferie substantieel bij aan de ontwikkeling
van de industriële as Wenen - Praag. De Monarchie beschikte aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog over één kilometer bevaarbare waterweg per 105 km² oppervlakte. In
Duitsland, Frankrijk of Engeland kwam diezelfde lengte op slechts 30 à 40 km². Zo haalde de
Prager Eisenindustriegesellschaft haar cokes uit (Oostenrijks-)Silezië en de Österreichische
Montangesellschaft betrok brandstof uit Duitsland of uit Mährisch-Ostrau. In beide gevallen
waren de transportkosten hoger dan de waarde van de kolen zelf134. De dichtheid van het
spoorwegnet was in Duitsland tweemaal en in Frankrijk bijna 1,6 keer zo groot als in de
Monarchie135. De schaalgrootte van de bedrijven was ook veel minder uitgesproken dan in
Duitsland of in Rusland. Dat laatste werd nog verergerd door de aanvankelijke terughoudendheid van de banken om op grote schaal rechtstreeks in het bedrijfsleven te investeren: de
Krach van de Creditanstalt in 1873 had diepe sporen nagelaten.
Het grote bevolkingsoverschot van de agrarische gebieden verplaatste zich maar in beperkte
mate naar de industriële centra van Bohemen en Neder-Oostenrijk en al helemaal niet naar de
overige Alpenlanden. Polen, Roethenen en Kroaten emigreerden liever naar Amerika of verrichtten seizoensarbeid in Pruisen of Saksen, dan zich naar binnen de Monarchie zelf gelegen
centra te verplaatsen136. Hongaren en Slowaken trokken wel naar Boedapest, maar in veel
mindere mate naar Bohemen of Wenen, ondanks het hogere loonniveau. Ook uit de Alpenlanden was de trek naar Wenen betrekkelijk gering. De grote bevolkingstoestroom kwam van
het omringende platteland en vooral uit Bohemen en Moravië. Zelfs vandaag is een blik in het
Weense telefoonboek voldoende om te zien hoeveel Tsjechische namen erin voorkomen. Een
kwart van de Weense bevolking had in 1900 ouders of grootouders die uit Bohemen of Moravië afkomstig waren. Veelal waren dat Duitssprekenden, maar voor zo`n 100.000 (van de
circa twee miljoen) Weners was Tsjechisch de Umgangssprache, terwijl een veel groter aantal
ook thuis al omgeschakeld had op het Duits. Ook elders in Neder-Oostenrijk woonden veel
Tsjechen, zoals in Wiener Neustadt en Berndorf en er waren zelfs kleine fabrieksplaatsjes
waar de bevolking voor bijna de helft uit Tsjechen bestond137.
De verbondenheid van de Neder-Oostenrijkers in het algemeen en van de Weners in het bijzonder, met zowel Tsjechisch- als Duitstaligen uit Bohemen en Moravië was veel sterker dan
die met de inwoners van de Alpenlanden, met wie althans de gezeten burgerij eigenlijk alleen
tijdens de zomer in hun vakantieverblijven contact had. Assimilatie leverde relatief weinig
problemen op en er was geen vraag naar Tsjechischtalige vakbonden of andere instellingen,
wel naar Tsjechischtalige scholen. Er waren privé scholen die Tsjechischtalig onderwijs
gaven, maar die werden niet gesubsidieerd, omdat Neder-Oostenrijk officieel eentalig Duits
was. Nationale tegenstellingen bestonden er nauwelijks in het leven van alledag. Opmerkelijk
is dat niet, de immigranten behoorden veelal tot de lagere sociale strata, de culturele
verschillen met de meerderheid waren gering en de hoop om ooit tot de middenklasse te
behoren liet geen andere keus. Daarbij richtten de Tsjechische leiders zich op Bohemen en
niet op hun taalgenoten in de diaspora. In Boedapest was de situatie bij de zich daar
vestigende minderheden niet anders en datzelfde gold elders in Europa, bijvoorbeeld voor de
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Vlamingen die zich in het Waalse industriegebied vestigden. Van Masaryk is de uitspraak
bekend: “Der Nationalitätenstreit würde ein Ende nehmen, gäbe es nicht Personen, die davon
lebten”138. Een waarheid die in retrospect nogal cynisch overkomt. De andere belangrijke
bevolkingsgroep die aan de urbanisatie bijdroeg waren de joden. Rond de eeuwwisseling
vormden zij zo`n 8% van de Weense bevolking139. In Boedapest was hun aandeel nog veel
groter en werd geschat op 23%140.
De urbanisatie in de Monarchie spitste zich toe op drie steden. Tussen 1870 en 1910 groeide
Wenen van 600.000 inwoners naar 2,1 miljoen, Boedapest steeg van 270.000 naar 1,1
miljoen. De feitelijke groei werd enigszins vertekend door de incorporatie van voorsteden,
maar blijft opmerkelijk. Praag had in 1910 inclusief voorsteden 600.000 inwoners. Maar de
andere grote steden waren daarbij vergeleken niet veel meer dan uit de kluiten gewassen
provincieplaatsen. Graz, Triëst, Brünn, Lemberg, Krakau en de mijnbouwagglomeratie
Ostrau-Karwin telden, rond de eeuwwisseling, ieder tussen de 150.000 en 200.000
inwoners141. Al met al woonde slechts 10% van de totale bevolking in de genoemde grote
steden. De Dubbelmonarchie behield ondanks de groei van die enkele grote steden het
karakter van een landbouwstaat; in 1910 was 56% van de bevolking in de agrarische sector
werkzaam.
Toch blijft het opmerkelijk dat juist de agrarische periferie relatief weinig aan de stedelijke
groei bijdroeg. Een verklaring daarvoor kan gevonden worden in de sterke emigratie naar
vooral de Verenigde Staten, die een belangrijk deel van het bevolkingsoverschot afroomde.
Sinds 1870 bestond er een verdrag tussen het Oostenrijks-Hongaarse ministerie van buitenlandse zaken en de regering van de Verenigde Staten waarin vastgelegd was dat Habsburgse
onderdanen die vóór vervulling van hun militaire dienstplicht emigreerden en als genaturaliseerde Amerikanen terugkeerden voor altijd vrijgesteld waren van militaire dienstplicht142.
Het werd daardoor bijzonder aantrekkelijk om in plaats van drie jaar (praktisch onbezoldigd)
zich de nukken van een – voor de meesten vreemde – officierskaste te laten welgevallen, vijf
jaar goed te verdienen en met een aardig bedrag aan spaargeld en met in Amerika opgedane
kennis naar huis terug te keren. Vanzelfsprekend beviel het velen in den vreemde zo goed dat
van die terugkeer vaak niets terecht kwam. Toch was het aantal remigranten betrekkelijk
groot. Tussen 1880 en 1913 verlieten circa 4 miljoen inwoners de Monarchie, waarvan
ongeveer een derde na verloop van tijd terugkeerde143.
Ongetwijfeld zal dit dienstplichtaspect een rol gespeeld hebben in de sterke emigratie, maar
het verklaart niet de bijzondere etnische samenstelling van de vertrekgolf. Duitsers, Tsjechen
en Magyaren waren daarin sterk ondervertegenwoordigd. Zo vormden Austro-Duitsers 23,4%
van de totale bevolking, maar slechts 11,8% van de Amerikagangers. Voor de Tsjechen en de
Magyaren lagen die percentages op respectievelijk 12,7% (4,3%) en 19.6% (14,7%). Alle
overige nationaliteiten, die samen zo`n 45% van de bevolking vormden, leverden dus bijna
70% van de emigranten144. Die bestonden daardoor in hoofdzaak uit Polen, Roethenen,
Slowaken, Roemenen en Kroaten. Politieke redenen speelden na 1860 geen rol meer in de
emigratie. Dat was anders geweest tijdens een eerdere vertrekgolf van de jaren 1848-1855
toen juist de ontwikkelden uit Opper- en Neder-Oostenrijk, Bohemen en Hongarije een goed
heenkomen probeerden te vinden om aan de repressie van na de Revolutie van 1848 te ontko-
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men145.Tijdgenoten zaten enigszins met de handen in het haar over de omvang van de
emigratiegolf, vooral toen deze in het eerste decennium van de twintigste eeuw een
hoogtepunt bereikte. Aan de ene kant zag men voordelen in de toestroom van deviezen door
overmakingen van gelden aan thuis gebleven familieleden, werden werkloosheid en
underemployment erdoor beperkt en werd een bron van onvrede en potentiële rebellie
weggenomen. Voor de Magyaren was een bijkomend voordeel dat hun aandeel in de
bevolkingsamenstelling van Hongarije relatief toenam. Maar anderzijds waren de landverhuizers jonge, relatief goed opgeleide werkkrachten en potentiële soldaten. Analfabeten
werden door de Verenigde Staten geweerd en daardoor verslechterde het arbeidspotentieel
juist in die gebieden waar analfabetisme het grootst was en werd de modernisering van die
gebieden vertraagd.
Met soms nogal merkwaardige argumenten trachtte men de Landflucht van zovelen te
verklaren: hebzucht, avontuurlijke instelling (in een premoderne samenleving zeker geen
aanbeveling), ongelukkige familieomstandigheden en gebrek aan heimatliebe werd de
emigranten in een Praagse enquête uit 1912 verweten. Elders werd gewezen op de reis- en
treklust, die een karaktertrek van bepaalde nationaliteiten zou zijn. Een betere verklaring
kwam van Leopold Caro, die in 1909 wees op het grote aantal openbare verkopen van kleine
boerenbedrijven en de aankoop daarvan door grootgrondbezitters juist in de periode dat de
emigratie haar top bereikte146. Inderdaad, grootgrondbezit, afwezigheid van industrie en
gebrek aan werkgelegenheid in het algemeen, tezamen met de aantrekkelijkheid van de V.S.
en het hoge loonniveau aldaar, vormden de meest plausible verklaringen voor de
emigratiegolf. Die kan daarmee niet losgezien worden van de urbanisatie, zij was een facet
van hetzelfde fenomeen, echter met een belangrijk verschil: de urbanisatie droeg bij aan een
verdere modernisering van de Monarchie, emigratie deed dat niet of in veel mindere mate. De
emigratie bemoeilijkte de industrialisatie en de modernisering van de periferie en verminderde
de trek naar de geïndustrialiseerde delen van het Rijk waardoor het loonniveau daar niet werd
verlaagd.
De Europese emigratie in de jaren rond de eeuwwisseling kwam in hoofdzaak, naast de Monarchie, uit Rusland (met name Polen en Oekraïners) en (vooral Zuid-)Italië. Uit Rijksduitsland daarentegen, met een grotere bevolking, kwamen slechts half zoveel emigranten naar
Amerika als uit de Dubbelmonarchie.
Een bijkomend fenomeen was de groei van nationalisme in de emigratiegebieden. Zeker in de
eerste periode na aankomst in het nieuwe land was men sterk aangewezen op hulp van netwerken van land- en taalgenoten. De niet-genationaliseerde massa van immigranten uit Sicilië
en de Mezzogiorno werd pas in de Verenigde Staten tot Italiaan omgevormd. Maar het
ontbreken van een gemeenschappelijke taal maakte van de Habsburgse onderdanen geen
Oostenrijkers of Hongaren, wel Polen, Kroaten, Tsjechen of Slowaken. OostenrijksHongaarse verenigingen, die veelal door de k.u.k.-ambassade werden gefinancierd en bevorderd, hadden weinig succes. Op nationaliteit gestoelde clubs en verenigingen daarentegen
bloeiden. Tsjechen wensten zich bij volkstellingen niet als Oostenrijkers geclassificeerd te
zien, net zo min als Slowaken tot de Hongaren gerekend wilden worden. Zelfs Polen en
Roethenen wilden slechts als zodanig geregistreerd worden, terwijl Duitstaligen aansluiting
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zochten bij Rijksduitse organisaties147. Later, tijdens de Wereldoorlog, kon Masaryk daar op
inspelen om steun voor een onafhankelijk Tsjechië, respectievelijk Tsjecho-Slowakije van de
regering in Washington te verkrijgen.
In de ogen van tijdgenoten, en nog lang daarna, lag niet alleen de economische ontwikkeling
van de Dubbelmonarchie nog ver achter bij die van Duitsland en de andere West-Europese
grote mogendheden (met uitzondering van Italië), maar ook de groei daarvan. In de jaren
1960 hechtte Alexander Gerschenkron veel belang aan een grote economische “spurt” die in
zijn optiek de basis moest leggen voor een versnelde economische groei en voor een
verkleining van de opgelopen achterstand met concurrerende staten. Werd industrialisatie bij
vroege industriestaten in hoofdzaak bepaald door endogene factoren, elders was zij veelmeer
een reactie uit concurrentie, of zelfs machtspolitieke overwegingen. Grote inspanningen
waren vereist om aan de ontbrekende basisvoorwaarden op onder meer verkeerstechnisch en
financieel-infrastructureel gebied te voldoen. Instellingen als industriebanken konden daarbij
een rol spelen, maar waar die ontbraken of terughoudend waren, zou de staat zelf het heft in
handen kunnen nemen148.
Gerschenkron ontleende zijn theorie in hoofdzaak aan de ontwikkelingen in Engeland, een
aantal andere Europese staten en vooral aan Rusland. De Dubbelmonarchie kwam in zijn
werk aanvankelijk nauwelijks ter sprake. Dat veranderde kort voor zijn dood toen hij een
apart werk aan Oostenrijk-Hongarije wijdde149. Hoewel dat in de West-Europese context
ongebruikelijk was, meende Gerschenkron nu juist in de Dubbelmonarchie een voorbeeld te
zien van direct staatsingrijpen bij een poging om een opgelopen achterstand op grootscheepse
wijze om te buigen. Het ging daarbij om een episode uit de jaren 1900-`04, toen Ministerpresident Ernest von Koerber een ingrijpend plan initieerde om althans Cisleithanië (zijn
jurisdictie was tot die rijkshelft beperkt) te moderniseren en in economisch opzicht tot de
gelijke te maken van het Duitse Rijk. Een bijkomend feit was dat Koerbers politiek niet louter
economische doelen nastreefde, maar evenzeer een poging was om de parlementaire
patstelling van dat moment te doorbreken en de interne cohesie van de Habsburgse landen te
versterken. Om zowel die economische als politieke doelstellingen te verwezenlijken moest
de volledige staatsmacht ingezet worden in dienst van cultuur en economie. De plannen
voorzagen in directe spoorweg verbindingen tussen Triëst, Wenen en Praag (dwars door de
Karawanken, zeker voor die tijd geen sinecure) en tussen Lemberg en Boedapest. De nieuwe
verbinding met Triëst maakte een verbetering en uitbreiding van de havenwerken daar
noodzakelijk. Verder was sprake van een langetermijnproject voor waterwegen tussen de
Elbe/Moldau en de Donau en tussen de Donau en de Oder.
Industrie zou de spil moeten worden van de economische ontwikkeling. Galicië en de
Boekovina zouden worden opengelegd; de Boheemse en Neder-Oostenrijkse
industriegebieden zouden over goedkope delfstoffen kunnen beschikken en met continentale
en overzeese afzetmarkten verbonden worden. Dat alles vereiste een enorme kapitaalinjectie
van een miljard kronen, een haast onvoorstelbaar bedrag wanneer men zich realiseert dat de
totale investering van alle banken in het bedrijfsleven van de Monarchie op dat moment circa
775 miljoen kronen bedroeg. In de hoogte van dat bedrag lag tevens de zwakte van het plan.
Zelfs al werden de kosten over vele jaren uitgesmeerd, dan nog meende de toenmalige
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minister van financiën - de bekende economist Böhm Bawerk - dat de staat geen verplichtingen van die omvang kon aangaan. Ondanks het feit dat de plannen in het parlement met enig
enthousiasme werden goedgekeurd en dat daardoor de politieke patstelling van het moment
doorbroken scheen, leverde hij zulke obstructie, dat althans van de kostbare aanleg van
kanalen niets terecht kwam. Wel werd de spoorweg naar Triëst aangelegd. Behalve het
economische effect daarvan, speelde die tien jaar later ook een belangrijke militaire rol.
Zonder die verbinding had het Habsburgse leger de strijd aan de Isonzo in de jaren 1915-`18
waarschijnlijk niet kunnen volhouden.
De theorie van Gerschenkron bleef niet lang onweersproken. Latere cliometrische onderzoeken (onder anderen van Crafts en Good) toonden aan dat van een grote spurt in ontwikkeling
meestal geen sprake was en dat de ontwikkelingen veel geleidelijker verliepen dan Gerschenkron meende. Gerschenkron ging er bovendien van uit dat de Dubbelmonarchie zo`n spurt
nodig had, maar in feite was haar economische groei al bijzonder sterk. Hij lag - na 1870 vrijwel op hetzelfde niveau als de Duitse (of oversteeg die zelfs volgens andere berekeningen)
en was aanmerkelijk hoger dan die in Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk, zij het - en dat
is van wezenlijk belang - op een beduidend lager niveau. Bovendien is het maar de vraag of
Koerbers plan, al zou het in zijn geheel uitgevoerd zijn, wel omvangrijk genoeg geweest was
om een nog snellere groei te realiseren dan in feite al plaatsvond150. Het belang van
Gerschenkron lag in het feit dat hij zich niet uitsluitend baseerde op economische en
(quasi?)statistische informatie, maar evenzeer op literaire en andere culturele bronnen, zowel
als op de wijze waarop historische fenomenen in het verleden door tijdgenoten werden
geïnterpreteerd. Zijn hypothese bood eerder een raamwerk en nodigde daarmee uit tot verder
onderzoek. Het nadeel van zijn critici was dat zij zich in hoofdzaak juist wel beperkten tot
economisch-statistisch bronnenonderzoek...en dat was tevens hun voordeel. Veelal konden zij
aantonen dat zich helemaal geen spurt voordeed in de ontwikkeling van een bepaalde staat,
dat niet staten maar juist regio`s bestudeerd moesten worden; dat de rol van banken of van de
staat van minder, en die van de agrarische sector juist van groter belang was dan door Gerschenkron verondersteld. Toch hield dat allerminst in dat Gerschenkrons werkhypothese als
zodanig verouderd zou zijn. Het betekende alleen dat zijn stelling niet als vast patroon gezien
kon worden, maar eerder als metafoor, die diende om de chaotische werkelijkheid te ordenen.
De relatieve positie van de Dubbelmonarchie wordt in de volgende staat verduidelijkt.
Tabel 1: Groei BNP per hoofd 1830-1913 in indexcijfers (Duitsland= 100)151
1830 1870 1890 1913
% groei p.j. 1870-1913
_____________________________________________________________
Duitsland
100 100 100 100
1,51%
Ver. Kon.
140 161 146 130
1,00%
Frankrijk
107 112 96
93
1,06%
Oostenr.-Hon.
67
51
?
50
1,45%
* Cisleith.
81
61
57
57
1.32%
* Alpenlanden
111
93
88
92
1,46%
Rusland
69
64
34
44
0,62%
(n.b.: Alpenlanden incl. Opper- en Neder-Oostenrijk)
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De volgende constateringen zijn hierbij van belang.
Ten eerste lag de groei van de vroege industriestaten Engeland en Frankrijk vóór 1870, daarna
was Duitsland koploper, echter onmiddellijk gevolgd door de Dubbelmonarchie, die daarmee
haar eerder opgelopen achterstand op Engeland en Frankrijk inliep. Die groei was in de periode 1870-1913 twee keer zo groot als in de daaraan voorafgaande vier decennia, waarbij het
zwaartepunt na 1880 lag152. Vervolgens was binnen de Monarchie de groei in Transleithanië
duidelijk sterker dan in Cisleithanië. Ofschoon de cijfers voor Transleithanië ontbreken kan
dat geconcludeerd worden uit het feit dat de groei in Cisleithanië op een lager niveau lag dan
die in de Monarchie als geheel. Het B.N.P. van de Alpenlanden (ruwweg overeenkomend met
de huidige Republiek Oostenrijk), lag kort voor 1914 op vrijwel hetzelfde niveau als dat van
Frankrijk. Tot slot is de sterke groei van Rusland rond de eeuwwisseling opmerkelijk; die
geeft althans enige grond aan de vrees voor dat land die in 1914 een rol zou gaan spelen en
bijdroeg aan de Duitse overtuiging een preventieve oorlog te moeten voeren.
De zware industrie van de Monarchie vormde slechts een fractie van die van de andere grote
mogendheden. Hoewel van groot belang voor de militaire positie, geeft zij niet noodzakelijkerwijs een indicatie van de mate van modernisering. Moderne staten als Denemarken, Nederland of Zwitserland beschikten nauwelijks over een eigen staalproductie. Oostenrijk-Hongarije produceerde in 1913 slechts 2,6 miljoen ton staal, net iets meer dan de helft van de Franse
(4.6 milj. ton) en slechts een fractie van de Duitse productie (17.6 milj. ton).
Een betere indicatie voor de relatieve modernisering van de Dubbelmonarchie vormt het energieverbruik van kolen, petroleum, aardgas en hydro-electriciteit, maar exclusief hout.
Tabel 2: Energieverbruik uitgedrukt in miljoenen tonnen steenkoolequivalent153.

Duitsland
Ver. Kon.
Frankrijk
Oost.-Hon.
Rusland

1890
71
145
36
19,7
10,9

1913
187
195
62,5
49,4
54

Stijging in %
+163%
+34%
+74%
+150%
+375%

Ook hier was sprake van een sterke groei, die nauwelijks voor de Duitse onderdeed, maar
niettemin lag het verbruik van de Dubbelmonarchie nog ver achter op dat van haar belangrijkste concurrenten. De plannen van Koerber waren dus allerminst een slag in de lucht. Van
een grote spurt was in ieder geval geen sprake, wel van een gestage en na 1880 van een versnelde groei. Hoezeer de verschillende regio`s van de Monarchie onderling verschilden en hoe
zij zich verhielden tot de andere grote mogendheden wordt geïllustreerd in de volgende opstelling.
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Tabel 3: Nationaal/regionaal product per capita in 1870 en 1910
in US$ van 1970154
Staat/regio
1870
1910
groei p.a.
_________________________________________________________
Duitsland
579
Ver. Kon.
904
Frankrijk
567
Rusland
252
Oostenr.-Hong.
413
*Alpenlanden*)
517
*Boheemse landen
459
*Noord. Karst
457
*Dalmatië
429
*Galicië-Boekovina
379
Cisleithanië
450
*West Hongarije
356
*Nrd. Hongarije
374
*O. Hongarije
358
*Transsylvanië
378
*Kroatië-Slavonië
346
Transleithanië
362
*) Inclusief Opper- en Neder-Oostenrijk

958
1302
883
398
728
1089
819
789
650
575
810
713
606
566
542
542
616

1,3%
0,9%
1,1%
1,3%
1,5%
2%
1,54%
1,31%
1%
1,21%
1,58%
1,77%
1,4%
1,3%
0.88%
1,04%
1,39%

Zowel de absolute cijfers als de groeipercentages tonen duidelijk de verschillen tussen de vetgedrukte, zich snel moderniserende, hoog ontwikkelde gebieden enerzijds en de veel sterker
achterlopende agrarische periferie. Wanneer wij een grens trekken tussen de gebieden die zich
snel aan het moderniseren waren, met een regionaal product en een daarbijhorende groei die
boven het gemiddelde lagen van de Monarchie als geheel en de daarbij achterblijvende perifere landen, dan blijkt dat die grens verliep langs de lijn Triëst-Boedapest-Brünn. Ten Westen
van die lijn lagen de ontwikkelde industriële gebieden, alle grote en bijna alle middelgrote
steden. Het ging daarbij om de Alpenlanden inclusief Opper- en Neder-Oostenrijk, het gebied
rond de havensteden Triëst en in mindere mate Fiume, Boedapest en andere kleinere centra in
West-Hongarije, zoals Raab (Györ), en de industriegebieden van Bohemen en Silezië enerzijds en alle overige gebieden van de Monarchie anderzijds. Ook andere indicatoren wijzen op
de grote verschillen ten oosten en ten westen van die lijn. Met uitzondering van Lemberg en
Krakau, lagen alle grote steden ten westen van die lijn. Rond de eeuwwisseling bestond de
bevolking van Cisleithanië voor 16½% uit analfabeten, terwijl dat percentage in het veel
traditionelere Transleithanië dubbel zo hoog lag (35%)155. Van alle rekruten uit de hele
Monarchie die opgeroepen werden voor militaire dienst was 22% niet in staat om te lezen en
te schrijven. Ter vergelijking: in Italië lag het percentage ongeletterde rekruten op 33, in
Frankrijk op 6,8 en in Duitsland zou slechts 1 promille van de rekruten analfabeet geweest
zijn (dat laatste klinkt echter ongeloofwaardig)156. Er van uit gaande dat analfabetisme in de
regio Boedapest niet veel hoger gelegen zal hebben dan in Wenen of Praag, kan geconcludeerd worden dat de ongeletterdheid ten oosten van de lijn Triëst-Boedapest-Brünn nog aanzienlijk hoger lag dan 35%. Zo lag zij in Galicië, in 1890, op maar liefst 67%.
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Ondanks de snelle modernisering in het westen, bleef de Monarchie als geheel een landbouwstaat, waar - in 1910 - 56% van de beroepsbevolking in land- en bosbouw werkzaam was,
maar voor Bosnië-Herzegovina, Dalmatië en in Kroatië-Slavonië lag dat percentage op 80,
terwijl in Oost-Hongarije, Siebenburgen (Transsylvanië), Galicië en de Boekovina 70% in die
sector werkzaam was. In het westen, in Bohemen en Moravië en in de Alpenlanden, was
slechts 35% agrarisch werkzaam, een percentage dat ongeveer gelijk was aan dat in het Duitse
Rijk. In absolute termen vertoonde de economische ontwikkeling van de Monarchie daardoor
nog steeds een achterstand op de andere Europese grote mogendheden, met uitzondering van
Rusland, maar die achterstand werd wel steeds kleiner.
* Economische ontwikkeling en groei in Cisleithanië.
Aan de versnelde economische groei van de Dubbelmonarchie na 1880 ging een eerdere, kortere hausseperiode vooraf. De Gründerzeit van 1866 tot 1873 zette in onmiddellijk na de
traumatische nederlaag tegen Pruisen met een recordoogst, juist toen grote delen van Europa
met misoogsten geconfronteerd werden. De graanuitvoer steeg daardoor van 420.000 ton in
1866 tot 1,4 miljoen ton in 1868. De spoorwegen konden maar ternauwernood aan de vraag
naar rollend materieel voldoen en nieuwe spoorlijnen werden in ijltempo aangelegd157. De
zware industrie kreeg mede daardoor een sterke impuls die kort daarop in alle andere takken
van het bedrijfsleven effect sorteerde. Innsbruck, Praag en Pilsen werden met Wenen verbonden en vanuit Praag werden spoorlijnen aangelegd naar de omringende industriegebieden in
de Sudetenlanden. De oostelijke spoorlijn werd van Lemberg doorgetrokken tot aan de Russische grens. Kleine locale banken maakten plaats voor veel kapitaalkrachtiger naamloze vennootschappen als de Creditanstalt en de Escomptegesellschaft, die op grote schaal in het bedrijfsleven investeerden. In de industrie werd omgeschakeld van houtskool op cokes en steenkool, die nu per spoor konden worden aangevoerd. Waterwegen ontbraken echter, waardoor
bulkgoederen steeds duurder waren dan voor de meeste Duitse, Franse of Britse bedrijven, die
daarvan over het algemeen wel gebruik konden maken. De zware industrie, die vooral in de
Boheemse grensgebieden, dicht bij de kolenmijnen, en in de drie grote steden te vinden was,
stond niet in verhouding tot de veel omvangrijkere industrie die agrarische producten verwerkte, zoals graanmolens en de papier- en suikerindustrie. Vooral die laatste, die een belangrijk deel van haar productie exporteerde, werd zowel industrieel als agrarisch van groot belang. Tussen 1858 en 1873 groeide het suikerbietenareaal met een factor van maar liefst
12½158.
Na afloop van de Frans-Duitse oorlog in 1871 beschikte het nieuwe Duitse Keizerrijk over de
miljarden, die Alphonse Thiers als oorlogsschatting zo schijnbaar nonchalant in de Duitse
staatskas had gestort. Door de hogere interestvoet in Wenen, vloeiden aanzienlijke bedragen
daarvan naar de Dubbelmonarchie, waardoor de inflatie aangewakkerd werd. Het geheel
vormde het hoogtepunt van de langetermijnhausse van de jaren 1850-1873, toen in heel Europa de kern van het spoorwegnetwerk werd aangelegd dat tot diep in de twintigste eeuw de
draaischijf van het nationale en internationale verkeer vormde. Een ongekende speculatie in
bouwgrond, in financiële waardepapieren en de stichting van bedrijven die alleen bestaansreden zouden hebben bij voortgaande ongelimiteerde groei, leidde tot corruptieschandalen en
een luchtbel die op korte termijn wel uiteen moest spatten.
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Op 1 mei 1873 werd de - zich nog in opbouw bevindende - wereldtentoonstelling in Wenen
door het keizerlijke paar en in aanwezigheid van zowel de Duitse kroonprins als de prins van
Wales geopend. De hooggespannen verwachtingen liepen op een teleurstelling uit. Niet eens
zo zeer door het uitbreken van een cholera-epidemie, waardoor de bezoekers wegbleven en de
splinternieuwe hotels aan de nog in aanbouw zijnde Ringstraße leeg bleven, maar veel meer
nog door de beurskrach van ‘zwarte vrijdag’ op de 9de mei daarop volgend. De beurs werd
nog diezelfde dag gesloten, de Creditanstalt ging failliet en de luchtbel plofte uiteen. Van de
44 bouwondernemingen in Wenen ging de helft bankroet; bij de vier grote machine- en
locomotieffabrieken werd tweederde van de werknemers ontslagen en van de 3500 arbeiders
in de Weense zijde-industrie bleven er korte tijd later nog maar 1450 over159. Een reeks
corruptieschandalen en daarmee verband houdende strafprocessen droeg verder bij aan een
algemeen gevoeld wantrouwen, niet alleen tegen de liberale laissez-faire politiek en de
vrijhandel, maar evenzeer tegen het liberale establishment zelf. Tot 1879 konden de liberalen
zich nog in de regering handhaven, daarna werden zij zo goed als weggevaagd, althans in
Wenen; in Boedapest bleven zij wel aan de macht.
Op de zeven ‘vette’ jaren van de Gründerzeit volgden zeven ‘magere’ jaren van laagconjunctuur, maar vanaf 1880 vertoonde de economie van de Monarchie weer tekenen van herstel.
Opnieuw was het de aanleg van spoorwegen die de hernieuwde groei aanzwengelde. De
hoofdverbindingen van het netwerk lagen tot in het eerste decennium van de nieuwe eeuw
vast; na 1880 waren het vooral de dwarsverbindingen die grote delen van het agrarische
achterland ontsloten. Veel van die Nebenstrecken konden echter niet op economisch verantwoorde wijze worden geëxploiteerd. Naast economische, speelden ook politieke en
militaire overwegingen een rol bij de aanleg. Zij vormden vaak het wisselgeld om minderheden rustig te houden of om de Ausgleichonderhandelingen te vergemakkelijken. Zo
bestonden de spoorlijnen in Bosnië-Herzegovina op aandrang van Hongarije uit
smalspoorverbindingen die aansluiting op het Cisleithaanse net bemoeilijkten en die op
Boedapest gericht waren. Verbindingen met de (Cisleithaanse) Dalmatische kust ontbraken,
zodat dat dit gebied als het ware een eiland vormde dat alleen over zee was te bereiken160. De
vrachtkosten van hout aangevoerd uit Amerika naar Triëst waren daardoor lager dan die van
hout uit de Krain of uit Bosnië161. Privé-eigendom van de spoorwegen was in de Monarchie
nooit een erg winstgevende zaak geweest; aanleg en exploitatie maakten de spoorwegen tot de
duurste van Europa en dat gold in versterkte mate voor de plattelandsverbindingen. Dat feit,
tezamen met de veranderende houding ten aanzien van de laissez-faire politiek, maakte
nationalisatie van het spoor onvermijdelijk. Hongarije met slechts één belangrijk economisch
centrum en daarom weinig drukbereden hoofdverbindingen, liep hierin voorop. In 1891 waren
al 84% van de Transleithaanse spoorlijnen in staatseigendom, een percentage dat in de
westelijke Rijkshelft pas kort voor de Wereldoorlog werd bereikt162. De uitbreiding van het
spoorwegnetwerk was essentieel voor de economische integratie van het platteland zowel als
voor die van de beide Rijksdelen. Locale prijsverschillen voor bulkgoederen als steenkool en
vooral graan verdwenen gaandeweg en meer en meer begon één markt te ontstaan binnen de
Monarchie. Niettemin bleef de spoorwegdichtheid in de Monarchie sterk achter bij die van de
West-Europese concurrenten. Per 100 km² oppervlakte kon de Dubbelmonarchie, in 1907,
bogen op 6,2 km spoorlengte, in Frankrijk was die lengte 9,73 km, in het Verenigd Koninkrijk
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11,8 km, in Duitsland 12,35 km en in België - met het dichtste netwerk van Europa - zelfs een
verbazingwekkende 26,6 km163. Daarbij moet bedacht worden dat al die landen ook nog over
een veel uitgebreider net van waterwegen beschikten dan de Monarchie.
Na 1880 waren bedrijfsconcentratie en kartelvorming reacties op de crisisperiode van de
jaren 1870, ontwikkelingen die mede werden ingegeven door het Duitse voorbeeld en door de
toenemende tendens naar protectie in de Monarchie en elders in Europa. Die concentratie was
vooral opmerkelijk in de Boheemse en Neder-Oostenrijkse ijzer- en staalindustrie, waar in
1911 meer dan 90% van de productie in handen was van nog maar drie grote ondernemingen.
Maar ook het aantal mijnbouwondernemingen nam sterk af bij toenemende productie en dezelfde ontwikkeling viel waar te nemen bij de suikerraffinage, machinefabrieken en de
electrotechnische industrie. Het financiële verkeer concentreerde zich op een negental Weense
banken die in 1900 een kleine 50% van het totale bankkapitaal in Cisleithanië vertegenwoordigden, maar in 1913 was dat aandeel al gegroeid tot 75%. Onder invloed van de crisis waren
de banken na 1873 veel terughoudender geworden ten aanzien van het verstrekken van langlopende kredieten aan industrieondernemingen en vooral durfkapitaal voor kleine en beginnende ondernemingen moest elders gezocht worden. Grote en vertrouwde klanten werden
echter wel voorzien van kortlopende leningen, die bijna onbeperkt verlengd konden worden.
Door zowel inkoop als verkoop van hun klanten op deze wijze te financieren verwierven banken toch grote invloed in het bedrijfsleven en werden bankdirecteuren regelmatig benoemd tot
leden van de raden van toezicht. Zo konden concurrenten tot elkaar gebracht worden ter voorkoming van moordende wedijver en handhaving van een aantrekkelijk prijsniveau. De keerzijde was echter dat kartelvorming ook ten koste kon gaan van innovatie en van groei. Zo was
de firma Philips & Co. in 1903 lid geworden van een Europees kartel, bestaande uit voornamelijk Rijksduitse en Oostenrijks-Hongaarse fabrikanten van kooldraadlampen, dat alle verkopen van dat product tegen een vaste prijs en bij een vaste marktverdeling had overgenomen.
In tegenstelling tot de overige kartelleden ontwikkelde Philips echter - in het diepste geheim de veel efficiëntere metaaldraadlamp, die niet onder het kartel viel, en kon zo, vanaf 1908, in
eigen beheer, een veel groter marktaandeel tegen hogere prijzen realiseren, terwijl de overige
kartelleden het nakijken hadden en hun verkopen en prijzen zagen teruglopen164.
Kartelvorming was ongetwijfeld een teken van schaalvergroting en daarmee van modernisering, maar anderzijds leek zij toch beangstigend veel op de traditionele gildevorming uit een
voorbije periode waaraan overigens veel van de kleine ambachtelijke bedrijven nog steeds
onderworpen waren. Gezonde concurrentie en innovatie werden door de kartelpolitiek beperkt, de prijzen werden kunstmatig hoog gehouden met nadelige gevolgen voor de afzetmogelijkheden. Kartels kunnen daardoor ook gezien worden als een reactie op de modernisering;
een zich koesteren in de schijnzekerheden die bescherming leken te bieden tegen de ongewisheid van de harde economische realiteit die de modernisering nu eenmaal met zich meebracht.
Zo ontwikkelden weinig industriële ondernemingen eigen verkoopkanalen; men beperkte zich
liever tot techniek en productie en liet de verkoop over aan aparte handelsondernemingen of
aan kartels. Bovengenoemde Philips & Co was een van de weinige uitzonderingen die daardoor beschikten over een veel beter marktinzicht en zo de productie sneller en beter aan de
veranderende omstandigheden konden aanpassen165. Specifiek voor Oostenrijk-Hongarije had

54
kartelvorming dan weer het voordeel dat het grote bedrijfsleven in de beide Rijkshelften gezamenlijk naar buiten kon treden, waardoor de onderlinge concurrentie geen nationale repercussies kreeg en de economische integratie veel vlotter verliep. A fortiori gold dat voor de
financiële sector die ook de naar Rijksdeel gesplitste kartels als het ware overkoepelde.
Concentratie en kartelvorming waren echter verre van algemeen. Zij vonden in hoofdzaak
plaats bij de nieuwe, kapitaalintensieve industrieën, zoals ijzer- en staalfabricage, in de machinebouw, in de chemische en in de electrotechnische industrie. Ondanks het groeiend aantal
grote textielbedrijven, vond een niet onbelangrijk deel van de textielproductie nog in thuisarbeid plaats. Kleine, ambachtelijke bedrijfjes bleven nog lang de ruggengraat van de economie, zeker in de grote steden en bij de productie van luxeartikelen.
De groei van het spoorwegnet had in Cisleithanië nog een ander structureel effect. De
omschakeling van wind- en waterenergie en van houtskool op steenkool had de opkomst van
industrie dicht bij de mijnbouwgebieden tot gevolg en die mijnen lagen in meerderheid in
Bohemen, en Oostenrijks-Silezië. Het economische zwaartepunt van Cisleithanië verschoof
daardoor van de Alpenlanden naar Praag en het Sudetenland. Tergelijkertijd had de sterke
groei van Neder-Oostenrijk - het gebied rond Wenen - tot gevolg dat de groeicijfers van de
Alpenlanden als geheel toch hoger uitkwamen dan die van Bohemen (zie tabel 3). De sterke
economische groei van Praag en Wenen (en hun ommelanden) ging gepaard met een relatieve
teruggang van kleinere centra als Salzburg en Triool. Bohemen werd steeds meer het
industriële hart van de Monarchie voor een reeks van industrietakken, niet alleen door de
nabijheid van de kolenmijnen, maar ook door de goede scheepvaartverbindingen via het
Moldau-Elbe-stroomgebied met Hamburg. Op het gebied van voedingsmiddelen, in het
bijzonder suikerraffinage, nam Bohemen - zelfs op Europees niveau - een belangrijke plaats
in. De Škoda fabrieken in Pilsen konden in een adem genoemd worden met Krupp en
Schneider-Le Creusot, terwijl de naam van die stad een synoniem werd voor bier dankzij de
productie van de daar gevestigde brouwerijen. Reichenberg verdrong Brünn (in Moravië) als
het belangrijkste centrum van textielindustrie in de Monarchie. Rond de eeuwwisseling was
Bohemen tezamen met Moravië goed voor driekwart van de industriële productie in de sectoren chemicaliën, glas, mijnbouw en suikerraffinage166.
Terwijl de bevolkingstoename van Wenen voor een belangrijk deel te danken was aan de toestroom van zowel Duitsers als Tsjechen, waarbij die laatsten zich qua taal assimileerden, deed
zich in Praag het omgekeerde voor. Rond 1850 was de helft van de Praagse bevolking nog
Duitstalig; vijftig jaar later was Praag een Tsjechische stad, waar Duitssprekenden nog maar
5% van de bevolking uitmaakten. Ondanks het grote aantal Tsjechen dat zich in Wenen
vestigde, was de toestroom van anderstaligen – en in het bijzonder van Duitsspekenden –
steeds groter. Tsjechen zouden in Wenen nooit een meerderheid vormen en daarom bleef geen
andere keus dan assimilatie. In Praag bestond de instroom echter bijna uitsluitend uit
Tsjechen. Zij hadden wel het vooruitzicht een meerderheid te vormen, en wel op korte
termijn. Assimilatie was daarom niet nodig en emancipatie zou bereikt kunnen worden ten
koste van de Duitstalige elite. Ook de Duitstalige randgebieden van Bohemen, waar de meeste
industrie gevestigd was, trokken grote aantallen Tsjechische arbeiders aan. Het gevolg was
dat volledig Duitstalige kantons langzaamaan gemengd Duits-Tsjechisch werden, wat de
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onderlinge rust niet bevorderde. Omgekeerd pasten Duitsers uit de lagere sociale strata zich
aan de Tsjechische meerderheid aan, in de hoop zich daardoor een plaats in het locale overheidsapparaat of in de overheidsbedrijven te verwerven. De vele Duitse namen in het Praagse
telefoonboek getuigen daarvan nog vandaag.
De Duitstalige elite was echter niet van zins haar dominante positie zonder slag of stoot op te
geven. De Duitse Besitzstand – de economische en financiële positie en de daarvan afgeleide
politieke en sociale voorrechten van die bevolkingsgroep – werd steeds meer een steen des
aanstoots voor de groeiende Tsjechische middenklasse. De Duitse elite sloot zich af voor
Tsjechen die weigerden zich te assimileren door althans in het openbare verkeer Duits te
spreken. Emil Škoda deed dat wel en gold daarom als Duitser, maar de meeste kopstukken in
de industrie waren Duitse Bohemers en Duits bleef nog tot na 1918 de taal van een belangrijk
segment van de hogere burgerij en van een omvangrijk deel van het grote bedrijfsleven en de
hoge cultuur. Namen als die van Karl Wittgenstein (industrieel en vader van de filosoof en de
pianist), van Kafka, Brod en Rilke of van Mahler (die overigens uit Moravië kwam), zijn in
dit opzicht tekenend. Daarbij moet wel bedacht worden dat Duitsers nog altijd zo`n 35% van
de Boheemse bevolking vormden. Een zo grote minderheid, die bovendien op de actieve steun
van haar taalgenoten buiten Bohemen en op ten minste passieve steun van de k.k.bureaucratie kon rekenen, liet zich niet zo makkelijk uit het zadel duwen. Austro- Duitsers
zagen zichzelf als de leidinggevenden en Tsjechen als de arbeiders. Maar inmiddels ontwikkelde zich naast die Duitse, een parallelle, snel groeiende, Tsjechische bourgeoisie, die de
Duitse positie ter discussie stelde.
Dat laatste kwam nog sterker naar voren in de lokale politiek. Daar beheersten de Tsjechische
partijen de Praagse gemeenteraad en vanaf 1883 vormden zij de grootste fractie in de
Boheemse Landtag. Het leidinggevende deel van het personeel van de genationaliseerde
spoorwegen, van de posterijen en andere nieuwe openbare bedrijven bestond daardoor al
spoedig in meerderheid uit Tsjechen, die daar door de door Tsjechen beheerste lokale overheden waren benoemd. Duitsers mochten dan wel de eigenaren zijn van de grote ondernemingen en daar het management vormen, in het midden- en kleinbedrijf moesten zij die
positie toch delen met Tsjechen. Al in 1868 werd de Živnostenska Banka opgericht ter bevordering van het Tsjechische bedrijfsleven. Later, na de val van de Monarchie in 1918, zou die
instelling het bankverkeer en de industriële kredietverlening in de Tsjechoslowaakse
successiestaat bijna volledig gaan beheersen. Tsjechische politci, zetten zich zowel bij de
locale overheden als in het Weense parlement in om Tsjechische bedrijven te bevoordelen en
– als dat niet mogelijk bleek – soms zelfs om Boheemse bedrijven die in Duitstalig eigendom
waren buiten de deur te houden. Zo besloot de Praagse gemeenteraad in 1908 tot de aanleg
van een nieuw waterleidingsysteem, waarbij de order voor de buizen gegund werd aan de
Franse firma Schneider-Creusot, hoewel de Prager Eisenindustrie-Gesellschaft (waarvan de
leiding in handen was van Karl Wittgenstein) diezelfde buizen kon leveren tegen een aanmerkelijk lagere prijs. Het feit dat die buizen gefabriceerd zouden worden in een fabriek die
vrijwel uitsluitend Tsjechische arbeiders te werk stelde, speelde kennelijk geen rol in de overweging. Deze laatste affaire leidde overigens tot een rechtszaak, niet wegens de door de firma
betaalde steekpenningen – die werden gebruikelijk geacht – maar wegens belediging van de
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bemiddelaar en de stedelijke inkoopcommissie door de Duitstalige fabrieksdirecteur in een
dagbladartikel. De jury verklaarde tijdens het proces de Duitse taal niet machtig te zijn en
vroeg om ontslag, hoewel de beklaagde volgens de wet het volste recht had zich in het Duits
te verdedigen. Des ondanks werd hij tot een boete veroordeeld167. Dergelijke stekeligheden
vergiftigden de verhouding tussen beide etnische groepen in Bohemen, hoewel diezelfde
groepen elders, in Moravië en in Neder-Oostenrijk, vreedzaam samenleefden.
De oude Duitse Besitzstand bleef ondanks dit alles vrijwel onaangetast, maar moest wel in
toenemende mate rekening houden met de emancipatiedrang van de Tsjechische middengroepen die zich politiek gesteund wisten en vooral in de (semi-)overheidsbedrijven met succes
een plaats opeisten. In ieder geval verdient het gangbare beeld van de Duitser als directeur en
de Tsjechen als arbeiders meer nuance.
De Tsjechisch-Duitse tegenstelling had desastreuze gevolgen voor de politieke ontwikkelingen binnen de Monarchie en voor die in Cisleithanië in het bijzonder. Nergens anders in het
Habsburgse Rijk botsten etnische groepen op vergelijkbare wijze. De economische tegenstellingen ontaardden in nationale massabewegingen, die de politieke en democratische ontwikkeling vergiftigden en lamlegden. Elders in de Dubbelmonarchie waren de effecten van de
modernisering nog maar nauwelijks merkbaar en leidden traditionele economische belangentegenstellingen niet tot nationale conflicten van dezelfde omvang. In Europa deden zich vergelijkbare conflicten echter wel degelijk voor. Vlaanderen is daarvan een goed voorbeeld:
daar was het bedrijfsleven goeddeels in handen van een verfranste bourgeoisie die – in dezelfde periode – te maken kreeg met een groeiend Vlaams nationalisme. Het verschil was dat
in België de politieke ontwikkeling niet werd lamgelegd omdat het land over veel beter werkende democratische instellingen beschikte, die er voor konden zorgen dat conflicten op de
lange termijn werden opgelost of eenvoudig werden afgekocht. Anders gezegd: de modernisering was er op veel evenwichtiger wijze tot stand gekomen en de politiek had een methode
gevonden om met haar effecten om te gaan. Staatkundige hervormingen culmineerden er uiteindelijk in een federale staatsvorm. Dat ging alles niet zonder strubbelingen, maar België
bleef als staat overeind. Ierland, is een voorbeeld waar dat laatste niet lukte. Ook daar was het
bedrijfsleven (en het grootgrondbezit) goeddeels in handen van Britten of van zogenaamde
West Britons, protestantse Ieren, die zichzelf meer als Britten dan als Ieren beschouwden. Federalisering (in de vorm van homerule) bleef uit en burgeroorlog en afscheiding waren het
gevolg.
* Economische ontwikkeling in Transleithanië.
In zijn vergelijking van de economische ontwikkeling na de Ausgleich van 1867 in de beide
Rijkshelften concludeerde Scott Eddie dat de besluitvorming in de Cisleithaanse Rijkshelft
voortdurend minder doelgericht en meer ad hoc was dan in Hongarije168. De Weense autoriteiten hadden niet alleen te maken met de gebruikelijke klassen- en belangentegenstellingen,
maar ook met de historisch gegroeide autonome rechten van provincies en met zich
emanciperende nationale groeperingen, die de bestaande economische verhoudingen wensten
te veranderen. De belangen van Polen en Roethenen, van Slovenen en Duitsers, maar eerst en
vooral die van Duitsers en Tsjechen in Bohemen botsten voortdurend en het vereiste de
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nodige diplomatie, koehandel en compenserende maatregelen om toch een min of meer coherente besluitvorming ten uitvoer te brengen. Het gevolg was een herverdeling van middelen
van de meest ontwikkelde gebieden naar achtergebleven regio`s die niet altijd op economisch
verantwoorde wijze plaats vond. Zo kon het gebeuren dat de aanleg van een spoorlijn in het
ene gebied alleen haalbaar was indien elders een theater of museum gebouwd werd. Voeg
daarbij een parlement dat particularistische groepsinteressen vrijwel steeds liet prevaleren
boven het algemeen belang en dat zichzelf regelmatig buiten werking stelde, en het mag nog
een wonder heten dat zo veel maatregelen toch tot stand kwamen.
In Hongarije daarentegen was de politieke besluitvorming veel doelgerichter. Er bestonden
geen gebieden met een historische traditie van autonomie (met uitzondering van
Transsylvanië en Kroatië-Slavonië) en de dominante Magyaarse elite had nauwelijks moeite
met minderheden die noch in politiek, noch in economisch opzicht veel zelfbewust gedrag aan
de dag legden. In de volksvertegenwoordiging waren zij op slechts minimale wijze vertegenwoordigd, zodat parlementaire obstructie geen zin had. De Hongaarse elite bestond, behalve
uit een paar honderd aristocratische families, uit een kleinsteedse Duitstalige middenklasse –
Preßburg (Bratislava) in Noord-Hongarije, bijvoorbeeld, was een voornamelijk Duitstalige
stad – uit een grootsteedse, voornamelijk joodse, bourgeoisie en vooral uit Magyaarse lagere
adel. Die laatste had in meerderheid een gevestigd belang bij industriële ontwikkeling en zag
zich slechts geconfronteerd door de – eveneens Magyaarse – aristocratische grootgrondbezitters die wars waren van bureaucratische bemoeizucht en die de belangen van hun latifundia,
en daarmee van grootschalige landbouw, wilden veiligstellen. Het zwaartepunt van de Hongaarse economie lag ongetwijfeld in de landbouw, waar het grootgrondbezit eerder regel dan
uitzondering was. De lagere landadel, traditioneel eigenaar van kleinere en middelgrote
boerenbedrijven, was het slachtoffer geworden van de Hongaarse opstand van de jaren 1848`49 en vooral van de hervormingen die kort daarna werden doorgevoerd. Door het verdwijnen
van de horigheid waren zulke bedrijfjes vaak niet meer levensvatbaar en werden op grote
schaal door het grootgrondbezit opgekocht. De lagere adel, die hiervan het slachtoffer werd,
trok naar de stad en dreigde een verarmd adellijk proletariaat te gaan vormen. Na de
Ausgleich van 1867 echter, werd Hongarije niet meer vanuit Wenen geregeerd, maar schiep
het een nieuwe bureaucratie met Boedapest als basis en alle nieuwe staatstaken werden van
toen af in eigen beheer uitgevoerd. Daar vond de ontheemde landadel een nieuw emplooi. De
aanleg van spoorwegen en de economische integratie en marktwerking die er het gevolg van
waren, leidden tot specialisatie. Grootschalige, extensieve graanproductie bevoordeelde het
grootgrondbezit, dat opnieuw een groot aantal kleine, arbeidsintensieve boerenbedrijfjes
opslokte en overtollige arbeid afstootte. Dat effect werd nog versterkt door de voortdurende
bevolkingstoename en de lagere graanprijzen door concurrentie vanuit Amerika. Een groeiend
plattelandsproletariaat had weinig andere keus dan vertrek naar de enige grote stad Boedapest - of emigratie.
Het feit dat Hongarije, als gelijkgerechtigde, deel uitmaakte van de Dubbelmonarchie en door
een douane-unie, muntunie en vrij financieel- en handelsverkeer met zijn partner Cisleithanië
verbonden was, schiep tezamen met voldoende arbeidsreserve en een doelbewuste economische politiek de voorwaarden voor een voorspoedige industriële groei en modernisering in
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West-Hongarije met Boedapest als kern. De omvang van de Hongaarse economie bleef echter
veel geringer dan die in Cisleithanië en de industriële groei beperkte zich tot de hoofdstad. De
grootschalige graanproductie zorgde weliswaar voor een verhoogde productie per werknemer
en uitstoot van arbeidskracht, maar nauwelijks voor moderne industrie om de werkloosheid
locaal op te vangen. De graanverwerkende industrie concentreerde zich in Boedapest, niet op
het platteland. De overgang van een agrarische naar een niet-agrarische structuur - kenmerkend voor modernisering - vond ten oosten van Boedapest nauwelijks plaats. Daarbij moet
wel bedacht worden dat van enige modernisering van Oost-Hongarije, van Transsylvanië en
van Kroatië-Slavonië pas sprake kon zijn na het gereedkomen van de secundaire
spoorverbindingen die deze randgebieden met de hoofdlijnen verbond. Inderdaad werden die
dwarsverbindingen wel aangelegd, zodat na 1890 ook die gebieden economisch ontsloten
werden en hier en daar een bescheiden industriële ontwikkeling op gang kon komen.
Zo beschikten Siebenburgen en Kroatië-Slavonië in 1913 over respectievelijk 96 en 82 km
spoorlijn per 100.000 inwoners, terwijl de buurlanden - Roemenië, Bulgarije en Servië - het
voor een gelijk aantal inwoners moesten doen met niet meer dan 30 à 50 km169. Niettemin bleven modernisering en verstedelijking er uit en de geringe industriële activiteit vond voornamelijk plaats in ambachtelijke bedrijfjes die vrijwel steeds in direct verband stonden met
land- of bosbouw. De enige uitzondering van betekenis was de mijnbouw in de Karpatenrand
en de Galicische aardolie-industrie, die vooral na het doortrekken van de spoorlijn in 1883 in
de omgeving van Drohobycz (ten zuidwesten van Lemberg) tot ontwikkeling kwam. De
mijnbouw was echter in hoofdzaak extractief en creëerde aanvankelijk weinig industriële
activiteit van enige omvang.
Hongarije`s agrarische productie beperkte zich niet tot de grote graanproducenten van de
latifundia. Tot na het midden van de negentiende eeuw was schapenteelt en wolproductie veel
belangrijker geweest voor het grootgrondbezit. Pas toen goedkope Australische wol op
stoomschepen kon worden aangevoerd, schakelde de landaristocratie over op graanbouw.
Maar naarmate het land werd opengelegd nam het belang van vee- en varkensteelt eveneens
toe. De grote steden in het westen vroegen om zuivelproducten en vlees. Rundvleesproductie
steeg in de tweede helft van de eeuw met een respectabele 130% en het waren vooral de middelgrote bedrijven, die zich op die teelt toelegden170. Sterker nog was de groei in de veel
intensievere pluimveeteelt en in de wijn- en tuinbouw waarin kleinere boerenbedrijven in
West- en Midden-Hongarije een marktniche ontdekten. De waarde van de Hongaarse pluimvee-export evenaarde in sommige jaren zelfs die van de graanuitvoer. Het waren juist deze
kleine en middelgrote bedrijven die zich het meest innovatief toonden, daartoe in staat gesteld
door de relatieve nabijheid van zowel Wenen als Boedapest, waar zij hun afzetmarkten
vonden. Oostelijk van de Donau en de Theiss was tezelfdertijd de houten ploeg nog in zwang
bij keuterboertjes.
In dit verband is het van belang na gaan hoe industrialisering - en modernisering in het algemeen - zich verspreidde. Sidney Pollard wees daarbij op het uitstralingseffect van de vroege
industriestaten door internationale handel. De ruil van onbewerkte producten en grondstoffen
tegen industriële eindproducten gaf de achterblijvende staten een impuls om zelf hun grondstoffen te bewerken door technische kennis, en vaak ook kapitaal, te importeren171. De Waalse
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industrie in de vroege negentiende eeuw is er een goed voorbeeld van. Gerschenkron legde
dan weer de nadruk op het overnemen van de allernieuwste technologie waardoor een aanvankelijke achterstand, door een grote spurt, zelfs in een voorsprong kon worden omgezet. In
Duitsland gebeurde dat zelfs twee keer: rond 1850 en opnieuw een eeuw later.
Maar er bestaat volgens Pollard ook een marxistische these, die behelst dat de verspreiding
van de modernisering geremd kan worden door ongelijke machtsverhoudingen. Door sommige Hongaarse auteurs uit het Interbellum en door latere marxistische historici werd wel
gesteld dat Hongarije daarvan een voorbeeld zou zijn. Zo zouden de Oostenrijkse industrie en
Oostenrijks kapitaal een verzekerd afzetgebied gevonden hebben in Hongarije en het zou niet
in hun belang geweest zijn dat Hongarije een eigen industriële ontwikkeling doormaakte.
Voor een deel werd dat - inmiddels achterhaalde - gezichtspunt door nationalistische of
marxistische ideologische overwegingen bepaald, maar belangrijker was dat men destijds niet
beschikte over een juist inzicht in de werkelijke omvang en groei van de OostenrijksHongaarse economie. De negatieve beeldvorming werd meer bepaald door het feit dat het
Rijk niet meer bestond en op gevoelsmatige vergelijkingen met de successen van andere
staten die wel hadden overleefd, dan op statistische feiten en cliometrische berekeningen.
Gerschenkron meende dat de Monarchie zich alleen economisch zou kunnen handhaven door
massale investeringen in de infrastructuur en de industrie, maar door het mislukken van zo`n
grote spurt gedoemd was een achtergebleven economie te blijven. Al veel eerder - in 1929 was Oscar Jászi nog negatiever over de Habsburgse economische prestaties. Naar zijn mening
zou het Rijk er niet in geslaagd zijn een consistente, zichzelf versterkende economische groei
te realiseren. De verschillende deelgebieden ondervonden een sterk ongelijke, centrifugaal
werkende, ontwikkeling en dat zou de Duitse bevolkingsgroep in staat gesteld hebben om de
niet-Duitse minderheden te koloniseren en te exploiteren. De economische achterstand van de
Dubbelmonarchie op haar concurrenten, en vooral op Duitsland, zou steeds groter geworden
zijn. Het resultaat van dit alles was - volgens Jaszi - dat de politieke fundamenten van de
Dubbelmonarchie door haar economisch falen werden ondermijnd172.
Maar de feiten weerspreken die theorie. Hongarije industrialiseerde wel degelijk en groeide
zelfs sneller dan Cisleithanië. Het Hongaarse bnp nam in de periode 1850-1913 toe met een
factor 6, terwijl het Cisleithaanse met een factor 5 groeide en die ontwikkeling was beslist niet
alleen te danken aan de landbouw. Hongarije was politiek gesproken allerminst een Oostenrijkse satelliet en in economisch opzicht werd het, na 1867, steeds minder een vrij jachtgebied
voor Weens of Boheems kapitaal. De Hongaarse elite maakte graag gebruik van Oostenrijkse
investeringen, maar bleef, politiek en economisch, baas in eigen huis. Wanneer wij echter de
grens tussen Cis- en Transleithanië laten voor wat zij is en de vraag toespitsten op het
verschil in ontwikkeling tussen de gebieden ten oosten en ten westen van de lijn TriëstBoedapest-Brünn, valt er toch misschien iets voor die marxistische these te zeggen. De
achterstand van de oostelijke periferie zou dan te verklaren zijn door de specifieke machtsstructuur van Transleithanië. Die structuur berustte in feite op een stilzwijgende coalitie
tussen de aristocratische grootgrondbezitters enerzijds en de verstedelijkte lagere adel
tezamen met de bourgeoisie anderzijds173. Alle drie hadden deze partijen belang bij protectie,
de ene om de graanprijzen zo hoog mogelijk te houden, de andere om een ontluikende
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industrie te beschermen tegen buitenlandse concurrentie, terwijl de derde haar macht over de
bureaucratie en haar eigen werkgelegenheid daarin en in de nieuwe staatstaken, zoals
infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, post, telegraaf en telefoon etc., veilig wilde stellen.
Hoge voedselprijzen subsidieerden de rijken ten koste van de armen en de Magyaren ten koste
van de minderheden die daardoor arm en politiek onmondig gehouden werden. Van een
doorbraak naar een moderne industriële samenleving in Transleithanië als geheel, kon
daardoor geen sprake zijn en van een politieke ontwikkeling in democratische zin evenmin.
Daar staat echter tegenover dat het grootgrondbezit over een eigen economische dynamiek
beschikte. De groei van de agrarische sector in Hongarije en de daarop gebaseerde
voedingsindustrie is welbeschouwd nauw met het grootgrondbezit verbonden. De groei van
de grote landbouwbedrijven is in ieder geval opmerkelijk.

1867
1914

Tabel 4
Omvang van Hongaarse agrarische bedrijven174
<200 Juk
200-10.000 Juk
>10.000 Juk
---------------------------------------------46,6%
44,9%
8,5%
49,1%
31,6%
19,4

Tabel 4 illustreert de dramatische afname van het aantal middelgrote bedrijven ten gunste van
de zeer kleine bedrijfjes (waarvan de overgrote meerderheid minder dan 30 juk = ca. 17 ha.
besloeg), maar vooral van de zeer grote ondernemingen. In 1914 was bijna 20% van het land
in handen van 321 meestal aristocratische families, terwijl 99% van de boerenbedrijven tezamen over net iets minder dan de helft van het landoppervlak beschikten. In sociaal opzicht
illustreren deze cijfers de erosie van de landadel (de farmers), die elders, bijvoorbeeld in de
bureaucratie, emplooi moest vinden, terwijl de groei van de zeer grote extensieve bedrijven
eveneens arbeid vrijmaakte voor de industrie. De groei van de keuterboeren (peasants), veroorzaakte op zijn beurt underemployment, seizoensmigratie, emigratie en droeg bij aan de
groei van zowel een plattelands- als een stadsproletariaat.
Door tijdgenoten en door veel latere historici werd het grootgrondbezit gezien als een belangrijk obstakel voor zowel de agrarische als de industriële ontwikkeling. Maar onderzoek van
Scott Eddie stelde die mening ter discussie175. De groei van de latifundia begon al kort na
1848, maar was het sterkst toen ook de oostelijke en noordelijke landsdelen op het spoornet
werden aangesloten. Toen pas werd de grootschalige graanproductie mogelijk, die de motor
vormde voor de voedselverwerkende industrie van Boedapest. Het grootgrondbezit reageerde
scherp op economische incentives, door uitbreiding van zijn areaal. De productiviteit per
(land)arbeider steeg met 1½ % per jaar gedurende de gehele periode van 1870 tot 1913, een
vrij hoog percentage voor die tijd en een goede indicatie dat de Hongaarse landbouw zeer wel
in staat bleek een groeiende bevolking te voeden.
Maar in hoeverre kwam die productiviteitsgroei van de latifundia? Zoals hierboven al aangegegeven, waren het de middelgrote boeren in West-Hongarije die zich met succes toelegden
op vlees- en zuivelproductie en op pluimveehouderij, die het meest innovatief waren en een
belangrijk deel van de productiviteitsverbetering kwam voor hun rekening. Als reactie op de

61
invoer van goedkoop graan uit Amerika en Rusland rationaliseerden ook de grote graanbedrijven, maar “nicht zu viel” (om met Musil te spreken). Wisselbouw verving het oude drieslagstelsel en landbouwmachines vervingen dagloners. Niettemin, terwijl in Duitsland - in 1910 al bijna 6 miljoen ton kunstmest werd verbruikt en in Frankrijk 2,3 miljoen ton, was het
verbruik in de hele Dubbelmonarchie niet meer dan 0,78 miljoen ton, waarvan slechts 30% in
Hongarije. In Duitsland beschikte de landbouw (in 1895) over 1696 stoomploegen en over
zo`n 260.000 dorsmachines, de Hongaarse landbouw moest het in hetzelfde jaar doen met niet
meer dan 159 stoomploegen en circa 9000 dorsmachines176. Zelfs als in aanmerking genomen
wordt dat Duitsland drie keer zo groot was als Hongarije, dat extensieve landbouw minder
(kunst)mest nodig heeft en dat de bedrijfsgrootte het aannemelijk maakt dat die landbouwmachines bedrijfseigendom waren, doen die cijfers vermoeden dat de modernisering van de
grote Hongaarse landbouwbedrijven niet optimaal was. Ging het conservatieve adellijke ethos
van de aristocratie, haar absenteïsme, obsessie met jacht en status en haar paleizen in Wenen
en Boedapest ten koste van de bedrijfsvoering van de latifundia? Was het de door protectie
verzekerde afzet tegen een hoge prijs, die rationalisatie en mechanisatie overbodig schenen te
maken, of was het het lage loonniveau en de ruime beschikbaarheid van dagloners? Of waren
al deze factoren van belang? Inderdaad kon de Hongaarse graanbouw een groeiende
bevolking voeden, hoewel, in de jaren 1916-`18 toen de dagloners aan het front lagen, kon zij
dat niet meer. Grootgrondbezit was in Hongarije geen obstakel voor industrialisatie en
modernisering in die zin dat het juist de grondstoffen leverde die de industriële ontwikkeling,
althans in Boedapest mogelijk maakten, elders was zij dat wel. Op vergelijkbare wijze leverde
de plantage-economie van de Zuidelijke staten in de Verenigde Staten het basismateriaal voor
de textielindustrie in de noordelijke staten en in Lancashire, maar zij droeg niet bij aan de
modernisering van Georgia, Alabama of Mississippi. De Hongaarse latifundia konden alleen
overleven door de hoge graanprijs in de Monarchie en door een door protectie beveiligd
afzetgebied. Die hoge graanprijs veroordeelde de plattelandsbevolking tot armoede. Het
conservatieve, traditionele waardesysteem van de aristocratie was antimodern, antikapitalistisch en voorkwam dat de industrialisering, urbanisatie, massificatie en democratische
ontwikkeling ook doordrongen ten oosten van de lijn Triëst-Boedapest-Brünn. Daardoor
werden echter ook de negatieve aspecten van de modernisering buiten de deur gehouden. In
vergelijking met Cisleithanië was Hongarije haast een toonbeeld van politieke en sociale rust,
met individuele grondrechten, een vrij grote persvrijheid, rule of law en met slechts geringe
nationale spanningen. Als zodanig droeg Hongarije bij aan het voortbestaan van de
Dubbelmonarchie, zij het met een ingebouwde tijdbom die op de langere termijn mogelijk
noodlottig kon worden.
Galicië was in bepaalde opzichten met Hongarije vergelijkbaar. Daar beheersten de Poolse
grootgrondbezitters de Landtag in Lemberg, nadat zij - in 1871 - in feite zelfbestuur hadden
verkregen. Moderne economische ontwikkeling achtten zij niet in hun belang. De Roetheense
meerderheid in Oost-Galicië mocht in geen geval het Tsjechische voorbeeld volgen en de
overheersende Poolse positie actief ter discussie stellen. En dat gebeurde nauwelijks. Hier
gold het adagium dat zolang de locale overheid en de kerk ze maar dom hielden, de adel ze
arm kon houden. Analfabetisme behoorde er met 67% tot de hoogste van de Monarchie en het
locale bestuur deed weinig om dat percentage terug te dringen. De traditionele proto-textiel-
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industrie werd door de Boheemse textielfabrieken weggevaagd, zonder ooit tot ontwikkeling
te zijn gekomen. De bevolking van Galicië vormde ongeveer een kwart van die van de Westelijke Rijkshelft, maar haar aandeel in de industriële productie was niet meer dan 6%. Nauwelijks 20% van de circa 320.000 industriearbeiders werkte in moderne bedrijven en daarbij
ging het dan in hoofdzaak om de kolenmijnen rond Krakau, de olievelden in de omgeving van
Lemberg en om zoutmijnen in Bochnia en Wielitzka (ten oosten van Krakau). De mijnbouw
leidde echter niet tot metaal- of chemische industrie op een schaal als in Bohemen. Wel werd
in Lemberg - in 1853 - door Łukasiewcz de eerste petroleumlamp uitgevonden, maar smeerolie voor industrieel gebruik op basis van Galicische olie werd, sedert 1860, geproduceerd
door de Erste Wiener Petroleum-Raffinerie177. Pas in de jaren 1890 werd er een eerste
raffinagebedrijf in Galicië zelf geopend.
Anderzijds investeerde de centrale regering in Wenen wel degelijk in Galicië; de provincie
leverde 10% van het staatsinkomen, maar nam 16% van de uitgaven voor haar rekening. De
investeringen bestonden voornamelijk uit de aanleg van spoorwegen, die echter vooral de
extensieve graanbouw en de extractieve mijnbouw ten goede kwamen. Niettemin, ondanks
alle negatieve aspecten, verbeterde de economische situatie van de bevolking door deze
overdracht van gelden, zoals uit de volgende opstelling moge blijken.
Tabel 5.
Nominaal inkomen in zeven Cisleithaanse steden in indexcijfers 1891-1913178.

Neder-Oostenrijk
Salzburg
Triëst
Graz
Praag
Brünn
Lemberg

1891
100
90,8
77,1
87
71,8
65,6
49,6

1913
100
84,5
89
88
74,9
71,6
62,4

Van alle grotere steden in Cisleithanië was Lemberg duidelijk de minst ontwikkelde gegevens van Krakau ontbreken - maar het vertoonde wel de sterkste welvaartsgroei. Let wel:
het gaat hierbij alleen om Lemberg, waar juist in die tijd een petroleumindustrie van de grond
kwam, de cijfers voor Galicië als geheel zouden ongetwijfeld een veel minder gunstig beeld
geven. Een soortgelijk resultaat zou waarschijnlijk ook te zien zijn voor sommige plaatsen in
Transsylvanië en Noord-Hongarije waar mijnbouw mogelijk werd na de aansluiting op het
spoorwegnet, maar vergelijkbare cijfers ontbreken. In ieder geval kan gesteld worden dat de
financiële inspanningen van de centrale overheden, in Wenen zowel als in Boedapest, in de
laatste jaren van het bestaan van de Dubbelmonarchie, ook in de verre periferie tot resultaten
begon te leiden.
De industrie in en rond Boedapest was - zeker aanvankelijk - voor een groot deel gericht op
de verwerking van agrarische producten. Na Minneapolis was Boedapest het grootste centrum
voor graanverwerking ter wereld, maar de export van graanproducten naar buiten de Monarchie gelegen markten was relatief gering. Graan en meel uit Hongarije vonden in Cisleithanië
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en in Bosnië-Herzegowina een captive market, waar de prijs van het product een geringere rol
speelde dan bij export naar andere Europese markten. Daarentegen werd goedkoop Roemeens
graan ingevoerd om na verwerking in Boedapest, als meel weer geëxporteerd te worden en
daardoor droeg Hongarije direct bij aan een verbetering van de handelsbalans en de monetaire
positie van de Dubbelmonarchie.
Industrialisering van het agrarische achterland mocht dan niet in het belang zijn van de grootgrondbezitters, infrastructuur was dat wel. Zonder spoorwegen kon geen graan naar
Boedapest gebracht worden om er verwerkt en verkocht te worden. Die spoorlijnen kwamen
er, en wel in staatsbeheer omdat de verbindingen tussen zovele onbetekenende dorpen en
plattelandsstadjes sterk verliesgevend waren. Haast vanzelfsprekend bevoordeelde de staat de
eigen Hongaarse industrie, waardoor fabrieken en werkplaatsen voor rails, stalen bruggen en
rollend materieel althans Boedapest als industrieel centrum een verdere sterke groei-impuls
gaven179. De zware industrie overvleugelde er zelfs de voedselverwerkende nijverheid door
groeipercentages van meer dan 4½% per jaar. Tachtig procent van de productie vond plaats in
een drietal grote werkplaatsen die er aan zo`n 13 à 15.000 arbeiders werk verschaften.
De sterkere industriële Hongaarse groei ten opzichte van de Cisleithaanse wordt gestaafd door
de onderstaande vergelijking.
Tabel 6: Indices van industriële productie in Oostenrijk-Hongarije, 1850-1913.
(Mijnbouw, industrie en bouw). 1850 = 100. 180
Jaar
Cisleithanië
Transleithanië
_______________________________________________
1850
100
100
1860
151,6
155,8
1870
211,9
211,7
1880
225,2
207,5
1890
342,8
373,3
1900
444,515,1910
588,1
720,1913
628,9
833,3
Het gaat hierbij om indexcijfers van de groei, de geschatte absolute waarde van de
Cisleithaanse industriële productie bedroeg in 1913 1.774 miljoen kronen, terwijl die van de
Hongaarse net onder de 600 miljoen kronen lag181. De Cisleithaanse industrie was dus drie
keer zo groot, veel evenwichtiger samengesteld en veel beter gespreid dan die in Transleithanië. Niettemin is de Hongaarse groei opmerkelijk, vooral na 1880.
De smalle basis van de Hongaarse industrie blijkt uit het voorbeeld van de textielnijverheid,
bijna overal in Europa de eerste bedrijfstak waar fabrieksmatige productie ingang vond. In
Transleithanië werd die industrie zo goed als weggevaagd door Boheemse concurrentie. Rond
1900 werd nog maar 14% van de textielbehoefte in Hongarije zelf vervaardigd. Met enige
overdrijving karakteriseert Scott Eddie de Oostenrijks-Hongaarse douane-unie daarom als
“een huwelijk tussen textiel en graan”182. Grosso modo mag Eddie gelijk hebben, maar toch
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had de Hongaarse economie meer te bieden dan alleen de voedselverwerkende industrie. Daar
was niet alleen de zware industrie, maar ook de constructie van stalen bruggen, railverbindingen, spoorwegemplacementen, de bouw van tientallen stations met hun toevoerwegen en
daarbij horende hotels, elektrische installaties en werkplaatsen voor onderhoud van machines
en rollend materieel. Boedapest groeide in de jaren 1880 en `90 uit tot een Europese stad van
formaat en de bouw en constructie-industrie deed er weinig onder voor die in Wenen. Zo was
de Hongaarse hoofdstad, na Londen, maar voor Parijs, de tweede in Europa die een ondergrondse spoorweg aanlegde. Niettemin, zo goed als het Hongaarse graan een captive market
vond in Cisleithanië, zo was de Boheemse en Neder-Oostenrijkse consumentenindustrie verzekerd van haar afzet op de - overigens veel kleinere - Hongaarse groeimarkt. De gezamenlijke kartelvorming van grote bedrijven, en vooral van de banken, aan beide zijden van de
Leitha, droeg verder bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerde markt binnen de Monarchie.
* Economische integratie.
Die integratie was echter op zich niet vanzelfsprekend en zelfs de totstandkoming van eerst
een douane-unie (in de periode 1775-1860) en vervolgens van een spoorwegnet - hoe belangrijk ook - waren op zich onvoldoende om de mate van integratie te verklaren. De belangrijkste
mijnbouw- en industriegebieden van de Monarchie bevonden zich aan de rand van het Rijk en
hun natuurlijke afzetmarkt lag daarbuiten: in Zwitserland en Italië voor Tirool en Vorarlberg,
in Duitsland voor Salzburg, voor Bohemen en voor Oostenrijks-Silezië. De snelle groei van
de Hongaarse graanexport tijdens de zeven ‘vette’ jaren van de Gründerzeit was in hoofdzaak
op Duitsland gericht. In de vroege jaren 1870 kwam de helft van de Rijksduitse graan- en
meelinvoer uit de Dubbelmonarchie, met Hongarije als belangrijkste leverancier. Die export
viel echter sterk terug toen de Duitse misoogsten tot het verleden behoorden, goedkoop
Amerikaans en Russisch graan de Europese markten overspoelde en vooral toen Duitsland na
1880 tot protectie overging om de eigen agrarische en industriële afzetmarkten te beschermen.
Van kort daarvoor dateerde de ontwikkeling van de Boheemse suikerindustrie, die het voor
Boheemse en Moravische boeren veel interessanter maakte om suikerbieten te produceren dan
graan. Suikerbieten leverden gemiddeld zo`n 60% meer op. Geen wonder dat de traditionele
graanproductie in Bohemen en Moravië sterk terugliep. Na het verlies van de Duitse markt
kon de Hongaarse graanproductie zich mede daardoor vrij gemakkelijk op de Westelijke
Rijkshelft heroriënteren. David Good ziet een verband tussen de geringe buitenlandse handel
van de Dubbelmonarchie en de groei van een geïntegreerde markt binnen het Rijk zelf183. Aan
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog exporteerde Duitsland 14,6% van zijn Bruto Nationaal Product, Frankrijk zelfs 15,3%, terwijl het Europese gemiddelde op zo`n 12½% van het
BNP lag. Oostenrijk-Hongarije exporteerde echter niet meer dan circa 7% van zijn totale productie. De handelsbalans van de Monarchie was voor agrarische producten en grondstoffen
positief, maar voor industrieproducten negatief. Dat betekende dat de Cisleithaanse import
van grondstoffen (bijvoorbeeld ruwe wol en katoen) en van consumentenproducten, voor een
goed deel gefinancierd werd door de Hongaarse export.
Tegenover de geringe omvang van de buitenlandse handel stond een hoge mate van complementariteit in het verkeer tussen de beide Rijkshelften en een sterke toename van goederen-
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stromen binnen beide Rijksdelen. In de laatste drie decennia voor 1914 was bijna 75% van de
totale Hongaarse export op Cisleithanië gericht, voor de uitvoer van agrarische producten lag
dat percentage zelfs boven de 80. Door de traditionele buitenlandse oriëntering van de Cisleithaanse randgebieden en de export van grondstoffen, was de uitvoer van de Westelijke Rijkshelft iets minder afhankelijk van de Hongaarse markt, toch was zo`n 40% van haar uitvoer
voor Hongarije bestemd. Voor sommige producten, zoals textiel, lag dat aandeel nog veel
hoger. De goederenstromen binnen de beide Rijksdelen zijn bij gebrek aan gegevens veel
moeilijker te reconstrueren, maar Good wijst in plaats daarvan op het teruglopen van prijsverschillen tussen de diverse provincies en landsdelen. Naarmate de verbindingen beter
werden en natuurlijke hindernissen aan betekenis verloren, namen die verschillen voor producten als graan, vlees en wijn tussen de diverse steden en dorpen binnen de Monarchie
steeds verder af, terwijl protectie ervoor zorgde dat prijsverschillen met de buurstaten relatief
gelijk bleven of zelfs groter werden.
Een soortgelijke ontwikkeling stelde Good vast met betrekking tot de financiële markten. Ofschoon de rentepercentages voor kortlopend krediet vrij grote regionale verschillen toonden,
was er toch duidelijk sprake van een afvlakking daarvan na 1880. Die ontwikkeling verliep
parallel aan de uitbreiding van het filiaalnetwerk van de grote bankinstellingen, die
langzamerhand hun invloed tot in de periferie uitbreidden. Zo beschikte de Österreichische
Nationalbank al in 1890 over filialen in vrijwel alle streken van Cisleithanië, de andere grote
Weense bankiers volgden dat voorbeeld, eerst aarzelend, maar dan - na 1900 - met toenemend
enthousiasme. Tussen 1899 en 1909 werden door hen 110 regionale kantoren gesticht of overgenomen. Door de economische groei van Bohemen, ontwikkelde Praag zich als een tweede
financieel centrum in de Monarchie. Behalve Weense banken was het hier vooral de Zivnostenka Banka die, eerst in de industriegebieden, maar na 1900 ook op het platteland, een netwerk van filialen stichtte.
Niettemin, in gebieden waar analfabetisme endemisch was en door keuterboertjes nog houten
ploegen gebruikt werden, bleef woeker een normaal verschijnsel, omdat bankinstellingen er
ontbraken, te hoogdrempelig waren of weinig interesse toonden in de klandizie van keuterboertjes en ambachtslieden, die een hoog risico vormden en die zich vaak niet eens in het
Duits of Hongaars konden uitdrukken. Wanneer in die gebieden al sprake was van krediet,
werd dat vaak verleend door de grote landheren, die daardoor een nefaste invloed kregen op
het voortbestaan van de kleine bedrijfjes. Pas toen coöperatieve instellingen, als de
Raiffeisenbanken, zich specialiseerden in het verstrekken van leningen aan kleine agrarische
ondernemers, veranderde dat. Maar ook hier waren het eerder de middelgrote bedrijven die
van deze diensten profiteerden, dan de keuterboeren.
Door nationalistische auteurs werd wel gesteld dat de relatieve achterstand van Hongarije veroorzaakt zou zijn door de afhankelijke positie die Transleithanië innam onder de Dubbelmonarchie. De feiten ondersteunen dat gezichtspunt niet. In politiek opzicht was Hongarije een
gelijkgerechtigde partner van Cisleithanië, terwijl de douane-unie zijn economie verzekerde
van een gegarandeerde afzet voor zijn agrarische productie, die niet altijd ten koste ging van
de eigen industriële ontwikkeling. De achterstand van de Hongaarse ontwikkeling vond zijn
oorzaak eerder in de historische ontwikkeling van het land en meer nog in de eigen sociale en
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politieke structuur. De Hongaarse economische ontwikkeling was voor een groot deel afhankelijk van Weens en Boheems kapitaal. Maar die kapitaaluitvoer betekende tevens dat de gelden die gebruikt werden om Hongarije te ontwikkelen, niet in Cisleithanië zelf konden worden geïnvesteerd en John Komlos betoogde zelfs dat die investeringen tot op zekere hoogte
ten koste gegaan zouden zijn van de ontwikkeling van de Westelijke Rijkshelft zelf184. Overigens nam de financiële afhankelijkheid van Hongarije sinds de Ausgleich van 1867 langzaam
af. Rond 1870 werd circa 60% van de Hongaarse kapitaalbehoefte door buitenlandse
investeerders gedekt, maar in 1913 was dat percentage al teruggelopen tot 40. Ook de grote
Hongaarse banken richtten een eigen netwerk van filialen op en hun activiteiten groeiden
sneller dan die van hun - voornamelijk Weense - concurrenten, met wie zij overigens financieel en (soms ook juridisch) nauw verbonden waren185.
De krachtiger groei van de Hongaarse economie vond zijn weerslag in de politieke en
financiële verhoudingen binnen de Dubbelmonarchie. Werden de gemeenschappelijke uitgaven aanvankelijk verdeeld in de verhouding 70:30, in 1907 was de ratio 63,6:36,4. Tussen
1867 en 1914 liep Hongarije in op de achterstand ten opzichte van West-Europa, die in de
loop van vele eeuwen was ontstaan door ondermeer Osmaanse bezetting en Habsburgse verovering, na 1918 was de ontwikkeling veel minder voorspoedig. Pas toen verloor het land niet
alleen zo`n tweederde van zijn bevolking en een nog veel groter deel van zijn afzetmarkt,
maar ook zijn feitelijke politieke onafhankelijkheid en werd het eerst een Duitse, en later een
Sovjetsatelliet.
* Het wederzijds belang van dualisme.
De vraag hoe modern de Dubbelmonarchie was in economisch opzicht blijft moeilijk te beantwoorden. Tijdgenoten vergeleken de Monarchie eerst en vooral met het ongekende succes van
Duitsland. In veel opzichten, niet alleen economische, werd de Monarchie als het ware verblind door Duitslands successen, het land waarvan althans de Duits-Oostenrijkers ooit deel
hadden uitgemaakt en waarvan zij nog tot het midden van de negentiende eeuw de belangrijkste staat hadden gevormd. Door de gebeurtenissen van de jaren 1866-`71 voelde men zich
uitgestoten en ontheemd, en in de jaren daarna was het nieuwe Duitse Rijk niet alleen de grote
broer en bondgenoot en de belangrijkste handelspartner, maar ook de heimliche Feind, die
steeds meer belang en invloed verwierf in wat de Monarchie als de eigen achtertuin beschouwde: het Nabije- en Midden-Oosten. Kortom, Duitsland was de maat der dingen, het
voorbeeld waaraan men eigen succes en vooral eigen falen mat. Nu was de opkomst van
Duitsland inderdaad spectaculair. In veel, maar niet in alle opzichten was het, in 1900, de
modernste staat van Europa. Toch werd de groei van Duitsland in de negentiende eeuw
enigszins vertekend door de lage uitgangspositie. Tot lang na 1790 was juist de Habsburgse
Monarchie koploper geweest in ontwikkeling. De hervormingen van Maria Theresia en
Joseph II hadden het tot het - voor die tijd - modernste rijk van het continent gemaakt.
Duitsland was daarbij ver achtergebleven en dat is opmerkelijk gezien de veel gunstiger
geografische ligging, de nabijheid van vroege industriestaten, de veelheid van toegangelijke
bodemschatten, de veel betere infrastructuur, de homogene samenstelling en de hoge ontwikkelingsgraad van de bevolking dank zij de vele beroemde universiteiten en kenniscentra.
Allemaal voorwaarden waaraan het de Habsburgse landen ontbrak, of die er althans veel
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minder uitgesproken waren. Daarbij evolueerde Duitsland, vooral na 1840, naar een eenheid,
terwijl zich in de Monarchie, na 1860, het omgekeerde proces voordeed. Toen het moderniseringsproces eenmaal was begonnen kon het in Duitsland rekenen op een stormachtige ontwikkeling, terwijl de Monarchie zich aanvankelijk met een veel langzamer groei tevreden moest
stellen. Die geringe groei werd bovendien nog negatief beïnvloed door een drietal desastreuze
oorlogen – die in Hongarije in 1848-`49, de Italiaanse oorlog van 1859 en de Pruisische van
1866 – die de staatsfinanciën volledig uit balans brachten en weinig overlieten om in de
economie te investeren. Maar na 1880 versnelde de groei gestaag en evenaarde de Duitse,
ondanks het feit dat ten Oosten van de lijn Triëst-Boedapest-Brünn de ontwikkeling veel
langzamer verliep. Voor een minderwaardigheidscomplex bestond daarom weinig reden. Dat
zo`n complex toch bestond werd deels veroorzaakt door de onbekendheid met zowel de eigen
prestaties, als met die van de buurstaten (door de ontoereikendheid van statistische gegevens),
maar vooral door de politiek-militaire situatie, die de Monarchie naar het tweede plan had
verwezen en een identiteitscrisis had veroorzaakt bij de belangrijkste bevolkingsgroep. Een
vergelijking met Frankrijk had waarschijnlijk een reëler beeld van eigen kunnen opgeleverd.
De Franse industriële ontwikkeling was veel eerder begonnen, maar de groei van de economie
lag er na 1870 op een duidelijk lager niveau dan in de Dubbelmonarchie, terwijl althans
sommige Habsburgse kerngebieden in materieel opzicht het Franse niveau al hadden
geëvenaard. Militair en politiek had Frankrijk, in 1871, een veel grotere nederlaag geleden
tegen Pruisen dan de Monarchie vijf jaar eerder, maar die nederlaag had het Franse identiteitsgevoel niet verzwakt, maar juist versterkt. Frankrijk lag echter buiten het Habsburgse blikveld, geobsedeerd als men was door het nieuwe Duitse keizerrijk. Ook een vergelijking met
Italië zou een veel positiever beeld hebben getoond, maar dat land was een ‘bevriende
aartsvijand’ dat met vaak nauwelijks verhulde minachting werd bekeken. De economische
motor van Italië bestond, naast Piemonte, uit de voormalige Habsburgse gebieden Lombardije
en Venetië, een vergelijking kon pijnlijke herinneringen oproepen en tenslotte was de relatie
van de nieuwe Italiaanse staat tot de Heilige Stoel voor een apostolisch keizer moeilijk
verteerbaar.
In ieder geval droeg de Duitse ontwikkeling naar eenheid - eerst als tolunie, dan als politieke
eenheid - sterk bij aan de economische ontwikkeling. Het is moeilijk voor te stellen dat de
Duitse industrialisering en modernisering zonder die eenheid even snel en succesvol verlopen
zouden zijn als in werkelijkheid het geval was. In Duitsland ontstond - eigenaardig genoeg –
nauwelijks een Pruisisch, Saksisch, of Beiers nationalisme en het burgerlijk-liberale streven
naar eenheid vond er een onwaarschijnlijke bondgenoot in Bismarcks Pruisen. In de
Monarchie lag dat anders. De ontwikkeling naar centralisatie onder Maria Theresia en Joseph
II stuitte vooral in het voorlaatste decennium van de achttiende eeuw op zo`n sterke weerstand
van vrijwel de gehele adellijke en kerkelijke elite, dat het voortbestaan van het Rijk groot
gevaar liep en verdere pogingen gestaakt moesten worden. Pas zestig jaar later, tijdens de
korte neo-absolutistische periode, werd opnieuw de weg naar grotere eenheid en centralisatie
ingeslagen. Maar opnieuw verzetten de adel, en de Magyaren zich tegen zowel centralisatie
als absolutisme, daarbij gesteund door een inmiddels invloedrijke liberale bourgeoisie, die wel
centralisatie voorstond, maar beslist geen absolutisme. Verregaande decentralisatie in de vorm
van een Ausgleich met de Magyaren en twee liberale constituties waren noodzakelijk om de
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Monarchie - nu als Dubbelmonarchie - te laten voortbestaan. Zonder dat compromis met de
Magyaren had het Rijk zich, op den duur, alleen kunnen handhaven als militaire dictatuur.
Van liberale invloed, noch van grondwettelijke rechten, zou in dat geval sprake geweest zijn,
terwijl de kosten van ordehandhaving en repressie exorbitant geweest zouden zijn en ten koste
waren gegaan van verdere economische ontwikkeling. Waar in Duitsland eenheid een sterke
stimulans was voor economische ontwikkeling en modernisering, daar was in de Habsburgse
landen juist decentralisatie een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. De Ausgleich had
ongetwijfeld veel nadelen waarvan de belangrijkste wel was dat hij een verdere federalisering
en hervorming bemoeilijkte, maar zonder een compromis met de op een na grootste
minderheid zou de Monarchie als politieke noch als economische eenheid een bestaansreden
gehad hebben.
Maar droeg de tweedeling van het Rijk ook bij aan de economische ontwikkeling van de Monarchie als geheel? Het onderling gekibbel over de periodieke verlenging van de onderlinge
banden deed dat in ieder geval niet. Hongarije voerde een eigen economische politiek die niet
altijd een gemeenschappelijk belang diende en soms in strijd was met expliciet overeen gekomen bepalingen. Het voerde een eigen spoorwegpolitiek, ontdook afdrachten aan de centrale
fiscus, bevoordeelde de eigen industrie en legde heffingen op die zowel tegen de letter als
tegen de geest van bestaande overeenkomsten indruisten. Maar welke soevereine staat – en
dat was Hongarije – zou dat niet gedaan hebben? Erger is dat het door zijn bijzondere
machtsstructuur de minderheden in de eigen agrarische periferie in ontwikkeling afremde ten
faveure van Boedapest en de Magyaarse elite. Niettemin stelden de douane-unie, de muntunie
en sinds 1867 de Ausgleich Hongarije in staat een eigen industrie te creëren en sneller te
groeien dan de Monarchie als geheel. De Hongaarse industrie was betrekkelijk onevenwichtig
samengesteld, zij bestond in hoofdzaak uit voedselverwerkende bedrijven, een ijzer- en
staalindustrie, nauw verbonden met de aanleg en het onderhoud van de spoorwegen, en
bouwondernemingen. Veel historici wijzen op die smalle basis, op het ontbreken van textielen andere consumentenindustrie, maar in hoeverre was dat een nadeel? Uitgaande van een
nationale staat, die zich onafhankelijk van enig buitenland, autarkisch, wil profileren is zo`n
smalle basis ongetwijfeld een nadeel. Zo`n staat was Hongarije misschien tussen 1919 en
1945, maar niet daarvoor. Als gelijkgerechtigd partner in de Dubbelmonarchie was die smalle
basis niet noodzakelijkerwijs een nadeel. Hongarije kon zich toeleggen op die bedrijfstakken
waarin het relatief sterk was en het hoefde niet te investeren in de productie van goederen
waar niet zo zeer de markt, maar eerder de nationale trots om vroeg. Textiel, bijvoorbeeld,
werd in de tweede helft van de negentiende eeuw bijna overal in Europa gefabriceerd, de
markt was uiterst competitief en niet bijzonder lucratief. Een eigen Hongaarse textielindustrie
zou altijd een zwaar gesubsidieerd zorgenkindje zijn gebleven.
Door Magyaarse nationalisten werd bij gelegenheid gesteld dat de band met Oostenrijk beperkt zou moeten worden tot een personele unie. In de eerste plaats beoogde men daarmee de
volledige zeggenschap te krijgen over een eigen leger met een eigen officierscorps en met
Hongaars als Kommandosprache. De gezamenlijke buitenlandse politiek werd al veel minder
ter discussie gesteld, want dat zou het Koninkrijk kwetsbaar maken voor een irredentistische
politiek van de buurstaten en de Magyaarse Besitzstand in gevaar brengen. Aan het opheffen
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van de douane-unie, de muntunie of van de gemeenschappelijke markt, werd alleen door
extreme nationalisten gedacht. De Hongaarse export van graan, meel en andere voedselproducten zou op de Europese markt geen schijn van kans gehad hebben, althans niet tegen de
prijzen die op de interne markt golden. Geen verantwoordelijk politicus zou zich kunnen
veroorloven die kip met de gouden eieren te slachten.
Cisleithanië was minder afhankelijk van de Hongaarse markt en de economisch historicus
John Komlos stelt zelfs dat de Westelijke Rijkshelft het waarschijnlijk net zo goed gedaan zou
hebben zonder de Hongaarse afzetmarkt186. Oostenrijk had weliswaar het voordeel van vrije
toegang tot de Hongaarse markt voor zijn industrieproductie - Hongarije was verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale Oostenrijkse export, terwijl van de Hongaarse export iets
minder dan 75% naar Cisleithanië ging - maar tegenover dat voordeel zou het nadeel gestaan
hebben van de kapitaaluitvoer naar Hongarije. Dat kapitaal kon niet in Oostenrijk zelf
geïnvesteerd worden en zou - volgens Komlos - mede verantwoordelijk geweest zijn voor
een nodeloze verlenging van de depressie van 1873. Voor een belangrijk deel bestond die
kapitaalbeweging uit de aankoop van Hongaarse staatsobligaties, die een hogere opbrengst
garandeerden dan de Cisleithaanse. Tussen 1880 en 1892 was die opbrengst 4,88% (tegenover
4,12%), een verschil van 18%. In beide gevallen ging het om goudobligaties, vrij van
belasting en met een lange looptijd. Het verschil, dat rond 1892 verdween, is merkwaardig en
zou, volgens Komlos, aan marktonvolkomenheden kunnen liggen187. Gezien de nauwe banden
tussen de banken in Wenen en Boedapest, lijkt die verklaring minder waarschijnlijk.
Kennelijk was de vraag naar kapitaal door de crisis minder groot dan in Hongarije, dat - eveneens volgens Komlos - veel minder van een teruggang te leiden had. In de jaren 1890
verbeterde de conjunctuur ook in Cisleithanië, met als gevolg dat de rentevoet werd verhoogd
en het verschil verdween. In ieder geval bleven de gelden in Hongarije en vloeiden pas na
1893 naar de kapitaalverstrekkers terug. Indien dit kapitaal in Cisleithanië zelf belegd zou zijn
dan zou – zo stelt Komlos - de interestvoet op de Weense kapitaalmarkt lager zijn geweest en
meer ondernemingen hadden tegen een lager percentage kunnen lenen, waardoor de economische activiteiten eerder aangezwengeld zouden worden.
Komlos` redenering klinkt nogal merkwaardig, bijna mercantilistisch. In de eerste plaats was
de Cisleithaanse export afhankelijk van de ontwikkeling van de Hongaarse markt; zonder investeringen zou er minder vraag naar Oostenrijkse consumptieartikelen geweest zijn. Bovendien, alleen dank zij de groei van zijn economie kon Hongarije een steeds groter aandeel nemen in de gezamenlijke staatsuitgaven en bijdragen aan de interest op de staatsschuld van
voor 1867 (en de aflossing daarvan). Ten slotte droeg Hongarije sterk bij aan de stabiliteit van
de gezamenlijke munt door zijn export (van onder andere veredeld Roemeens graan, dat naar
derden werd uitgevoerd) en door overmakingen van gelden door emigranten. Die deviezeninkomsten maakten de Cisleithaanse importen van grondstoffen en gereed product pas mogelijk188; de Cisleithaanse betalingsbalans zelf was negatief. Het is overigens maar de vraag of
het kapitaal, indien dat niet in Hongarije was belegd, ook daadwerkelijk in Cisleithanië
geïnvesteerd zou zijn. Is het niet waarschijnlijk dat die gelden, in dat geval, eerder gestoken
zouden zijn in Amerikaanse of Russische spoorweg- of staatsobligaties?
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Nog merkwaardiger is dat Komlos alleen spreekt over de capital-outflow naar Hongarije. Tezelfdertijd vloeiden grote bedragen - nu in de vorm van staatsinvesteringen - naar Galicië en
andere minder ontwikkelde delen van Cisleithanië. (Zoals eerder vermeld leverde Galicië
slechts 10% van het staatsinkomen, terwijl er 16% van de staatsuitgaven werd besteed.). Ook
die gelden werden in eerste instantie - via belastingen of staatsleningen - onttrokken aan de
meer ontwikkelde delen van Cisleithanië en hadden in principe hetzelfde effect als de
aankoop door particulieren van Hongaarse staatspapieren. Het verschil is dat in het ene geval
de investeringen in ‘eigen’ land plaats vonden, terwijl in het andere van kapitaaluitvoer
gesproken zou kunnen worden. Maar is er werkelijk sprake – althans in economisch opzicht van binnen - en buitenland en van import en export waar het gaat om bewegingen binnen de
Dubbelmonarchie? Door de beide regeringen werd de andere Rijkshelft als ‘buitenland’
ervaren; zij lag in ieder geval buiten de eigen jurisdictie, en ongetwijfeld zag de meerderheid
van de bevolking het ook zo. Voor de vorst en voor de k.u.k.-overheid bestond er echter maar
één Habsburgs Rijk, één machtsgebied, één douanegebied, met één munteenheid en werd het
Rijk terecht als economische eenheid beschouwd, en zo werd de Dubbelmonarchie in het
(echte) buitenland ook gezien.
Er is weinig reden om de Cisleithaaanse investeringen in Hongarije als fundamenteel anders
te zien dan de geldstromen naar Galicië, Dalmatië of naar enig ander deel binnen de eigen
Rijkshelft, evenmin waren de economische effecten fundamenteel verschillend.
De hoge mate van complementariteit tussen de beide Rijksdelen, de intensieve goederenuitwisseling, de kartelpolitiek van de grote banken en industriebedrijven, de nauwe financiële
verbondenheid en de daaruit voortvloeiende onderlinge economische afhankelijkheid, was een
voordeel voor beide partijen. Ongetwijfeld gingen sommige voordelen gepaard met negatieve
deelaspecten, maar die werden rijkelijk gecompenseerd. De voordelen waren voor Hongarije als economisch kleinere partner – iets groter dan voor Cisleithanië, maar of de laatste een
even sterke ontwikkeling had getoond zonder de Hongaarse connectie, lijkt op zijn minst
kwestieus.
* De economische ontwikkeling en de val van het Imperium.
Het debat over de vraag of de economische tekortkomingen van de Dubbelmonarchie aan haar
teloorgang zouden hebben bijgedragen is door nieuwe, deels cliometrische benaderingen in
een ander daglicht komen te staan. Voor Oscar Jászi (1929) slaagde de Monarchie er niet in
een zichzelf in stand houdende economische groei te verwezenlijken en viel daardoor steeds
verder terug ten opzichte van haar rivalen189. Die groeiende achterstand zou het politieke
fundament van de staat hebben ondermijnd en mede verantwoordelijk geweest zijn voor zijn
val. Alexander Gerschenkron (1977), meende dan weer dat alleen een grote spurt voorwaarts
de Cisleithaanse economie in een take-off fase had kunnen brengen, maar de grote spurt
mislukte en daarmee verspeelde de Monarchie haar kansen. Latere onderzoekers als Richard
Rudolph, Scott Eddie, John Komlos en vooral David Good, hebben de Oostenrijks-Hongaarse
economische ontwikkeling in een nieuw daglicht geplaatst en vrijwel volledig gerehabiliteerd.
Toch blijft de vraag naar een verband tussen de economische ontwikkeling van het Rijk en
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zijn ondergang een intrigerende. Ook al ging het Rijk niet ten onder aan economisch falen,
zou een nog sterkere ontwikkeling de Monarchie in stand gehouden hebben?
Een economisch sterker Oostenrijk-Hongarije zou ongetwijfeld een betere bondgenoot voor
Duitsland zijn geweest, maar hoe sterk zou die economie wel geweest moeten zijn om gezamenlijk de Eerste Wereldoorlog te winnen, of althans om hem niet te verliezen? Ook al zou de
Boheemse staalindustrie meer kanonnen, bommen en granaten hebben geproduceerd, ook al
zou de staat over ruimere financiële middelen hebben beschikt, meer soldaten onder de wapenen hebben gehad, of over grotere voedselvoorraden hebben beschikt, dan nog is het hoogst
onwaarschijnlijk dat de uitkomst van de strijd een andere zou zijn geweest. Meer troepen met
betere uitrusting hadden de beginfase van de oorlog misschien iets minder ongunstig laten
verlopen, maar Oostenrijk-Hongarije streed slechts op fronten van secundaire betekenis. Bepalend voor het winnen of verliezen van de oorlog was het westfront, niet Galicië, de Balkan
of de Isonzo. In 1918 stond nog maar een klein deel van het leger aan de beide overgebleven
fronten (Italië en de Balkan), de rest hield grote delen van Rusland bezet, of verveelde zich
elders in het achterland. Bovendien is het maar de vraag of een grotere welvaart ook in een
grotere of betere strijdmacht had geresulteerd. Het k.u.k.-leger leed inderdaad aan financiële
bloedarmoede, maar dat lag eerder aan de politieke onwil van de beide parlementen om extra
gelden vrij te maken voor een leger waarover men geen zeggenschap had en dat een niet geheel imaginaire bedreiging voor de eigen bevolking (en voor die parlementen zelf) vormde.
Een mogelijke speculatie zou kunnen zijn dat de Monarchie, door een economisch sterkere
positie, politiek en militair iets minder afhankelijk van Duitsland geweest zou zijn. Haar
vredespogingen in 1917 zouden daardoor mogelijk een iets grotere kans van slagen gehad
hebben. Maar zulke, toch wat vergezochte speculaties horen meer thuis in het rijk van de
gebroeders Grimm, dan in Clio`s tempel.
Zou een grotere welvaart dan aan de interne stabiliteit hebben bijgedragen? Zou de interne
cohesie sterker geweest zijn; zouden de nationale tegenstellingen tussen Duitsers en Tsjechen
minder problemen hebben veroorzaakt; zouden de partijen in de Reichsrat gezamenlijk voordeel en landsbelang hebben laten prevaleren boven groepsbelang? Hier vinden wij een
interessant precedent in de voorstellen van Ernest von Koerber die inderdaad (vrijwel) alle
delen van Cisleithanië economisch voordeel beloofden en die de patstelling in het parlement
gedurende korte tijd doorbraken. Maar de oplossing van Koerber was in feite niet veel meer
dan symptoombestrijding, zij pakte de problemen niet fundamenteel aan en daardoor had zij
ook maar een tijdelijk effect. Klassenconflicten konden worden afgekocht - en in heel Europa
werd die tactiek veelvuldig en met succes toegepast - maar in de Dubbelmonarchie
veranderde, althans in Bohemen, de klassentegenstelling in een nationale confrontatie tussen
Tsjechen en Duitsers en dat conflict kon niet zondermeer worden afgekocht. Daarvoor waren
andere, ingrijpender maatregelen nodig in de vorm van politieke en constitutionele
hervormingen. Zulke hervormingen liepen echter spaak op Duitse gevestigde belangen, die op
hun beurt dan weer de gangmakers waren van de economische groei en ontwikkeling.
Sterkere groei en grotere economische welvaart zouden op zich niet bijgedragen hebben aan
een grotere interne cohesie, hooguit hadden zij een rol kunnen spelen in ad hoc oplossingen
van acute problemen. Maar dat gebeurde in de Monarchie al op grote schaal: fortwursteln,
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doormodderen, pappen en nathouden, waren Habsburgse bestuursmethoden bij uitstek, en
vaak niet eens de slechtste. Het afkopen van vermeende of reële nationale grieven kan een
gebrek aan cohesie tijdelijk verhullen, maar is niet in staat de interne samenhang wezenlijk te
verbeteren.
Alles wijst erop dat juist het tegendeel waar is. De problemen van de Dubbelmonarchie werden geenszins veroorzaakt door economisch falen; zij werden juist opgeroepen door het economische succes en door het entropische effect op de samenleving dat de modernisering met
zich mee bracht. De technologische veranderingen die ten grondslag lagen aan de economische groei lieten een nieuwe samenleving ontstaan, met nieuwe sociale klassen, die de
traditionele bindingen overbodig maakten. Maar de Monarchie ontleende haar cohesie en stabiliteit nu juist aan die traditionele bindingen (zoals wij in een later hoofdstuk zullen zien). De
krachten van de modernisering werkten daarom fundamenteel destabiliserend op de samenleving en op de staat. Klassenbewustzijn en nationalisme kwamen beide voort uit de onzekerheid en de vervreemding van mensen die in een verkruimelende en steeds veranderende
maatschappij zekerheid en identiteit zochten. Zij ontstonden pas als massafenomeen bij een
generatie die de traditionele banden had verbroken, die in de stad had leren lezen en schrijven
en die voordien, in haar dorpen, nooit enig probleem had gehad met identiteit, taal of met haar
plaats in de samenleving. De enige bevolkingsgroep die de sociale en politieke cohesie van
het Habsburgse Rijk fundamenteel bedreigde en die zich het scherpst te weer stelde tegen de
Duitse sociaal-economische dominantie, was niet de armste, maar juist de meest ontwikkelde
en rijkste: de Boheemse Tsjechen. Met de Hongaren en met de Polen was de Monarchie tot
overeenstemming gekomen en de minst ontwikkelde, armste en meest traditionele bevolkingsgroepen: de Roethenen, de Roemenen, de Kroaten en de Serviërs leverden vooralsnog geen
onoplosbare problemen op. Hoe sneller de economische ontwikkeling zich echter in die
traditionele gebieden zou uitbreiden, des te groter zou de aanslag op de traditionele cohesie en
stabiliteit worden. Maar voor het zover was, kwamen de problemen uit een andere hoek.
Maatregelen die in de hoogontwikkelde westelijke landsdelen hoogst noodzakelijk waren,
zouden voor de traditionele provincies prematuur zijn. Kwesties als uitbreiding van het kiesrecht, staatkundige hervorming, federalisering, taalwetgeving en omzetting van het duale
systeem in een triaal, of een multilateraal systeem vergiftigden de Duits-Tsjechische verhoudingen, maar waren op ambtelijk en regeringsniveau tussen Cis- en Transleithanië meestal
onbespreekbaar. De bestuurlijke instellingen van de Habsburgse Monarchie en de elite die
zulke instellingen bemande bleken niet in staat om de druk van de economische groei en de
gevolgen van de snelle modernisering in goede banen te leiden. De reacties van de twee meest
getroffen bevolkingsgroepen, de Duitsers en de Tsjechen, waren te fel en te irrationeel om een
democratisch bestuur te ontwikkelen. De Magyaren zagen zich niet genoodzaakt om hun
minderheden meer zeggenschap te verlenen, hun assimilatiepolitiek was redelijk succesvol en
hun democratie mag dan een Atheense geweest zijn, ze werkte wel. De Polen hadden het nog
nooit zo goed gehad en zolang hun dominantie over de Roethenen niet werd aangetast, waren
zij Habsburgs trouwste onderdanen.
Juist de onderontwikkelde, traditionele landsdelen vormden de ruggengraat van de
Monarchie, terwijl het de meeste ontwikkelde streken waren, die de maatschappij instabiel
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maakten en de banden tussen samenleving en staat uitholden. Daarmee is de stelling van
Oscar Jászi omgekeerd. Het mag cynisch klinken, maar hoe meer de Monarchie haar best
deed om al haar landen in de economische ontwikkeling te betrekken, des te groter zouden de
problemen worden die zij uiteindelijk niet in staat bleek op te lossen.
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4. Politieke modernisering: Dualisme.

“Überhaupt, wie vieles Merkwürdige ließe sich über dieses versunkene Kakanien
sagen! Es war zum Beispiel kaiserlich-königlich und war kaiserlich und königlich;
eines der beiden Zeichen k.k. oder k.u.k. trug dort jede Sache und Person, aber es
bedurfte trotzdem einer Geheimwissenschaft, um immer sicher unterscheiden zu
können, welche Einrichtungen und Menschen k.k. und welche k.u.k. zu rufen
waren.”190.
En dan had Musil het alleen nog maar over de “Koninkrijken en Landen die in de Reichsrat
vertegenwoordigd waren”, over Cisleithanië dus. In Transleithanië trad het adjectief k. of k.u.
(königlich ungarisch), respectievelijk M.kir. (Magyar királyi) in de plaats van k.k. (kaiserlich,
königlich) Alle instellingen die vielen onder de Rijksoverheid van Cisleithanië (Oostenrijk in
de volksmond, Kakanië voor Musil) werden dus k.k. genoemd, terwijl alle instellingen die tot
de Hongaarse overheid behoorden k.u waren. Lokale overheden van land of gemeente en hun
instellingen waren k.u, noch k.k., maar eenvoudig Boheems, Neder-Oostenrijks of Weens.
K.u.k. (kaiserlich und königlich) was voorbehouden aan de instellingen die de beide staten
gemeen hadden: de strijdkrachten, het ministerie van buitenlandse zaken, het bestuur van
Bosnië-Herzegovina en de financiering van dat alles.
* Van absolutisme en centralisme naar constitutioneel dualisme.
Al deze adjectieven - k.k., k.u. en k.u.k. - ontstonden pas in de loop der jaren na 1867, daarvoor – althans sinds 1850 – werd de gehele Monarchie in principe centralistisch vanuit Wenen
bestuurd. Voor 1848 beriepen de Magyaren zich op de Gouden Bul van 1222, het Hongaarse
equivalent van de Magna Carta – waarin de rechten van de adellijke grondbezitters ten
opzichte van de boeren, de belastingvrijdom van de adel en het principe dat alleen de
standenvergadering van het koninkrijk wetgevend kon zijn, gecodificeerd waren. Iedere
nieuwe vorst legde bij zijn kroning de eed op deze grondwettelijke privileges af en kon daar
vervolgens weinig aan veranderen zonder de eigen legitimiteit ter discussie te stellen.
De centraliserende maatregelen van Joseph II in het voorlaatste decennium van de achttiende
eeuw mislukten deels door de tegenstand van vrijwel de gehele Hongaarse adel en Leopold II
kon moeilijk anders dan veel van de hervormingen terugdraaien. Met de vervanging van het
Latijn als bestuurstaal door het Hongaars werd een herhaling van centraliserende maatregelen
- onder normale omstandigheden - praktisch onuitvoerbaar. De Duitstalige bureaucraten
spraken door hun gymnasiale opleiding wel Latijn, maar zelden Hongaars en zij zouden dus
nooit in Hongarije dienst kunnen doen. Dat alles veranderde echter door de nederlaag van de
Hongaren in 1849. Hongarije was daarna in feite veroverd gebied en Franz Joseph deed
vervolgens zijn uiterste best om Hongarije onderdeel van een gezamenlijke, centraal
bestuurde staat te maken. De gehele Monarchie werd vanuit Wenen absolutistisch geregeerd
en aan de Hongaren werden alleen die concessies gedaan, die overal elders in de Monarchie
ook gegeven werden en die aan het idee van de eenheidsstaat geen afbreuk deden. Maar de
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Hongaarse adel wilde zijn oude constitutionele rechten terug en was sterk genoeg om een
voortdurend gevaar voor de Monarchie als geheel te vormen.
De nederlaag van 1849 lag, in de jaren 1850 en `60, nog vers in het geheugen en de Magyaarse loyaliteit was kwestieus. Zo was Bismarck zich wel bewust van de steun die de Magyaren hem in het Pruisisch-Oostenrijkse conflict mogelijk konden bieden. Er was zelfs sprake
van een Hongaars legioen, samengesteld uit émigrés, krijgsgevangenen en overlopers, dat aan
Pruisische zijde mee zou vechten (het Legion Klapka)191, en de ovatie die Italiaanse krijgsgevangenen ten deel viel bij hun aankomst in Ketskemet liet geen twijfel bestaan aan welke kant
de Magyaarse sympathieën lagen Een paar jaar eerder had het Hongaarse misnoegen met de
absolutistische eenheidsstaat al een rol gespeeld bij de nederlagen van 1859 in de Italiaanse
veldtocht. Legereenheden die aan het Italiaanse front hard nodig waren, moesten in Hongarije
blijven als feitelijke bezettingsmacht, Hongaarse eenheden deserteerden en Hongaarse émigrés beïnvloedden de buitenlandse publieke opinie 192.
Er was nog een andere kracht die een voortzetting van de absolutistische eenheidsstaat in feite
onmogelijk maakte: de Duitstalige liberale bourgeoisie. Voor een deel bestond die uit
groeperingen die nauw met de bureaucratie verbonden waren en daarom wel de eenheidsstaat
voorstonden, maar niet het absolutistische en feodale karakter ervan. Anderzijds was er de
bourgeoisie met zakelijke en financiële belangen, die voor een niet onbelangrijk deel uit joden
bestond. Zij was antiklerikaal, antimilitaristisch, antiabsolutistisch en soms ook anticentralistisch, dat laatste alleen al vanwege de kosten die zo’n vorm van big government nu eenmaal
met zich meebracht. Juist deze groepering was van essentieel belang voor de Monarchie, omdat in de jaren 1850 en `60 de staatsfinanciën voortdurend in het rood stonden en het Finanzbürgertum met zijn internationale vertakkingen de enige was die de staat en zijn militaire
avonturen kon financieren, maar die daarvoor wel enige medezeggenschap eiste193.
Duidelijk was in ieder geval dat de centraal geregeerde, absolutistische staat zich niet lang zou
kunnen handhaven zonder de actieve medewerking van de liberale bourgeoisie en zonder instemming en steun van de Hongaarse elite. Beide partijen eisten een liberale grondwet, terwijl
de Hongaren bovendien de tweedeling van het Rijk met soevereine rechten voor het eigen
koninkrijk als voorwaarde stelden voor hun participatie in een gemeenschappelijke Habsburgse Monarchie.
De eerste zorg van Franz Joseph onmiddellijk na de nederlagen van Magenta en Solferino was
dan ook hoe de Monarchie bijeen te houden en vooral hoe haar te financieren. Om de steun
van de liberalen en vooral die van het Finanzbürgertum te verkrijgen werd de regering ontslagen en in het Laxenburg Manifest van 23 augustus 1859 werd effectieve parlementaire controle over zowel burgerlijke als militaire staatsuitgaven toegezegd. Verder werden concessies
gedaan aan de niet-katholieke geloofsgemeenschappen, die duidelijk bedoeld waren om steun
te verkrijgen van de joodse bevolking. Daartoe werd de Reichsrat bijeengeroepen en uitgebreid met een aantal via de Landtage gekozen leden. De taken van het parlement, die tot dan
toe zuiver adviserend waren, werden met enige feitelijke financiële medezeggenschap uitgebreid. Na tien jaar van centralisme gaf de vorst met het Oktober Diplom van 1860 de macht
weer uit handen, niet aan de liberalen maar aan de oude conservatieve adel, die de Landtage
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beheerste en het Rijk juist tegen liberale invloeden zou moeten beschermen. De beoogde
staatsregeling vereiste echter politieke discussie en daarmee althans enige persvrijheid. In
plaats van het liberalisme buiten te sluiten, leefde dat juist op, want de vox populi bleek liberaal gezind194. Het gevolg was politieke wanorde en onzekerheid. Door op de oude aristocratie
te steunen meende Franz Joseph zijn eigen macht veilig te stellen zonder veel rekening te hoeven houden met onwelgevallige constituties, zuinige liberalen en dissidente Magyaren. Maar
behalve door de aristocratische opstellers werd dit Oktober Diplom door vrijwel alle relevante
groeperingen afgewezen195. De Magyaarse landadel verwierp het idee van een centraal
parlement en de Duitstalige liberale burgerij verfoeide het antiliberale, feodale karakter van de
staatsregeling. De gevolgen waren daarom tegengesteld aan die, welke de keizer voor ogen
stonden. Zo kon een nieuwe staatslening slechts afgesloten worden tegen een extreem hoge
interestvoet van 9%196. Aristocratisch federalisme bleek duidelijk geen optie voor een zich
moderniserende staat, die zou moeten steunen op zijn economisch en financieel belangrijkste
groepering: de liberale bourgeoisie.
Franz Joseph zag het daarom als zijn eerste en meest dringende taak om aan de wensen van
die bourgeoisie tegemoet te komen en om daarmee zijn financiën op orde te brengen. Het resultaat was het Februari Patent van 1861, dat werd opgesteld door de liberale centralist Anton
von Schmerling197. De kern hiervan bestond uit een aanmerkelijk grotere Reichsrat en een
kiesstelsel dat de gezeten burgerij een ruime toegang tot dat parlement verschafte, zij het via
indirecte verkiezingen. Het centrale gezag werd weer versterkt ten koste van de provinciale
Landtage en het enige parlement bleef het Weense. Ondanks een democratisch deficit, lag de
wetgevende macht nu toch bij een gekozen volksvertegenwoordiging, zij het dat dit parlement
zijn macht niet zelf veroverd, maar als keizerlijke gunst ontvangen had. Een gunst die te eniger tijd weer ingetrokken kon worden. Pas na een volgende aardschok, de nederlaag tegen
Pruisen in 1866, werden verdergaande concessies aan zowel liberalen als Magyaren onontkoombaar.
In Hongarije waren ondertussen een drietal politieke stromingen te onderkennen198. In de
eerste plaats waren er de oud-conservatieve grootgrondbezitters, miniem in aantal, maar met
een groot deel van de boerenbevolking, dat sociaal en economisch van hen afhankelijk was, in
hun kielzog. Hun politieke ideeën waren anticentralistisch, antiliberaal, adellijk feodaal en
gebaseerd op de status quo ante 1848. Aan de andere zijde van het politieke spectrum stonden
de geestverwanten van de opstandelingen van 1849. Hun politieke ideeën varieerden van
uiterst links tot gematigd rechts. Sommigen van hen wilden een volledige afscheiding van de
Monarchie, anderen een constitutionele monarchie binnen een personele unie met de rest van
het Rijk. Hun leiders (de meest prominente was wel Kossuth, maar ook Klapka was een van
hen) verbleven echter in ballingschap en daarmee was deze groepering zo goed als monddood. Tussen deze beide uitersten stond een centrum partij met Ferenc Deák als voorman.
Haar opvatting was dat Hongarije weliswaar geen historische interne binding had met de
overige Habsburgse bezittingen en dus in principe vrij en soeverein was, maar dat landsverdediging sinds de Pragmatieke Sanctie van 1723 een zaak was die Hongarije, via de Kroon,
met de overige Habsburgse landen gemeen had.
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De Hongaarse elite, die zich nu massaal achter Deák schaarde, weigerde zitting te nemen in
de Reichsrat en ook de Kroaten lieten het afweten, teleurgesteld als zij waren door het
uitblijven van een vereniging van Kroatië met Dalmatië. Hongarije werd daardoor alleen parlementair vertegenwoordigd door zijn Duitse en Roemeense minderheden. Twee jaar later
boycotten ook de Polen het parlement (in dit geval als protest tegen de uitzonderingstoestand
in Galicië, die het gevolg was van de opstand in naburig Russisch Polen). Hun voorbeeld
werd spoedig gevolgd door de Tsjechen, die hun eisen door de centrale staat gefrustreerd
zagen199. Door hun aanvallen op het Concordaat van 1855, joegen de liberalen bovendien de
klerikalen tegen zich in het harnas200. Het gevolg was dat alle andere stromingen ofwel buiten
het parlement stonden, ofwel in de oppositie gedrongen werden en alleen de liberale
minderheid de dienst uitmaakte. Daarbij lieten de liberalen zich van hun karige kant zien door
toestemming te weigeren voor wat de regering als essentiële militaire uitgaven zag. In de ogen
van de keizer was dat wel het grootste gevaar van een parlementaire constitutie. Maar waarom
zouden volksvertegenwoordigers vóór extra militaire uitgaven stemmen als zij over dat
militaire apparaat zelf niets te zeggen hadden? Wat de keizer als excessieve parlementaire
machtsuitoefening zag, was in feite het gevolg van parlementaire onmacht. Toen een
krachtmeting met Pruisen waarschijnlijk werd, wilde de keizer die confrontatie niet aangaan
met zowel een verzwakt leger als met een onbetrouwbaar Hongarije. In het diepste geheim
nam Franz Joseph daarom contact op met Deák. Deze liet daarop wel enige van zijn
aanvankelijke eisen vallen, maar de keizer was nog niet zover dat hij met een tweedeling van
het Rijk zou instemmen. Dat veranderde pas na de nederlaag tegen Pruisen.
* Ausgleich en dualisme.
Terwijl het Oktober Diplom slechts een paar maanden stand hield, bleef het Februari Patent
van 1861 tot 1865 van kracht, in dat laatste jaar werd Schmerling door de keizer de laan uitgestuurd, de Reichsrat gesloten en de staatsregeling opgeschort (sistiert). Daarmee werd de
gunst die vier jaar eerder was verleend weer ingetrokken. Behalve Franz Josephs ergernis
over de parlementaire behandeling van de militaire begroting, was het vooral de onwil van de
Hongaren om zitting te nemen in het parlement, die de keizer deed besluiten om in 1865 en
`66 zonder parlement te regeren. Bovenal gaf hem dat de mogelijkheid om zonder parlementaire inmenging met de Hongaarse politieke elite tot een vergelijk te komen. Tot dan toe had
al het gesleutel aan de grondwettelijke positie van de Monarchie van de jaren 1848
(Kremsier), 1849 (april wetten in Hongarije; Stadion constitutie), 1851 (Sylvester Patent),
1860 (Oktober Diploma), 1861 (Februari Patent) en 1865 (opschorting), niet geleid tot wat
eigenlijk de bedoeling van de keizer was: binnenlandse rust en voldoende inkomsten en
krediet om strijdkrachten te financieren die sterk genoeg waren om de Habsburgse aanspraken
op de status van grote mogendheid waar te maken201. Zijn volgende stap loste althans het
Hongaarse probleem voor de volgende vijftig jaar op.
De nieuwe dualistische staatsvorm kwam tot stand onmiddellijk na de verpletterende nederlaag tegen Pruisen. Verpletterend was die nederlaag vooral in moreel opzicht voor het Duitse
bevolkingsdeel; de Austro-Duitsers verloren niet alleen hun machtspositie in Duitsland, maar
werden ook staatkundig buiten gesloten (een feit dat vier jaar later bekrachtigd werd). Van
een volk van meer dan 50 miljoen werden zij teruggebracht tot een totaal van nauwelijks 8
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miljoen en daardoor werd ook hun positie binnen de Monarchie aangetast in de ogen van de
overige bevolkingsgroepen. Vooral Robin Okey zag hierin de oorsprong van de steeds
scherper wordende tegenstelling tussen de Austro-Duitse en de Tsjechische
bevolkingsgroepen. Een tegenstelling die vooral na 1880 zou uitgroeien tot het belangrijkste
binnenlandse probleem van de Monarchie met het sterkste destabiliserende effect. Volgens
Okey was de belangrijkste structurele zwakte van de Monarchie de toenemende
afhankelijkheid van haar Austro-Duitse elite, zowel diplomatiek als psychologisch, van
Rijksduitsland, terwijl tezelfdertijd de Tsjechische aspiraties in opmars waren202.
Voor de Hongaren en de verschillende andere Slavische volkeren waren de repercussies van
de nederlaag minder ingrijpend, temeer daar de Monarchie relatief ongeschonden uit het
conflict met Pruisen naar voren kwam. Hun positie ten opzichte van die van de Duitsers werd
relatief sterker en het werd duidelijk dat een terugkeer naar een centralistische staat onder
Duitse hegemonie onmogelijk was.
De belangen van de Slavische volkeren - indien men die al als eenheid zou willen zien waren te divers, vaak in tegenspraak met elkaar en hun onderlinge communicatie en
verstandhouding lieten, op zijn zachtst gezegd, te wensen over. Ondanks overleg, slaagden
Tsjechische, Poolse en Kroatische voorlieden er niet in een gezamenlijk standpunt te formuleren203.
Deák daarentegen, vertegenwoordigde een grote meerderheid van de Magyaarse politieke
elite en gevraagd naar wat zijn eisen dan wel waren na de verloren slag bij Königgrätz,
antwoordde hij de keizer dat die dezelfde waren als voor het uitbreken van de oorlog. De
Hongaarse eisen hadden het voordeel dat zij eenvoudig en duidelijk waren en er niet opnieuw
langdurig over onderhandeld hoefde te worden. Vrij snel daarop bereikte Eerste Minister
Beust een overeenstemming, waarbij de oorspronkelijke eisen van de Magyaren vrijwel
volledig werden ingewilligd.
De Ausgleich en het daarop gebaseerde dualistische systeem was vooral het werk van Ferenc
Deák. Al tijdens de Hongaarse Revolutie van 1848-`49 had deze liberale staatsman zich van
Lajos Kossuth, de leider van de Hongaarse opstand, gedistantieerd omdat hij de revolutie van
onderaf en de afschaffing van de Monarchie evenzeer verwierp als de absolutistische contrarevolutie met haar eenheidsstaat en het buiten werking stellen van de oude Hongaarse grondwet, die daarop volgde. Vanaf de Landtag van 1861 - toen na het Februari Patent de oud-conservatieven vrijwel van het politieke toneel waren weggevaagd - werd hij als leider van het
liberale centrum, de voorman en spreekbuis bij uitstek van de Hongaarse politieke elite. Zijn
ideeën voor een duale staatsvorm gingen uit van de Pragmatieke Sanctie van 1713 en baseerden zich op de destijds overeengekomen verhouding tussen het Koninkrijk Hongarije enerzijds en overige Habsburgse gebieden anderzijds204.
In de reeks verdragen, die nu werd afgesloten zouden de andere kroonlanden vanzelfsprekend
het recht behouden zichzelf staatkundig naar eigen inzicht te organiseren, maar zij dienden
steeds als eenheid tegenover de Hongaarse kroon te staan om tezamen de Dubbelmonarchie te
vormen. Naast de vorst en de Hofstaat zouden de krijgsmacht en de buitenlandse
betrekkingen gezamenlijk blijven (de rekrutering van dienstplichtigen voor leger en marine
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bleef echter aan de beide deelstaten voorbehouden) en de noodzakelijke middelen daarvoor
zouden in een vaste verhouding gedeeld worden. Een gezamenlijk parlement werd door Deák
scherp afgewezen, dat zou tegen het grondwettelijke idee ingaan en de Hongaarse soevereiniteit onnodig beperken. Er kwamen dus twee parlementen en twee regeringen voor twee
soevereine staten.
Naast deze ‘Pragmatieke’, gemeenschappelijke zaken, bestonden er nog de zogenaamde ‘dualistische’ aangelegenheden, die niet onder een gezamenlijk bestuur vielen maar van tijd tot
tijd (in de praktijk om de tien jaar) in onderlinge afstemming hernieuwd zouden worden. Hier
ging het om financiële en economische zaken zoals de douanewetgeving, invoerrechten en
andere indirecte heffingen die verband hielden met de industriële productie, de interne handel,
het muntwezen en de geldstromen, en regelingen ten aanzien van die spoorwegen die de beide
deelstaten verbonden. Het beheer van de gezamenlijke aangelegenheden viel onder een apart
Ministerie van Financiën, dat zich echter niet mocht mengen in (financiële) zaken die tot de
jurisdictie van een der beide deelstaten behoorden. Alle regelingen met betrekking tot de leiding, bevelvoering en interne organisatie van de gemeenschappelijke strijdkrachten vielen
rechtstreeks onder de keizer-koning en geen der beide parlementen had daar directe invloed
op.
Als direct gevolg van de Ausgleich accepteerde de keizer nu ook de Westelijke Rijkshelft –
vooralsnog een land zonder naam – op constitutionele wijze te regeren205. De grondwet van
21 december 1867 gaf het parlement enerzijds meer bevoegdheden, was liberaler en meer
federalistisch, dan haar voorgangster van 1861. Anderzijds verloor het parlement de
bevoegdheden over zaken die nu tot de Gesamtstaat en tot het Hongaarse parlement gingen
behoren. Parlementsleden bleven getrapt, via de provinciale Landtage, gekozen, hoewel in
uitzonderingsgevallen de mogelijkheid voor directe verkiezingen opengelaten werd. Het
Herrenhaus – de senaat – bleef unitaristisch samengesteld uit leden van de hoge aristocratie,
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en andere door de kroon voor het leven benoemde
leden. Alle zaken – aldus Artikel 12 - die niet expliciet tot de competentie van de Reichsrat
(of de Kroon) behoorden, vielen onder de jurisdictie van de Landtage, die daardoor sterk in
belang toenamen. Artikel 14 stelde de regering in staat om provisorisch per keizerlijk besluit
te regeren in geval het parlement niet bijeen kon komen (bijvoorbeeld omdat het ontbonden
was). Later zou deze paragraaf berucht worden; in ieder geval gaf zij de keizer een
belangrijke bevoegdheid, die hij in zijn functie van Hongaars koning niet bezat. Artikel 19
behandelde de algemene rechten van de individuele staatsburger en stelde onder andere dat
alle gangbare talen gelijke rechten hadden en dat het leren van een tweede landstaal in
openbare onderwijsinstellingen niet verplicht kon worden gesteld. Ook dit artikel zou in de
daarop volgende jaren repercussies hebben.206
In Hongarije-in-strikte-zin (dat wil zeggen exclusief Kroatië-Slavonië), werd de Ausgleich
niet overal met gejuich ontvangen. Zelfs daar waren er oud-revolutionairen van `48 die
meenden dat Deák te ver was gegaan met zijn concessies. Verder waren er de Tsjechen, die
een status gelijk aan die van de Hongaren ambieerden, vervolgens de Kroaten, die weliswaar
een eigen compromis met de Magyaren konden sluiten, maar zich ondanks hun sterke
Kaisertreue door de Monarchie in de steek gelaten voelden. Een vereniging met de Kroaten
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van Dalmatië, dat tot de Westelijke Rijkshelft behoorde, werd nu hoogst onwaarschijnlijk.
Dan waren er de Duits-liberale centralisten enerzijds en federalisten van diverse etnische
achtergrond anderzijds, die om uiteraard verschillende redenen, de Ausgleich afwezen.
Communis opinio was, dat nu de Reichsrat was ontbonden, in ieder geval de Landtage over de
tweedeling van de staat geraadpleegd moesten worden, maar noch de Kroon, noch de
Hongaren voelden ervoor het bereikte resultaat ter discussie te stellen.
De Hongaarse leiders waren geen conservatieve aristocraten, maar oprechte liberalen en hun
geestverwanten aan de andere oever van de Leitha waren dan ook in meerderheid voor een
deling gewonnen, te meer omdat die niet los gezien kon worden van de uitbreiding van de
bevoegdheden der beide parlementen. Belcredi, Schmerlings opvolger als ministerpresident207, had zich steeds een overtuigd aristocratisch federalist getoond, terwijl
Schmerling wel liberaal, maar ook unitarist was. Geen van beiden werd daarom geschikt
geacht om de onderhandelingen met de Hongaren te voeren en uit te werken en een Hongaar
kwam vanzelfsprekend niet in aanmerking.
Moritz Kaiserfeld, voorman van de sterke liberale vleugel die wel met zijn Hongaarse
geestverwanten wilde samenwerken, zou een voor de hand liggende keus zijn geweest, ware
het niet dat het hem aan adellijke status ontbrak. Franz Joseph had nog nooit iemand tot
premier benoemd die niet tenminste graaf was. Ook hij kwam dus niet in aanmerking. De
keuze viel daarom op een buitenstaander, Friedrich Ferdinand von Beust, de uit Saksen
afkomstige Minister van Buitenlandse zaken, die weliswaar slechts baron was – twee jaar
later werd hij tot graaf verheven – maar voor een homo novus woog dat feit kennelijk minder
zwaar. Beusts eerdere benoeming op Buitenlandse Zaken, onmiddellijk na de nederlaag tegen
Pruisen, wordt vaak in verband gebracht met een te voeren revanchepolitiek, maar de
historicus C.A. Macartney acht het waarschijnlijk dat zijn overkomst uit Saksen en zijn
benoeming althans voor een deel vooruit greep op de aanstaande besprekingen met de
Hongaren208. In ieder geval volgde Beust in februari 1867 Belcredi op; de onderhandelingen
werden daarop spoedig en met succes afgerond, Andrássy werd tot Hongaars ministerpresident benoemd en op 29 mei werd Wet XII door de inmiddels tot Rijksdag bevorderde
Hongaarse Landtag aangenomen. Op 8 juni werd Franz Joseph in Boeda, tijdens een
middeleeuws aandoend spektakel, tot koning gekroond209.
* Het karakter van Ausgleich en dualisme.
De Ausgleich was een overeenkomst tussen Franz Joseph en de Hongaarse politieke leiding,
goedgekeurd door het Hongaarse parlement. De Reichsrat, noch de Landtage van de
‘koninkrijken en landen’ van Cisleithanië werden zelfs maar geconsulteerd en dat was tegen
de aanvankelijk gedane belofte om de uitkomst van de onderhandelingen althans aan de Landtage voor te leggen : “um ihren gleichwertigen Ausspruch zu vernehmen und würdigen”. Het
feit dat die belofte niet werd nagekomen was geheel naar wens van de Hongaren, die zich –
niet geheel ten onrechte – afvroegen wat niet-Hongaarse onderdanen te maken hadden met
een overeenkomst tussen Hongaren en hun vorst. Beust voegde zich naar hun mening210.
Vanuit Magyaars gezichtspunt was de periode van de centrale staat tussen 1849 en `67 een
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anomalie geweest en de Ausgleich was in feite niets anders dan een terugkeer naar normale
verhoudingen. En ook voor dat standpunt valt wel wat te zeggen.
De Ausgleich en het dualistische systeem, ofschoon nauw met elkaar verbonden, vormden
toch duidelijk twee verschillende zaken211. Waar het laatste een overeenkomst was tussen
twee soevereine staten, daar was het eerste een regeling van legitieme vertegenwoordigers van
de Hongaarse natie met hun eigen koning. Pas ruim een half jaar later, in december 1867,
werd de nieuwe grondwettelijke regeling aan de Reichsrat in Wenen voorgelegd, in feite als
een fait accompli en als onderdeel van de nieuwe Cisleithaanse staatsregeling. Het
kenmerkende verschil met de Hongaarse constitutie was dat de – nu uitgebreidere – rechten
van het Weense parlement opnieuw als keizerlijke gunst werden verleend, waarvoor men zelf
nauwelijks moeite had hoeven doen, terwijl de Hongaren hun rechten hadden afgedwongen,
en dat niet voor de eerste keer. De positie van de vorst was in Wenen, mede daardoor
beduidend sterker dan in Boedapest. Hongarije begon duidelijke trekken van een natiestaat te
vertonen, hoewel de Magyaren minder dan de helft van de bevolking uitmaakten. De nietMagyaren waren weliswaar nauwelijks politiek vertegenwoordigd, maar juist daardoor had
het parlement een veel meer homogeen karakter en kon het effectiever optreden dan de
Weense Reichsrat. Dat zou de onderhandelingspositie van de Hongaarse regering ten opzichte
van zowel haar Weense tegenhangster als ten aanzien van de Hongaarse koning duidelijk ten
goede komen. Daarbij functioneerde Hongarije als eenheidsstaat (wanneer wij tenminste de
positie van Kroatië-Slavonië buiten beschouwing laten), terwijl Cisleithanië in toenemende
mate het karakter van een federatie kreeg met ruime bevoegdheden voor de provinciale
Landtage en, korte tijd later, verregaande autonomie voor Galicië.
Beide staten waren soeverein, maar deden afstand van die soevereiniteit ten aanzien van hun
buitenlandse bertrekkingen, hun defensie en de financiering van die beide. Daartoe werden
drie gemeenschappelijke - k.u.k.- ministeries gevormd, die onder de directe bevoegdheden
van de Kroon ressorteerden en die jaarlijks verantwoording verschuldigd waren aan delegaties
van de beide parlementen. Om zelfs de schijn van een superparlement te voorkomen, hadden
de Hongaren bepaald dat de delegaties weliswaar afwisselend in Wenen en Boedapest zouden
vergaderen, maar nooit gezamenlijk en dat zelfs onderling overleg niet was toegestaan. De
effectiviteit van deze controle was daarom verre van optimaal en dat versterkte daardoor de
positie van de vorst. Er was de Hongaren alles aan gelegen de onderlinge samenwerking tot
een minimum te beperken, de voordelen van het dualisme te optimaliseren en daarvoor zo
weinig mogelijk soevereine rechten in te leveren. De Hongaarse tekst van de overeenkomst
luidde dan ook anders dan de Duitse versie. Volgens de eerste bestond er geen gezamenlijke
staat, maar alleen een verdragsrelatie tussen twee volstrekt onafhankelijke staten, die hun
respectieve staatshoofden deelden. In de Duitse tekst waren de gezamenlijke ministeries en de
beide parlementaire delegaties supranationaal en in feite opereerden zij ook zo ondanks alle
Hongaarse retoriek. Het was om aan deze Hongaarse gevoeligheden tegemoet te komen dat de
term kaiserlich und königlich (k.u.k.) werd ingevoerd, in plaats van kaiserlich-königlich (k.k.)
om toch vooral tot uitdrukking te brengen dat het om twee onderscheiden staten ging.
Een van de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst was de verdere uitwerking van de
al sinds 1850 bestaande economische en monetaire regelingen. Beide staten zouden een dou-
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ane-unie vormen, één economische markt met één munteenheid en één centrale bank. Er was
echter geen gezamenlijke minister van economische zaken voorzien; van de staat werd nog
niet verwacht dat hij de economie zou kunnen sturen. Het verdrag dat deze economische zaken regelde zou om de tien jaar herzien en vernieuwd worden. Het hete hangijzer bij deze
periodieke herzieningen vormde steeds de onderlinge verdeling van de kosten: de
zogenaamde quota. Aanvankelijk was die verdeling 70:30, maar door het economische succes
van Hongarije werd die verhouding regelmatig aangepast en in 1907 was zij 63,6:36,4.
Tijdens die besprekingen werd op ruime schaal koehandel bedreven en in de wandelgangen
kwamen zaken aan de orde die met de te behandelen onderwerpen niets te maken hadden,
maar die het eindresultaat wel degelijk beïnvloedden. Dat laatste werd mede in de hand
gewerkt door het feit dat de onderhandelingen tripartiet waren – de Kroon zat ook aan tafel –
waardoor bijvoorbeeld militaire zaken aangesneden konden worden waarover geen der beide
regeringen in feite zeggenschap had.
* De Nagodba, het compromis met Kroatië-Slavonië212.
In Kroatië, dat al in de achttiende eeuw op de Osmanen was veroverd en onder de St.
Stephans Kroon ressorteerde, had de adel meestal de zelfde belangen gehad als de Magyaarse
en tezamen hadden zij zich te weer gesteld tegen een centralistische politiek van de Habsburgers. De harmonie tussen beide werd echter verstoord toen de Magyaren ook in Kroatië het
Latijn probeerden te vervangen door het Hongaars. Opmerkelijk is dat de Kroatische adel
aanvankelijk niet zijn eigen taal verdedigde (die in schriftvorm overigens nog nauwelijks bestond), maar het Latijn. Pas in 1847 besloot de Kroatische Landdag om in weerwil van de
Hongaarse eisen het Kroatisch in te voeren, en riskeerde daarmee een frontale botsing met de
Magyaren. In 1848 schafte het revolutionaire Hongarije de Kroatische Landdag af, wat neerkwam op een feitelijke annexatie.
Slavonië stond los van zowel Kroatië als van Hongarije en vormde het militaire grensgebied
met het Osmaanse Rijk. Zijn bewoners werden geacht de beste en meest kaisertreue troepen
voor het Habsburgse leger te leveren. Bestuurlijk viel dit gebied vóór 1867 onder directe keizerlijk-militaire jurisdictie. De bevolking bestond uit Serviërs en Kroaten, in de achttiende
eeuw aangevuld met kleine aantallen Duitsers, Slowaken en Roemenen. Het waren troepen uit
zowel Slavonië als Kroatië, die in 1849 onder Jellačić zo`n belangrijke rol speelden in het
neerslaan van de Hongaarse opstand en dat feit alleen al was voor de Magyaren een trauma.
Annexatie kwam voor de Hongaarse liberalen van 1867 niet in aanmerking en Franz Joseph
kon zich niet veroorloven zijn trouwe aanhangers zo voor het hoofd te stoten. In plaats daarvan werd in 1868 een mini-Ausgleich afgesloten tussen de Hongaarse Reichstag en de Landdag van Agram (Zagreb), de Sabor, die Kroatië en Slavonië vertegenwoordigde. KroatiëSlavonië, zoals het gebied van toen af genoemd werd, bleef een autonoom onderdeel van het
Hongaarse koninkrijk, met een eigen Landtag en zijn eigen taal.
Veertig afgevaardigden werden door de Landtag in het Hongaarse parlement in Boedapest
gekozen, waar zij het recht hadden Servo-Kroatisch te spreken. Zij mochten echter alleen
zitting nemen wanneer zaken behandeld werden die betrekking hadden op Groot-Hongarije en
hadden stemrecht noch inspraak wanneer het ging over Ungarn-in-engerem-Sinne (dat wil
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zeggen zonder Kroatië-Slavonië)213. De Kroaten namen een vast deel van de kosten van het
koninkrijk voor hun rekening, maar bij afwezigheid van een eigen minister van financiën – de
financiën werden in Boedapest door het Hongaarse ministerie geregeld – was moeilijk vast te
stellen of hun bijdrage werd gebruikt voor gezamenlijke kosten, of eenvoudig ten voordele
van de Hongaarse belastingbetaler214. De Kroaten hadden niet alleen het nadeel een
minderheid te zijn in een Magyaars bestuurd koninkrijk, erger was dat zij een ouderwets
traditioneel bestuurlijk apparaat hadden, geen moderne grondwet bezaten en dat hun adellijke
politieke elite noch de kennis, noch de wil had daar verandering in te brengen. De Hongaren
hadden daarentegen een moderne grondwet en een competent en up-to-date bestuurlijk en
administratief apparaat .
De Ban (stadhouder), die vóór 1868 door de keizer werd benoemd, werd nu de facto
aangewezen door de regering in Boedapest, die daarmee grote invloed kreeg op interne
Kroatische zaken, hoewel de Ban formeel verantwoording schuldig was aan de Landtag. Die
had echter vrijwel geen invloed op de executieve en kon hooguit bepaalde voorstellen
tegenhouden. Een beroep op de koning was alleen mogelijk via Boedapest en de mogelijkheid
om Boedapest via Wenen onder druk te zetten was daarmee afgesloten. De ongeregelde
grenstroepen, de Grenzler, uit het voormalige grensgebied Slavonië, waren in het k.u.k.-leger
geïncorporeerd, zodat ook deze strijdmacht niet ten eigen bate kon worden ingezet (als in
1849).
Een punt waar tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming over kon worden bereikt,
was de positie van de havenstad Fiume. De enige Hongaarse zeehaven lag in Kroatië, werd
door Kroaten, zowel als door Italianen en Slovenen bewoond en scheidde de smalle Dalmatische kuststrook van de rest van Cisleithanië. Uit zowel economische als nationalistische
overwegingen hechtten de Hongaren groot belang aan een eigen haven die tevens thuishaven
was voor de Hongaarse koopvaardijvloot en die voor de gehele Monarchie de verbindingen
met Noord-Amerika onderhield. In de Kroatische versie van de Nagodba was opgenomen dat
over de status van Fiume geen overeenstemming kon worden bereikt, maar aan de koning
werd alleen de Hongaarse versie voorgelegd (plus een vertaling daarvan in het Kroatisch) en
daarin werd bepaald dat de stad een speciale status kreeg als vrije stad en niet onder Kroatische jurisdictie zou vallen. Het was bepaald geen elegante oplossing, maar het werkte wel.
Niet ten onrechte voelden veel Kroaten zich verraden en verkocht, niet het minst omdat zij nu
definitief van hun landgenoten in Dalmatië, dat tot de andere rijkshelft behoorde, gescheiden
waren. De praktische onmogelijkheid van een samenvoeging van die beide Kroatische landsdelen, meer nog dan de aan Boedapest ondergeschikte positie, maakte de Kroatische elite tot
fervente tegenstanders van het dualistische systeem. Ondanks alle haast om met de Hongaren
tot overeenstemming te komen had Franz Joseph er beter aan gedaan om zijn trouwste onderdanen niet zo schaamteloos in de steek te laten. De Kroatische Kaisertreue had daardoor ongetwijfeld een deuk opgelopen, maar toch bleef het traditionele, premoderne Kroatië tot kort
voor het einde van de Wereldoorlog een steunpilaar voor de dynastie en ondanks al zijn feilen
bleek de Nagodba een overeenkomst die Hongaren en Kroaten gedurende vijftig jaar op
vreedzame wijze – zij het misschien niet tot wederzijds genoegen - met elkaar verbond.
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* Evaluatie van de Ausgleich en zijn rol bij de val van de Monarchie.
Bij veel commentatoren, zowel tijdgenoten als hedendaagse, staan Ausgleich en dualisme in
een kwade reuk215. Zo zou het systeem Duitsers en Magyaren in hun hegemoniale en
repressieve rol hebben bevestigd, de legitieme wensen van de overige minderheden hebben
genegeerd die daardoor in de armen van irredentistische buurstaten werden gedreven en
daarmee zou de val van de Monarchie voor een goed deel aan de Ausgleich te wijten zijn. Een
tweede argument is dat het systeem onvoordelig zou zijn geweest voor Cisleithanië, omdat de
Hongaren zowel economisch als politiek meer voordelen kregen toebedeeld dan waarop zij op
grond van hun bijdragen recht hadden. Een derde argument is de keerzijde van het tweede:
Hongarije zou zich onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen omdat zijn economie
overspoeld werd door de industriële en de financiële sectoren van het Cisleithaanse
bedrijfsleven. Ten slotte zou Hongarije ook politiek niet echt onafhankelijk zijn geweest; het
zou een Oostenrijkse satelliet zijn zonder eigen buitenlandse politiek en zonder een eigen
strijdmacht.
In hoeverre is deze kritiek terecht?
Voor het eerste argument valt zeker iets te zeggen. Naar de letter waren alle volkeren gelijk,
maar in feite waren Duitsers, Magyaren, Polen en Italianen "more equal than others”. Het
dualistische systeem sloot in ieder geval een trialistische of multipolaire staatshervorming uit.
Anderzijds stond het systeem een verdere federalisering van Cisleithanië niet per se in de
weg. Ongetwijfeld zagen de Magyaren liever een sterke Austro-Duitse hegemonie als
tegenhanger van hun eigen positie in Hongarije, onder het motto: “wanneer jullie je eigen
slaven in toom houden, zullen wij dat doen met de onzen”. Inderdaad wordt een soortgelijke
uitspraak (apocriefelijk) aan Andrássy toegeschreven, die volgens sommigen in plaats van
‘slaven’ zelfs het woord ‘barbaren’ zou hebben gebezigd. Daarbij moet wel worden bedacht
dat Andrássy afkomstig was uit Noord-Hongarije, het huidige Slowakije, en dat hij zich
daardoor scherp bewust was van een – reëel of vermeend – (pan-)Slavistisch gevaar.
Niettemin, Hongarije had geen directe invloed op de nationaliteitenpolitiek, noch op eventuele
interne staatkundige hervormingen in Cisleithanië, zolang dat Rijksdeel maar als eenheid ten
opzichte van Hongarije optrad en zolang Hongarije niet gedegradeerd werd tot een van vele
deelstaten van de Monarchie.
De Hongaren eisten een duidelijke invloed op de Monarchie als geheel en zeker op het buitenlandse (en zo mogelijk ook op het militaire) beleid en die invloed zou verwateren bij een trialistische of multilaterale staatshervorming. De Polen, noch de Tsjechen eisten echter een
dergelijke positie. De Polen waren tevreden met hun autonomie in Galicië en de Tsjechische
eisen waren in de eerste plaats economisch en cultureel van aard en de politieke
verwezenlijking daarvan had weinig met buitenlands beleid te maken. Het ging veeleer om de
machtsverdeling in Bohemen, niet zozeer om die in Wenen en evenmin om die op de
Ballhausplatz (waar het ministerie van buitenlandse zaken huisde). In tegenstelling tot
Hongarije vormde een eigen leger voor Polen en Tsjechen nooit een punt van discussie. Dat
de Polen wel en de Boheemse Tsjechen geen autonomie kregen lag niet aan de Hongaren,
noch aan het dualistische systeem, maar aan het feit dat 35% van de bevolking in Bohemen en
Moravië Duitstalig was en dat deze groepering een nog veel groter percentage van de
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bezittende klasse uitmaakte. Aantasting van hun voorrangspositie werd gezien als een aanval
op de Duitse Besitzstand en dat had repercussies tot ver buiten Bohemen.
De minderheden in Transleithanië hadden minder groepsrechten en meer reden tot klagen,
maar deden dat nauwelijks. Slowaken en Roemenen waren voor een groot deel ongeletterde
boeren in een gebied waar de modernisering nog niet tot nieuwe samenlevingsvormen had
geleid en waar nationalistische gevoelens beperkt bleven tot dorpsonderwijzers en leden van
de lage clerus. Het zelfbestuur van de Kroaten was in sommige opzichten beperkter dan dat
van de Polen, maar de bezwaren van de Kroaten richtten zich toch vooral op de scheiding tussen Kroatië-Slavonië en het tot de andere Rijkshelft behorende Dalmatië. De Duitse minderheid was sterk verspreid, behoorde tot de meest welvarende, assimileerde waar nodig en
scheen daar geen probleem mee te hebben. Voor de joden – die overigens in de Monarchie
niet als aparte `stam` werden beschouwd – gold hetzelfde. Vrijwel de hele Magyaarse
bourgeoisie was van joodse – en in de kleinere steden van Duitse – afkomst en vormde een
van de steunpilaren van de Hongaarse samenleving.
Irredentistische buurstaten hadden tot vlak voor het einde van de Monarchie vrij weinig invloed op hun land- of taalgenoten en onthielden zich van inmenging. De belangrijkste
uitzonderingen waren Servië, dat na 1905 een anti-Habsburgse politiek voerde, en het Duitse
Rijk. Dat laatste maakte weliswaar geen officiële aanspraken op Habsburgs gebied, maar
intervenieerde bij verscheidene gelegenheden, officieel zowel als officieus, in de binnenlandse aangelegenheden van de Monarchie ten gunste van Austro-Duitse nationalisten. De
meeste Austro-Duitsers achtten zich op hun beurt niet alleen cultureel, maar ook politiek
nauw met Rijksduitsland verbonden.
Pan-Slavisme had ongetwijfeld aanhangers, maar die aanhang was hoofdzakelijk cultureel
gericht – platonisch zo men wil – niet politiek. Het tsaristische Rusland bood geen werkelijk
alternatief voor de relatief tolerante Habsburgse staat. In het bijzonder de Polen gaven voortdurend blijk van sterk anti-Russische gevoelens omdat zij beter dan wie ook op de hoogte
waren van de druk waaronder hun landgenoten in Russisch-Polen leefden. Deels als reactie
daarop bestond er in Oost-Galicië wel de uiterst kleine pro-Russische Oud-Roetheense partij,
die in 1907 vijf van de 32 Roetheense Reichstagzetels wist te bemachtigen (bij de volgende
verkiezingen in 1911, bleven er daar nog twee van over)216. Rusland mengde zich echter niet
in Habsburgse binnenlandse aangelegenheden, tenzij ter ondersteuning van het wettelijk
gezag, zoals in 1849. Voor de meer ontwikkelde Roemenen van Transsylvanië bood het
economisch achterlijke Roemeense koninkrijk voor 1918, ook geen aanlokkelijk alternatief.
Bovendien was Roemenië gedurende vele jaren zowel economisch als politiek te sterk met de
Monarchie verbonden om een actieve irredentistische politiek te voeren.
Voor de intelligentsia van alle Hongaarse minderheden gold meestal dat assimilatie aan de
Magyaarse taal en cultuur en een carrière binnen het systeem een aantrekkelijker optie
vormden dan nationale frustratie gekoppeld aan werkloosheid en armoede.
Slechts drie bevolkingsgroepen (of althans delen daarvan) beschouwden zich als irredenten.
De ene, die daarin ook actief van buitenaf werd aangemoedigd, was de Italiaanse. Maar
Lombardije en Venetia waren voor de Monarchie verloren gegaan en de paar honderdduizend
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resterende Italianen in Triëst, Dalmatië en Zuid-Tirool, hadden weinig reden tot klagen. Hun
positie ten opzichte van de Kroaten aan de Adriatische kust was enigszins vergelijkbaar met
die van de Polen ten aanzien van de Roethenen. De tweede bevolkingsgroep die zichzelf als
irredent zag, bestond – zoals hierboven al gesteld – uit Duitsers, of werd althans gevormd
door de kleine, maar luidruchtige minderheid onder hen die zichzelf als pan-Germanistisch
betitelde en aansluiting zocht bij Rijksduitsland. Qua percentage van de bevolking vormden
zij weliswaar slechts een minuscule minderheid, maar bij tijd en wijle wisten zij grote massa`s
te mobiliseren voor specifieke doelstellingen, waardoor hun invloed hun aantal verre
oversteeg. De derde groep waren de Serviërs, maar de Servische regering onthield zich tot
1905 steeds van enige agitatie onder Oostenrijkse of Hongaarse taalgenoten. Na dat jaar
volgde zij een duidelijke anti-Habsburgse politiek, die vooral Serviërs van BosniëHerzegovina aansprak, maar die op Kroaten weinig indruk maakte. Een aantal jonge Serviërs
ging zich echter wel identificeren met het Servische koninkrijk, vooral na de Servische
successen in de Balkanoorlogen van 1912-`13. Sommigen namen zelfs dienst in het Servische
leger om deel te nemen in de veldtochten van die jaren.
Voor zo ver minderheden zich actief en als groep op uitgebreide schaal zochten te emanciperen, werden zij daarin nauwelijks gehinderd door het dualistische systeem, althans voor zover
het Cisleithanië betrof, en daar kwamen alleen de Tsjechen voor die kwalificatie in aanmerking. In Transleithanië belette de Magyaarse elite wel degelijk de emancipatie van minderheden, daartoe onder andere in staat gesteld door het dualistische systeem dat hen een voorrangspositie verschafte. Maar in het grotendeels premoderne Transleithanië bestonden er voor
1918 geen groepen, die zo`n doel actief en op grote schaal nastreefden.
De aantijging als zou de Ausgleich, respectievelijk het dualistische systeem, Duitsers en
Magyaren in hun hegemoniale rol hebben bevestigd, berust gedeeltelijk op waarheid, zeker
voor zover het de Magyaren betreft, maar bij de deconfiture van de Monarchie speelde die
hegemoniale positie alleen een rol daar waar zij ter discussie stond, feitelijk alleen in
Bohemen. De Duitsers gaven hun hegemoniale positie in Transleithanië na 1867 zelfs op. In
Cisleithanië belette het dualistische systeem niet dat een tendens naar federalisering optrad en
dat lokale bestuursorganen als Landtage en gemeenteraden, waar niet-Duitsers vaak in de
meerderheid waren, in belang toenamen. Integendeel, de staatsregeling van 1867 maakte die
ontwikkelingen juist mogelijk. Evenmin belette het dualistische systeem dat de Galicische
Polen een vorm van autonomie verkregen en dat over verdere autonome rechten in Bohemen
vrijelijk onderhandeld kon worden. De Duitse positie bleef overheersend, maar zowel politiek
als economisch verkregen andere minderheden rechten die zij vóór 1867 niet bezaten. Men
kan zich terecht afvragen of die rechten voldoende waren, maar het dualistische systeem was
in ieder geval geen afdoend beletsel voor hun ontstaan, evenmin vormde dat systeem een onoverkoombare barrière voor verder gaande vormen van federalisering of democratisering (al
moet gezegd dat het dergelijke ontwikkelingen beslist niet aanmoedigde).
Het zou onjuist zijn de val van de Monarchie, direct of indirect, toe te schrijven aan het
dualistische staatsbestel. In tegendeel, het is zeer de vraag of de Monarchie zonder
overeenkomst met de Magyaren nog wel bestaan zou hebben in 1914.
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De beide volgende punten van kritiek, als zou hetzij Cis-, hetzij Transleithanië economisch
nadeel van de duale staatsvorm hebben ondervonden kwamen in het vorige hoofdstuk vrij
uitgebreid aan de orde en werden daar gerelativeerd. Dit laatste samenvattend kan gesteld
worden dat beide partijen zowel voor- als nadelen ondervonden van de duale staatsvorm,
maar dat de voordelen duidelijk overheersten. Beide deelstaten konden zich specialiseren in
de productie van goederen en diensten waarin zij een relatief voordeel hadden en door hun
samengaan werd een enorme markt gecreëerd, die beide in staat stelde hun economie te laten
groeien in een tempo dat de Britse of Franse groei verre oversteeg en dat gelijk was aan de
Duitse. Hoewel nog ver achterliggend op de Oostenrijkse, slaagde de Hongaarse economie
erin voortdurend hogere groeicijfers waar te maken dan die voor de Monarchie als geheel.
Negatieve kritiek op het functioneren van de Oostenrijk-Hongaarse economie, al dan niet
veroorzaakt door de duale regelingen tussen beide staten, kan daarom in meerderheid als
verouderd en weerlegd beschouwd worden. De Monarchie ging niet ten onder door
economische stagnatie. Evenmin kan gesteld worden dat de ene Rijkshelft, de andere
economisch overheerste.
Resteert het laatste punt van kritiek: Hongarije zou niet echt onafhankelijk, maar in feite een
Oostenrijkse satelliet geweest zijn, zonder eigen buitenlands beleid en zonder een eigen leger.
Het waren vooral aanhangers van de oppositionele onafhankelijkheids partij en de antidualistische partij van`48, die een dergelijke mening toegedaan waren. In een tijd van alles
overstijgend integraal nationalisme kon men nauwelijks anders dan concluderen dat een staat
zonder de volledige eigen zeggenschap over alle domeinen van zijn soevereiniteit slechts een
semi-kolonie of hooguit een satelliet kon zijn. Men vergat daarbij dat iedere mogendheid in de
ongelimiteerde uitoefening van haar soevereiniteit door gezond verstand, door verdragen en
door aspiraties van andere mogendheden beperkt werd. Ook van sommige (vulgair) marxisten
kon men verwachten dat zij de nadruk legden op een door een vreemde bourgeoisstaat
overheerst Hongaars proletariaat. Opmerkelijker is dat ook Alexander Motyl nog in 1992 de
positie van Hongarije in de Monarchie vergeleek met die van een Sovjetsatelliet217. In
hoeverre is die vergelijking terecht?
In het kort zag de zaak er juridisch als volgt uit.
Wat betreft zijn binnenlandse politiek was Hongarije onafhankelijk en soeverein. De eigen
regering bepaalde het beleid, eventueel tezamen met het parlement. Het parlement aanvaardde
of verwierp de voorstellen en de Hongaarse koning accordeerde ze. Zoals bij iedere andere
staat werd de binnenlandse besluitvorming tot op zekere hoogte beperkt door aangegane
verdragen en de internationale omstandigheden.
De besluitvorming ten aanzien van zaken die de douane-unie en daarmee verband houdende
economische, financiële en monetaire aangelegenheden betroffen, vond plaats na wederzijdse
consultatie en goedkeuring en werd vervolgens voor de volgende periode van tien jaar
vastgelegd. Behalve over invoerrechten, externe handel en interne stromen van goederen en
diensten ging het daarbij om de verdeling van de quota en om de regeling van onderling
verkeer (dat laatste ging hoofdzakelijk over de onderlinge spoorverbindingen). Over deze
zaken werd eerst op regeringsniveau tussen de beide deelstaten onderhandeld en de resultaten
werden aan de beide parlementen voorgelegd. Bij een conflict over sommige essentiële zaken
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van gemeenschappelijk belang – bijvoorbeeld de quota - werd de uiteindelijke beslissing aan
de vorst overgelaten. Ofschoon Hongarije de kleinere en armere partner was, had het exact
dezelfde rechten als de Westelijke Rijkshelft, maar door een meer doelbewuste politiek en een
sterkere parlementaire positie verkreeg het soms een lichte voorsprong aan de onderhandelingstafel, waar het gretig gebruik van maakte218.
Ten slotte waren er de zogenaamde pragmatische aangelegenheden, die onder de
gezamenlijke ministers ressorteerden. Juridisch werden die zaken negatief omschreven: de
gemeenschappelijke ministeries namen besluiten in die zaken, die noch onder de Cisleithaanse, noch onder de Transleithaanse regering ressorteerden. Het ging het daarbij om
buitenlandse betrekkingen, militaire zaken, het bestuur van Bosnië-Herzegovina en de
financiële consequenties van die beide. De k.u.k.-ministers legden hun besluiten voor aan de
delegaties van de beide parlementen – die daarover niet gezamenlijk mochten vergaderen en
onderling zelfs geen contact mochten hebben – en na hun goedkeuring kon de vorst die
besluiten sanctioneren.
Het geheel gaf bijna de indruk van een moderne parlementaire monarchie, maar in feite was
de macht van de vorst veel groter dan uit de letter van de wet afgeleid zou kunnen worden. Zo
legde de Hongaarse regering belangrijke wetsvoorstellen eerst voor aan de vorst ter
“Vorsanktionierung”, alvorens zich tot het parlement te wenden. Ongetwijfeld hielden
ministers bij hun besluitvorming rekening met dit feit. Een zekere mate van zelfcensuur
vergrootte de kans op succes, zowel van hun voorstellen als ten aanzien van hun eigen
carrière. Anderzijds moet opgemerkt worden dat deze Vorsanktionierung slechts zelden tot
actief ingrijpen leidde. Alleen wanneer het om essentiële belangen ging greep Franz Joseph
direct in het normale parlementaire proces in. Dat laatste kon het geval zijn bij staatshervormingen, uitbreiding van het kiesrecht, interne crises en oorlogsomstandigheden 219.
Bij interne parlementaire crises kon de keizer zich in Oostenrijk beroepen op Artikel 14 en
tijdelijk per keizerlijk decreet regeren, in Hongarije bestond een dergelijke noodoplossing
niet. De parlementaire delegaties die de rijksregering zouden moeten controleren waren in
wezen een wassen neus: buitenlandse en militaire zaken werden in feite door de vorst zelf
beslist. Ook de vergaderingen van de Oostenrijkse ministers ontwikkelden zich niet tot een
feitelijke ministerraad. Iedere minister was uitsluitend bevoegd op eigen terrein en kon ad
libitum door de vorst worden benoemd en ontslagen. Zij waren uitvoerders van keizerlijk
beleid; de vorst zat als een spin in het web en hij hield alle draden in de hand. In Hongarije
echter, was de parlementaire verantwoordelijkheid veel verder ontwikkeld dan in Wenen. De
vorst had wel het recht om ministers te benoemen, maar maakte daar spaarzaam gebruik van.
Met uitzondering van de periode 1905-`06, werden de Hongaarse ministers steeds mede door
en uit het parlement gekozen.
Vanzelfsprekend nam de vorst zijn beslissingen niet zonder consultaties met door hemzelf
gekozen raadgevers. Deze inoffizielle Hofgruppe bestond deels uit de gezamenlijke ministers,
de legerleiding, sommige aartshertogen en andere, meestal hoogadellijke vertrouwelingen,
maar in ieder geval uit personen wier Kaisertreue boven iedere twijfel verheven was. In
principe dienden zij noch Oostenrijk, noch Hongarije, noch andere particularistische
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belangen, maar slechts de dynastie220. Ook de troonopvolger, Franz Ferdinand, liet zich
omgeven door een soortgelijke, vaak concurrerende groep, de zogenaamde Belvédère Kreis.
Zowel Oostenrijk als Hongarije waren na 1867 soevereine staten. Geen van beide was de
satelliet van de ander, noch was er sprake van overheersing van de ene door de andere staat.
Beide staten hadden echter een deel van hun soevereiniteit ingeleverd om daar gezamenlijk
voordeel van te ondervinden. Tezelfdertijd werd hun parlementaire vrijheid van handelen
beperkt door de sterke positie van de vorst, die bijna volledige zeggenschap had over
diplomatieke en militaire zaken en die waar nodig in de normale parlementaire gang van
zaken kon ingrijpen, hoewel hij van dat voorrecht slechts met grote terughoudendheid gebruik
maakte. (Het feit dat de vorst dit recht bezat, was destijds in Europa niet abnormaal; de Duitse
keizer en, na 1905, de tsaar bezaten vergelijkbare privileges). De Magyaarse politieke elite
kon de eigen staat naar believen inrichten en besturen, alleen wanneer zich een scherp conflict
met haar koning voordeed (bij voorbeeld over militaire aangelegenheden of over kiesrechthervormingen) moest zij soms het hoofd buigen. Terwijl in Cisleithanië de belangstelling voor
buitenlandse en militaire zaken vrij gering was, achtte althans de Magyaarse elite het van
belang haar invloed op die gebieden zo groot mogelijk te maken. Deels had dat te maken met
gevoelens van nationale trots (die in Cisleithanië bijna volledig ontbraken), deels met
welbegrepen eigenbelang. De nationale trots had het moeilijk met het feit dat de Kommandosprache van het k.u.k.- leger Duits was en dat Magyaren in de officiersrangen zwaar
ondervertegenwoordigd waren. Maar het was niet uitsluitend nationale trots. Het Habsburgse
leger was, misschien wel in de eerste plaats, een politiemacht om de interne belangen van de
Monarchie te handhaven en de Magyaarse politieke elite zag dat – niet ten onrechte – als een
potentiële bedreiging voor de eigen status, het eigen parlement en de eigen onafhankelijkheid.
De k.u.k.-legerleiding en de vorst wezen echter steeds een grotere Hongaarse invloed op de
strijdkrachten af. Het leger moest in hun opvatting een dynastiek instrument zijn en blijven
waarop de Monarchie in tijd van nood (als in 1848-`49) kon terugvallen en dat haar voortbestaan zou moeten garanderen. Om als eenheid te functioneren bleef Duits de taal waarin de
bevelen werden gegeven. De Hongaren moesten het stellen met een lichtbewapende auxiliaire
militie, de Honvéd.
Terwijl Hongarije`s invloed op het militaire beleid gering was, speelde de Magyaarse elite
zowel in de buitenlandse politieke besluitvorming, als in de uitvoering van het buitenlands
beleid een veel belangrijker rol. Gyula Andrássy, die van 1871–1879 k.u.k.-Minister van
Buitenlandse Zaken was, had een belangrijk aandeel in de formulering van de doelstellingen
van de externe politiek van de Dubbelmonarchie en essentieel voor de Magyaren was dat deze
politiek in het algemeen goed samenviel met de belangen van hun politieke elite. Die belangen lagen vooral op de Balkan in het bestrijden van irredentistische tendensen in de politiek
van Italië, Servië, Roemenië en van pan-Slavisten. Zelfs wanneer zulk irredentisme weinig
weerklank ondervond binnen de Monarchie, dan nog vormde het een gevaar voor de integriteit van Hongarije en het voortbestaan van de Monarchie als geheel. Dat hield tevens in dat
de Hongaarse invloed op de buitenlandse politiek van de Dubbelmonarchie betrekkelijk was:
de Hongaarse wensen kwamen grotendeels overeen met de dynastieke belangen. Het is
daarom de vraag of ook zonder de onmiskenbare Magyaarse inbreng die politiek substantieel
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anders geweest zou zijn. Hooguit versterkte hij het belang van de Duitse alliantie en de
Balkan-gerichtheid van die politiek, ten koste van een meer West-Europese oriëntatie. Hoe
het ook zij, de externe politiek van de Monarchie kwam in feite veelal overeen met de
belangen van de Hongaarse elite: Magyaarse dominantie over - en assimilatie van - Slavische
en andere minderheden.
De laatste handeling van Andrássy als Minister van Buitenlandse Zaken was de ondertekening
van het alliantieverdrag met Duitsland, de zogenaamde Zweibund, maar ook eerder al, kort
voor en tijdens de Franco-Pruisische oorlog van 1870, toen hij nog Hongaars eerste minister
was, wist hij zijn mening door te zetten tegen die van aartshertog Albrecht (die als opperbevelhebber wilde interveniëren ten gunste van Frankrijk) en die van Beust (die althans wilde
mobiliseren om, wanneer dat zo uitkwam, Pruisen aan te vallen). Andrássy wist de Dubbelmonarchie strikt neutraal te houden in dat conflict221.
Van de 51 jaar van het bestaan van de Dubbelmonarchie werd het Ministerie van
Buitenlandse zaken gedurende 23 jaar geleid door een Magyaar en ofschoon de Magyaren
slechts zo`n 20% van de totale bevolking uitmaakten, bezetten zij wel 25 à 30% van de
ambtelijke posten op dat ministerie en van het corps diplomatique222. De diplomatie bleef
overigens in sterke mate het taakgebied van de hoge adel, of die nu Hongaars, Duits,
Boheems of Pools was.
Het belangrijkste bezwaar tegen het dualistische systeem van de Monarchie was wel zijn inflexibiliteit. Essentieel voor de Hongaarse politieke elite was dat haar invloed in de Dubbelmonachie niet zou verwateren door trialistische of multipolaire staatshervormingen. Door de
Ausgleich kon zij steeds voorkomen dat andere volkeren – buiten de Duitsers – dezelfde
rechten zouden krijgen als zijzelf. Hervormingen in die zin waren onmogelijk zonder een
burgeroorlog te riskeren. Federalistische hervormingen binnen Cisleithanië bleven echter wel
degelijk mogelijk en het feit dat daar slechts spaarzaam gebruik van werd gemaakt, kon niet
aan de Magyaren worden verweten.
Sommige punten van kritiek op de Ausgleich blijven onweerlegbaar, maar toch kan gesteld
worden dat het geheel van de verdragen van 1867 niet alleen veel minder negatief was dan
sommige historici223 stelden, maar ook dat zij duidelijk positieve resultaten opleverde. Noch
aan de Ausgleich, noch aan het daaruit volgende staatssysteem op zich, kan de schuld van de
val van de Monarchie in de schoenen geschoven worden. Wel zou men te weinig
‘Ausgleiche’, respectievelijk een te weinig consequent doorgevoerde federalisering als
schuldige kunnen aanwijzen. In 1867 was de Ausgleich mogelijk de beste beslissing die Franz
Joseph en Deák hadden kunnen nemen. De juistheid van hun beslissing werd alleen al aangetoond door het feit dat het staatssysteem het 51 jaar uithield, langer dan enige andere staatsvorm in de Habsburgse landen ooit. De Ausgleich loste niet alle problemen van de Monarchie
op, verre van dat, maar hij zorgde er wel voor dat althans de problemen tussen de Magyaren
en de overige Habsburgse landen beheersbaar werden.
Veel van de feitelijke economische successen van de Dubbelmonarchie, deels het gevolg van
de grote interne markt, die door het samengaan van de beide Rijkshelften tot stand kwam,
waren destijds onbekend. De mythe dat de Dubbelmonarchie steeds verder achter raakte op
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haar rivalen was gemeengoed (en zou dat nog lang blijven). Daarbij kreeg het voortdurend
gekibbel tussen de beide Rijksdelen en het periodieke touwtrekken over de hernieuwing van
de douane-unie en de verdeling van de quota, steeds ruime aandacht – in ongunstige zin – in
de pers. Massapartijen en politici zetten zich af tegen huns inziens onacceptabele eisen of
handelwijze van de andere Rijkshelft. Leden van de oude unitaristische bureaucratie konden
het nog steeds moeilijk verkroppen dat hun zeggensmacht over Hongarije in rook was
opgegaan. Consumenten zagen de hoge graanprijzen terecht als een oorzaak van armoede die
mede een indirect gevolg van het dualisme was224. Maar die hoge prijzen waren tegelijk een
voordeel voor de boeren in beide Rijksdelen, terwijl de nadelen van de hoge voedselprijzen
niet alleen in Wenen en Praag, maar ook in Boedapest gevoeld werden. In militaire kringen
verweet men de Judeomagyaren (respectievelijk de vrijmetselaars, de socialisten of ander
“tuig”) het militaire budget te saboteren en de geest van het leger te ondermijnen, terwijl aan
de andere oever van de Leitha het k.u.k.-leger meer als een bezettingsmacht, dan als de eigen
strijdkrachten gezien werd. Dergelijke vaak emotionele factoren, hoe weinig rationeel zij
soms ook waren, speelden wel degelijk een rol. Hoe goed de Hongaarse economie ook
presteerde, hoe sterk Hongarije de gemeenschappelijke staat ook beïnvloedde, sommige
segmenten van de Hongaarse openbare mening zagen in hun land nu eenmaal de underdog,
onderdrukt en bezet door ‘Oostenrijkers’. Anderzijds, hoe zwak de Hongaarse positie
economisch of militair ook geweest mocht zijn, in de Austro-Duitse spraakmakende gemeente
bleef men fulmineren tegen de sinister-dominante rol van de Magyaarse elite ten aanzien van
de k.u.k.-instellingen225. Zowel de beoogde troonopvolger, Franz Ferdinand, als de Weense
burgemeester Karl Lueger waren typische exponenten van deze geesteshouding. De
kroonprins gaf de Hongaren de schuld van alles wat er in zijn ogen mis was in de
Dubbelmonarchie en Lueger gebruikte zijn Hungaro-fobie – naast zijn antisemitisme – als
veilig en effectief electoraal wapen. In de term Judeomagyaren kwamen beide fobieën tezamen.
Tot op zekere hoogte werden de Hongaren steeds meer buitenlanders voor de volkeren van de
Westelijke Rijkshelft, hoewel men zich kan afvragen of Polen, Tsjechen en Italianen uit
diezelfde Rijkshelft niet evenzeer vreemden voor elkaar en voor de Austro-Duitsers waren.
De ontoegankelijkheid van de taal speelde ongetwijfeld een rol, zelfs Franz Ferdinand sprak
nauwelijks meer dan een paar woorden Hongaars, maar Tsjechisch, Pools of Kroatisch werd
ook maar door weinig anderstaligen gesproken. Daar stond tegenover dat Duits, als lingua
franca, door iedereen met een middelbareschoolopleiding (en door velen zonder zo`n
diploma) gesproken werd. De Duitse cultuur werd – ook door de Hongaren – als lichtend
voorbeeld van moderniteit gezien en bewonderd, maar die bewondering gold Berlijn en
München evenzeer als Wenen. Voor de Kroaten en in mindere mate voor de Tsjechen en de
Slovenen tenslotte, vormde het dualisme een deels reëel, maar ook een deels vermeend
obstakel voor eigen economische en politieke emancipatie.
Ondanks een manco aan populariteit waren er in Cis-, noch in Transleithanië verantwoordelijke politici, economisten of ondernemers die er in ernst voor pleitten de voordelen die het
dualistische systeem aan allen bood te niet te doen. Het lot van beider economie was te nauw
verbonden met de douane-unie en de reeks van overeenkomsten die daar het gevolg van wa-
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ren. De populistische oppositie in Boedapest fulmineerde echter graag tegen de
overeenkomsten met Oostenrijk, maar – voor 1918 – hoefde zij nooit de verantwoordelijkheid
voor haar afwijzing ervan te dragen. Beide staten konden slechts bestaan dank zij de status
van grote mogendheid die zij tezamen wel, maar afzonderlijk niet bezaten. Dat laatste besef
leefde vooral onder de Magyaren.
* Hongarije en het dualistische systeem.
Behalve een traditioneel – om niet te zeggen neofeodaal – machtsinstrument voor haar vorst,
was de Monarchie eerst en vooral een economische en politieke gemeenschap van kleine,
soms zelfs onbeduidende, volkeren. Die gemeenschap stelde al deze volkeren tezamen in staat
om economisch zowel als politiek de rol van grote mogendheid mee te spelen en de voordelen
van de daarbij horende status te delen. Niet alleen vormden zij onderdeel van een enorme,
uiteindelijk meer dan 50 miljoen inwoners tellende markt, ook beschikten zij over investerings- en financieringsmogelijkheden waar de kleine onafhankelijke buurstaatjes alleen maar
van konden dromen. Van nog groter belang was dat de volkeren van de Monarchie in
relatieve (individuele) vrijheid in een rechtsstaat konden leven, zonder vrees voor – door
binnen- of buitenlandse machten ontketende – pogroms, onderdrukking, deportatie, agressie
en brandschatting (althans tot 1914, in de oorlogsjaren veranderde dat). Dat betekende niet dat
het bestaan in de Dubbelmonarchie paradijselijk geweest zou zijn, maar een vergelijking met
de leefomstandigheden en rechtspositie van de Russische of Pruisische Polen, de Roemenen
(in Roemenië), van Bulgaren, Serviërs en andere buurvolkeren toont aan wat de voordelen
waren om Habsburgs onderdaan te zijn.
Onder de ‘Europese noodzakelijkheid’ van de Monarchie wordt meestal verstaan de internationale functie van het Rijk als factor in het Europese machtsevenwicht: gelegen tussen Duitsland en Rusland, als bolwerk tegen Osmaanse expansie, of als schakel in een voortgezette
Krimcoalitie om Rusland uit de Balkan en ver weg van de Dardanellen te houden. Het was
echter de Tsjechische historicus en nationale voorman František Palacký, die het begrip op de
binnenlandse situatie van de Monarchie betrok. Hij schreef over de “Europäische Notwendigkeit” van Oostenrijk in een brief van 11 april 1848, waarin hij reageerde op de uitnodiging om
deel te nemen aan de Nationale Vergadering in Frankfurt. Als argumentering voor zijn afwijzing ontwikkelde hij de idee van het ‘Austro-Slavisme’, namelijk dat de kleine Slavische
volkeren alleen veilig waren voor tsaristisch-Russische (respectievelijk Duitse) agressie en
dominantie indien zij hun nationale aspiraties zouden ontwikkelen binnen de grenzen van het
keizerlijke Oostenrijk226. Door samen met andere kleine volkeren dat Rijk in staat te stellen de
rol van grote mogendheid te vervullen, zou een mate van externe veiligheid en interne welvaart gerealiseerd worden, die daarbuiten in verdeeldheid ondenkbaar zou zijn. Kortom, indien Oostenrijk niet had bestaan, dan zou men zich moeten haasten het te creëren (dixit
Palacký)227. Om dat idee te verwerkelijken stelde Palacký echter wel een paar voorwaarden:
het Rijk zou moeten worden omgevormd tot een federatie van volkeren, die alle gelijke
rechten zouden krijgen. Die federatieve staat zou haar aandacht gelijkelijk moeten verdelen
tussen de behoeften van ieder van die volkeren en die van de Monarchie als geheel. Het idee
van die op nationaliteit gebaseerde federale staat werd onderdeel van de Kremsier constitutie,
waarschijnlijk de beste die de Monarchie ooit heeft gekend, maar die nooit in werking trad228.
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Toch bleef de Austro-Slavische idee de gemoederen bezig houden en in de volgende decennia
werd zij op verscheidene manieren, althans op papier, uitgewerkt. Soms werden delen ervan
gerealiseerd, maar de politieke wil om de Monarchie tot een werkelijke federatie om te vormen liep stuk op bureaucratisch centralisme en vooral op onverzettelijk Duits of Tsjechisch
nationalisme.
Wat de Slavische volkeren niet lukte, realiseerden de Magyaren in 1867 met de Ausgleich en
de dualistische staatsregeling. Het succes gold alleen henzelf, of liever nog alleen hun eigen
elite, en dat was de bedoeling. Al zo`n duizend jaar regeerden Magyaren over niet-Magyaarse
volkeren en ofschoon zijzelf bij tijd en wijle overheerst werden door Osmanen en later door
Habsburgers werd hun heerschappij over die minderheden nooit fundamenteel ter discussie
gesteld. In 1849 veranderde dat: de Hongaarse Revolutie werd neergeslagen door het Habsburgse leger, maar niet dan met forse Kroatische en Russische steun. Op dat moment werd
duidelijk dat de realisering van nationalistische en pan-Slavistische ideeën tot de desintegratie
van Hongarije zou leiden, waarbij de Magyaren, als klein, relatief onbeduidend volk, aan de
willekeur van grote en middelgrote buurvolkeren uitgeleverd zouden worden. Dat was de
reden dat de Magyaren bereid waren een belangrijk deel van hun soevereine rechten in te
leveren in ruil voor een optimale zeggenschap in vooral het buitenlands beleid van de Dubbelmonarchie. Alleen met twee deelstaten zou die invloed zo groot zijn, dat belangrijke
beslissingen konden worden geblokkeerd indien die zouden leiden tot het afsplitsen of
verkwanselen van Hongaars grondgebied, danwel wanneer die een gevaar zouden vormen
voor de Magyaarse heerschappij en Besitzstand. Dat die Magyaarse vrees voor zo`n situatie
niet ongegrond was bewezen Franz Josephs manipulaties ten aanzien van Venetia in 1866, die
nog vers in het geheugen lagen. Idealiter zouden de Austro-Duitsers in de partnerstaat
dezelfde machtspositie moeten innemen als de Magyaren in hun Rijkshelft. Een ruimer
kiesrecht en meer groepsrechten voor Slavische en andere minderheden in Cisleithanië zou de
druk in Transleithanië alleen maar opvoeren, maar in Boedapest beschikte men slechts over
beperkte machtsmiddelen om zo`n ontwikkeling te verhinderen. Wel kon men voorkomen dat
het Rijk in meer dan twee delen gesplitst zou worden, waardoor de Hongaarse invloed zou
verwateren.
Gyula Andrássy jr., zoon van de hierboven genoemde Andrássy, Hongaars Minister van Binnenlandse Zaken, die later, in oktober/november 1918, gedurende een paar dagen de vóórlaatste k.u.k.-Minister van Buitenlandse Zaken van een instortend rijk zou worden, verwoordde het Hongaarse standpunt eenmaal als volgt:
“Wir können auf dem Teile Europas, auf welchem sich unser Land befindet, infolge
der Verhältnisse der Neuzeit nicht für uns bestehen. [.…] Wenn dieses Land nicht eine
Macht als Herrn anerkennt, welche mit den Großmächten Europas auf gleicher
Rangstufe steht und welche sich gegen jeden einzelnen seiner Nachbarn wenigstens
mit einiger Hoffnung auf Erfolg zu verteidigen im Stande ist, mit einem Bündnis aber
selbst einer Koalition zu widerstehen vermag, würde unser Vaterland bald in den
Bannkreis der einen, bald in den Bannkreis der andern Macht hineingezogen, bald der
andern zur Beute werden und gegen seinen Willen genötigt sein, im Dienste fremder
Ziele die Kämpfe der Weltmächte mitzumachen229.“
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Een duidelijker legitimering van de Dubbelmonarchie van de kant van haar bewoners, is
nauwelijks mogelijk. Andrássy`s woorden waren profetisch, want nauwelijks was de
Dubbelmonarchie ter ziele, of precies wat hij vreesde gebeurde. Hongarije viel in 1919 niet
uiteen door dat deelgebieden zich afscheidden, Slowaken noch Roemenen of Roethenen
poogden zelfs maar een eigen onafhankelijke staat te vormen, Kroaten poogden dat wel, maar
zonder succes. Zonder zich daarvoor uitgesproken te hebben werden de Hongaarse minderheden, stuk voor stuk manu armati opgeslokt door agressieve buurstaten, zonder dat de grote
mogendheden – op dat moment bijeen in Parijs – daar iets aan konden of wilden doen. NoordHongarije werd door de Tsjechen veroverd en als Slowakije ingelijfd ondanks het feit dat dit
gebied al duizend jaar Hongaars was; Kroatië werd in een Grootservië geïncorporeerd. De
economische en staatsrechtelijke posities van hun inwoners waren voor de Slowaken niet
beter en voor de Kroaten veel slechter dan onder de Magyaarse heerschappij. Geen wonder
dat beide volkeren zich bij de eerste gelegenheid van hun nieuwe vaderland afscheidden (in
respectievelijk 1939 en 1941 en vervolgens nogmaals in 1991). De Transsylvaanse Roemenen
verruilden een Magyaarse rechtsstaat voor een staat waar hun nationale rechten verbeterden,
maar wel ten detrimente van hun individuele rechten. De Magyaren en Duitsers van
Transsylvanië en de Voyvodina verkregen noch rechten als groep, noch individuele rechten en
zowel Hongaren als Slowaken en Roemenen streden 22 jaar later gedwongen “im Dienste
fremder Ziele” aan het Oostfront. Het lot van de joden tenslotte, tart iedere beschrijving.
* Hongaars liberalisme en de relatie tot de minderheden.
Als van de verhouding tussen de beide Rijksdelen gesteld kon worden dat zij het ‘nationale’
oversteeg, zonder het te ontkennen, dan gold hetzelfde niet voor de inrichting van de Hongaarse staat. Die berustte eerder op een elitair Magyaars nationalisme en was gebaseerd op
principiële ongelijkheid van de volkeren van het koninkrijk, maar tevens op individuele gelijkheid. Toch waren Ferenc Deák, Gyula Andrassy Sr. en József Eötvös, de Hongaarse founding fathers van de Ausgleich, oprechte liberalen en geen chauvinisten. Zij bleken bereid de
minderheden groepsrechten te verlenen voor zo ver die niet de eenheid en de ondeelbaarheid
van het koninkrijk en de - voor hen vanzelfsprekende - suprematie van de Magyaren in gevaar
zouden brengen. Burgerlijke vrijheden en verantwoordelijkheid werden gepropageerd en tot
ideologische kernpunten gemaakt. Weliswaar was het deel van de bevolking dat zich hierdoor
aangesproken voelde uiterst klein, maar daar stond tegenover dat het ook vrij homogeen was,
waardoor hun vertegenwoordiging in het parlement veel sneller en effectiever kon optreden
dan hun geestverwanten in de andere Rijkshelft.
Als minister van onderwijs, breidde Eötvös het systeem van staatsscholen sterk uit. Naast
scholen van kerkelijke onderwijsinstellingen, werden nu ook in niet-Magyaarse streken
staatsscholen gestichten, waar, aanvankelijk, in de lokale taal werd onderwezen. De nationaliteitenwetgeving stond lokale overheden toe kerkelijke en onderwijszaken en het normale dagelijkse bestuur te regelen in de landstaal. Wat dat laatste betreft, ofschoon juridisch toegestaan, bleek het gebruik van de landstaal op lokaal niveau sinds de late jaren 1870 dode letter.
Magyaars was en bleef de staatstaal op alle niveaus, zelfs op het lokale.
Lang voordat de Ausgleich een feit werd, stelde Eötvös in een van zijn werken:
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“Der Nationalitätengedanke trägt in sich die naturgemäße Tendenz zur
unbeschränkten Expansion. Das Prinzip der Gleichberechtigung der verschiedenen
Nationalitäten muß zur Auflösung dieses Staates führen. (...) Die Grundlage jedes
Nationalgefühls ist die Überzeugung, daß es ein Vorzug ist, einem gewissen Volke
anzugehören, weil dasselbe an geistigen und moralischen Eigenschaften andere
übertrifft und diese höhere Begabung entweder in der Vergangenheit sich bewährt hat
oder dazu berufen ist, sie in der Zukunft geltend zu machen. (...) Der Zweck der
nationalen Bestrebungen ist Herrschaft. Die nationalen Bestrebungen sind ihrer Natur
nach in direktem Widerspruch mit den Prinzipien der Gleichheit und der Freiheit. (...)
Wo die Gleichberechtigung der Individuen durch die Verfassung sichergestellt ist, hat
die Frage der Gleichberechtigung aller Nationalitäten ihre praktische Bedeutung
verloren“.230
Op het moment dat hij deze woorden schreef, in 1850, kon Eötvös alleen maar speculeren dat
nationalisme ooit een even groot gevaar voor de Monarchie zou opleveren als bijvoorbeeld
driehonderd jaar eerder de godsdiensttwisten (waarmee hij het nationalisme vergeleek). Wanneer hij in het nationale streven eerst en vooral overheersing zag, gold dat in de eerste plaats
voor het nationalisme van zijn eigen Magyaarse adellijke klasse; identificatie voor een door
de modernisering ontwortelde massa zou later een veel belangrijker element worden.
Enerzijds zag Eötvös, als oprechte liberaal, vrijheid en gelijkheid als het recht van ieder individu en wees hij groepsrechten af, die aan zulke individuele rechten alleen maar afbreuk konden doen, en voor dat standpunt valt veel te zeggen. Anderzijds werd zijn afkeer van groepsrechten – en impliciet daarmee van een federatieve staatsvorm voor het multi-etnische Hongarije – ingegeven door de vrees dat het Magyaarse bevolkingsdeel vooralsnog te zwak was om
zo`n federatie met succes te leiden. Groepsrechten die aan niet-Magyaren ontzegd werden,
werden de facto wel aan de Magyaren toegekend: Quod licet Jovi, non licet bovi.
De nationaliteitenwet, de onderwijswetten, noch de rechten die verleend werden aan de Servische en Roemeense orthodoxe kerken kwamen tegemoet aan de wensen van de politiek bewuste toplaag van de niet-Magyaarse minderheden, die een federatieve Hongaarse staat, of
althans enigerlei vorm van autonomie wilde. Maar die toplaag was zo gering van omvang en
niet of nauwelijks vertegenwoordigd in het parlement of zelfs in de lokale overheden, dat haar
stem vooralsnog weinig indruk maakte, zeker niet op de massa van haar veelal ongeletterde
land- of taalgenoten op het platteland. De modernisering van de plattelandsgebieden in
Noord-Hongarije en Transsylvanië (waar Slowaaks en Roemeens gesproken werd) kwam na
1900 niettemin langzaam op gang en werd door regeringsmaatregelen zelfs bevorderd, zodat
de unitaire Magyaarse staat op termijn door zijn minderheden bedreigd zou worden wanneer
emancipatie aan die groepen blijvend zou worden ontzegd. De Magyaarse samenleving was
dus gebouwd op een tijdbom en de liberale Magyaarse elite was zich daarvan sterk bewust.
Evenals haar zusterorganisatie(s) in Cisleithanië, raakte het Hongaarse liberalisme, nadat de
liberale founding fathers van het toneel waren verdwenen, steeds meer onder de invloed van
een benauwend nationalisme, dat eigen groepsbelang steeds liet prevaleren, ook wanneer dat
ten koste ging van liberale principes (een ontwikkeling, overigens, die zich elders in Europa
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ook voordeed). Eötvös stierf in 1871, Deák in 1876 en Andrássy Sr. trok zich in 1879 uit de
actieve politiek terug.
Naarmate het Hongaars liberalisme onder Tisza tot chauvinisme verkrampte231, verdwenen de
minderheden politiek uit het zicht. Duitstaligen en joden daar gelaten, was hun inbreng economisch noch politiek ooit van doorslaggevend belang geweest en alleen in militair opzicht
speelden de Kroaten een relatief belangrijke rol. Vóór de Ausgleich, toen Hongarije nog
vanuit Wenen werd geregeerd, beschikten de minderheden – los van Kroatië-Slavonië, dat
ook toen al een bijzondere positie innam – over een redelijke vertegenwoordiging in de
toenmalige Hongaarse Landtag. Terwijl vóór 1867 zo`n tien procent van de bevolking
kiesrecht had, werd dat percentage na dat jaar teruggebracht tot circa zes, waarbij de
Magyaren sterk oververtegenwoordigd waren232. Een pluralistisch Hongarije lag niet in de
bedoeling van de liberale founding fathers. Ieder individu had gelijke rechten in hun visie en
daarom waren nationale groepsrechten overbodig. Nationaal pluralisme in het algemeen en
een federatief Hongarije in het bijzonder zou de ‘duizend jaar oude Magyaarse staat’ in
gevaar brengen en de reden van de Ausgleich was nu juist om die staat veilig te stellen en een
herhaling van het scenario van de jaren 1848-`49 te voorkomen. De chauvinistische reactie
deed zich sterker gevoelen op het platteland, dan in de stad. Daar beschikte de landadel – die
zich graag met de Engelse gentry vergeleek en zich daarom ook wel dzsentri noemde – nog
altijd over veel grote en middelgrote boerenbedrijven, terwijl de aristocratie onbetwist heer en
meester was over de enorme latifundia. Veel van de kleinere landgoederen waren sinds de
afschaffing van de horigheid niet meer rendabel en werden opgekocht door het grootgrondbezit, maar andere hadden zich aangepast en profiteerden van de groeiende vraag naar voedsel
in de grote steden. De van hun land verdreven dzsentri had zich in de stad gevestigd en
vormde na 1867 de bestuurselite bij uitstek. Ook de gegoede lagere adel speelde een
belangrijke rol in politiek en bestuur, niet alleen op het niveau van de comitates, maar ook
landelijk. Veel wetgeving dóór hen was daarom ook vóór hen. Zo werd het in 1871 aan
landarbeiders verleende stakingsrecht, bij de herziening van het Wetboek van Strafrecht in
1876 alweer ingetrokken en de landarbeiderswet uit datzelfde jaar stond grondeigenaren zelfs
toe om onder bepaalde omstandigheden lijfstraffen toe te dienen aan hun ondergeschikten233.
Het hoeft geen betoog dat veel van die ondergeschikten niet-Magyaren waren.
De Magyaarse vrees om in een zee van vreemde volkeren onder te gaan leidde tot een repressie van iedere vorm van zowel concurrerend nationalisme, als van verdergaande democratisering. Culturele organisaties van minderheden werden scherp in de gaten gehouden en zo gauw
politieke ambities bleken, verboden. Onmiddellijk na zijn aantreden als premier, in 1875, liet
Kálmán Tisza een aantal middelbare privéscholen van Matica Slovenská, een Slowaakse
culturele vereniging, sluiten, ondanks het feit dat de stichting van zulke scholen niet bij wet
verboden was. In het bijna uitsluitend Servischtalige Neusatz (Servisch: Novi Sad, Hongaars:
Uj Videk) werd een Hongaarse schouwburg opgericht en gesubsidieerd, terwijl de bouw van
een Servisch theater verboden werd. Als goed liberaal had Eötvös enige jaren eerder beide
aanvragen afgewezen. Naar zijn mening had de staat niet tot taak de cultuur te bevorderen 234.
Soms was een verbod of beperking op de activiteiten van verenigingen of personen
verdedigbaar, als in het geval van de burgemeester van Novi Sad, Svetozar Miletić, wiens
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Omladina beweging niet alleen een Zuid-Slavische eenheid nastreefde, maar daarvoor steun
zocht bij buurland Servië. De beweging werd verboden. Maar niet verdedigbaar was dat de
gekozen gemeenteraad werd afgezet en dat Miletić, ondanks zijn parlementaire
onschendbaarheid (hij was tevens parlementslid) gevangen werd gezet.
Er heerste desondanks een vrij grote mate van persvrijheid en kritiek op ministers of op de
regeringspolitiek was volstrekt normaal en gebruikelijk. In de socialistische pers konden
ministers zonder probleem uitgescholden worden voor ‘varken’ of erger, in andere publicaties
konden adellijke scribenten eveneens adellijke hoogwaardigheidsbekleders uitdagen voor een
duel (adel duelleerde vanzelfsprekend alleen met adel, anderen waren satisfaktionsunfähig).
Aanvallen op de nationaliteitenpolitiek in Roemeens- of Slavischtalige publicaties werden
echter onmiddellijk beschouwd als ‘haatzaaiend’ en konden verboden worden op grond van
een wet uit 1878235.
Uit protest tegen schendingen van de wet op de nationaliteiten richtten zo`n driehonderd
Roemeense boeren en leden van de intelligentsia in 1892 een petitie tot de koning. Franz Joseph weigerde het stuk in ontvangst te nemen en een audiëntie werd niet verleend. Bij terugkeer en na publicatie van het manifest werden de vijf organisatoren in Klausenburg (Cluj)
aangeklaagd voor ophitsing tegen de Magyaarse natie en veroordeeld tot gevangenisstraffen
van 2½ tot 5 jaar, ondanks het feit dat het recht op petitie grondwettelijk was vastgelegd236.
Lokale overheden, die voor 1867 het Magyaarse standpunt verdedigden tegenover de centrale
Habsburgse regering, verloren na de Ausgleich iedere feitelijke politieke betekenis. Het
Magyaarse standpunt werd vanuit Boedapest verspreid en uit de comitates zou mogelijk een
afwijkend of zelfs een niet-Magyaars geluid kunnen komen. Na 1898 konden steden nog maar
één officiële naam hebben en vanzelfsprekend werden alleen Hongaarse namen goedgekeurd.
Novi Sad werd dus Uj Videk en Preßburg werd Pozsony, hoewel in beide steden nauwelijks
Magyaren woonden.
Repressie richtte zich niet uitsluitend op de minderheden; vakbonden en stakers konden ook
rekenen op de gramschap van het regime. Tijdens het premierschap van Bánffy (1895-`99)
vielen 51 doden en 114 gewonden bij schermutselingen tussen stakers, demonstranten en
politie. Maar zulke uitwassen van geweld waren destijds ook elders in Europa niet
ongebruikelijk, ook in Parijs, Manchester, Dublin en zelfs in Amsterdam (Palingoproer) werd
de orde nogal onscrupuleus gehandhaafd door politie of legereenheden. In buurland Roemenië
werd in 1907 zelfs een boerenopstand neergeslagen ten koste van (volgens sommige bronnen)
11.000 doden, niet bepaald een reden voor Habsburgse landgenoten om zich enthousiast bij
zo`n staat aan te sluiten. De Schotse criticus van de Monarchie, Robert Seton-Watson, berekende dat in de periode 1898-1908 503 Slowaken en 216 Roemenen werden veroordeeld
voor uiteenlopende vergrijpen als het aanzetten tot ongeregeldheden, ongeoorloofde demonstraties, belediging van de Hongaarse vlag, het Hongaarse volk, etc.. De Slowaken werden in
81 rechtszaken veroordeeld tot in totaal 79½, terwijl de Roemenen 38¾ jaar kregen
toebedeeld. Dat lijkt indrukwekkend, maar per persoon kwam de veroordeling neer op
gemiddeld 8 weken237. In Rusland werd je voor zoiets naar Siberië gedeporteerd en in
Engeland en Ierland, soms voor minder, naar Australië. Landarbeiders in Spanje, Ierland of
Zuid Italië, industriearbeiders aan de Ruhr, in de Midlands of in de Borinage, evenals als
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Poolse minderheden in Duitsland, Ieren of Basken en Catalanen, hadden het zeker niet beter
dan Hongaarse arbeiders en minderheden. Hoe verwerpelijk de Magyaarse houding ten
opzichte van minderheden en van sociaal-politieke activiteit in vroeg eenentwintigste-eeuwse,
politiek-correcte ogen ook geweest moge zijn, erg ongebruikelijk was zij destijds niet. In het
licht van de toen heersende opvattingen is het dan ook niet goed mogelijk om van een
onderdrukking van minderheden door de Magyaren te spreken. Stakingen en opstootjes
kwamen kwamen onder het industrieproletatiaat in Boedapest met enige regelmaat voor, maar
van rebellie onder de Hongaarse minderheden was nauwelijks sprake. Emigratie, assimilatie,
maar vooral de graad van onderontwikkeling, die de traditionele samenlevingsvormen
oostelijk van Boedapest in stand hielden, waren daar de oorzaak van.
Ondanks een benauwende, chauvinistische reactie, die vooral vanaf het aantreden van Kálmán
Tisza als Premier in 1875 aan invloed won, bleven veel liberale aspecten in het gedachtegoed
van de Magyaarse politieke elite overeind. Naarmate Hongarije zich behalve politiek, ook
economisch ontwikkelde, groeide naast de verarmde, meestal landloze, lage adel, die sterk in
de bestuurslagen was vertegenwoordigd, een grootsteedse bourgeoisie die voor een belangrijk
deel uit joden bestond. Zo`n 5% van de Hongaarse bevolking was joods, maar in Boedapest
liep hun aandeel op tot 23%. De liberale Magyaarse politieke elite tolereerde die joodse
middenklasse niet alleen, maar accepteerde haar zelfs, in beperkte mate, in sociaal opzicht en
begunstigde haar door een verregaande liberaliserende economische politiek. Na 1867 werden
346 joodse families in de adelstand verheven, hoewel dat geenszins inhield dat zij hun
levensstijl aanpasten aan die van de traditionele Hongaarse lagere adel238. Sociaal werden zij
daarom maar beperkt geaccepteerd. Niettemin, de joodse bourgeoisie – met of zonder
adellijke titel – werd door de Magyaarse adel voorlopig niet als gevaar voor de eigen klasse
gezien. Die adel had immers een eigen niche gevonden in bestuur en politiek en liet de
economische sector met enige graagte over aan een bevolkingsgroep die niet uit de eigen
rangen gerekruteerd werd. Voorwaarde was wel dat de joodse bourgeoisie, die oorspronkelijk
voor een belangrijk deel uit de Galicische getto`s stamde, zich assimileerde en cultureel
Magyaar werd. Niet alle joden waren daartoe bereid, maar een belangrijk deel dat tot de
bourgeoisie wilden doordringen, ondervond assimilatie eerder als een bevrijding van
knellende gettobindingen. Die bevrijding leidde tot een ware explosie van economische,
industriële en culturele activiteit. Van vrije beroepen als medici en juristen, van journalisten,
publicisten en universiteitsdocenten was een derde tot ruim de helft joods, terwijl het joodse
aandeel in de hogere rangen van het bedrijfsleven nog veel hoger lag. Zo ontstond in
Boedapest als het ware een synthese tussen liberalisme, kapitalisme en (Magyaars)
nationalisme. Vanzelfsprekend slaagden niet alle joden erin om tot de bourgeoisie door te
dringen; er ontstond ook een aanzienlijk joods proletariaat, dat een steunpilaar werd voor een
kleine, maar groeiende socialistische beweging. Uit datzelfde proletariaat en uit de joodse
kleine burgerij rekruteerde het zionisme zijn aanhang. De tolerante houding ten opzichte van
de joden veranderde echter naarmate sommige joden ook bestuurlijke en politieke aspiraties
begonnen te tonen en Magyaren zich aangetrokken voelden tot de vrije beroepen. Naarmate
die ontwikkeling zich voordeed werden joden meer als concurrenten gezien en groeide het
antisemitisme.
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Antisemitisme kwam echter vooral voor buiten de bestuurlijke liberale elite. Na een proces
waarin een jood, die beschuldigd werd van een rituele moord, aanvankelijk werd veroordeeld
– in hoger beroep volgde vrijspraak – werd zelfs een antisemitische partij opgericht, die bij de
verkiezingen van 1884 zelfs 17 parlementszetels behaalde239. Haar achterban bestond in
hoofdzaak uit kringen van de populistische oppositie en van leden van de katholieke clerus
die hiermee hun teleurstelling uitten over het seculiere en antiklerikale karakter van de
liberale elite240. Maar tot grote antisemitische uitbarstingen kwam het pas na de val van de
Radenrepubliek (augustus 1919) waarin een aantal joden prominente functies had vervuld.
Met de Duitstalige minderheid – met circa 10% van de bevolking na de Roemeense de
grootste minderheid van Hongarije – was iets merkwaardigs aan de hand. Ondanks het feit dat
zij waarschijnlijk de hoogst ontwikkelde bevolkingsgroep van het koninkrijk was en
grotendeels tot de middenstand of tot een welvarende boerenstand behoorde, waren haar
banden met Austro-Duitsers of met Rijksduitsland uiterst beperkt en ontbrak – althans tot
1918 – vrijwel iedere vorm van nationalisme. De ontwikkeling van deze bevolkingsgroep was
daarmee diametraal tegengesteld aan die van de Duitsers in Bohemen, ofschoon haar positie
ten opzichte van de Magyaren tot op zekere hoogte vergelijkbaar was met die van de Duitse
Bohemers ten opzichte van de Tsjechen. Zij vormde voor een goed deel de kleinsteedse
middenklasse in de randgebieden van het rijk: in Noord-Hongarije, in Transsylvanië ofwel
Siebenburgen, in de Banat en in het Burgenland. In Preßburg (Bratislava) en in verscheidene
andere provinciesteden in Noord-Hongarije en in plaatsen als Klausenburg (Cluj),
Herrmannstadt (Sibiu) of Kronstadt (Brasov) in Transsylvanië, vormden Duitstaligen een
meerderheid of althans een belangrijke en toonaangevende minderheid.
De zogenaamde Saksers241, die al vanaf de twaalfde eeuw in Transsylvanië ofwel
Siebenburgen gevestigd waren, hadden vanouds uitgebreide privileges. Hoewel deze
voorrechten de jure opgeheven werden na de samenvoeging van Transsylvanië met
Hongarije, behielden zij de facto een bijzondere status vooral dankzij de onafhankelijke
positie van hun lutherse geloofsgemeenschap. Door die religieuze cohesie konden zij hun
positie verder versterken en richtten zij niet alleen een netwerk van scholen en culturele
instellingen op, maar ook eigen banken en coöperaties. Als minderheid in een voornamelijk
Roemeenstalige omgeving, waren zij cultureel en economisch sterk op zichzelf aangewezen
en zagen zij de Magyaarse overheid meestal als beschermende bondgenoot. Saksische
parlementsleden, die aanvankelijk onafhankelijk waren en zich alleen bezighielden met eigen
particularistische zaken, verbonden zich na 1880 met Magyaarse partijen die de Ausgleich en
de unie tussen Transsylvanië en Hongarije steunden. Door hun onderlinge cohesie had de
Magyaarse assimilatiepolitiek weinig vat op hen, maar door hun bijzondere culturele en
economische positie vormden zij wel een sterk staatserhaltendes element242. Door hun
langdurige verblijf in Hongarije identificeerden zij zich eerst en vooral met dat land. In 1849,
bijvoorbeeld, steunden zij de Magyaarse revolutionairen tegen het keizerlijke leger243. In
1918, toen Transsylvanië door Roemeense troepen werd bezet en geannexeerd en duidelijk
werd dat die toestand permanent zou zijn, kozen zij ‘vrijwillig’ voor aansluiting bij Roemenië.
Een andere optie was op dat moment uitgesloten.
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De overige Hungaro-Duitsers, soms Zwaben genoemd wanneer zij boeren waren, maar die in
de steden meestal als Duitsers werden betiteld, hadden minder onderlinge cohesie. De
meesten van hen stamden af van immigranten die in de achttiende eeuw de zojuist op de
Osmanen veroverde gebieden herbevolkten. Zolang zij binnen hun vanouds Duitstalige
omgeving bleven, behielden zij hun taal meestal, maar zij waren graag bereid om Duits te
verruilen voor Magyaars, wanneer hun zakelijke of professionele carrière daarmee gebaat
was. Door hun relatief hoge ontwikkeling en welvaart kwam dat laatste meer voor dan bij de
overige minderheden (met uitzondering van de joden). In politiek opzicht kozen ook zij voor,
en werden kandidaat gesteld door, Magyaarse partijen. Nationalistisch Duitse gevoelens
ontbraken bij hen vrijwel geheel, althans tot 1918. Toen de Deutsche Schulverein (zie volgend
hoofdstuk) in de jaren 1880 zich ook met Hongarije wilde bezighouden, werd zijn inmenging
door hen resoluut afgewezen. Onder de Transsylvaanse Saksers werd steun voor Duitse
scholen en instellingen echter wel aanvaard244. De reden voor hun anationlaistische houding is
in de eerste plaats het feit dat zij zich lang voor het ontstaan van het nationalisme in Hongarije
gevestigd hadden en dat die vestigingsgebieden nauwelijks door de moderisering beroerd
waren. Daarnaast was Duitsland tot 1871 een vaag begrip, waarmee men zich moeilijk kon
indentificeren. Na dat jaar voerde het keizerlijke Duitsland geen bewuste politiek ten aanzien
van de Duitse diaspora. Dat veranderde pas tijdens de Republiek van Weimar, toen er wel
sprake was van Deutschtumspolitik, Volkstumspolitik en Deutschtumspflege245. Die politiek
werd na 1933 versterkt en nog veel verder gevoerd.
Juist onder de Hungaro-Duitsers assimileerden velen of spraken in ieder geval Hongaars
naast het Duits, dat Umgangssprache bleef246. Voor Duitsers, maar meer nog voor joden,
Slowaken en Roemenen was assimilatie de enige mogelijkheid tot persoonlijke emancipatie
en dat proces werd door de regering sterk bevorderd. Bevreesd als zij was voor de gevaren
van een nationale bewustwording van niet-Magyaren, stelde zij alles in het werk om
Magyaars als tweede taal te propageren en de intelligentsia door scholing ook cultureel tot
Magyaren om te vormen.
Assimilatie werd, naast emigratie, tot een soort vangnet, dat enerzijds de verschillende
nationaliteiten van een toekomstige elite beroofde, anderzijds het Magyaarse karakter van de
staat versterkte en dat tevens gevoelens van onvrede, frustratie en rebellie een uitweg gaf.
Voor een intelligente en ambitieuze Slowaak of Roemeen gaf aanpassing aan de Magyaarse
taal en cultuur een kans op ontplooiing en bood zij carrièremogelijkheden in het
staatsapparaat, het bedrijfsleven of in de vrije beroepen. Niet zelden werd daarbij ook de
naam gemagyariseerd: zo kon de familie Petrovics bekendheid krijgen als Petröfi247. Voor de
orthodoxe Roemenen en Serviërs bleef religie echter steeds een belemmerende factor van
belang, die voor de overige minderheden niet, of in mindere mate gold.
Ongetwijfeld werd er op deze wijze druk uitgeoefend, maar de vraag is of men daarbij van
gedwongen assimilatie kon spreken. Getalsmatig vond de assimilatie vooral plaats in de steden en in de linguïstische grensgebieden. Daar bestond een economische noodzaak, eventueel
aangevuld door een sociale wenselijkheid tot aanpassing. Dat gold vooral voor Boedapest,
waar naar schatting zo`n 50.000 Slowaken langzaam gemagyariseerd werden, maar ook in de
kleine steden buiten het traditioneel Magyaarse territorium deed zich een zelfde ontwikkeling
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voor. In 1880 vormden de Slowaken de absolute meerderheid in negen van de veertien
belangrijkste steden van Noord-Hongarije (in de overige waren dat Duitstaligen), terwijl het
percentage Hongaarssprekenden nergens de 28 overschreed. Bij de volkstelling van 1910
bleek dat in vijf van die negen steden Hongaarstaligen nu een meerderheid vormden. De drie
miljoen Roemenen vormden in Transsylvanië de absolute meerderheid, maar in de (kleine)
steden kwam hun aandeel alleen in Kronstadt (Braşov) op 29%, in alle steden waren
Magyaren of Duitsers in de meerderheid248.
Zelfs wanneer wij enige voorzichtigheid in acht nemen bij de beoordeling van Hongaarse
statistieken – de Hongaarse overheid bracht de realiteit graag in overeenstemming met de
wens – zijn die resultaten opmerkelijk. Hier was de ontwikkeling dus omgekeerd aan die in
Bohemen, waar in Praag en andere grotere steden Duits door Tsjechisch werd verdrongen249.
De reden is dat in Hongarije de steden – met uitzondering van Boedapest – niet alleen veel
kleiner waren, maar dat de groei en daarmee de toeloop van niet-Magyaren ook veel geringer
was. Daardoor was de anonimiteit ook geringer en er bestond minder gelegenheid om zich in
de beslotenheid van eigen kring sociaal en economische te handhaven. Een bijkomende rol
speelde het feit dat zowel slaven als Roemenen plattelandsdialecten spraken en landgenoten
die drie dorpen verderop woonden al niet zonder moeite konden verstaan en dat er nauwelijks
een schriftcultuur bestond. Het in de steden gesproken Hongaars was inmiddels een
cultuurtaal geworden die in het hele land in woord en geschrift gangbaar was. De druk tot
assimilatie was in feite niet veel groter dan die in België, waar een Vlaming ook niet tot de
rangen van de burgerij kon doordringen zonder (bij voorkeur ook thuis) Frans te spreken, en
hoe nationaal bewust geëmigreerde Habsburgse onderdanen in Amerika ook werden, zonder
grondige kennis van het Engels en zonder hun kinderen naar Amerikaanse scholen te sturen
was economisch succes daar ook uitgesloten.
Actieve pogingen van de Hongaarse overheid om haar minderheden te magyariseren concentreerden zich in hoofdzaak op het onderwijs. Alleen al tussen 1890 en 1914 werden 400.000
Duitsers, 300.000 Slovaken, 200.000 joden, 80.000 Kroaten en Serviërs en 50.000 Roemenen
Magyaar, terwijl over de gehele periode van 1850 tot aan het einde van de Monarchie zo`n 2
miljoen mensen assimileerden, dat wil zeggen dat zij bij volkstellingen opgaven zich als
Magyaar te beschouwen. Bovendien spraken er nog eens 2 miljoen niet-Magyaren Hongaars
als vreemde taal250. De verschillende onderwijswetten uit de jaren 1879, 1883, 1891 en 1907
beoogden vooral om het Hongaars in alle openbare en kerkelijke scholen vanaf de kleuterschool verplicht te stellen. De leerkrachten werden niet alleen verondersteld om voldoende
kennis van die taal te hebben, maar het was hun ook expliciet verboden om staatsvijandige in casu niet-Magyaarse - ideeën op hun leerlingen over te brengen. (Dat klinkt nogal
repressief, maar het is de vraag of het verkondigen van niet-eigen nationaal gedachtegoed op
scholen elders in het toenmalige Europa wel zou zijn toegestaan). Tergelijkertijd werden de
salarissen van onderwijzers zo hoog vastgesteld, dat het stichten van privéscholen alleen al
om financiële redenen praktisch onmogelijk werd251.
Toch was het zeker niet zo dat onderwijs uitsluitend in het Hongaars werd aangeboden. Toen
in begin 1918 statistieken over het lager onderwijs in Transsylvanië werden gepubliceerd
bleek dat van de 2623 dorpen er maar 77 waren met Magyaarse scholen, in 841 dorpen be-
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stonden alleen niet-Magyaarse (in casu Roemeense en Duitse) scholen, terwijl in 234 dorpen
helemaal geen lagere scholen te vinden waren. Van de overige dorpen ontbrak kennelijk de
informatie252. In een andere – ditmaal officiële – publicatie van het ministerie van onderwijs
uit 1908 werd gesteld dat in 19% van alle lagere scholen van het koninkrijk, het Hongaarse
niet werd gebruikt in het onderwijs. In 14,7% van het totaal werd uitsluitend les gegeven in
het Roemeens253. Anderzijds was in Noord-Hongarije de positie van het Slowaaks in het
onderwijs aanmerkelijk ongunstiger. In 15 comitates met een Slowaakse meerderheid waren
er in 1876 2016 geheel of gedeeltelijk Slowaakstalige lagere scholen tegenover 1036
Hongaarstalige, tweeëndertig jaar later, in 1908, bleken er nog maar 502 Slowaakse tegen
3478 Hongaarse scholen te zijn. Naar schatting kreeg maar 16% van de Slowaakse kinderen
onderwijs in hun eigen taal 254. Het grote verschil tussen de Roemeense schoolsituatie in
Transsylvanië en de Slowaakse in Noord-Hongarije lag in het kerkelijk onderwijs. De
katholieke hogere clerus steunde de magyarisering van harte, bisschoppen werden door de
kroon benoemd en het episcopale toezicht op het onderwijs was effectief genoeg om de
eventueel Slowaaks gezinde lagere geestelijkheid in het gareel de houden. Overheidstoezicht
op de Roemeense en Servische orthodoxe clerus was veel minder scherp, terwijl die clerus
ook minder positief stond ten opzichte van de (katholieke of calvinistische) overheid in het
algemeen en van de magyarisering in het bijzonder. Er waren zelfs een aantal Roemeense en
Servische middelbare scholen; niet-Magyaarse universiteiten bestonden niet (net zo min als er
vóór 1930 een Nederlandstalige universiteit in België bestond255).
Vooral de Slowaakse cijfers laten het effect van de verschillende onderwijswetten zien. Druk
om te assimileren bestond zonder twijfel, maar werd die assimilatie ook werkelijk afgedwongen? In Pruisen bestond voor de bijna geheel Poolstalige provincie Posen helemaal geen Pools
onderwijs. In Frankrijk stond op de schoolpleinen van St. Wienoksbergen en Kassel in Frans
Vlaanderen zelfs met grote letters ‘Défense de parler Flamand’ geschilderd en – zoals
hierboven al gesteld – zijn er vele andere voorbeelden te geven (Ierland, Catalonië, Langue
d`Oc, Corsica, Sicilië) waaruit blijkt dat de situatie in Hongarije destijds niet uitzonderlijk
was.
Assimilatie was een moeizaam en langdurig proces, maar niettemin vrij succesvol. Tussen
1880 en 1910 waren de Magyaren de enige bevolkingsgroep in het koninkrijk die een sterke
percentuele groei liet zien: van 41,2 tot 48,1% (in Hongarije in engere zin, dus exclusief Kroatië-Slavonië, hadden de Magyaren zelfs een absolute meerderheid van 54,5%). De Duitsers
(van 12,5 naar 9,8%), de Slowaken (van 11,9 naar 9,4%) en de Roemenen (van 15,4 naar
14,1%) gaven de grootste percentuele daling te zien, terwijl de overige Slavische bevolkingsgroepen in dezelfde periode van 17,4 naar 16,4% terug vielen256. Voor een deel is die Magyaarse groei ongetwijfeld het resultaat van de sterkere emigratie onder de minderheden, maar
in hoofdzaak is hij toch het gevolg van de tamelijk succesvolle assimilatiepolitiek. Maar
ondanks dat succes slaagden de Magyaren er niet in om de gebieden waar minderheidstalen
gesproken werden te verkleinen. Indien dat wel gelukt was, zouden irredentistische
bewegingen nauwelijks nog bestaansredenen gehad hebben.
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* Hongaars parlementarisme.
Niettegenstaande toenemende chauvinistische verkramptheid en ondanks repressief optreden
tegen zowel minderheden als stakende arbeiders, bleef de liberale Hongaarse elite een
toegewijd aanhangster van de rechtsstaat en van het parlementaire systeem. Democraten (in
de huidige betekenis van het woord), daarentegen, waren de Hongaarse liberalen evenmin als
de meeste liberalen elders in Europa. Terwijl voor 1867 ongeveer 10% van de bevolking
stemrecht had (voor de Landtag, het parlement in Wenen werd getrapt gekozen) werd het
percentage kiesgerechtigden na de Ausgleich teruggebracht tot circa 6,3. Dat percentage mag
gering lijken, maar ook elders in Europa was het aantal kiesgerechtigden uiterst beperkt. In
Nederland was in 1890 13,9% van de mannelijke bevolking boven de leeftijd van 24 jaar
kiesgerechtigd257, terwijl in België minder dan 10% van de volwassen mannen kon stemmen,
wat neerkwam op ongeveer 4½ % van de volwassen bevolking258.
Omdat de Europese bevolking in de jaren rond de eeuwwisseling erg jong was, zijn deze
cijfers niet te vergelijken met het Hongaarse getal dat de verhouding tot de totale bevolking
weergeeft. Alan Sked geeft het aantal kiezers (in 1890) gerelateerd aan de totale bevolking
voor Nederland als 6½% (wat gezien het hierboven genoemde percentage van de volwassen
mannen erg hoog voorkomt) en voor België als 2,2%. In Zweden was (in hetzelfde jaar) 6%
kiesgerechtigd, in Noorwegen 9,8% en in Cisleithanië 7,2%. In de overige landen lagen de
percentages veel hoger: Verenigd Koninkrijk 16%, Duitsland 21%, Zwitserland 22%, en
Frankrijk 29% (de laatste drie hadden algemeen kiesrecht voor mannen; de verschillen zijn
terug te voeren op de leeftijdsopbouw van de bevolking)259.
In Europees perspectief lijkt de lage politieke participatie in Hongarije dus nogal mee te vallen, en dat is wat Sked wil aantonen. Toch zijn er twee redenen waarom die conclusie aanvechtbaar is. Ten eerste, in de landen waar de percentages kiesgerechtigden van vergelijkbare
grootte waren als in Hongarije (België, Nederland, Zweden, Cisleithanië en Noorwegen) werd
het kiesrecht kort na 1890 sterk verruimd, terwijl het Hongaarse onveranderd bleef. Een vergelijking voor het jaar 1900 zou daarom al een heel ander beeld opleveren. Ten tweede was
het kiesrecht in deze landen beperkt op zuiver sociaal-economische gronden; de bourgeoisie
wilde het heft niet zondermeer uit handen geven aan andere klassen van de bevolking. In
Hongarije was dat niet anders, maar daar kwam er nog een aspect bij: het ging er niet alleen
om andere klassen buiten de deur te houden, belangrijker was om het Magyaarse karakter van
de staat te behouden, en dat aspect ontbrak vrijwel overal elders.
Maar er is nog een ander punt van verschil met de rest van Europa. In alle genoemde landen,
met uitzondering van Hongarije, werd vanuit de bevolking sterke druk uitgeoefend om het
kiesrecht te verruimen en zou die verruiming uitblijven dan moesten regering en bourgeoisie
rekening houden met stakingen, demonstraties, rellen, opstanden en ten slotte met revolutie.
In Hongarije kwam die druk niet vanuit de bevolking en al helemaal niet vanuit de minderheden onder hen, maar – mirabile dictu – van de koning...! Uit dat feit blijkt eens temeer het
premoderne en prenationale karakter van grote delen van Hongarije, waar verdere
democratisering waarschijnlijk prematuur geweest zou zijn260.
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In Noord-Hongarije en in Transsylvanië waren 100 à 120 veilige kiesdistricten, met soms niet
meer dan zo`n 1500 kiezers. De verkiezingen waren niet geheim, stonden daarom open voor
manipulatie, terwijl de aan de macht zijnde partij dezelfde streken kon uithalen om
tegenstanders het kiezen te beletten als in de Zuidelijke staten van de Verenigde Staten gebruikt werden om de zwarte bevolking te weerhouden haar stem uit te brengen, hoewel
Hongarije geen equivalent van de KuKluxKlan (of van zijn voorlopers) kende, die fysiek
geweld, moord en doodslag gebruikte. Maar zulke streken waren niet het enige middel om de
juiste verkiezingsuitslag te verzekeren. De census was zodanig vastgesteld dat minderheden
enigszins ondervertegenwoordigd waren, maar electorale geografie zorgde ervoor dat
Magyaarse kiezers veel meer gewicht in de schaal legden dan anderen261. Maar ook hierin was
Hongarije niet uniek; gerrymandering is geen Hongaars begrip. Hoewel hierover vrij wat
ophef gemaakt werd in de buitenlandse pers en vooral in Britse publicaties, werd meestal
verzuimd een vergelijking te maken met soortgelijke misstanden in Ierland, de Verenigde
Staten, België of elders in Europa, laat staan in de overzeese koloniën262.
Op een totaal van 413 parlementszetels (412 in 1906) werden na de verkiezingen van 1905 en
1910 repectievelijk 10 en 8 zetels ingenomen door niet-Magyaren. Dat wil zeggen tussen de 2
en 2½ %263. Bij de tussenliggende verkiezingen in 1906 echter, wonnen de minderheidskandidaten opeens 25 zetels. Volgens F. Tibor Zsuppán zou de regering dat jaar terughoudender zijn geweest in het gebruik van intimiderende en corrupte praktijken, maar in dat
jaar was algemeen kiesrecht, dat door de koning afgedwongen leek te worden, het politieke
onderwerp bij uitstek264. Geen wonder dat de belangstelling groter was dan in andere jaren.
Ondanks hun succes bleven de niet-Magyaarse politici echter verdeeld en traden zij niet en
bloc op – en dat bleef zo tot in 1915265. Hoe gering het succes ook was, voor de Magyaren
kwam het als een schok en het bevestigde hun angst om bij invoering van algemeen kiesrecht
politiek in de hoek te worden gedrukt.
Toch kan - ondanks gemene streken, gerrymandering, intimidatie en muilkorving van de anderstalige pers – niet gesteld worden dat de minderheden compleet van het kiesrecht uitgesloten waren. Op een totaal electoraat van 1,07 miljoen in 1910, waren er 432.000 niet-Magyaren. Dat betekende dat 45% van de bevolking, 40,4% van het electoraat vormde. Het verschil
in welvaart tussen het Magyaarse centrum en de Slavisch-Roemeense randgebieden in aanmerking nemend is dat zeker geen slechte score. Alle niet-Magyaarse partijen tezamen namen
echter deel in niet meer dan 55 kiesdistricten en kregen daar slechts 42.600 stemmen, waarmee zij in 8 districten wonnen. Vier jaar eerder, in 1906, namen die partijen deel in 79 districten en waren in 25 daarvan succesvol. De verkiezingen van 1910 vormden geen uitzondering, in 1901 koos niet meer dan 4,14% van het Slowaakse electoraat voor een Slowaaks kandidaat en in 1906 – een jaar van uitzonderlijk succes voor de minderheden – kozen van de
110.000 Roemeense kiezers maar 35.000 (32%) voor politici van eigen nationaliteit266. Het is
enigszins ontnuchterend om vast te stellen dat 90% van het niet-Magyaarse electoraat of niet,
of op Magyaarse partijen stemde.
Hoe is deze paradox te verklaren? Tibor Zsuppán ziet ondanks (of misschien dank zij) de druk
om te assimileren een “consequent volgehouden en niet aflatende wrok”, die zich uitte in een
“algemene boycot van parlementaire verkiezingen” door de minderheden en van een “relati-
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vely silent but unshifting and resolute pressure” van hun zijde267. Wat die boycot betreft,
ongetwijfeld zullen er gefrustreerde individuen uit de intelligentsia geweest zijn wier nationalistische overtuiging zo`n houding aannemelijk maakte, maar dat 45% van de bevolking zich
gedurende 50 jaar op deze wijze vrijwillig buiten spel zou zetten, komt niet erg aannemelijk
voor. Wat dan te denken van die “unshifting and resolute pressure”, die bovendien nog “silent” was. Bestond die druk dan wel, en zo ja waar bleek die uit? Er waren geen stakingen
door het ontbreken van industrie in het oosten des lands, er werd zo nu en dan een petitie aangeboden, er werd een enkele keer gedemonstreerd, alles wettelijk toegestaan (al dachten de
autoriteiten daar soms anders over) en onderbetaalde landarbeiders haalden een enkele keer
hun gram waarbij de gendarmerie moest ingrijpen – en in welk Europees land kwamen zulke
dingen niet voor – maar van een druk zoals door Tibor Zsuppán bedoeld blijkt eigenlijk niets.
Ook elders, bij voorbeeld in de publicaties van Andrew Janos of Peter Hanák, werd geen
melding gemaakt van een dergelijke stille, maar onverzettelijke houding van de Hongaarse
minderheden. De druk die wel bestond ging niet zozeer van de minderheden uit, maar bestond
voornamelijk in de hoofden van de Magyaarse elite en had betrekking op het ‘gevaar’ dat die
minderheden in de toekomst zouden kunnen opleveren. Het was dus meer een vermeende, dan
een reële druk. Van een wrokkige houding en van een voortdurende druk kan wel gesproken
worden bij de Boheemse Tsjechen. Zij kozen echter wel in overgrote meerderheid voor eigen
Tsjechische partijen, die – wanneer dat zo uitkwam – in het parlement de landelijke politiek
boycotten. Andere verklaringen voor het echec van de nationale minderheidspartijen liggen
daarom meer voor de hand.
In de eerste plaats speelde het districtenstelsel een rol. Het had weinig zin te gaan stemmen in
de wetenschap dat de eigen voorkeur het toch niet zou halen en de eigen stem in ieder geval
verloren zou gaan wanneer de eigen nationaliteit of de eigen partij een minderheid vormde in
dat district. Vanzelfsprekend werd dit aspect versterkt doordat de grenzen van het kiesdistrict
vaak zodanig vastgesteld werden dat de Roemeense c.q. Servische of Slowaakse kiesgerechtigden altijd een minderheid vormden. (Vaak was de bedoeling van de electorale geografie
overigens om de kandidaat van de regerende liberale partij te bevoordelen, meer nog dan om
de minderheidspartijen te benadelen).
In de tweede plaats speelde het premoderne karakter van het platteland een rol. Niet alleen
landarbeiders en kleine pachtboeren (die geen stemrecht hadden omdat zij geen grond bezaten), maar ook meer welvarende handelaren, bankpersoneel, winkeliers, ambachtslieden en
andere middenstanders waren sociaal en economisch afhankelijk van de grootgrondbezitters
en kozen als zij, temeer omdat de verkiezingen niet geheim waren en de landheer dus over
hun schouder kon meekijken wanneer zij hun stem uitbrachten. Verder kon, althans in NoordHongarije, ook de katholieke kerk het stemgedrag beïnvloeden. Het was in plattelandsdistricten dat Roemenen, Slowaken en Serviërs een numerieke meerderheid hadden, maar juist daar
was de bevolking veel moeilijker te mobiliseren en veel gemakkelijker te intimideren. Bovendien konden de autoriteiten op eenvoudige wijze verhinderen dat kiezers hun stem uitbrachten. R.W. Seton-Watson vermeldde uit eigen ervaring hoe dat ging: bruggen werden op verkiezingsdagen afgesloten wegens ‘reparaties’, of stukken land werden opeens verboden ver-
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klaard in verband met ‘veterinair besmettingsgevaar’, het resultaat was dat kiezers te voet
omwegen moesten maken van vele kilometers om hun stem uit te brengen268.
In de steden, ten derde, was beïnvloeding en intimidatie veel moeilijker, maar in de meeste
steden van Noord-Hongarije en in alle steden van Transsylvanië vormden Slowaken,
respectievelijk Roemenen een minderheid. Alleen Novi Sad, in de provincie Karlowitz
(tegenwoordig de Voivodina), had een Servische meerderheid en dat district vaardigde dan
ook een Serviër af naar het parlement.
Een vierde oorzaak is te vinden in het feit dat de op één na grootste minderheid (10 à 12% van
de bevolking) geen eigen nationale partij had. Hongaro-Duitsers (en joden) kozen voor
Magyaarse partijen en stelden zich via Magyaarse partijen kandidaat. Het resultaat was dat
Duitsers en joden veel meer politieke invloed hadden dan de overige minderheden die wel
nationale partijen opstelden. Veel individuele Roemeense, Slowaakse en Servische kiezers
zullen hetzelfde gedaan hebben, hetzij uit overtuiging, hetzij uit apathie, of eenvoudig omdat
zij hun stem verkocht hadden.
Ten vijfde en tenslotte, de partijen van de minderheden verzuimden om één blok te vormen,
boden geen werkelijk alternatief (zoals de socialisten dat wel boden) en hadden geen tot de
verbeelding sprekende voorlieden. En die laatsten hadden de Magyaren wel.
Samenvattend kunnen wij stellen dat Ausgleich en dualisme in de ogen van veel tijdgenoten
allerminst ideale oplossingen waren. De oude bureaucratie zag haar invloed opeens tot de eigen Rijkshelft beperkt, in militaire kringen verweet men recalcitrante Hongaarse chauvinisten
iedere legeruitbreiding te saboteren en belachelijke eisen te stellen voor een commandotaal
die alleen maar nadelig kon werken op de gevechtskracht. De tienjaarlijkse onderhandelingen
over de vernieuwing van de douane-unie en de quota hadden zoveel repercussies dat zij vaak
het hele politieke leven lamlegden en nationale controverses in vooral Cisleithanië aanwakkerden269. In Hongarije meenden velen toch nog niet onafhankelijk genoeg te zijn, hoewel zij
nauwelijks op rationele gronden konden aantonen waar het dan wel aan schortte. Het gezamenlijke leger werd algemeen niet als het eigen ervaren en meer gezien als een potentieel gevaar voor de eigen staat. Wat voor de ene Rijkshelft als voordeel gezien werd, werd een vanzelfsprekend nadeel voor de andere. Soms deed de onderlinge rivaliteit daardoor denken aan
de twee hondjes uit Max und Moritz van Wilhelm Busch:
“Hat der Plisch hervorgedrängt, fühlt der Plum sich tief gekränkt”.
Het dualisme schiep een toestand, die door velen als gebrekkig, labiel en onmodern werd
ondervonden. Geen grote mogendheid had een staatsinrichting die zo ingewikkeld en ondoorzichtig was. (Hoewel…de keizerlijk Duitse staat stak misschien iets minder ingewikkeld in
elkaar, maar de besluitvorming was er minstens zo chaotisch!). Inderdaad, de OostenrijksHongaarse staatsregelingen rammelden. De Monarchie was, in de woorden van Viktor Adler
“Ein Absolutismus gemildert durch Schlamperei”270, maar juist die Schlamperei was een van
de charmante trekken van Kakanië want zij beschermde zijn inwoners tegen de almacht van
bureaucratie en politie.
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In 1867 was de Ausgleich het beste resultaat voor de meeste inwoners van zowel de Westelijke als de Oostelijke Rijkshelft. Het verschafte de Magyaren een grotere onafhankelijkheid
dan zij ooit gekend hadden, een rechtsstaat en een parlementair stelsel. Ook in Cisleithanië
ruilden de bewoners, als direct gevolg van de Ausgleich, een onwerkbaar geworden absolutistische eenheidsstaat in voor een parlementaire rechtsstaat. Voor de Monarchie was de duale
staatsvorm de enige manier om Hongarije te behouden zonder terug te grijpen op een uiterst
kostbare en riskante militairpolitionele machtshandhaving die het bestaan van de absolutistische eenheidsstaat mogelijk nog een beperkte tijd had kunnen rekken, maar die in alle lagen
van de bevolking van het hele Rijk op steeds groter wordend verzet had moeten rekenen. Het
resultaat van het Hongaarse compromis was een merkwaardig samengaan van neofeodale en
contemporaine, zowel als elementen die pas een eeuw later als modern herkend zouden worden. Tezamen met het dualistische staatssysteem verzekerde de Ausgleich een misschien niet
ideale, maar toch goed werkbare verhouding tussen de vorst en de beide Rijksdelen, zowel als
tussen die beide Rijksdelen onderling. Het dualistische systeem bevorderde een steeds urgenter wordende staatshervorming in de Westelijke Rijkshelft beslist niet, maar vormde evenmin
een onoverbrugbare hindernis voor zulke vernieuwingen. De verliezers van de Ausgleich waren dan ook niet de Tsjechen, niet de Slovenen, maar misschien wel de Roemenen, Slowaken,
Serviërs en Kroaten van Hongarije, althans op het eerste gezicht. De machtige Hongaarse elite
zag vrijwel iedere staatkundige vernieuwing als schrikbeeld, maar besefte terdege dat de minderheden een potentiële tijdbom vormden. Haar reactie was er een van verkrampt chauvinisme dat iedere verandering uitsloot. Voorlopig echter, waren zulke hervormingen niet urgent
en mogelijk zelfs prematuur, althans voor zolang die Hongaarse minderheden hun traditionele
samenlevingsvormen handhaafden en zolang de nationale gevoelens van die minderheden
latent bleven, of zich beperkten tot een kleine bovenlaag zonder massale aanhang. Door hun
assimilatiepolitiek probeerden de Magyaren het karakter van hun staat te handhaven, maar
door hun inspanning om ook de randgebieden van hun staat economisch te ontwikkelen, ondergroeven zij op den duur hun eigen politiek. Het grootste manco van het dualistische systeem was wel zijn inflexibiliteit, zijn onveranderlijkheid. Geen van de volkeren van de
Monarchie mocht ooit een status krijgen gelijk aan die van de Magyaren en de Duitsers.
Op het eerste gezicht kunnen de Roemenen, de Slowaken, de Kroaten en de Serviërs als verliezers van de Ausgleich gezien worden, maar bij nader inzien moet erkend worden dat alle
volkeren van het toenmalige Hongarije nooit eerder, noch later in hun geschiedenis een zelfde
mate van individuele vrijheid, recht, welvaart en vrijwel onkreukbare bureaucratie gekend
hebben, alles gepaard aan een redelijk tolerant parlementair bestuur, als in de jaren tussen
1867 en 1914. Dat houdt echter beslist niet in dat hun situatie paradijselijk was en evenmin
dat de binnenlandse politiek van de beide Rijksdelen in die periode er een van pais en vree
geweest zou zijn. In de volgende hoofdstukken zal op dat laatste nader worden ingegaan.
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5. De Cohesiefactoren.

“…die Monarchie, nicht so sehr unser Vaterland wie unser Reich, etwas Größeres,
Weiteres, Erhabeneres als nur ein Vaterland”.(J. Roth )271.

Met – volgens de officiële statistieken – elf verschillende volkeren, die tenminste tien
verschillende talen spraken, was Oostenrijk-Hongarije in Europa de veelvolkerenstaat bij
uitstek. De Italianen uit Lombardije en Venetia buiten beschouwing latend, lijkt het op het
eerste gezicht verbazingwekkend dat tussen 1850 en 1917, geen van die volkeren in ernst
overwoog zich van de Monarchie af te scheiden. Vóór 1850 gingen pogingen tot secessie
meestal uit van de adel, zoals in Bohemen in 1618, of in Hongarije in 1848 en slechts twee
keer van bredere lagen van de bevolking: in de Nederlanden in 1790 en in Italië in 1848.
Zowel de Nederlanden als Italië gingen kort nadien voor de Monarchie verloren, in Bohemen
werd de autochtone adel verdreven en vervangen door een nieuwe, Habsburgtreue adel en
met Hongarije kwam men tot een overeenkomst in 1867.
De nationale diversiteit mocht dan, na 1850, nog vrij weinig centrifugale krachten hebben
opgeroepen, middelpunt zoekende impulsen gingen van die veelheid aan etnische en nationale
groeperingen al helemaal niet uit. Wat vormde dan wel het cement tussen al die volkeren?
Welke samenhang bestond er tussen een Tiroler boer, een Galicische gettojood, een Pools
edelman, een Weense Bildungsbürger, een Slowaakse robotnik en een Praagse
winkelbediende en wat bond hen allen tezamen aan de staatkundige entiteit van de
Dubbelmonarchie?
Om dat na te gaan zullen de factoren tegen het licht gehouden worden die eenheid en
stabiliteit aan de Monarchie gaven en waarbij het steeds de vraag is in hoeverre het effect van
die factoren adequaat was, respectievelijk welke stabiliserende factoren ontbraken. De vorst
zelf, als misschien wel de belangrijkste van deze factoren, zal vervolgens ter sprake komen,
evenals daarna de troonopvolger. Die laatste deels vanwege de invloed die hij uitoefende
tijdens de laatste jaren van het bestaan van de Monarchie, maar deels ook vanwege de nooit
gerealiseerde mogelijkheden die hij voor het Rijk in petto leek te hebben. Als facit zullen de
stabiliserende elementen vergeleken worden met de eroderende.
* Cohesiefactoren.
Een gemeenschappelijke beschaving.
De term beschaving, in de hier gebruikte betekenis, kan worden opgevat als een culturele
entiteit. Beschaving, zowel als cultuur zijn kenmerkend voor de algemene levenswijze van
een volk of van een groep van volkeren. Beide behelzen – in de woorden van de Amerikaanse
politicoloog Samuel Huntington – “values, norms, institutions, and modes of thinking to
which successive generations in a given society have attached primary importance”272. Een
soortgelijke omschrijving werd geformuleerd door Fernand Braudel. Voor hem is een
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beschaving: “a collection of cultural characteristics and phenomena”273. Deze
omschrijvingen staan in tegenstelling tot oudere, Duitse, definities waar nog wel een duidelijk
verschil gemaakt werd tussen de begrippen Kultur en Zivilisation, zoals bij Oswald
Spengler274. Die laatste echter buiten beschouwing latend, kan gesteld worden dat beschaving
“the highest cultural grouping of people” is, met “the broadest level of cultural identity
people have…”275.
De meeste volkeren van de Monarchie hadden de eeuwen oude West-Europese beschaving
gemeen. Die berustte onder andere op de gezamenlijke historische ervaring van de Antieken,
de Latijnse kerk, de Middeleeuwen, de Renaissance, de (Contra)Reformatie, de Barok, de
Verlichting, de Romantiek, etc.. Zij spraken verschillende talen, maar hadden gezamenlijke
wortels in kunst, muziek, architectuur en vooral in levens- en denkwijze. Deze gemeenschappelijke achtergrond vergemakkelijkte de onderlinge verstandhouding, creëerde een zeker
evenwicht tussen diversiteit en eenheid en produceerde een onderlinge culturele band die
ontbrak in de Britse, Franse, Nederlandse of Russische imperia276. Anderzijds was deze band
algemeen noch exclusief. Oost-Europese volkeren, als de Roemenen, de Serviërs, de Roethenen, de Moslims en de niet-geassimileerde (getto)joden hadden er geen, of in veel mindere
mate, deel aan. Evenmin was deze band exclusief voor Oostenrijk-Hongarije; zij werd uit de
aard der zaak gedeeld met alle West-Europeanen. Niettemin had de langdurige band met het
Habsburgse Rijk een speciale gestalte gegeven aan deze verbondenheid, die buiten de grenzen
van het Rijk niet in de zelfde vorm voorkwam (maar weer wel in sommige voormalige Habsburgse gebieden als België en Italië). Vandaar dat in etnisch sterk gemengde landsdelen, als
de Boekovina of Galicië, toch een zekere mate van culturele verwantschap bestond tussen
groepen met sterk uiteenlopende achtergronden. Elders echter was deze culturele band alleen
van belang voor zo ver de culturele horizon van de bevolking zich uitstrekte over volkeren,
die niet tot diezelfde cultuur behoorden en dat gold hooguit voor een te verwaarlozen kleine
elite. Bij gebrek aan zulk vergelijkingsmateriaal waren de geringe culturele verschillen tussen
de bewoners van de verschillende landsdelen van meer feitelijk belang, dan de grote culturele
overeenkomstigheden die hen allen bonden.
De economie.
Vanzelfsprekend bestond er verder een economische ratio om het rijk bijeen te houden. De
gevestigde economische belangen waren gebaseerd op de grote gemeenschappelijke markt
van uiteindelijk zo`n vijftig miljoen inwoners en de Hongaarse agrarische productie vulde althans in principe - de industriële uit de Westelijke Rijkshelft perfect aan. Anderzijds werden
in de slepende, steeds terugkerende onderhandelingen over de Ausgleich economische
voordelen vaak als wisselgeld gebruikt om politieke concessies van de Hongaren los te
krijgen. Mede daardoor was die markt – althans in Cisleithaanse optiek – wel erg in het
voordeel van Hongarije, dat zijn landbouwproducten in de westelijke rijkshelft aan de man
kon brengen tegen prijzen die ver boven het wereldmarktniveau lagen, wat dan weer ten koste
ging van de concurrentiepositie van de industrie. Op het hoogtepunt van de Eerste
Wereldoorlog, in de jaren 1917 en `18, toen in Praag en Wenen hongersnood heerste, verbood
de Hongaarse regering zelfs alle leveranties van voedsel aan de Westelijke Rijkshelft, om de
eigen bevolking te voeden. Ook de eigen industriële productie werd door de Hongaarse
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regering vaak ten koste van de Cisleithaanse economie bevorderd, waarbij onderling
overeengekomen fiscale maatregelen soms bewust werden ontdoken. Zo waren de
invoerrechten op ruwe olie in 1882 vastgesteld op 1,10 Gulden en die voor geraffineerde olie
op 10 Gulden, terwijl de accijns op in het binnenland geraffineerde olie 6,50 Gulden bedroeg277. Hongarije voerde - tegen het lage tarief - Russische geraffineerde olie in, na deze
eerst kunstmatig te hebben verontreinigd. In de Hongaarse haven Fiume werd de olie vervolgens gezuiverd. De invoerrechten van ƒ 1,10 werden afgedragen aan de gemeenschappelijke
fiscus, terwijl de accijns van ƒ 6,50 rechtstreeks in de Hongaarse staatskas vloeide. Vervolgens werd de olie voornamelijk in de westelijke rijkshelft op de markt gebracht, waardoor de
Galicische olieproductie grote schade ondervond. Door extra omzetbelasting te heffen op tal
van artikelen (bijvoorbeeld op suiker) werd een officieuze douanegrens opgetrokken die de
bescherming van de Hongaarse industrie ten koste van de Oostenrijkse tot doel had en waardoor de gemeenschappelijke markt in sommige sectoren tot farce werd. Daarbij waren de
belastingen en de sociale lasten in de westelijke rijkshelft veel hoger dan die in Hongarije,
waar sociale wetgeving vaak alleen op papier bestond. Oostenrijkse ondernemingen werden
daardoor soms gedwongen hun productie naar Hongarije te verleggen278.
Het belang van economische factoren moet echter niet overdreven worden. De publieke
opinie, zowel in de Dubbelmonarchie als daarbuiten, had relatief weinig aandacht voor
economische ontwikkelingen en de idee dat een regering in staat was de economie te sturen
was nieuw en lang niet algemeen. De bevolking hield de regering dan ook in veel mindere
mate verantwoordelijk voor het oplossen van economische problemen279. De socialisten
vormden een uitzondering, maar de splitsing van hun partij in een Tsjechische en een Duitse
vleugel in 1911 duidde toch op het feit dat nationale apartheid toch belangrijker gevonden
werd dan gezamenlijke welvaart. Economische motieven speelden ook nauwelijks een rol in
de vele hervormingsplannen die in de Monarchie tot ontwikkeling kwamen en mogelijk was
dat een van de redenen voor hun falen. De enige uitzondering vormden de – deels
gerealiseerde – plannen van Ernest von Koerber, die in het voorafgaande al ter sprake
kwamen. Daar gingen politieke en economische doelstellingen wel hand in hand.
De economie mocht dan wel een factor zijn geweest voor het in stand houden van het rijk, zij
was soms ook een splijtzwam tussen Cis- en Transleithanië. Als bindende kracht tussen de
verschillende bevolkingsgroepen speelde zij echter een ondergeschikte rol met hoofd zakelijk
positieve, maar ook enkele negatieve aspecten.
De Europese politieke constellatie.
Ook een zwakke, labiele mogendheid hoefde in de achttiende en negentiende eeuw niet
onmiddellijk voor haar voortbestaan te vrezen, zolang de grote Europese staten belang hadden
bij haar voortbestaan. De Europese constellatie en het machtsevenwicht in het bijzonder,
waarvan de Monarchie lange tijd een essentieel onderdeel uitgemaakte, had daardoor een
belangrijk stabiliserend effect op haar. Telkens wanneer de Monarchie van buitenaf, of van
binnenuit in haar existentie werd bedreigd (zoals in 1740, 1792, 1849), was er wel een
bondgenoot, of een coalitie van bondgenoten, die zich voor haar voortbestaan inzette. Het was
dan ook voor een belangrijk deel de bestaande Europese constellatie die Oostenrijk- Hongarije,
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als zwakste van de grote mogendheden en ondanks zijn gebrek aan interne cohesie, overeind
hield. In een interessant werk stelde de Amerikaanse historicus P.W. Schroeder dat de
onderlinge verhouding tussen de grote mogendheden in de negentiende eeuw gekenmerkt werd
door een aantal gedeelde normen en waarden280. Naast de handhaving van de status quo en
respect voor legitimiteit waren de onschendbaarheid van verdragen, terughoudendheid bij
conflicten en de rechten van kleine staten onderdeel van een stilzwijgende overeenkomst tussen
beschaafde staten. Het bestaansrecht van de Monarchie stond bij de grote mogendheden niet ter
discussie. In de loop van de eeuw kwam dat systeem echter steeds meer onder druk te staan,
zodanig dat er in 1914 weinig meer van over was. Na de jaren 1850 maakte alleen Italië
aanspraak op Habsburgs grondgebied, in 1905 gevolgd door Servië. Ook in Rusland en in
Roemenië waren groeperingen actief die delen van de Monarchie zouden willen annexeren,
maar dat had tot 1914 geen directe gevolgen voor de integriteit van Oostenrijk-Hongarije.
Daarmee was het voortbestaan van de Monarchie voor een deel toe te schrijven aan tijdelijke
internationale omstandigheden. Rond de eeuwwisseling had niemand belang bij het verdwijnen
van de Monarchie, maar behalve Duitsland, wenste ook niemand zich in te zetten voor haar
voortbestaan. En zelfs Duitslands bondgenootschappelijke loyaliteit bleek dubieus. Als cement
voor onderlinge saamhorigheid of lotsverbondenheid tussen de vele groeperingen van haar
bewoners speelde de internationale situatie hoogstens een indirecte rol. Externe veiligheid en
interne welvaart bestonden inderdaad alleen dankzij de status van grote mogendheid, die de
volkeren van de Monarchie tezamen wel, maar afzonderlijk niet bezaten. De erkenning van dat
feit bond de Magyaren aan de Dubbelmonarchie en maakte de Polen tot de trouwste
onderdanen van de keizer, want ondanks een latent pan-Slavisme, bestond er onder de
Slavische volkeren een vrees voor een ‘Byzantijns’ tsaristisch despotisme, terwijl Russische
dominantie voor Duitsers en Hongaren een anathema vormde.
Ook een Rijksduitse economische – laat staan een staatkundige – dominantie was voor de
meeste Duitstaligen geen optie, terwijl het voor Tsjechen en Polen een schrikbeeld was. De
status van grote mogendheid en de bescherming die hij bood, was daardoor ongetwijfeld een
factor die de verschillende volkeren met de staat verbond. Maar die status werd wel verleend
bij de gratie van andere mogendheden en de Monarchie zelf had er weinig invloed op. Daarbij
kwam dat Zijner Majesteits onderdanen en hun gekozen vertegenwoordigers vrijwel geen
invloed hadden op het buitenlandse beleid van de keizer en dat de belangstelling voor dat
beleid als gevolg dan ook miniem en hooguit passief was. Alleen de Magyaarse politieke elite
bleek in staat om – door haar positie in de k.u.k.-bureaucratie – een belangrijke invloed op dat
beleid uit te oefenen. Bovendien, tijdens de laatste vier decennia van haar bestaan was het
bondgenootschap van de Monarchie met Rijksduitsland een factor die staatkundige
vernieuwing en interne verzoening in de weg stond. Duitsland wenste een Oostenrijk-Hongarije
waarin Austro-Duitsers en Magyaren het voor het zeggen hadden en waarin Slavische volkeren
een ondergeschikte rol speelden. De Slavische volkeren werden in Duitse bestuurskringen
gezien als inferieur en als potentiële vijanden. Communis opinio was dat voor de Monarchie
geen alternatief bestond281. Tsjechen en Polen zagen hun toekomst binnen de Monarchie, niet
erbuiten. Maar naarmate de internationale constellatie zou veranderen, konden die alternatieven
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zich weldegelijk voordoen. Daardoor was het voortbestaan van de Monarchie sterk afhankelijk
van internationale factoren die zijzelf niet in de hand had.
De bureaucratie.
De bureaucratie en het leger waren niet alleen symbolen van eenheid, maar ook onmisbare en
krachtige factoren die de Monarchie bijeenhielden. De bureaucratie was de belichaming van de
Oostenrijkse staatsidee en de keizerlijk-koninklijke (k.k.) en koninklijk Hongaarse (k.u.)
ambtenarij vormde de ruggengraat van de beide staten. De bureaucratie diende niet de staat, zij
was de staat. Duits was in Cisleithanië de ambtelijke taal van die ruggengraat en hoewel andere
nationaliteiten zeker niet geweerd werden, vormden Austro-Duitsers en geassimileerden lange
tijd een meerderheid, zeker in de hogere regionen van het staatsapparaat. Sterker nog gold dat
voor de Oostelijke Rijkshelft, waar het Magyaars de taal van het bestuursapparaat was. Alleen
kennis van het Magyaars was daar onvoldoende, de van oorsprong niet-Magyaarse ambtenaar
werd geacht zich aan de heersende Magyaarse cultuur aan te passen en het vooruitzicht op een
staatsbaan was een belangrijke motor voor de Magyaarse assimilatiepolitiek. In Cisleithanië
werd tijdens de kabinetten van Taaffe en Koerber en in toenemende mate na de opkomst van
massapartijen, het aanstellingsbeleid een belangrijk machtsinstrument. Welke nationaliteit,
respectievelijk welke partij een bepaalde functie kreeg toebedeeld werd onderdeel van een
soort koehandel en in de Weense ministeries werden functies vergeven in ruil voor politieke
concessies. De productiviteit van ambtenaren die hun baan te danken hadden aan nationale of
politieke patronage, of aan andere vormen van cliëntelisme, was bedroevend laag.
Underemployment maakte het ambtelijk apparaat inefficiënt en duur. Tussen 1890 en 1911
namen de kosten van het bestuursapparaat toe met meer dan 200%, in hoofdzaak veroorzaakt
door nieuwe benoemingen282.
Een ander gevolg was een structuur waarbij de topfucties wel in handen bleven van de oude
Duitstalige kaste, maar de niveaus daaronder steeds meer beheerst werden door een veelheid
van nationaliteiten, vooral door Tsjechen. In 1914 was bijna een kwart van de bureaucratie in
niet-Duitse handen283. Op zich was dit geen ongunstige ontwikkeling en er zou een bindende
werking vanuit gegaan zijn indien die ontwikkeling tezamen gegaan was met een relevante
staatshervorming in federatieve en democratische zin. Een efficiënte bureaucratie, op basis van
een democratische en federale rechtsstaat zou aan alle nationaliteiten zekerheid en bescherming
hebben kunnen bieden en zou, naar de mening van Steven Beller, de Monarchie niet alleen
levensvatbaar gemaakt hebben, maar zelfs een aantrekkelijk alternatief gevormd hebben voor
de nieuwe Balkanstaten, op vergelijkbare wijze als de Europese Unie dat vandaag is284. In feite
bleef de cultuur van de bureaucratie, ondanks enige liberale hervormingen, een exponent van
de autoritaire Obrigkeitsstaat: het apparaat stond niet ten dienste van de bevolking, die
bevolking was er alleen om bestuurd te worden en belasting te betalen. De autoritaire machtsstructuur had tot gevolg dat er weinig affiniteit bestond tussen bestuurders en bestuurden, laat
staan vertrouwen en loyaliteit. A fortiori gold dat juist die bevolkingsgroepen, die zich door de
modernisering in een proces van emancipatie bevonden: eerst de Italianen in Lombardije en
Venetië en kort daarna de Tsjechen. De bureaucratie hield de staat bijeen, maar voorkwam
tevens dat de bevolking zichzelf organiseerde om de eigen problemen op te lossen. Samenwerking tussen de verschillende nationale groepen werd ontmoedigd: alles moest langs ambtelijke

113
weg verlopen, werd “präsentiert, exhibiert, indiziert, prioriert, konzipiert, revidiert,
approbiert, mundiert, kollationiert, expediert und registriert”285. Daarbij had het ambtelijke
apparaat vrij spel omdat het niet gecontroleerd werd door een parlement, maar uitsluitend door
regering en keizer. Terwijl enerzijds de modernisering tot gevolg had dat de machtsinvloed van
de bureaucratie sterk werd uitgebreid over vele nieuwe terreinen als de genationaliseerde
spoorwegen, post en telegraaf en de uitvoering van sociale wetgeving, en specialisatie tot meer
centralisatie leidde, daar hadden anderzijds de liberale vernieuwingen van de jaren 1860 meer
ruimte voor locale autonomie geschapen. De gemeenteraden van de grote steden en de provinciale Länderausschüße werden rivaliserende machtscentra naast het k.k.- staatsapparaat, die de
mogelijkheid openden voor het voeren van een eigen, nationalistische politiek. Zo werd het
provinciale bestuur in Bohemen bijna uitsluitend bemand door Tsjechen (terwijl 35% van de
bevolking Duitstalig was). De oude k.k.-ambtelijke kaste bleef tot op het laatst trouw aan de
Monarchie, maar het locale bestuur was door zijn ‘nationale’ bezetting veel eerder geneigd van
loyaliteit te wisselen bij de eerste tekenen van de desintegratie van de Monarchie286.
Ook na de invoering van het algemene kiesrecht, verijdelde een zelfveroorzaakte machteloosheid, dat het parlement een directe invloed verkreeg op het ambtelijke apparaat. Op
voorstel van Josef Redlich werd in 1911 een Verwaltungsreformkommission geïnaugureerd,
met als doel de bureaucratie te moderniseren en meer in overeenstemming te brengen met de
behoeften van de bevolking. De uitgewerkte voorstellen, die onder andere zouden leiden tot
minder directe invloed van zowel de Weense ministeries als van het provinciale bestuur –
waardoor nepotisme zou worden bemoeilijkt – en die door kwaliteitsverbetering en openbaar
toezicht op de uitgaven, het parlement veel meer invloed op de uitvoerende macht zouden
geven, werden nooit gerealiseerd. Ook hier werd, niet alleen door het Kabinet, maar ook door
de belangrijkste partijen en de k.k.-bureaucratie zelf, aan veilig doormodderen de voorkeur
gegeven boven een misschien stoutmoedige, maar op termijn onontkoombare bestuurshervorming287. Al in 1914 werden de voorstellen ad acta gelegd. De Oostenrijkse parlementaire
democratie werd niet alleen door nationalistische agitatie en rivaliserende partijen gefrustreerd,
maar evenzeer door een autoritaire bureaucratie, waarover zij geen zeggenschap had. Pogingen
tot modernisering van dat bureaucratische apparaat liepen op niets uit door toedoen van onder
andere de democratische partijen zelf, die liever elkaar bestreden dan gezamenlijk meer
democratische rechten op te eisen.
In oktober 1918, tijdens de laatste weken van haar bestaan, deed Ignaz Seipel nog een
allerlaatste poging de Monarchie acceptabel te maken voor de geallieerden en in overeenstemming te brengen met Wilsons ideeën. De dynastie zou, zo meende hij, goed kunnen
samengaan met democratie, maar dan zouden de tradities en de machtsstructuur van het
Josephistische bestuursapparaat plaats moeten maken voor een geheel ander besturingsmodel,
dat wel verantwoording schuldig was aan democratisch gekozen instellingen. Voor Seipel was
de keizer altijd "Anwalt und Schützer der Freiheit Seiner Völker" geweest en het was de
vereenzelviging van de Monarchie met een autoritair bureaucratisch systeem geweest dat de
democratische vrijheden van die volkeren in de weg had gestaan. Naar zijn mening zou het
onjuist zijn te stellen dat de Austro-Duitsers andere nationale groepen hadden overheerst. In
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werkelijkheid zouden zowel Duitsers als andere volkeren zuchten onder het gewicht van een
bureaucratisch apparaat, dat als bij toeval in hoofdzaak door Duitsers werd geleid288.
Hoe dan ook, de bureaucratie hield het rijk ongetwijfeld bijeen, maar een bindende factor
tussen de diverse bevolkingsgroepen was zij niet.
Het leger.
Het k.u.k.-leger was precies wat zijn naam aangaf: kaiserlich und königlich, het was aan geen
parlement, noch aan een der beide regeringen, maar uitsluitend aan de keizer-koning persoonlijk verantwoording schuldig; in feite behoorde het niet tot de staat, maar tot de Hofstaat. Daarbij had het zowel een externe, als een interne politionele taak en vanwege die laatste
functie werd het, zeker door de Hongaren, argwanend bekeken. De kosten moesten bovendien
wel door de bevolking worden opgebracht en omdat geen der beide parlementen de strijdmacht
als de hunne beschouwde, kon Franz Joseph rekenen op verzet tegen iedere uitbreiding van het
militaire budget. Waarom zou men betalen voor andermans leger, zeker wanneer dat leger
tegen de eigen bevolking ingezet kon worden? En dat laatste was geenszins denkbeeldig: zo
bestonden er uitgewerkte militaire plannen voor een bezetting van Hongarije mocht de nood
aan de man komen en in 1906, tijdens de politieke crisis over de uitbreiding van het kiesrecht,
werd het Hongaarse parlement gewapenderhand bezet (hoewel daarvoor de Honvéd, de
Hongaarse militie, werd ingezet werd het k.u.k. leger wel achter de hand gehouden)289. Daarbij
werd het leger gedomineerd door een Austro-Duits officierscorps en ook dat droeg ertoe bij dat
het in niet-Duitstalige landsdelen gezien werd als een instrument om de Duitse hegemonie te
bestendigen. In Hongarije was het leger steeds een splijtzwam in de verstandhouding tussen
regering en parlement enerzijds en de koning anderzijds. De Hongaren eisten grotere zeggenschap en invoering van hun taal als Kommandosprache in ruil voor een grotere bijdrage. En
omdat de keizer niet aan die eisen tegemoet kwam, leed de strijdmacht aan financiële bloedarmoede. Van alle grote mogendheden gaf de Dubbelmonarchie het minst uit aan bewapening.
Binnen de Duitstalige elite leidde dat tot weerzin tegen de Ausgleich en tegen de Magyaren in
het algemeen en Franz Ferdinand gaf bij herhaling uiting aan die gevoelens. De vreedzame coexistentie binnen de Monarchie werd er niet door bevorderd.
Anderzijds werden grote groepen dienstplichtigen wel met andere landsdelen in contact gebracht en leerden zij een paar woorden Duits om zich met hun Duitssprekende officieren te
verstaan en een paar woorden van de locale taal om hun alcoholische en amoureuze behoeften
te bevredigen. Met hun regimentskamaraden konden zij hun eigen taal spreken, want de eenheden waren nationaal-homogeen. Behalve de wapenhandel en discipline werd dienstplichtigen
de Kaisertreue ingeprent en de notie deel uit te maken van een groter geheel, onafhankelijk van
nationale verschillen. Niettemin, als ‘leerschool der natie’ vervulde het k.u.k.-leger niet de rol
die het Franse leger na 1870 kreeg, al was het maar omdat er geen (staats)natie bestond290. Ofschoon het de belangrijkste opdracht van het k.u.k.-leger was de Monarchie te bestendigen en
te beschermen, was er in oktober 1918 welgeteld één commandant die althans de bedoeling had
de keizer en zijn regering te redden. Veldmaarschalk Svetozar Boroević, bekend door zijn
successen aan het Isonsofront, wilde – als Jelačić in 1849 – op het laatste ogenblik interveniëren, met een mars op Wenen, maar de complete chaos waarin Kroatië, Dalmatië en de Slo-
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veense landen verkeerden dwong hem zijn plan op te geven. Niemand anders wilde nog een
hand uitsteken om de Monarchie te redden en Boroević kon het niet291.
Ook van de strijdkrachten gingen zowel integrerende als desintegrerende impulsen uit. Als
bindend element tussen de verschillende volkeren was hun rol eerder een beperkte.
De Kerk.
Henry Wickham Steed, die van Kerk noch Monarchie een groot bewonderaar was, zag weinig
spirituele oprechtheid in de Oostenrijks-Hongaarse katholieke Kerk. Naast enkele
uitzonderingen, zo stelde hij: “…is the rest domination, intrigue, enjoyment of fat revenues,
and maintenance of control over a people very observant of religious form and very void of
religious feeling. In such conditions ‘Clericalism’ flourishes”292.
De katholieke Kerk was van oudsher een van de steunpilaren van de Habsburgse monarchie
geweest, en die steun was wederzijds. Zij was een wezenlijk bestanddeel van de ‘genade
Gods’ waarbij de Habsburgers regeerden. De rigide doorvoering van de contrareformatie en
de barokke ideologie als culturele neerslag daarvan, hadden de binding tussen kerk en staat
versterkt en de goede verhouding werd alleen tijdelijk onderbroken door de antiklerikale
maatregelen van Joseph II op het eind van de achttiende eeuw. Van de totale bevolking
bekende 80% zich althans formeel tot de katholieke Kerk en daarmee had de Dubbelmonarchie meer katholieke inwoners dan enig ander Europees land. Het Concordaat van 1855
had de Kerk het toezicht gegeven op het lager onderwijs en had de huwelijkswetgeving
onderworpen aan het canonieke recht. Die monopoliepositie raakte de Kerk weliswaar kwijt
in de liberale periode, maar ook na 1870 behield zij een voorkeurspositie. Priesters werden
door de staat betaald voor het geven van godsdienstonderwijs en het verlenen van administratieve handelingen bij geboorte, huwelijk en begrafenis en de lagere clerus werd benoemd
door de locale overheid, terwijl bisschoppen door de keizer zelf werden aangesteld. Alle leden
van het episcopaat hadden zitting in het Herrenhaus (senaat), terwijl veel lagere geestelijken
zitting hadden in de Reichsrat293. De hoge clerus, voor een belangrijk deel gerekruteerd uit de
adel, drukte zijn stempel via de pastoor op de parochieschool en de gelovigen. Maar naarmate
de modernisering voortschreed, verwaterde het aristocratische karakter van de hogere
geestelijkheid en werd de Kerk gedwongen zich veel meer dan voorheen met de gelovigen
onder haar jurisdictie te identificeren294. De parochiegeestelijken hadden dat al veel eerder
gedaan, maar werden nu niet meer geremd door hun superieuren, zelfs niet wanneer hun uitlatingen getuigden van nationalisme of antisemitisme. Vooral in Kroatië nam de clerus
stelling tegen de Magyaarse bevoogding en daarmee tegen de duale staatsvorm. Hij werd
daarin gesteund door Leo XIII, die daarmee zijn verbolgenheid tot uiting kon brengen over
het opzeggen van het Concordaat van 1855. Zozeer verontrustte dit de keizer, dat hij zich na
de dood van die paus in de opvolgingskwestie mengde. Hij vond kennelijk gehoor bij de
Heilige Geest in hoogst eigen persoon, want de secretaris van Leo XIII, kardinaal Rampolla,
die als favoriet gold, werd niet verkozen295. Later, na 1918, werd de clerus zelfs de nucleus
van zowel Kroatisch als Slowaaks nationalisme (en fascisme).
Tachtig procent van de bevolking mocht dan wel katholiek zijn, ruim 10 miljoen inwoners
waren dat niet en de nauwe verbondenheid tussen Kerk en staat was hun een doorn in het oog.
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Datzelfde gold voor de antiklerikale liberalen, nationalisten en socialisten, die in de meest
ontwikkelde delen van het rijk een belangrijk segment van de spraakmakende bevolking
vormden. In Bohemen keerden vele Tsjechen zich af van de kerk als uiting van nationale
emancipatie en Schönerers Los-von-Rom beweging deed niet anders.
Terwijl de katholieke Kerk tot rond de eeuwwisseling ongetwijfeld een belangrijke cohesiefactor voor de Monarchie was geweest, brachten de voortschrijdende effecten van de
modernisering, de culturele ontworteling door urbanisatie en industrialisering, daar verandering in. In de premoderne gebieden – met de mogelijke uitzondering van Kroatië – behield zij
die functie tot na 1914, maar daar was het aandeel van niet-katholieken (van calvinisten,
joden, orthodoxen en islamieten) nu weer het grootst.
De band tussen Monarchie en kerk werd gekenschetst in de roman Radetzkymarsch van
Joseph Roth - waarbij te bedenken valt dat dit boek lang na 1918 geschreven werd. De
(fiktive) aartsconservatieve graaf Chojnicki stelde daarin het volgende:
“Die Monarchie, unsere Monarchie, ist gegründet auf der Frömmigkeit: auf dem
Glauben daß Gott die Habsburger gewählt hat, über so und so viel Christliche Völker
zu regieren. Unser Kaiser ist ein weltlicher Bruder des Papstes, es ist Seine K.u.K.
Majestät (...) keine andere Majestät in Europa ist so abhängig von der Gnade Gottes
und vom Glauben der Völker an die Gnade Gottes. Der deutsche Kaiser regiert, wenn
Gott ihn verläßt, immer noch; eventuell von der Gnade der Nation. Der Kaiser von
Österreich-Ungarn darf nicht von Gott verlassen werden. Nun aber hat ihn Gott
verlassen!”296.
De laatste zin is vanzelfsprekend een verwijzing naar Markus 16:34, respectievelijk naar Ps.
22 (Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten).
Als werkelijk non-nationale organisatie was de Kerk lange tijd een belangrijk bindmiddel
tussen haar gelovigen onderling en tussen die gelovigen en de multinationale staat. Maar de
modernisering tastte beide banden aan. De macht van de clerus over zijn gelovigen erodeerde
door de urbanisatie en nieuwe samenlevingsvormen en om die erosie tegen te gaan was de
Kerk gedwongen haar oude banden met de staat te herzien. De emancipatie van nationale
groepen en van joden, protestanten en antiklerikalen stelde zowel het effect van de banden
tussen Kerk en staat ter discussie, als die banden zelf.
Het onderwijs.
Het schoolsysteem in Noord-Hongarije werd wel gekenschetst als een machinerie waar aan de
ene kant Slowaakse boerenpummels werden ingevoerd, om na zo`n twaalf jaar welopgevoede
Hongaarse gentlemen af te leveren297. De bedoeling was dat een zodanig opgeleide jongeman
nog net genoeg Slowaaks dialect sprak om zich met zijn – mogelijk ongeletterde – familie te
onderhouden, maar dat hij om op hoger niveau te communiceren de Magyaarse cultuurtaal
nodig zou hebben. Het onderwijs had als belangrijke doelstelling een proces tot stand te
brengen van nationale assimilatie. Alleen orthodox-christelijke scholen voor Roemenen en
Serviërs hadden een iets grotere mate van autonomie en waren minder geneigd zich aan het
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Magyaarse ideaal te conformeren. In 1907 stipuleerde de Lex Apponyi zelfs dat alle leerlingen
na vier jaar onderwijs Hongaars moesten kunnen lezen en schrijven298. Geen geringe opgave
voor kinderen van een jaar of tien. Men kan zich afvragen wat er van de rest van het
curriculum terecht zou komen, om van de moedertaal maar te zwijgen.
In Cisleithanië echter was assimilatie geen doel, hoogstens een niet onwelkom bijproduct van
middelbaar en hoger onderwijs. Lager onderwijs werd altijd uitsluitend in de moedertaal
gegeven, voor zover die tenminste een van de gebruikelijke talen van het betreffende
kroonland was. Tweetalige scholen, die in Bohemen lange tijd gebruikelijk waren en aanzien
genoten, verdwenen, mede onder nationalistische druk, geleidelijk na 1880. Bij afwezigheid
van een natie, werd in Oostenrijk de nadruk gelegd op Kaisertreue en Habsburgs patriottisme.
Zo werd geschiedenis in het lager onderwijs onderwezen in de vorm van verhalen en mythen,
die tot doel hadden een identificatie op te bouwen met eerst het betreffende kroonland, dan
met de dynastie en vervolgens met de Monarchie als geheel, maar ook met de specifieke
nationale cultuur. Dat laatste stuitte echter op problemen wanneer het zwaartepunt van die
cultuur buiten de Monarchie lag, zoals bij Italianen en bij Austro-Duitsers. Toch was het
Oostenrijkse onderwijs opmerkelijk tolerant wanneer het ging om nationale, Tsjechische,
Slavische geschiedenis en mythen, althans voor zover die niet in conflict kwamen met
Habsburgse mythen. Lokale feiten en legenden werden geïncorporeerd in een deels op feiten,
deels op mythen gebaseerd Habsburgs geschiedverhaal. Zelfs gebeurde dat wanneer het
betreffende gebied nog maar sinds kort deel van het Rijk uitmaakte, zoals Salzburg of Krakau.
Zo werd in Tsjechische lesboeken de Boheemse geschiedenis vrij uitgebreid behandeld tot in
de vijftiende eeuw. Daarna gaat het verhaal plotseling over op Oostenrijkse geschiedenis, dus
geen Hus, geen Praagse defenestratie en de slag op de Witte Berg uitsluitend gezien vanuit
een contrareformatorisch, Habsburgs gezichtspunt. In Italiaanse lesboeken werd op geen
enkele manier het Risorgimento aan de orde gesteld en het Koninkrijk Italië bestond niet op
school299.
In het middelbaar onderwijs was de geschiedenisles meer direct gericht op de Habsburgse
staat en op monarchaal patriottisme. Voor zover relevant hoorde daar wel enige historische
kennis van het eigen kroonland bij, maar een identificatie met nationaal bewustzijn werd zo
veel mogelijk vermeden. Patriottisme werd, merkwaardig genoeg, aangekweekt voor de
gehele Monarchie, Cis-, zowel als Transleithanië, ook na 1867. Ook de term Vaterland gold
de hele Monarchie. In ieder geval hield de staat het lesmateriaal voor de toekomstige elite
nauwlettend in de gaten, ondanks het feit dat de dagelijkse gang van zaken op school voor het
grootste deel aan de landsautoriteiten overgelaten werd300. Wat echter moeilijker te
achterhalen valt is hoe Tsjechische of Sloveense leraren de officiële lesstof interpreteerden
voor Tsjechische en Sloveense leerlingen.
Alles bij elkaar is het moeilijk in te schatten hoe succesvol dit onderwijs was. Enerzijds
hadden de belangrijkste nationalistische kopstukken veelal een Habsburgse gymnasiale
opleiding genoten, die kennelijk aan hun nationale overtuiging weinig afbreuk had gedaan en
waren gymnasia en universiteiten vaak kweekplaatsen van nationalistische agitatie.
Anderzijds functioneerde het overgrote deel van de intelligentsia als goede burgers binnen de
bestaande orde. In vergelijking tot Rijksduitse middelbare scholen, waar vaak een ongeremd
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integraal nationalisme werd gepropageerd, waren Oostenrijkse gymnasia meestal toleranter en
veel meer open voor invloeden van buiten de eigen natie. Als zodanig was het onderwijs een
integrerende factor en nergens kwam dat aspect beter naar voren dan in die Weense scholen
en academies waar de kinderen van een multinationale elite werden opgeleid
Traditie en inertie.
Dan was er vanzelfsprekend het feit dat het rijk al zo`n vierhonderd jaar bestond en dat de
meeste volkeren sinds mensenheugenis nooit deel hadden uitgemaakt van een eigen staatkundige entiteit. Dat gold weliswaar niet voor (Pools)-Galicië, noch voor de Italiaanse provincies
Lombardije en Venetia, die pas in de late achttiende, repectievelijk in de vroege negentiende
eeuw onderdeel van de Monarchie waren geworden, maar in ieder geval vormden traditie en
dynastieke trouw de belangrijkste factoren die de vele bevolkingsgroepen met elkaar en het
rijk met de samenleving verbonden. Toch bleef de inertie van een premoderne massa
waarschijnlijk de belangrijkste factor die de Monarchie overeind hield, hoewel zo`n
onverschillige niet-betrokkenheid niemand aan wat dan ook bond. Maar van traditie en
dynastieke trouw als bindende elementen gingen in een snel veranderende samenleving
volstrekt onvoldoende actieve impulsen uit. Elders in Europa werden die impulsen gevonden
in nationalisme of staatspatriottisme, maar waar het eerste voor een multinationaal rijk geen
optie was, daar werd het tweede nooit ontwikkeld.
* Staatspatriottisme301.
Globaal bezien was de oorsprong van de Habsburgse Monarchie niet zo verschillend van die
van de meeste andere Europese staten. Waar echter elders in West-Europa al lange tijd krachten aanwezig waren die in zekere mate een culturele uniformiteit oplegden aan de bevolking,
daar ontbraken die krachten vrijwel geheel in de Habsburgse landen. De West-Europese
staten, inclusief Duitsland, konden de golf van de modernisering, van industrialisering en
urbanisatie en de ontwrichting die zij met zich mee bracht, tegemoet treden als natiestaten,
waarvan de overgrote meerderheid van de bevolking geacht werd een gemeenschappelijke
cultuur, en in sommige gevallen zelfs een gemeenschappelijke etnische achtergrond te
bezitten. Die gemeenschappelijke etnische achtergrond berustte weliswaar op fictie en de
gemeenschappelijke cultuur bleef nog lang beperkt tot een relatief dunne bovenlaag, maar in
toenemende mate ging de bevolking zich er toch mee identificeren. En dat succes was op zich
weer een gevolg van de modernisering die om nieuwe identiteiten vroeg. Nationale identificatie, aanvankelijk binnen een elite, later de gehele bevolking omvattend, verbond de samenleving met de staat en daar waar verscheidene nationale groeperingen bestonden (als in het
Verenigd Koninkrijk, in België of in Zwitserland, maar ook in Frankrijk) zorgde een gerichte
propaganda tezamen met democratische ontwikkelingen, economische voorspoed, al dan niet
in combinatie met vijandbeelden voor een effectief staatspatriottisme en een mobilisatie van
de samenleving ten gunste van de staat. Dit lag anders in de Dubbelmonarchie, die de
moderniseringsgolf moest trotseren als multi-etnisch rijk, waar bovendien de onderdanen
bestuurd werden in het belang van een overheersende natie, respectievelijk in het belang van
een overheersende dynastie. Pogingen om zo`n staatspatriottisme te creëren werden in de

119
Habsburgse landen niet erg consequent ter hand genomen, vaak zelfs tegengegaan en zij
liepen steeds op niets uit. Hoe is dat te verklaren?
Ongetwijfeld was de meest traumatische gebeurtenis voor het Huis Habsburg in de achttiende
eeuw het verlies van Silezië in 1740. Al daarvoor had de Pragmatieke Sanctie302 duidelijk
gemaakt dat de Habsburgse landen – althans door de dynastie – als één en ondeelbaar beschouwd werden en niet meer als uitsluitend een onsamenhangende verzameling van uiteenlopende gebieden, die apart verkocht, geruild of anderszins verkwanseld konden worden. Maar
het was het verlies van het volledig Duitstalige en economisch zo belangrijke Silezië aan Pruisen dat een scherpe reactie uitlokte, met als gevolg een tot dan toe ongekende centralisatie en
een overgang van een imperiale dynastie naar een meer staatsgebonden bestuursstructuur naar
Pruisisch voorbeeld303. Wilde Oostenrijk zijn plaats onder de grote mogendheden behouden
dan moest het zich wel omvormen tot een moderne staat. Het waren Maria Theresia met haar
ministers Wenzel Kaunitz en Friedrich Haugwitz en later Joseph II, die deze metamorfose,
eerst met de nodige voorzichtigheid, maar dan, na 1780, met ongekende felheid doorvoerden.
Tijdens de regeerperiode van Joseph II vonden de meest radicale en verlichte hervormingen
plaats en werden de Erflanden, op niet altijd even doordachte wijze, in bestuurlijke zin
opgestoten in de vaart der volkeren. Waar in eerste instantie de periferie buiten schot gebleven
was en de Kerk waar mogelijk ontzien was, daar werden nu de gevestigde privileges van adel
en Kerk op niets ontziende wijze aangepakt. Protestanten en joden kregen dezelfde rechten als
de katholieke meerderheid, de censuur werd versoepeld, de horigheid afgeschaft en de
bureaucratie werd sterk uitgebreid ten koste van de adel en de kerk. Handel en nijverheid
werden bevorderd, het onderwijs gemoderniseerd, kloosters en kerkelijke instellingen werden
naar de nieuwste verlichte inzichten ten nutte van de gemeenschap onteigend. En deze
maatregelen golden in alle delen van het rijk, ook in de gebieden die onder Maria Theresia de
dans ontsprongen waren zoals de Nederlanden en vooral Hongarije. Zo werd Latijn als
feodale bestuurstaal in Hongarije vervangen door Duits, niet uit imperialistische, maar uit
zuiver praktische overwegingen304.
Veel van deze maatregelen werden genomen vanuit oprecht verlichte ideeën en vertoonden
soms zelfs enige overeenkomst met de beroemde regels uit de preambule van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring305, maar de uiteindelijke bedoeling van een sterke, uniforme
staat was zeker geen volkssoevereiniteit, maar veeleer een middel om meer en effectiever
belasting te heffen en om daarmee een groter staand leger te onderhouden, dat op zijn beurt
weer de eer en het prestige van de dynastie zou schragen en om uiteindelijk het verlies van
Silezië ongedaan te maken of althans te compenseren. De relatie met het Heilige Roomse Keizerrijk kwam onder sterke druk te staan waardoor de conservatieve, pro-Habsburgse krachten
in de vele kleine staatjes vervreemdden van de dynastie. Verloren oorlogen en een onfortuinlijke buitenlandse politiek, het mislukken van de poging om de veraf gelegen Zuidelijke Nederlanden te ruilen voor Beieren (op zich al duidelijk in strijd met de Pragmatieke Sanctie),
waren niet bevorderlijk voor de Habsburgse legitimiteit, laat staan voor eer en prestige van de
dynastie. Maar het was vooral de scherpe reactie van de conservatieve en klerikale krachten,
niet alleen in de centrale Opper- en Neder-Oostenrijkse gebieden en in Bohemen-Moravië,
maar ook in de Nederlanden, in Hongarije en in Galicië, die de revolutie-van-boven deed
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mislukken. Joseph II had nauwelijks een machtsbasis om zijn verlichte ideeën te realiseren en
in Centraal-Europa bleek het vooralsnog niet mogelijk om tegen de belangen van de gevestigde elite van adel en Kerk in te regeren. Goethe, die toch al niet van nieuwlichterij beschuldigd
kon worden, stelde dat de ideeën van de keizer:
“...einen naturhaften sozialen Wesensunterschied zwischen hoch und niedrig
[verneinen], sie werfen die äußere Form geflissentlich weg, stellen die Maxime auf
daß ein Regent nichts als der erste Staatsdiener sei, und so geht diese Sinnesart weiter
bis der König von Frankreich sich selbst für einen Mißbrauch hält.”306
Josephs opvolger, Leopold II, was mogelijk de meest liberale vorst die de Habsburgse
dynastie ooit heeft voortgebracht. Hij stond positief ten opzichte van de ideeën, die in 1789 in
Frankrijk gerealiseerd werden. Zo meende hij dat het meest wezenlijke doel van een regering
het welzijn van haar burgers moest zijn en dat een vorst die daar niet naar handelt zijn positie
niet waard is307. Jammer genoeg regeerde Leopold maar twee jaar, maar in die tijd redde hij
de Monarchie door vrede te sluiten met het Osmaanse Rijk, zich met de Hongaren te
verzoenen en de Habsburgse macht in de Nederlanden (tijdelijk) te herstellen. De
hervormingen die in de tweede helft van de achttiende eeuw gerealiseerd werden, maakten de
Monarchie tot een voor die tijd moderne politieke entiteit. Leopolds opvolgers echter, waren
diep onder de indruk van de regicide van 1793 en ontwikkelden een panische angst voor
revolutie en voor alles wat zij ook maar enigszins daarmee verbonden meenden.
Volkssoevereiniteit en democratie waren als vanzelfsprekend uit den boze, maar ook
nationaal gevoel, patriottisme, de trias politica, liberalisme en liberaliteit, kortom vrijwel alle
ideeën met bestuurlijke consequenties die ontleend konden worden aan de Verlichting of de
Romantiek, werden bestreden en onderdrukt. Zo werd ook het idee van de eenheidsstaat
voorlopig opgegeven en het proces van staatsvorming onderbroken. Hongarije kreeg weer
zelfbestuur, en een eigen constitutie, Duits werd er als bestuurstaal opnieuw door Latijn
vervangen en de koninklijke macht werd door een stadhouder in Boeda uitgeoefend en niet
meer in Wenen. In Hongarije leidde de reactie op de staatsideeën van Joseph II tot de creatie
van een Magyaarse cultuurtaal en, althans onder de locale adel, tot een beginnend nationaal
besef, terwijl elders de grondslag werd gelegd voor de Obrigkeitsstaat, maar niet voor het
ontstaan van enigerlei vorm van staatspatriottisme 308.
Terwijl de Franse Revolutie in de gebieden onder haar bereik een nieuw staatkundig elan tot
gevolg had, dat niet alleen de rechtsstaat introduceerde, maar ook de notie dat staatsbelang en
dynastieke interessen niet noodzakelijkerwijs identiek zijn, daar leidde zij elders - en de Habsburgse landen zijn daarvan een goed voorbeeld - tot een reactie die iedere hervorming in moderne zin juist in de kiem smoorde309. Het nationale sentiment, dat in de Duitse landen was
ontstaan in de nasleep van de revolutionaire en napoleontische oorlogen, beoogde een vereniging van alle Duitse landen, was patriottisch, revolutionair en richtte zich tegen de vorstelijke
macht. Waar de dynastie ter discussie stond kon de vorst zich niet langer zien als eerste
dienaar van de staat, maar alleen nog als die staat zelf. Tot het midden van de negentiende
eeuw waren de Habsburgers met Pruisen, de overige Duitse vorsten en Rusland verbonden in
een belangengemeenschap om dat revolutionaire gevaar voor de eigen positie te keren. Pas
toen de wens tot nationale eenheid sterker bleek dan het liberale sentiment slaagde Bismarck
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erin om de revolutionaire angel uit het liberalisme te verwijderen en tezamen met zijn
voormalige tegenstanders de Duitse eenheid op zijn voorwaarden te realiseren.
Voor de Habsburgse landen had de Franse Revolutie tot gevolg dat iedere identificatie van de
bevolking, niet alleen met de natie, maar ook met de staat plaats moest maken voor een
uitsluitende loyaliteit aan de dynastie. Staatspatriottisme, voor zover dat de traditionele trouw
aan de vorst te boven ging, werd als revolutionair en daarmee als een gevaar voor de dynastie
gezien en een gemeenschappelijk vaderland werd niet beoogd. Zo verving keizer Franz I in
zijn Aufruf uit 1813, eigenhandig het woord Vaterland door Kaiser, “...aus dem sicheren
Instinkt, daß hier die innere Bindung an ein Gemeinwesen intendiert werde, dem auch der
Kaiser als Staatsorgan eingeordnet werde könnte” 310.
Het door Joseph II opgerichte Hof- und Nationaltheater werd omgedoopt in k.k. HofBurgtheater, omdat de term national verkeerde associaties zou oproepen. Later, toen tijdens
de Deense veldtocht van 1864 in een legerorder de zinsnede voorkwam: “Soldaten, das
Vaterland blickt stolz auf Euch, ihr tapferen Söhne”, ontlokte dat aan de bevelvoerende
commandant de opmerking: “Der österreichische Soldat hat kein Vaterland, der Soldat hat
nur einen allerhöchsten Kriegsherrn”311. Waar men elders (staats)patriottisme propageerde,
werd het in de Monarchie juist bestreden. En zo kon Eduard Bernstein op 17 februari 1882, na
een reis door de Monarchie, aan Friedrich Engels schrijven:
“Ich habe Österreicher aller Parteien kennengelernt, aber alle, mit denen ich sprach,
waren in einem Punkte sich gleich, im Mangel an Patriotismus”312.
Zelfs in die Austro-Duitse kringen die zichzelf als kern van het Rijk beschouwden en voor
wie het Oostenrijk-idee als vanzelfsprekend gold, was de identificatie met de staat en met de
Monarchie er altijd een die gedeeld moest worden met dat andere Duitse Rijk. Zo maakte
Josef Redlich, naar aanleiding van de Duitse overwinning in de slag bij Tannenberg, op 1
september 1914 de volgende dagboekaantekening:
"Mich beschlich bei aller Freude über dieses neue Zeugnis deutscher Kraft und
Heldentums ein Gefühl des Jammers, als Deutscher doch nicht diesem Reiche
Untertan zu sein"313.
De afwezigheid van staatspatriottisme gold in ieder geval voor Cisleithanië en voor de
Monarchie als geheel; in Hongarije kwam wel een soort nationale staat tot stand, die dan ook
in 1867 als zodanig – zij het nolens volens – door de keizer-koning werd erkend. Met dien
verstande echter, dat patriottisme en nationalisme daar voorlopig beperkt bleven tot een
adellijke Magyaarse elite, die in de loop van de negentiende eeuw werd aangevuld door een
kleine – grotendeels geassimileerde – bourgeois bovenlaag. Aanvankelijk was Duits de
lingua franca voor allen die konden lezen en schrijven (en dat waren er maar weinigen), maar
na de mislukte poging om het Latijn als bestuurstaal door het Duits te vervangen, werd het
Magyaars tot cultuurtaal omgevormd. In 1825 hield Stephan Széchenyi – de belangrijkste
promotor van de nieuwe nationale idee en degene die onder andere de bekende kettingbrug
tussen Boeda en Pest liet bouwen – in de magnatenvergadering voor het eerst een rede in de
nieuwe taal, die hij eerst kort daarvoor zelf had moeten leren. Men kan zich afvragen in
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hoeverre hij door zijn toehoorders werd begrepen. In de volgende jaren kwam er op instigatie
van dezelfde Széchenyi een Hongaars nationaal theater tot stand, een academie en een
agrarische vereniging. Het Hongaars verving al snel het Duits als medium voor de adel en de
ontwikkelde burgerij, waardoor de kloof tussen de beide rijksdelen benadrukt werd. In 1844
werd Latijn als bestuurstaal vervangen door Hongaars, waardoor de Duitstalige ambtenaren,
die door hun gymnasiale opleiding wel Latijn, maar geen Hongaars spraken, door Magyaren
vervangen moesten worden314. Een op taal gebaseerd nationalisme werd sterk gepropageerd
en uitte zich in de eerste plaats door alle leden van minderheden in de Magyaarse natie op te
nemen voor zover zij bereid waren zich te assimileren. Vanzelfsprekend betekende dit dat
grote delen van de bevolking als het ware buiten de natie stonden, toch was van een actieve
oppositie tegen de assimilatiepolitiek nauwelijks sprake. Alleen in Kroatië-Slavonië, waarvoor een apart statuut bestond sinds 1868, werd de Magyaarse opperheerschappij niet zonder
meer erkend. Het waren dan ook de Kroaten die een belangrijk aandeel hadden gehad in het
onderdrukken van de Hongaarse opstand van 1849. Maar meer nog dan tegen hun ondergeschikte positie binnen het Hongaarse koninkrijk richtten de Kroatische grieven zich tegen
de Ausgleich, die hen gescheiden hield van hun landgenoten in Dalmatië (dat tot Cisleithanië
behoorde) en Bosnië-Herzegovina en waardoor hun invloed binnen de Monarchie versplinterd was. Het vrijwel ontbreken van oppositie in Noord- en Oost-Hongarije lag deels aan het
feit dat de daar wonende Slowaken en Roemenen nauwelijks in het parlement in Boedapest
vertegenwoordigd waren, maar in essentie ging het om de rurale, premoderne omstandigheden waarin de bevolking leefde en die haar vooralsnog niet ontvankelijk maakten voor
moderne ideeën van nationalisme, socialisme of democratie. Bovendien was er de uitlaatklep
van de assimilatie, waardoor men zich aan die omstandigheden kon onttrekken. Ook onder de
sterk verspreid levende Duitstalige minderheid van Hongarije, die evenmin als zodanig in de
politieke besluitvorming was betrokken, werd de Magyaarse heerschappij, noch haar
assimilatiepolitiek actief ter discussie gesteld.
* De Österreichische Staatsidee.
Terwijl de Magyaarse politieke elite haar uiterste best deed om de Hongaarse staat een
duidelijk nationaal en Magyaars karakter te geven, was de Oostenrijkse staatsidee anationaal.
Het Habsburgse ideaal bleef, als onder Maria Theresia en Joseph II, een gecentraliseerde
eenheidsstaat onder een Duitstalige dynastie en ondersteund door een Duitstalige bureaucratie
en legerleiding. Dat Duitse element kwam echter niet voort uit nationalistische gevoelens,
maar eerder uit praktische overwegingen. Dat neemt echter niet weg dat zowel de keizer zelf,
het hof en de hoge adel, als de bureaucratische elite en de legerleiding, zich onafhankelijk van
hun etnische afkomst, verbonden achtten met de Duitse Kulturnation. Bijgevolg had de top
van de gecentraliseerde staat een onmiskenbaar Duits karakter, dat moeilijk in
overeenstemming te brengen was met de multinationale realiteit van de Monarchie315.
Enerzijds stond de dynastie samen met haar bestuursmechanismen boven alle nationale en
etnische verdeeldheid en was zij de beschermster van minderheden, anderzijds was zij
onmiskenbaar verbonden met slechts één van die nationaliteiten, die bovendien op grond van
haar Besitzstand en vermeende superieure beschaving een voorrangspositie claimde. Na de
invoering van het neo-absolutisme had Franz Joseph een anationaal karakter willen geven aan
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zijn Rijk316. Als iedereen voor de wet gelijke rechten had, wat kon dan nog het belang van
nationale groepsrechten zijn? Dit in feite liberale idee faalde al vanaf het begin en kwam
steeds meer onder druk te staan naar mate nationale identificatie sterker werd317. Het
Oostenrijkse staatsidee was niet helemaal zonder aanhang, maar die bleef beperkt tot de hoge
adel, de hogere geledingen van de staatsbureaucratie, het officierscorps van de strijdmacht, de
Duitstalige liberale haute-bourgeoisie en sommige minderheden, zoals de joden die
bescherming zochten tegen de hen omringende nationale groeperingen. Zolang massaal
etnisch zelfbewustzijn en nationale emancipatiedrang te verwaarlozen elementen vormden en
indien een overkoepelend staatspatriottisme, tezamen met een democratische staatsregeling de
vele etnische groeperingen onderling had verbonden, zouden ook andere, niet-Duitstalige
groeperingen zich hierbij hebben kunnen aansluiten en gezamenlijk zouden zij de staatsidee
ruggengraat gegeven hebben. Maar die voorwaarden waren niet aanwezig.
Het ideaal van de Oostenrijkse staatsidee vertoont – afgezien van duidelijke verschillen –
enige overeenkomst met de feitelijke situatie in de Verenigde Staten. Zo stond de positie van
de Engelse taal en de maatschappelijke superioriteit van de blanke Angelsaksische
bevolkingsgroep in de Verenigde Staten tot in de jaren vijftig nauwelijks ter discussie, zelfs
niet toen die WASP’s allang een minderheid waren geworden. Partijvorming op etnische
grondslag vond daar nooit plaats en onderwijs in het Italiaans, Pools of Duits werd als
onproduktief van de hand gewezen. Emancipatie werd als persoonlijk ideaal ervaren en kon
alleen bereikt worden door zo volledig mogelijke assimilatie. Identiteit werd in de
democratische grondwet en in Amerikaans patriottisme gevonden en slechts in geringe mate
in nationale afkomst. Al deze elementen zou de Habsburgse elite graag hebben willen
realiseren in Oostenrijk. Alleen de zwarte bevolkingsgroep in Amerika had goede redenen
zich buitengesloten te voelen en ontwikkelde een eigen identiteit, maar bleef niettemin steeds
binnen de staatkundige realiteit van de Verenigde Staten. Pas in de tweede helft van de
twintigste eeuw veranderde dat beeld, toen ontstond een veel sterkere onderlinge
groepsverbondenheid van hispanics, van joden, van asiatics, van ‘native’- en afro-Americans
en kwam de idee naar voren dat de Amerikaanse democratie eerder zou toebehoren aan
groepen dan aan onafhankelijke individuen.
Die Amerikaanse realiteit van voor 1950 vertoonde ook enige overeenkomst met het liberale
droombeeld dat de Magyaarse elite voor ogen stond. Aan niet-Magyaren werd een
parlementaire rechtsstaat geboden met gelijke rechten voor ieder individu, als tegenprestatie
werd echter verregaande assimilatie vereist en erkenning van het Magyaarse karakter van de
staat. Maar ook de verschillen springen in het oog. De Magyaarse staat was egalitair noch
democratisch, de minderheden waren sterker geografisch geconcentreerd en konden aanspraak maken op dezelfde historische rechten als de Magyaren. Etnische conflicten echter,
kwamen binnen de rurale samenleving nauwelijks voor. Wanneer er al conflicten waren, dan
hadden die een sociaal-economische achtergrond en die vonden dan meestal plaats in Boedapest of in het relatief welvarende gebied tussen Donau en Theiss, waar uitsluitend Magyaren
woonden. Het was in Boedapest en in de kleine steden van Noord-Hongarije waar assimilatie
het omvangrijkst was. Daar moesten nieuwkomers van het platteland zich om economische
redenen wel aanpassen aan de Magyaarse meerderheid. In Amerika tenslotte, lag the old

124
country ver weg en maakte het nooit culturele of staatkundige aanspraken op Amerikaans
gebied. (Québec, in Canada, vormt daarop een uitzondering; daar woonde de Franstalige
minderheid als compacte eenheid bijeen en ontstond, mede door Franse culturele invloed, wel
een afscheidingsbeweging). Hongarije werd omgeven door Roemenië, Italië en Servië, die
uiteindelijk wel aanspraken maakten op zijn gebied en die aanspraken, in 1919, gewapenderhand realiseerden.
Terwijl Hongarije trekken begon te krijgen van een natiestaat-in-wording, vond aan de
overzijde van de Leitha het tegenovergestelde plaats. De Oostenrijkse staatsidee was
contraproductief omdat die de Duitse en de niet-Duitse elementen juist van elkaar vervreemdde. Het ontbreken van staatspatriottisme, het falen van het neo-absolutisme en later
van de parlementaire democratie, gaven bij een gelijktijdig optreden van de sociale aardverschuiving als gevolg van de modernisering en de ontworteling die daarmee gepaard ging,
ruim baan aan een nationalisme dat – althans in de meest ontwikkelde delen van het rijk – het
sociale en staatkundige vacuüm opvulde. Pogingen om in de tweede helft van de negentiende
eeuw een antwoord te vinden op de nationale uitdaging, kwamen niet of te laat en waren in de
alle gevallen onvoldoende.
De Amerikaanse historicus Solomon Wank citeert in dit verband zijn landgenoot Alexander
Motyl, die stelt dat voor een succesvolle integratie binnen een imperium of multinationale
staat het noodzakelijk is dat die staat een geografisch aaneengesloten geheel vormt - aan die
eis voldeed Cisleithanië – dat verder de relatieve machtspositie van de core elite aanzienlijk
sterker moet zijn dan die van perifere elites – en aan die eis voldeed de Duitse elite maar zeer
ten dele. Tenslotte zou de integratie plaats moeten vinden gedurende de opgang van zo`n
imperium, wanneer de centrale elite “still flush with victory” is en de perifere elite nog relatief
machteloos. Bovendien moeten externe bedreigingen minimaal zijn318. Aan die beide laatste
vereisten vol deed de Westelijke Rijkshelft al helemaal niet. Het is opmerkelijk, dat de
Magyaarse elite weliswaar niet optimaal, maar toch veel beter aan Motyls vereisten voldeed.
De Magyaren waren veel sterker, ontwikkelder en moderner dan hun minderheden (de Duitse
uitgezonderd), zij hadden hun staat door een klinkende, diplomatieke overwinning op hun
vorst verkregen en konden die naar eigen goeddunken inrichten. Met de afwezigheid van
externe bedreigingen bleek het uiteindelijk minder goed gesteld.
Traditioneel berustte de macht van de Habsburgse Monarchie op een samengaan van belangen
van de dynastie, de aristocratische elite en de Kerk. Wanneer die belangengemeenschap werd
verbroken, zoals gebeurde in de jaren rond 1790, wankelde het rijk. De opvolgers van Joseph
II wisten het traditionele evenwicht te herstellen en - na aanvankelijke nederlagen - de
Napoleontische oorlogen als de grote overwinnaars en als machtigste mogendheid van het
continent te beëindigen. Maar de revolutiefobie liet niet toe de veranderde omstandigheden
van na 1815 te benutten om de staatkundige vernieuwingen uit de voorafgaande eeuw te
hervatten. De emancipatie van eerst de liberale bourgeoisie, dan van steeds meer nieuwe
maatschappelijke groeperingen, stelden het monopolie van de traditionele
belangengemeenschap ter discussie. Pas na de Revolutie van 1848 werd een gecentraliseerde
staat gerealiseerd, maar de liberale bourgeoisie juichte, in meerderheid, wel de eenheidsstaat
toe, maar niet het neo-absolutistische karakter daarvan, terwijl de traditionele Hongaarse adel
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zowel anticentralistisch, als anti-absolutistisch was. De nederlagen van 1859 en 1866, het
verlies van Lombardije en Venetië en het falen van het neo-absolutisme, dwongen Franz
Joseph zowel een parlementair stelsel te aanvaarden, als een vorm van decentralisatie. Het
resultaat was een liberaal oligarchisch Hongarije en een liberaal quasi-democratisch Cisleithanië.
* Kaisertreue en apathie.
Het enige werkelijk effectieve bindmiddel, dat de Monarchie en haar bevolking tezamen
hield was de vrijwillig aanvaarde loyaliteit aan de keizer-koning en aan diens huis, de
Kaisertreue (királyhüség in het Hongaars), die als sentiment ondersteund werd door de
bureaucratie als de bestuurlijke belichaming van de dynastie en door het leger om, in geval
van nood, die trouw af te dwingen waar de loyaliteit te kort mocht schieten. Zelfs de
nationalistische massabewegingen verklaarden zich kaisertreu, hoewel die loyaliteit vaak
meer opportunistisch was dan gemeend. Wanneer men zou stellen niet-kaisertreu te zijn
werden alle mogelijkheden tot het realiseren van politieke, of andere doelen geblokkeerd.
Wilde men iets bereiken, dan was een althans met de mond beleden gezagsgetrouwheid een
absoluut vereiste. Zelfs de meest extreme Magyaarse nationalisten stelden de positie van de
koning niet ter discussie. Alle banden met Oostenrijk konden worden verbroken, maar de
personele unie was zelfs voor hen een gegeven. Tsjechische nationalisten hadden een veel
geringere binding met de dynastie, maar gaven voor de vorm regelmatig blijk van een althans
met de mond beleden Kaisertreue. Onder de brede massa bleven anhankelijkheidsbetuigingen
de norm, maar vanaf de jaren 1890 werd een anti-Habsburgse ondertoon steeds duidelijker
waarneembaar bij politieke protesten319. De keizer was echter apostolisch vorst en daardoor
bezat de dynastieke trouw ook sacrale aspecten, die ter versterking van de Kaisertreue konden
worden ingezet. Ter gelegenheid van het vijftigjarige regeringsjubileum in 1898 werd de
Regierungsjubiläumskirche (aan het huidige Mexikoplatz) in Wenen gebouwd. In de oorspronkelijke uitvoering waren achttien zijkapellen voorzien, elk gewijd aan de beschermheilige van een van de volkeren waaruit de Monarchie was samengesteld. Het geheel zou de
eendracht van de Habsburgse volkeren symboliseren, maar is tevens een goed voorbeeld van
de sacralisering van de politiek, ofwel van de politisering van het sacrale320.
De Polen dankten hun autonomie en hun hegemoniale positie in Galicië aan de keizer. Hun
trouw – althans die van de adel – was vanzelfsprekend, maar niettemin ging de voorkeur van
de meeste Polen uit naar een verenigd Polen buiten de Monarchie.
Maar ook in de premoderne, achtergebleven landsdelen was de dynastieke loyaliteit vaak van
kwestieuze kwaliteit. In feite werd in die gebieden de politieke stabiliteit meer gewaarborgd
door een onverschillige niet-betrokkenheid, dan door warme gevoelens voor de Apostolische
Majesteit. In februari 1912 stelde de Britse viceconsul in Ragusa (Dubrovnik), W. LucasShadwell, een betrouwbare diplomaat, die welwillend stond ten opzichte van de Dubbelmonarchie, het zo:
"The bulk of the population is anti-dynastic, because it looks upon the dynasty as
being anti-Slav and as an essential part of the present regime. The feeling toward the
Emperor is one of complete indifference; he is looked upon as a German with German
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sentiments and as being completely out of touch and sympathy with his Slav subjects.
[However]…the peasants are too poor and too ignorant to be dangerous. The average
Dalmatian has neither the enterprise nor the grit necessary to make him dangerous
321
".
Dynastieke trouw mocht dan minder algemeen en vaak van mindere kwaliteit zijn dan
officieel werd aangenomen, het was niettemin het enige werkelijke bindmiddel dat de
bevolking met de staat verbond. Als zodanig werd de Kaisertreue in de negentiende eeuw
zorgvuldig gecultiveerd en gepropageerd in het onderwijs, in het leger, binnen de bureaucratie
en in de kerk. In tegenstelling tot Frankrijk, waar in de Marseillaise “l`amour sacré de la
patrie” werd bezongen en de burgers werden opgeroepen hun vrijheden te verdedigen, of tot
Engeland, waar William Blake gewapenderhand een utopisch Jeruzalem wilde stichten “in
Englands green and pleasant land”, daar werd tezelfdertijd in Oostenrijk een al even bezielende melodie gebruikt voor de wens “Gott erhalte Franz, den Kaiser...”. De emotionele
betekenis van deze Kaiserhymne beriep zich duidelijk op andere waarden dan zowel haar
Franse als Engelse tegenhangers.
Voor zover en voor zolang Oostenrijk-Hongarije een premoderne samenleving bleef, voldeed
dit veel traditionelere dynastieke sentiment als bindmiddel tussen de samenleving als geheel
en de Monarchie. Het creëerde nauwelijks cohesie tussen de volkeren van het rijk onderling,
maar dat laatste was in een premoderne samenleving ook nauwelijks van belang. Integendeel
zelfs, het stelde de vorst in staat persoonlijk als verbindende kracht op te treden, nationale
groeperingen en hun belangen tegen elkaar uit te spelen en alle oppositie verdeeld te houden.
Maar de moderniteit, die na 1880 in de meest ontwikkelde delen van het rijk de traditionele
samenleving verving, vereiste nu juist onderlinge banden op lagere niveaus. Waar die banden
ontstonden in de vorm van nationalisme, klassenbewustzijn, democratie, moderne partijvorming, antisemitisme en zionisme, daar tastten zij de traditionele Kaisertreue, als enig werkelijk bindmiddel tussen samenleving en staat, juist aan. Staatspatriottisme was nooit van de
grond gekomen en relevante federale oplossingen – die zo`n sentiment hadden kunnen
bevorderen – liepen op niets uit, terwijl een liberale eenheidsstaat in Hongarije wel, maar in
Cisleithanië nooit tot stand kwam. De Monarchie werd nooit een eenheid, maar bleef een
Kompositstaat, een samengesprokkelde verzameling van koninkrijken en landen, zoals de
officiële naam van Cisleithanië aangaf, en die vaak ook nog intern verdeeld waren. Onderling
verbindende factoren tussen de verschillende rijksdelen, tussen de verschillende nationaliteiten en zelfs binnen de verschillende taalgemeenschappen ontbraken322. In Praag, bijvoorbeeld, waar de Duitstalige minderheid rond 1910 niet meer dan 5% van de bevolking uitmaakte, waren alle culturele evenementen streng naar taal gescheiden en dat gold zelfs voor
sportieve ontmoetingen. Zo speelde de Deutsche Fußball Club wel vriendschappelijke
wedstrijden met buitenlandse teams, maar kwam nooit uit tegen Tsjechische clubs als Slava of
Sparta, hoewel hun sportvelden vlak naast elkaar lagen323. Salzburg, dat pas na de Napoleontische oorlogen Habsburgs werd, lag in een ander land, had een ander verleden en voelde zich
nauwelijks verbonden met Linz (dat al sinds jaar en dag deel uitmaakte van de Monarchie) en
hoewel in Wenen grote opwinding ontstond naar aanleiding van de vermeende aantasting van
rechten van de Duitse bevolking in Bohemen, vormde de relatieve rechteloosheid van de
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Duitse bevolkingsgroep in het nabijgelegen Burgenland of in Preßburg (Bratislava) – beide in
Transleithanië – geen enkel punt van discussie. Tsjechen in Bohemen reageerden op soortgelijke problemen anders dan hun taalgenoten in Moravië (waarmee wel een Ausgleich tot
stand kwam) en waren nauwelijks geïnteresseerd in het lot van Slowaken en al helemaal niet
in dat van Roethenen of Kroaten. Pan-Slavische solidariteit beperkte zich, evenals panGermaanse saamhorigheid, tot een selecte naaste omgeving.
Van Sigmund Freud is de uitspraak bekend dat hij in 1914 “mit all seinem Libido” met de
Dubbelmonarchie verbonden was. Maar dat was in de zomer van dat jaar niet zo heel opmerkelijk, zelfs der brave Soldat Schwejk meldde zich toen als oorlogsvrijwilliger (in de verwachting overigens, afgekeurd te worden). Elders in de literatuur zijn slechts sporadisch
voorbeelden te vinden van een, dan meestal nog vrij vaag, patriottisme. Zo bijvoorbeeld bij
Ferdinand von Saar (in zijn novelle Vae Victis) en – maar dan als nostalgische herinnering –
bij Stefan Zweig en Joseph Roth. Robert Musil had daarentegen een ironisch-kritische, maar
toch liefdevolle terugblik op zijn Kakanien en Karl Kraus een eerder cynische, terwijl Kafka`s
contemporaine kritiek de grenzen van de Monarchie verre oversteeg. Terwijl de nostalgische
literatuur van na 1918 vol staat van bange voorgevoelens over de – dan al werkelijkheid
geworden – toekomst van de Dubbelmonarchie, is daar bij geschriften van voor de Wereldoorlog weinig te merken. Onheilsverwachtingen speelden nauwelijks een rol en wanneer er al
geduid werd op het mogelijke verdwijnen van de Monarchie - als bij Karl Kraus - dan werd
dat niet au serieux genomen324.
Opmerkelijk is dat niet. De Europese politieke situatie tussen 1870 en 1914 toonde, althans
voor de toenmalige bourgeoisie, een grote mate van schijnbare, stabiliteit en het was bijna
ondenkbaar dat een van de grote mogendheden uiteen zou vallen. Met uitzondering van Italië,
had geen van die mogendheden daar ook maar het minste belang bij. De erosie van de banden
die de staat bijeen hielden en de toenemende interne instabiliteit van de Monarchie waren
voor haar inwoners waarneembaar, maar de ernst ervan niet, en de uiteindelijke consequenties
waren evenmin te voorzien. Een Europa zonder Habsburgse Monarchie kon men zich in 1913
evenmin voorstellen als men zich in 1985, een wereld zonder Sovjet-Unie kon indenken. Dat
onvermogen weerspiegelde zich in de literatuur.
Duits-nationaal was de grote Austro-Duitse literatuur nergens, wel kosmopolitisch en als
zodanig stond zij positief ten opzichte van de veelvolkerenstaat. Maar van een duidelijk
Oostenrijks - laat staan van een Oostenrijks-Hongaars - staatspatriottisme was maar weinig te
bespeuren (met de mogelijke uitzondering van Saar). De Habsburgse mythe en dynastieke
trouw speelde nog wel een rol bij sommige oudere schrijvers, als Grillparzer (1791-1872),
maar niet in de latere rebelse omgeving van Jung Wien. Van warme, positieve gevoelens ten
opzichte van het inmiddels verloren rijk is pas sprake na 1918 en dan alleen bij Duitstaligen
als Musil, Roth, Zweig, Schnitzler en de late Hugo von Hofmannsthal en bij Hongaren Gyula
Szekfü, Sándor Márai en Miklós Bánffy325, niet bij Tsjechen als Jaroslav Hašek, die juist de
ridicule elementen van de oude Monarchie naar voren bracht. Equivalenten van patriottische
auteurs als Rudyard Kipling, Guy de Maupassant of Gabriele d`Annunzio kwamen in Wenen
of Duitstalig Praag niet voor. Voor zover er in de Duitstalige literatuur al een vaag soort van
staatspatriottisme bestond, was dat meestal van een soort dat zichzelf niet helemaal serieus
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nam, en dat was tevens zijn intellectuele charme. Als ideologie werd het in ieder geval nooit
ontwikkeld en bleef het sterk verbonden met, en vaak identiek aan de Kaisertreue. Dit gebrek
aan modern identiteitsbesef betekende echter ook, dat een Oostenrijks-Hongaarse Republiek
volstrekt ondenkbaar was. Zelfs de Austro-marxistische SDP kon zich zo`n staatsvorm niet
voorstellen en was kaisertreu bij gebrek aan beter.
Maar in Hongarije lagen de zaken anders. Daar kwam na 1867 wel een nationale staat tot
stand - zij het dat die staat vooral de Magyaarse elite aansprak - en in de Hongaarse literatuur
is de neerslag daarvan terug te vinden, temeer omdat taal de spil was waar omheen dat
nationalisme draaide. In tegenstelling tot Wenen en Praag waren veel Hongaarse auteurs
politiek geëngageerd en vervulden functies in parlement of regering. In werken van schrijvers
als Móricz Jókai (1825-1904), die nog actief had deelgenomen in de onafhankelijkheidsstrijd
van 1849 en mede daardoor als nationale coryfee gold, József Eötvös (1813-`71) een van de
founding fathers van de liberale rechtsstaat, of van de dichter János Aranyi (1817-`82) werd
het nationale verleden verheerlijkt en werd de Hongaarse realiteit voorgesteld als een
rozekleurig droombeeld van vermeende grandeur. Het lot van nationale minderheden speelde
in hun werken geen rol. Ondanks hun soms revolutionaire verleden vormde királyhüség (het
Hongaarse equivalent van Kaisertreue) een terugkerend element in hun werk326.
Voor iemand als Joseph Roth – van wie het citaat aan het begin van dit hoofdstuk afkomstig is
– riepen ideeën als Kaisertreue en het Oostenrijk-idee weldegelijk warme, emotionele
gevoelend op. Voor de grote massa waren die begrippen vaak echter meer uiterlijke schijn dan
emotioneel beleefd en wat het Oostenrijk-idee betreft zelfs bijna non-existent. Maar er waren
ook niet-emotionele overwegingen die een zekere mate van loyaliteit aan de dynastie – en
daarmee aan de staat – noodzakelijk, of althans wenselijk maakten. Voor de Monarchie
bestond geen werkelijk alternatief, door de Europese constellatie, zowel als door de
binnenlandse realiteit van Oostenrijk-Hongarije. Voor de meeste van haar inwoners was de
Dubbelmonarchie weliswaar niet ideaal, maar in ieder geval toch te prefereren boven haar
desintegratie. De nadelen van de Habsburgse Monarchie vielen in het niet in vergelijking tot
de voor de hand liggende alternatieven: een Grootduitsland voor Tsjechen en Slowaken,
tsaristisch-Russisch despotisme voor Polen, Roemenen en Magyaren, Italiaans irredentisme
voor Slovenen en Kroaten en pan-Slavisme voor Magyaren. Het bestaan van de Monarchie
was het minste kwaad en verdiende verre de voorkeur boven de onvrijheid, onzekerheid en
onderdrukking, die haar verdwijnen waarschijnlijk tot gevolg zou hebben. Maar alleen de
Monarchie als grote en sterke mogendheid gaf voldoende bescherming tegen die boze
buitenwereld. Voor een zwakke, machteloze Monarchie zou een alternatief gezocht moeten
worden.
* Franz Joseph: de verpersoonlijking van de Kaisertreue.
Door het vrijwel ontbreken van patriottisch besef bleef Kaisertreue, ook na de staatkundige
veranderingen van de liberale periode en de Ausgleich, de bepalende factor die de
Dubbelmonarchie bijeen hield en die haar bevolking met de staat – beter gezegd met de beide
staten – verbond. Door zijn lange regeringsperiode, van 1848 tot 1916, werd de persoon van
Franz Joseph, meer nog dan zijn functie of zijn huis, de belichaming van de idee van Kaiser-
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treue. Zozeer zelfs, dat men zich de Monarchie zonder deze vorst nauwelijks meer kon
voorstellen. In de loop van de jaren verwierf Franz Joseph zich een respect dat deels
voortkwam uit het feit dat hij het was die de Dubbelmonarchie bijeen hield, die boven de
partijen stond en die minderheden beschermde. Maar anderzijds ook uit angst voor de
voortschrijdende modernisering: door zijn conservatisme belichaamde hij de zekerheden van
de ‘goede oude tijd’. Ten slotte en zeker niet het minst, was het zijn persoonlijke tragiek, die
hem een charisma verleende waaraan het hem in zijn jonge jaren had ontbroken. In zijn latere
jaren werd hij een figuur als King Lear, door zijn persoonlijke tragiek. Daarbij kwam dat Franz
Joseph, zich ondanks zijn reactionaire voorkeur, steeds aan onvermijdelijke veranderingen wist
aan te passen, zonder echter ooit enig initiatief tot vernieuwing te nemen. Dat laatste kan hem
terecht verweten worden, maar het zorgde er wel voor dat hij zich – althans in zijn latere
periode – nooit echte vijanden maakte. Fortwursteln, doormodderen, was de term die de
Monarchie vanaf de periode Taaffe, rond de jaren 1880, kenschetste327. Franz Joseph was meer
een bestuurder met grote aandacht voor het kleinste detail, dan een regent. Met grote
voorzichtigheid paste hij op de winkel en hield de Monarchie tot aan zijn dood bijeen, maar die
voorzichtigheid belette hem tevens zijn rijk aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan te
passen, of initiatieven in die richting te ondersteunen. Zijn populariteit was zeker niet gebaseerd op successen, binnen- noch buitenlandse. Zijn enige succes was het neerslaan van de
Revolutie van 1848 en de onderwerping van Hongarije geweest en die droegen nu juist niet bij
aan zijn populariteit.
Na de plotselinge dood van zijn mentor, de extravagante, maar uiterst capabele minister-president Felix von Schwarzenberg in 1852, besloot de toen 21- jarige keizer het voorbeeld van
Lodewijk XIV te volgen en voortaan alleen te regeren. De gevolgen waren desastreus. Zijn
weifelende houding tijdens de Krimoorlog isoleerde de Monarchie door de breuk met haar
belangrijkste bondgenoot, Rusland, en verzwakte de Oostenrijkse positie dusdanig dat Pruisen
de belangrijkste macht in de Duitse landen kon worden, terwijl Piedmont de heerschappij van
de Habsburgers in Italië effectief kon betwisten. De daarop volgende confrontaties leidden tot
de nederlagen van 1859 en 1866, waarvoor Franz Joseph persoonlijk de politieke en - althans
in de Italiaanse veldtocht – ook de directe militaire verantwoordelijkheid droeg. Door beide
nederlagen, het verlies van de twee hoogst ontwikkelde provincies - Lombardije en Venetië en de teloorgang van de Habsburgse invloed in zowel Duitsland als Italië, werd de Monarchie
feitelijk een mogendheid van de tweede orde, die slechts de Balkan overhield om ‘eer en
status’ waar te maken. De Rijksduitse eenheid liet de Duitse bevolkingsgroep verweest en
gefrustreerd achter, op zoek naar een eigen identiteit, die pas zo`n honderd jaar later gevonden
zou worden. Franz Josephs absolutistische zelfvertrouwen werd door deze gebeurtenissen
zwaar op de proef gesteld. Hoewel constitutionalisme, liberalisme en burgerlijke cultuur hem
van huis uit vreemd waren - hij beschouwde zulke stromingen als revolutionair en als gevaar
voor dynastie en rijk - was het dit gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor hij zich pijnlijk
nauwkeurig hield aan de hem afgedwongen grondwettelijke realiteit. Niet uit overtuiging, maar
uit plichtsbesef328.
Franz Josephs regeerperiode duurde echter zo lang, dat de haatgevoelens van 1849 en de nederlagen van de jaren vijftig en zestig rond de eeuwwisseling, zo al niet vergeten dan toch aan rele-
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vantie sterk hadden ingeboet. De terechtstelling van zijn broer Maximiliaan in Mexico in 1867,
de zelfmoord van zijn enige zoon in 1889, de moordaanslag op de keizerin door een anarchist in
1898, het morganatische huwelijk van zijn neef Franz Ferdinand en ten slotte diens dood door
een moordaanslag in Sarajevo, veroorzaakten in brede kringen van de bevolking een gevoel van
medeleven en zij droegen bij aan het positieve beeld dat men zich van de inmiddels stokoude
vorst maakte.
De oude keizer was voor velen een rots in de branding van een parlementair systeem dat niet
functioneerde, van partijen die elkaar te vuur en te zwaard bestreden, van nationalisme en antisemitisme en van een samenleving waar oude zekerheden verloren dreigden te gaan voordat
nieuwe gevonden waren. De moderniteit werd door velen als bedreigend ervaren en de keizer
stond voor het goede van de oude tijd. Het wereldbeeld van de keizer was diametraal tegengesteld aan de realiteit van de vroege twintigste eeuw. Geboren in de periode-Metternich, had hij
zich nooit kunnen ontworstelen aan ideeën, die in het midden van de negentiende eeuw al
afgedaan hadden. Een tijdperk van machines, van massapartijen, van egalitarisme en algemeen
kiesrecht, van nationalisme en socialisme was hem vreemd. Toen het leger overwoog automobielen aan te schaffen, was hij daar tegen: zij zouden de paarden maar aan het schrikken maken Hij
paste niet in een tijdperk waar andere staten geleid werden door figuren als Woodrow Wilson,
Georges Clemenceau, of zelfs William Gladstone (die nota bene 21 jaar ouder was dan hijzelf).
Hij had geen voeling met de nieuwe politieke ideeën en ideologieën en al helemaal niet met de
ontzagwekkende culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen die op een steenworps afstand
van zijn eigen Hofburg plaats vonden.
Ofschoon hij wel gedwongen was zijn neo-absolutische ideeën te laten varen, het rijk in twee
helften te verdelen en samen met de door hem verafschuwde liberalen te regeren, verschafte de
periode van de ‘ijzeren ring’ onder het ministerschap van zijn vriend, Graaf Edward Taaffe, hem
een machtspositie, die in de jaren 1860 en `70 nog onvoorstelbaar geweest was. De strijdkrachten, gecommandeerd door de aartshertog Albrecht en generaal Friedrich Beck waren volledig
onder zijn controle, evenals de buitenlandse politiek, die geleid werd door graaf Gustav Kálnoky.
Een ministerraad bestond niet en de keizer waakte ervoor dat zijn ministers zich strikt aan hun
eigen beperkte jurisdictie hielden, waardoor alle draden van het web bij hemzelf tezamen kwamen en dat maakte hem tot de enige die hun gezamenlijke kennis kon benutten. Hij alleen wist
alles van zowel de Cisleithaanse, de Hongaarse als van de Oostenrijks-Hongaarse politiek329. En
om dat monopolie van kennis te behouden duldde hij geen minister van formaat naast zich.
Steeds wanneer een krachtig hervormer de steun van de keizer nodig had, werd die hem onthouden of werd hij vervangen. Zo verging het Schmerling in 1865, Beust en Hohenward in 1871,
Badeni in 1897, Thun in 1899 en Beck in 1908330.
De chaos die ontstond naar aanleiding van de voorgestelde taalwetgeving van Badeni maakte een
voorlopig einde aan het parlementaire systeem in Cisleithanië door de onoverbrugbaar lijkende
tegenstellingen tussen Tsjechen en Duitsers. In Wenen werd nadien geregeerd door de k.k.bureaucratie, op grond van artikel 14 van de grondwet, en daarmee feitelijk door de keizer zelf .
Dit stelde Franz Joseph in staat om als eerlijk makelaar op te treden tussen de bevolkingsgroepen
en dat vergrootte zijn aanzien. Als enig resterend effectief symbool leek hij een vrijwel onregeerbare staat van de totale chaos te redden. Zijn politieke macht en morele status waren daardoor
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groter dan ooit tevoren331. Daarbij genoot de keizer in zijn late jaren een persoonlijk respect dat
geen van zijn voorgangers ooit had gehad en dat naar alle waarschijnlijkheid geen van zijn
mogelijke opvolgers ooit zou kunnen verwerven. Maar algemeen was dat respect niet. Onder
nationalisten en radicale studenten van welke nationaliteit dan ook, werd hij nauwelijks gerespecteerd, maar bij grote delen van de middenklasse en zelfs in sommige arbeiderskringen genoot
hij een zekere populariteit. De aristocratie was hem als vanouds toegedaan, terwijl op het
platteland zijn aanzien enerzijds een religieus tintje had, terwijl daar anderzijds een grote apathie
heerste, ook ten opzichte van de vorst. In ieder geval hield Kaisertreue de staat bijeen. Het
gebruik van art. 14 als vangnet bij lastige kwesties voorkwam echter tevens dat het parlement
gedwongen werd zijn eigen problemen op te lossen en landsbelang boven partijbelang te stellen.
Door als redder in de nood op te treden bestendigde de vorst de crisis en leed het landsbelang op
middenlange termijn enorme schade.
In Hongarije bestond geen artikel 14, de onderlinge verhouding tussen koning en parlement was
precies in de grondwet geregeld en liet geen mogelijkheid open voor regeren bij koninklijk
besluit. Daardoor waren aanzien en macht van het parlement groter en de koning was in laatste
instantie veel afhankelijker van het parlementaire proces dan in Cisleithanië. Bovendien bestonden er geen openlijke, parlementaire, conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het
conflict was er daar een tussen de Magyarnatie en de koning. Franz Joseph kon er niet de rol van
scheidsrechter vervullen; hij was zowel speler als doelwit332.
Traditie vormde een belangrijk element voor de Kaisertreue en het hof was de belangrijkste
uiting van die traditie. Als in een theaterstuk bouwde Franz Joseph zijn majesteit op door een
anachronistische en uiterst exclusieve hofetiquette. De keizerlijke familie en de hoge adel behielden of herkregen een enorm sociaal aanzien, waar de onderdanen bij vaste gelegenheden getuige
van mochten zijn. Het Hofball, de voetwassing op Witte Donderdag en de Corpus Christiprocessie benadrukten niet alleen de wereldlijke, maar ook de Apostolische Majesteit voor de in
meerderheid katholieke, gelovige massa. In Wenen kon die massa daar zelf getuige van zijn,
daarbuiten zorgden dag- en weekbladen voor afbeeldingen en foto`s, terwijl prenten, litho`s en
schilderijen tot in de kleinste dorpsscholen en gemeentehuizen van de Boekovina en Bosnië te
bewonderen waren. Maar ondanks alle pomp and circumstance behield de keizer nadrukkelijk
het imago van een eenvoudig en vooral godsvruchtig man, hardwerkend en Spartaans in
levenswijze, wiens dagelijkse tenue het uniform was van een gewone luitenant. Kortom, eenvoud
voor God en keizer bij Diens gratie333. Daarmee was hij haast de tegenpool van die andere
keizer, Wilhelm II, die de Pruisische eenvoud van zijn voorvaderen verruilde voor een pompeuze
vorm van uniformverheerlijking, en die bij gevolg bij Franz Joseph, noch bij diens zoon Rudolph
op veel persoonlijke sympathie kon rekenen (maar die wel goed bevriend was met Franz Ferdinand).
De opwaardering van traditie - of de uitvinding daarvan - droeg in niet geringe mate bij aan het
aanzien van de Monarchie en aan de kaisertreue gevoelens onder de bevolking en was daarmee
een belangrijk instrument voor de cohesie van het rijk. Maar tevens was die opwaardering een
blijk van de taaiheid van de oude, premoderne elite. Het ancien régime liet zich niet zonder meer
verdrijven en terwijl de oude hoge adel wel Hoffähig was, werd die status aan de nieuwe adel
van de Zweite Gesellschaft, ondanks zijn veel grotere economische belang, onthouden334. En
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daarmee liet het hof een belangrijk instrument voor dynastieke propaganda, Kaisertreue en voor
maatschappelijke cohesie onbenut. Elders in Europa vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats,
maar in Londen, Berlijn, Brussel en andere hoofdsteden stonden de hoven veel meer open voor
de nieuwe elite en daarmee voor moderne ideeën.
Anderzijds hield Franz Joseph, naar middeleeuws gebruik, twee keer per week een algemene
audiëntie, waar in principe alle onderdanen hun grieven of verlangens met de keizer konden
bespreken of zijn hulp konden inroepen. Het behoeft weinig betoog dat de Kaisertreue van die
bezoekers en hun directe omgeving vervolgens boven twijfel verheven waren. Dat het daarbij
vaak om persoonlijke en triviale zaken ging werd indringend beschreven door Joseph Roth in
zijn Radetskymarsch, waarin de hoofdpersoon uit die roman (Trotta) twee keer van zijn
bezoekrecht gebruik maakte.
Ondanks alle negatieve aspecten van Franz Joseph, zijn ultraconservatisme, zijn inactiviteit ten
aanzien van staatkundige en andere vernieuwingen, was hij een van de weinigen die inderdaad
boven alle partijen en nationale groeperingen stonden. Het respect dat hij daarmee afdwong en
de populariteit die hij tenslotte in brede kring genoot, waren zaken die over een lange reeks van
jaren gegroeid en deels bewust opgebouwd waren. Kaisertreue was zozeer met zijn persoon vergroeid, dat iedere opvolger op minder goodwill kon rekenen. Daarbij liet de keizer na om zijn
troonopvolger, eerst Rudolph, dan Franz Ferdinand, actief bij staatszaken te betrekken. Niet
alleen leidde dit tot grote persoonlijke frustratie bij de beide aartshertogen, die haar weerslag
vond in hun, niet altijd even loyale, handelwijze ten aanzien van de keizer, maar die tevens een
soepele overgang na hun troonsbestijging zou hebben bemoeilijkt.
Het is opmerkelijk dat in de jaren 1880 de beoogde troonopvolgers in zowel Berlijn als Wenen er
volstrekt andere denkbeelden op na hielden dan hun conservatieve vaders, maar dat geen van
beiden gelegenheid kreeg om zijn liberale ideeën in praktijk te brengen. Keizer Friedrich was al
doodziek toen hij, in 1888, aan de macht kwam en stierf drie maanden daarna. Rudolph pleegde
in 1889 zelfmoord, lang voor dat er van opvolging sprake was. Beiden leefden in onmin met hun
vaders, werden buiten de staatszaken gehouden en de frustratie die daardoor ontstond was,
althans in het geval van Rudolph, een belangrijke aanleiding voor diens vroege dood335. Beiden
werden opgevolgd, de een als keizer, de ander als kroonprins, door figuren die er tegengestelde
ideeën op na hielden en alles behalve liberaal waren: Wilhem II en Franz Ferdinand.
* Franz Ferdinand en de Belvédère-kring.
Op zondag de 28ste juni 1914, kort nadat hij bericht had ontvangen over de moord in Sarajevo,
schreef Josef Redlich de volgende beoordeling van de overleden kroonopvolger, Franz
Ferdinand, in zijn dagboek:
"Gegen den Erzherzog bestehen tiefe, in breiten Volksschichten herabreichende
Antipathien. Sein herrisches Wesen, seine Bigotterie, seine in Geldsachen ganz
unglaublich kleinliche und unwürdige Art, seine geschmacklose Kunstsammlerei, mit
der er längst zum Schrecken aller Antiquitätenhändler geworden war, seine
krankhafte Tötungslust, die er am Wilde ausließ, was man längst nicht mehr Jacht
nennen konnte, seine jeden edleren Menschen tief verletzende Gewohnheit
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schimpflichen Mißtrauens, die ihn jeder Denunziation zugänglich machte; dies und die
beschränkt – bigotte, intolerante, hochmütige, alles perturbierende Art seiner
Gemahlin haben ihn weithin in Österreich und vollends in Ungarn höchst unbeliebt
gemacht."336
Toch stond Redlich niet afwijzend tegenover een opvolging door Franz Ferdinand van wie hij
tenminste een krachtiger bestuur verwachtte dan van de oude Franz Joseph.
De aartshertog, neef van de keizer, was inderdaad een humeurig, prikkelbaar en vooringenomen,
maar niettemin capabel en actief man. Sinds Rudolphs dood werd hij algemeen beschouwd als
troonopvolger, maar officieel kreeg hij die status pas in 1896, na het overlijden van zijn vader,
Karl Ludwig. Zijn zwakke gezondheid – hij leed aan een longaandoening – bestreed hij met
grote wilskracht, maar toch was die mede bepalend voor zijn onplezierige karaktertrekken. Hij
was weinig diplomatiek en nogal ongeremd in het doen van beledigende, vaak racistische uitspraken. Vormen van racisme waren weliswaar niet ongebruikelijk voor zijn tijdgenoten, maar
ze behoorden niet tot de bon ton en waren moeilijk in overeenstemming te brengen met wat een
juiste taakopvatting voor de toekomstige keizer van een veelvolkerenstaat had moeten zijn. In
tegenstelling tot Franz Joseph stond de troonopvolger niet boven de partijen en nationale
groeperingen, integendeel: hij maakte er deel van uit. Het is geen wonder dat zijn houding en
opvattingen konden rekenen op zowel grote bewondering als sterke afkeer. Van huis uit was hij
militair en de strijdkrachten hadden niet alleen zijn grote belangstelling, hij zag er ook de enige
garantie in voor het voortbestaan van de Monarchie. Van democratische ontwikkelingen moest
hij niets hebben en liberalisme, laat staan socialisme, verafschuwde hij. De staatsburger was voor
hem bovenal onderdaan, die door Kroon en adel bestuurd diende te worden:
“...der Herrscher muß sich in erster Linie auf den geeinigten Adel stützen und wenn
auch leider die Zeiten des Feudalismus und des Absolutismus vorbei sind (sic), so muß
doch der Adel mit dem Kaiser an der Spitze, die erste Rolle spielen und in allen
Angelegenheiten des Reiches in erster Linie bestimmend wirken...”,
schreef hij in 1910 aan graaf Ottokar Czernin 337.
In tegenstelling tot Rudolphs huwelijk was dat van Franz Ferdinand allerminst gearrangeerd.
Zeer tegen de wens van de keizer sloot hij, in 1900, een morganatische verbintenis met de
Boheemse gravin Sophie Chotek, echter niet dan nadat hem de concessie was afgedwongen
dat kinderen uit dat huwelijk nooit voor opvolging in aanmerking zouden komen, evenmin
zou de gravin - later hertogin von Hohenberg - ooit de titel van keizerin krijgen. De
verwikkelingen die aan dat huwelijk voorafgingen en het feit dat ook daarna zijn echtgenote
door de erste Gesellschaft aan het hof met de nek werd aangekeken en als niet ebenbürtig
werd behandeld, droegen beslist niet bij aan een goede verhouding met zijn oom, de keizer.
Evenmin als Rudolph, kreeg Franz Ferdinand officiële taken toebedeeld, maar in tegenstelling
tot zijn voorganger wist hij zich wel een machtspositie te verwerven. Zijn residentie, de
Belvédère in Wenen, werd het centrum van een soort schaduwregering, die zich met legerzaken bezig hield, maar waar ook de opvolging tot in detail werd geregeld en waar over
alternatieven voor het staatsbestel niet alleen werd nagedacht, maar van waaruit ook gepoogd
werd de politieke besluitvorming en benoemingen te beïnvloeden. Zo groot werd zijn invloed,
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dat dit aan Ernest von Koerber de opmerking ontlokte: “Wir haben nicht nur zwei
Parlemente, sondern auch zwei Kaiser”338.
Door een staf van 10 à 14 officieren, onder leiding van Alexander Brosch von Aarenau (later
opgevolgd door Karl von Bardolff) werden voorstellen, memoranda en notities opgesteld over
een breed scala van onderwerpen, die het staatsbestuur kritisch volgden. De expertise werd
geleverd door een uitgelezen kring van volgelingen, die de aartshertog rond zich had
verzameld.
De hoge leeftijd van de keizer in aanmerking nemend, bood die kring ongetwijfeld een goede
gelegenheid om de eigen positie ook na een machtswisseling veilig te stellen, maar bij velen
overheerste toch bezorgdheid over de toekomst van de Monarchie, die zij bij Franz Ferdinand
in betere handen meenden. Onder hen bevonden zich Conrad von Hötzendorf, met wie de
aartshertog plannen voor legerhervormingen uitwerkte en realiseerde (maar de oorlogshetze
van de opperbevelhebber bracht hen later in conflict), Alexander von Spitzmüller, die later
minister van financiën zou worden, de jurist Heinrich Lammasch, met wie de plannen voor de
troonopvolging uitgewerkt werden, Joseph Kristóffy, Hongaars minister van binnenlandse
zaken, Ottokar Czernin, als adviseur voor buitenlandse zaken, Aurel Popovici, de schrijver
van Die Vereinigten Staten von Großösterreich, en vele anderen waaronder militairen,
journalisten, bisschoppen en staatsrechtgeleerden. Allen Duitsers, Hongaren of Roemenen,
maar, merkwaardig genoeg, op een paar gegermaniseerde Tsjechen na geen slaven, ondanks
het feit dat Franz Ferdinand in de pers doorging voor slavofiel. Sommigen van hen, als
Czernin en Spitzmüller kregen na 1916, onder keizer Karl, belangrijke ministersposten,
anderen werden door Franz Joseph weggepromoveerd wanneer zij in zijn ogen al te lastig
werden - zoals Brosch von Aarenau. Weer anderen werden door de keizer op hoge posten
benoemd. Zo werd Max Wladimir Beck, een van de belangrijkste adviseurs, tegen zijn zin, tot
minister-president benoemd. Ofschoon hij zo`n benoeming niet kon weigeren en evenmin
twee heren kon dienen, liet Franz Ferdinand hem vallen en raakten zij gebrouilleerd339.
Franz Ferdinands politiek werd eerst en vooral bepaald door een grondige afkeer van de
dualistische structuur van de Dubbelmonarchie waarin hij een kankergezwel zag waaraan het
rijk vroeger of later ten onder zou gaan. Zijn haat richtte zich vooral tegen de Magyaarse
oligarchie, die hij verantwoordelijk hield voor vrijwel alles wat er in zijn ogen mis was met
het rijk, maar beperkte zich niet uitsluitend tot die politieke elite.
"Immer wieder komme ich darauf zurück, was ich immer sage und sagen werde, daß
der sogenannte 'anständige Ungar' überhaupt nicht existiert und jeder Ungar, ob
Minister, ob Fürst, ob Kardinal, ob Bürger, ob Bauer, ob Husar, ob Hausknecht ein
Revolutionär... ist"340.
In het bijzonder verweet hij hun disloyaliteit ten aanzien van het leger. In dat leger zag hij in
de eerste plaats een politionele macht voor binnenlands gebruik om de Monarchie - zo
mogelijk als eenheidsstaat - in stand te houden ... en zo zagen de Magyaren het ook. Ofschoon
zijn gramschap in eerste instantie gericht was tegen de in parlement en regering
vertegenwoordigde bestuurselite - in zijn terminologie “Chauvinisten und Judeomagyaren” -
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gaan zijn uitlatingen veel verder. Achter iedere misstand zag hij samenzweringen en
hoogverraad, waarvan “the usual suspects” de schuld kregen.
Zo schreef hij in 1910 aan de keizer:
“Ich halte es für meine heiligste Pflicht, Eure Majestät zu warnen, daß die Stimmung
in der Armee keine gute ist, und daß es unter den Offizieren zu gären beginnt. Der
Offizier ist viel schlechter bezahlt als der inferiorste Beambte (...) Das Ziel, auf das
alles mit gemeinsamen Kräften hinarbeitet, ist aber den Geist der Armee und die
Verläßlichkeit der Armee und der Offiziere zu Grunde zu richten (...) Ungarn,
Freimaurer und Sozialisten sind an der Arbeit”.341
Het ging het op het eerste gezicht om een vrij ordinaire salariskwestie. Niettemin stond het
leger wel degelijk bloot aan de eroderende effecten van de modernisering. Het officierscorps
was al lang niet meer uitsluitend voorbehouden aan een adellijke kaste en hoewel de oude
esprit de corps formeel gehandhaafd bleef, werd die wel degelijk ondergraven naarmate meer
en meer officieren met een (klein)burgerlijke achtergrond hogere posities innamen, hoezeer
die ook hun best deden om de oude kaste te imiteren. In een nationaal leger zou dat versterkend gewerkt hebben, maar een semifeodaal, dynastiek machtsinstrument voor binnenlands
gebruik werd er door ondergraven. Franz Ferdinand nam een ontwikkeling waar, maar zag de
oorzaken niet.
Om de macht van de Magyaarse elite te breken schaarde Franz Ferdinand zich steeds aan de
zijde van de zwakkere minderheden, zonder dat die overigens aan zijn steun veel waarde
hechtten. Alleen in de christen-socialen van Karl Lueger vond hij trouwe bondgenoten en zo
had hij tenminste in Wenen een machtsbasis342. Maar voor een toekomstig staatshoofd was
een dergelijke politieke stellingname, op zijn zachtst gezegd, niet erg verstandig. Aanvankelijk steunde hij Kroatische politici in hun streven zich los te maken van de Hongaarse
bevoogding en de mythe wilde dat hij een trialistische oplossing zou hebben overwogen,
waarbij een verenigd Kroatië, naast Cis- en Transleithanië een apart deel van de Monarchie
zou uitmaken. Franz Ferdinand was echter eerst en vooral een centralist en zijn flirt met de
Kroaten had dan ook geen ander doel dan de Magyaren angst aan te jagen. Toen Kroatische
leiders - om opportunistische redenen - contact zochten met de Servische minderheid en met
Belgrado, werd een aantal van hen wegens hoogverraad aangeklaagd. Na afloop van het
daarop volgende politieke proces in Agram (Zagreb) bleken de veroordelingen gebaseerd op
uit de lucht gegrepen en vervalst bewijsmateriaal. Het schandaal dat hierop volgde en dat
repercussies had tot in de hoogste regionen (de minister van buitenlandse zaken, Aehrenthal,
bleek betrokken) was aanleiding voor Franz Ferdinand zich schielijk uit dat wespennest terug
te trekken343.
Inmiddels was de troonopvolger geïnteresseerd geraakt in een federalistische hervorming
zoals gepropageerd door Aurel Popovici, waarbij de Monarchie in 15 deelstaten zou worden
verdeeld. Voor dit idee zocht hij steun bij de Roemenen, maar in Transsylvanië was men
nauwelijks geïnteresseerd. Voor de Polen kon de aartshertog maar weinig sympathie
opbrengen, merkwaardig genoeg vanwege hun anti-Russische houding344. Hij zette zich in
voor de Roethenen, maar vond ook bij hen weinig weerklank. Zijn voorliefde voor de
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zwakkere partij hield echter op wanneer Duitse belangen in het spel kwamen. In het enige
werkelijk belangrijke nationale conflict, dat tussen Duitsers en Tsjechen, stond hij
onomwonden aan de Duitse zijde. Toen de onderhandelingen over een nationale verzoening in
Bohemen, naar het voorbeeld van de Moravische Ausgleich van 1905, succes leken te krijgen,
keerde hij zich tegen zo`n overeenkomst uit vrees dat sociale conflicten in de plaats zouden
treden van de nationale, waardoor de Duitse economische positie in dit belangrijke industriële
centrum in gevaar zou komen en de positie van de kerk en het grootgrondbezit ter discussie
zou worden gesteld. Al eerder toonde hij zich een fel tegenstander van de door de “Polak”
Badeni voorgestelde taalwetgeving voor Bohemen en Moravië. En in maart 1901, waarschuwde hij de toenmalige minister-president Ernest von Koerber:
“...den Čechen absolut nicht nachzugeben! Wir wissen, wie wir mit dem Dualismus
bereits unsere Monarchie an den Rand des Grabes gebracht haben, jetzt soll eine
Zweite, ebenso eminente Gefahr durch die Čechen entstehen.”345.
Zo`n opvatting stond dan weer in tegenspraak met zijn latere trialistische neiging ten aanzien
van de Kroaten. Meer autonomie voor de Kroaten zou de macht van de Magyaarse elite direct
aantasten; een grotere Tsjechische invloed zou echter in eerste instantie de Duitse Besitzstand
aantasten. Dat was de “method in the madness”
Niettemin, Duits-nationaal was Franz Ferdinand beslist niet en de Alldeutsche ideeën van
Schönerer c.s. wees hij vanzelfsprekend volstrekt van de hand. Evenzeer als de keizer zelf,
distantieerde hij zich meestal van Duits-nationale arrogantie die ten koste ging van de
belangen van de overige nationale groeperingen. Hun beider uitgangspunt was een centraal
Duits leiderschap over bureaucratie en leger, dat zonder expliciete gevoelens van nationale
superioriteit en op voet van gelijkheid zou samenwerken met alle andere nationaliteiten. Het
ging om een als vanzelfsprekend aanvaard, maar niet bewust beleden, Duits
superioriteitsbesef346. Hij was echter steeds een verdediger van de Duitse Besitzstand en zijn
sympathieën lagen toch vooral bij de Duitse bevolkingsgroep en de Duitse taal. Dat laatste
kon ook moeilijk anders, want andere talen sprak hij nauwelijks.
Franz Ferdinand was een gecompliceerde persoonlijkheid, die al bij zijn tijdgenoten uiterst
tweeslachtige gevoelens opriep. In een rijk, dat al eeuwenlang geregeerd werd volgens het
principe van pappen en nathouden, leek hij de olifant in de porseleinkast te worden. Kaisertreue, dat als enige feitelijke cohesiemiddel de veelvolkerenstaat bijeen hield was een
complex sentiment, dat in wezen op vrijwilligheid en loyaliteit rustte. Bij Franz Ferdinand
scheen de nadruk veel meer te liggen op een, desnoods door het leger afgedwongen
“loyaliteit”. De noodzaak om met nieuwe, moderne bindmiddelen het rijk bijeen te houden,
zag hij niet. Zijn belangstelling voor de ideeën van Aurel Popovici om het rijk om te vormen
in een vijftiental staten van Grootoostenrijk kan alleen gezien worden als een methode om van
de duale staatsvorm af te komen en zou in zijn optiek zeker niet gepaard gaan met democratische hervormingen. In wezen wilde hij een absolutistische eenheidsstaat en iedere
federalistische of trialistische oplossing was in zijn optiek tweede keus.
Kaisertreue was sterk geconcentreerd op de persoon van Franz Joseph, die inderdaad boven
de partijen en nationaliteiten stond en daarmee respect afdwong van al zijn onderdanen. Franz
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Ferdinand stond niet boven de partijen, hij was er eerder een van. Voor zover hij al respect
opriep was dat zeker niet algemeen en dat manco werd verergerd doordat hij zich al evenmin
boven heersende vooroordelen van nationale of racistische aard kon verheffen. Zo schreef hij
op 12 april 1914 aan de minister van buitenlandse zaken, die zich opmaakte voor een bezoek
aan zijn Italiaanse ambtsgenoot, in een overigens volstrekt zakelijke brief:
“Ich bedaure Sie, lieber Graf Berchtold, daß Sie die schönen Ostertage mit diesem
italienischen Seeräuber zubringen müßen. (...) warum wurde dieses ekelhafte
Judenaquarium Abbazia, eingekeilt zwischen Slawen und Irredentisten, gewählt?
Hoffentlich sind Sie sehr grantig und unausstehlich, (...) und machen dem verfluchten
Katzelmacher begreiflich, er solle nicht so frech sein“
De koning van Bulgarije vond hij “ein falsches Mistvieh“ terwijl zijn einige positieve
opmerking over Roemenen was: “Es sind Gott sei Dank keine Slawen“347
Zou een man met zulke vooroordelen het bindend element voor elf verschillende
nationaliteiten kunnen vormen?
De buitenlandse politieke opvattingen van Franz Ferdinand stonden in krasse tegenstelling tot
zijn uitgesproken felle en ondiplomatieke binnenlandse ideeën. De vriendschappelijke relatie
met Duitsland zou in zijn zienswijze aangevuld moeten worden door een alliantie met
Rusland om het dreigende Duitse overwicht tegen te gaan en Oostenrijk-Hongarije uit zijn
isolement te halen. Daarbij kwam dat de Duitse politiek steeds uiterst positief stond ten
aanzien van de Magyaarse positie en de dualistische status quo van de Dubbelmonarchie, die
status quo zelfs zag als voorwaarde voor het bondgenootschap. Dat paste duidelijk niet in het
concept van Franz Ferdinand. Zo schreef hij in 1909 in een brief aan Wilhelm II, dat het voor
een krachtige buitenlandse politiek absoluut noodzakelijk zou zijn “diese Präponderanz der
Ungarn zu brechen”348.
Hoewel hij tijdens de Eerste Balkanoorlog nog een voorstander was van een harde koers
tegenover Servië, zag hij al snel de gevaren van zo`n politiek in. Mede onder invloed van zijn
adviseur Heinrich Lammasch, zocht hij een oorlog met Servië onder alle omstandigheden te
voorkomen. Op 1 februari 1913 schreef hij aan Berchtold, de Minister van Buitenlandse
Zaken:
“ Ich möchte nochmals betonen, daß ich nach eifriger Überlegung und
Gedankenaustausch mit mehreren sehr klar denkenden, mir nahestehenden
Persönlichkeiten immer mehr in meiner Friedensidee bestärkt werde. (...) sollten wir
alles tun, um für uns den Frieden zu erhalten! Wenn wir den großen Krieg mit
Rußland entamieren, so ist dies ein Unglück, und wer weiß, ob unser linker oder
rechter Flankenschutz funktioniert; Deutschland hat mit Frankreich zu tun, und
Rumänien wird sich auf die bulgarische Gefahr ausreden. Also jetzt ein sehr
ungünstiger Moment”.349
Hij was dan ook een fel tegenstander van de agressieve ideeën van opperbevelhebber Conrad
von Hötzendorf, die voorstander was van een preventieve oorlog. Zijn vleugeladjudant de
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overste Karl von Bardolff tekende tijdens de Tweede Balkancrisis in het voorjaar van 1913,
de volgende uitspraak op:
“Conrads Idee ist ein Wahnsinn. (...) Ein Krieg mit Rußland ist unser Ende. Wenn wir
gegen Serbien auftreten, so steht Rußland hinter ihm und wir haben den Krieg mit
Rußland. Sollen sich der Kaiser von Österreich und der Zar gegenseitig vom Thron
stoßen und der Revolution die Bahn freigeben?”350.
Zijn toenaderingpogingen tot Rusland in maart 1913, waarin hij zich beriep op het gemeenschappelijk monarchistische en conservatieve belang, vond vanzelfsprekend weinig
weerklank in St. Petersburg en werd er met wantrouwen bekeken. Geen wonder, Rusland
maakte deel uit van een sterke alliantie en had andere belangen op de Balkan. Bovendien was
Franz Ferdinands positie in Wenen allerminst duidelijk; zonder een officiële functie behoorde
hij in feite tot de tweede garnituur. Vrede was echter allerminst een doel op zich voor de
aartshertog. Tegenover Conrad, die al jaren een filippica tegen dat land voerde stelde hij op 27
februari 1913:
“Unser Hauptgegner ist Italien, gegen den einmal Krieg zu führen sein wird, wir
müßen Venetien und die Lombardei wiedergewinnen”.351
Van groot belang was zo`n uitspraak echter niet. Het betrof meer een idee voor de verre toekomst en Italië was al meer dan vijftig jaar een doorn in het Habsburgse oog.
Zou Franz Ferdinand in staat geweest zijn de Monarchie voor haar val te behoeden? Dat is
maar zeer de vraag. Van de verschillende plannen, die Franz Ferdinand liet opstellen als
programma voor de troonswisseling, waren die van Alexander Brosch von Aarenau (1910`11) en van Johann Frhr von Eichhoff (1913-`14) de laatste en belangrijkste. Beide ontliepen
elkaar niet zoveel en hadden in ieder geval een opmerkelijke minachting gemeen voor
democratische principes en getuigden van een opmerkelijke onkunde over democratie en
parlementaire werkwijzen. Ze waren, in de woorden van John Boyer:
"…a curious melange of hyperbolic, but unfocused, friend-foe discourse and
occasionally sensible policies for institutional change352 ".
De plannen, zowel als de methode van hun doorvoering waren typerend voor de politieke
opvattingen van de conservatieve hoge adel. Die opvattingen werden in hoge mate gedeeld
door Franz Ferdinand en door velen binnen zijn Belvédère Kreis353, maar daarbij is wel te
bedenken dat de plannen werden opgesteld vóór de troonopvolger en niet dóór hem.
In die plannen stond de dynastie centraal, niet de staat, noch zijn bevolking. Het document
van Brosch besteedde minder dan tien regels aan de Oostenrijkse nationaliteitenproblematiek,
maar besprak de noodzaak voor een nieuwe staatsheraldiek en nieuwe staatsemblemen tot in
de kleinste details. Deze hervormingsideeën vonden hun oorsprong in een lang vervlogen
verleden en ze vormden bepaald geen adequate reactie op de veranderingen die zich in de
samenleving voordeden. De Dubbelmonarchie zou, in de visie van de opstellers, weer een
eenheidsstaat worden en aan parlementaire invloed zou paal en perk gesteld worden. Toch
zaten er in de programma`s voor de troonswisseling moderne elementen. Zo lag het in de
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bedoeling de kroning in Boedapest uit te stellen tot na de invoering van een algemeen
kiesrecht in Hongarije, niet als blijk van democratische gezindheid, maar om allereerst de
machtspositie van de Magyaarse elite te breken. Alle in het verleden gedane concessies op
economisch en vooral militair en constitutioneel gebied zouden vervolgens teruggedraaid
moeten worden via onderhandelingen en het resultaat zou beklonken worden door de
kroning354. Het resultaat zou geweest zijn dat de nieuwe vorst zich de vijandschap van die
machtige elite op de hals zou halen, zonder de benodigde steun te krijgen van de Magyaarse
massa of van de minderheden. Ook bij algemeen kiesrecht zou het maar de vraag zijn of de
Magyaarse partijen van de elite hun meerderheid zouden verliezen. Tenslotte werden de
kiesdistricten en hun grenzen niet door Franz Ferdinand bepaald en er bleven voldoende
mogelijkheden over om hoe dan ook een Magyaarse meerderheid te garanderen, zeker zo lang
de politieke interesse van de massa nog miniem was. Hij zou het leger kunnen inzetten en in
de voorstellen werd de mogelijkheid van een militaire staatsgreep tot in detail uitgewerkt,
maar een gewapende interventie had de doodslag betekend voor de Kaisertreue in Trans- en
mogelijk ook in Cisleithanië. Een openlijke burgeroorlog had dan tot de mogelijkheden
behoord. Als alternatief voor de Kaisertreue hadden de programma`s weinig te bieden. Er zou
een centraal parlement komen en een vorm van lokale autonomie. Kennelijk alleen voor de
vorm, want de plannen beoogden allerminst de invoering van een democratisch bestuur355.
Duits zou de taal van onderling verkeer worden. Aan de wensen van de Tsjechen zou
enigszins tegemoet gekomen worden door een aparte kroningsceremonie in Praag na die in
Wenen en Boedapest, maar zou zo`n symbolische maatregel werkelijk Tsjechen en Duitsers
verzoend hebben? Het Tsjechische emancipatiestreven was in wezen sociaal en richtte zich
tegen de Duitse economische en culturele hegemonie, de Duitse Besitzstand, en Franz
Ferdinand was niet de man om die hegemonie ter discussie te stellen. Een verdere
ontwikkeling in de richting van een parlementaire democratie stond niet op het program,
evenmin als een federatie op etnische basis. Aurel Popovici`s ideeën (die in het volgende
hoofdstuk aan de orde zullen komen) voor een verdeling in vijftien staten van een GrootOostenrijk, waar de troonopvolger belangstelling voor had getoond, zou vanzelfsprekend
totaal onacceptabel geweest zijn voor zowel de Tsjechen als de Hongaren, en dat waren nu
juist de beide nationaliteiten waar het om ging. Het draaiboek voor de opvolging was geheim
(althans tot 1912, toen althans één versie uitlekte en in Hongarije grote verontwaardiging
veroorzaakte) en de aartshertog was een wispelturig man; welke plannen hij ooit in daden zou
hebben omgezet en welke hij onder de druk van de omstandigheden of door nieuwe inzichten
verworpen zou hebben, blijft vanzelfsprekend ongewis. Datzelfde geldt voor zijn anti-Magyaarse plannen, het is niet uitgesloten dat hij zich, geconfronteerd met de realiteit van
bestuurlijke verantwoordelijkheid, aan het bestaande dualistische systeem zou hebben
geconformeerd. Maar zelfs in dat geval, zou hij de Hongaren van zich vervreemd hebben en
veel van zijn macht en invloed hebben verspeeld. Franz Ferdinands plannen aan het begin van
de twintigste eeuw vormden een anachronisme, dat de stabiliteit, de interne cohesie en de
internationale positie van de Monarchie waarschijnlijk onherstelbare schade zou hebben
berokkend. Zelfs de naam die hij na zijn kroning wilde aannemen, volgens Boyer zou dat
Franz II zijn, herinnerde aan de reactionaire politiek van de Oostenrijkse Vormärz356.
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Franz Ferdinands vredespolitiek zou mogelijk betere uitzichten geboden hebben voor het
voortbestaan van de Monarchie. Maar in feite was die niet veel anders dan die van Franz
Joseph, die zich ook verzette tegen militair avonturisme, althans tot juli 1914. Zou Franz
Ferdinand anders gehandeld hebben onder soortgelijke omstandigheden? Zijn uitlatingen in
de brief van 1 februari 1913 aan Berchtold duiden daar op. Toen achtte hij de tijd niet rijp
voor militaire actie, maar als de Flankenschutz nu eens wel gegarandeerd zou worden door
een blanco cheque van Wilhelm II, zou hij dan nog steeds weerstand hebben kunnen bieden
aan de militaire verlokking?
* Cohesie en erosie.
Hoe dan ook, juist een Monarchie als de Habsburgse, die al 400 jaar in letterlijke en
figuurlijke zin een centrale positie in Europa had ingenomen, moest wel over voldoende
centripetale krachten beschikken. Maar zulke krachten dienden wel onderhouden en moesten
voortdurend aan gewijzigde omstandigheden aangepast worden. Dat gebeurde ook tot circa
1790. Nadien ontbraken belangrijke elementen aan het proces van staatsvorming uit vrees dat
die staatsvorming ten koste zou gaan van de positie van de dynastie. Door een haast
pathologische angst voor de Revolutie drong de staatkundige modernisering maar gedeeltelijk
tot de Monarchie door en in bepaalde opzichten bleef zij in de achttiende eeuw steken. De
bevolking zou zich daardoor nooit met de staat identificeren, zoals dat elders wel gebeurde.
Aanvankelijk vormde dat nog geen probleem; de moeilijkheden werden pas zichtbaar toen,
vooral na 1880, de omstandigheden ook op sociaal-maatschappelijk gebied zich sneller
wijzigden dan aanpassing mogelijk bleek. De economische voordelen die de omvang van de
Monarchie bood, noch haar bureaucratie, haar leger, de Kerk, haar internationale onmisbaarheid en evenmin haar tradities, bleken voldoende tegenwicht te genereren om de diepgaande
veranderingen van de samenleving tijdens de laatste decennia van de negentiende en de eerste
jaren van de twintigste eeuw te doorstaan. De sociaal-economische dynamiek van de modernisering emancipeerde de bevolking van de economisch hoog ontwikkelde delen van het rijk en
verdiepte de kloof met de premoderne agrarische gebieden ten oosten van de lijn TriëstBoedapest-Brünn. De controverse tussen beide rijkshelften was een van de politieke gevolgen
van die maatschappelijke ontwikkeling, de feitelijke onbestuurbaarheid van Cisleithanië een
ander. Aan de ene zijde van de scheidslijn zocht en verkreeg de massa een stem in de politieke besluitvorming naast aristocratie en bourgeoisie, die voorheen de dienst hadden uitgemaakt. De bevolking aan de andere zijde was nog niet zo ver.
De Oostenrijkse staatsidee had buiten een kleine elite vrijwel geen aanhang, zeker niet onder
de niet-Duitse bevolking en al helemaal niet in Transleithanië. De modernisering, industrialisering en urbanisatie ondermijnden de staatsidee verder. Zij gaven de massa althans enige
invloed op de politieke besluitvorming en de belangen van die massa waren tegengesteld aan
die van de oude elite, die dat staatsidee nu juist belichaamden. De politieke cultuur van de
massa was etnocentrisch en hoewel dat nog niet inhield dat zij haar toekomst buiten de
multinationale Monarchie zocht, tastte zij de cohesie van het Rijk steeds verder aan.
De Oostenrijkers hadden een Heimat, maar geen Vaterland; staatspatriottisme had zich nooit
ontwikkeld en was zelfs actief bestreden ten gunste van de dynastieke trouw. Kaisertreue was
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de enige werkelijke cohesiefactor die de samenleving van de Monarchie met de staat verbond.
Dat bindmiddel bood echter nauwelijks cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen
onderling. In de premoderne delen van Oostenrijk-Hongarije, ten oosten van de lijn TriëstBoedapest-Brünn, was dat nog nauwelijks van belang, maar in de geïndustrialiseerde landsdelen werden nieuwe banden noodzakelijk om de samenleving bijeen te houden, de modernisering en massificatie in banen te leiden en om de staatsstructuur overeind te houden. De
snel groeiende nieuwe middenstand, de intelligentsia, de arbeiders en handwerkers en het
joodse proletariaat hadden een nieuwe onderlinge cohesie met idealen en idolen nodig. Die
vonden zij in etnisch nationalisme, in massapartijen en hun verzuilde organisaties, in
vakbonden en klassenbewustzijn, in antisemitisme en zionisme. Het was de tragiek van
Oostenrijk-Hongarije dat geen van die nieuwe bindmiddelen, idealen of idolen bij machte was
om ook de staat bijeen te houden. Daar waren andere factoren voor nodig en Kaisertreue als
het premoderne bindmiddel bij uitstek, was niet het antwoord op die uitdaging. Alleen een
algemeen beleden nationalisme, staatspatriottisme, of mogelijk democratie en misschien
sommige vormen van socialisme kwamen daarvoor in aanmerking. Elders in Europa
versterkten de nieuwe banden van nationalisme of staatspatriottisme, democratie en de
traditionele dynastieke trouw elkaar en verbonden zij zowel de bevolking onderling, als de
samenleving-als-geheel met de staat. In de Dubbelmonarchie gebeurde dat niet en daardoor
werd haar bestaansreden in de ogen van de bevolking steeds verder uitgehold. Nationalisme
mocht elders een integrerende kracht zijn, in de Dubbelmonarchie werkte zij juist
desintegrerend. Democratie leek een betere optie, maar zij werd noch in Wenen, noch in
Boedapest met succes doorgevoerd. In Hongarije kon het parlementaire systeem nog gezien
worden als een zelfverworven recht; in Wenen was de democratie een keizerlijke gunst, die
naar believen ingetrokken of opgeschort kon worden. De enige belangrijke factor die de staat
bijeen hield, de Kaisertreue, was afhankelijk van een werkelijke machtspositie van de vorst,
terwijl zo`n Personalherrschaft steeds verder werd ondergraven door democratisering,
bureaucratisering en een steeds ingewikkelder staatsapparaat. In plaats van elkaar te
versterken, verzwakten de oude en de nieuwe bindmiddelen elkaar.
Op het eerste gezicht is het daarom verbazingwekkend dat de Dubbelmonarchie, zelfs in de
laatste decennia van haar bestaan, nog een redelijke mate van samenhang vertoonde. Maar is
die verbazing wel terecht? De traditionele dynastieke cohesie en de oude standenmaatschappij
waarop zij berustte werden aangetast door de effecten van de modernisering, maar die
effecten beperkten zich vooralsnog tot het gebied ten westen van de lijn Triëst-BoedapestBrünn en zij hadden nauwelijks invloed op het enorme gebied ten oosten daarvan. Maar ook
ten westen van die lijn waren er landelijke gebieden die nog maar nauwelijks door de
modernisering waren beroerd. In het landelijke Moravië, bij voorbeeld, waren de etnische
tegenstellingen veel minder scherp dan in het hooggeïndustrialiseerde Bohemen. Zelfs in de
agrarische streken van Bohemen, zo bijvoorbeeld in het Böhmer Wald, waar Duits- en
Tsjechischtaligen in kleine dorpen door elkaar woonden, had nationalistische agitatie maar
een beperkt effect. Nationalistische pogingen om iedere taalgroep te mobiliseren en tegen de
andere op te zetten, hadden er weinig succes. Veelal was men er tweetalig en de bevolking
weigerde de inwoners van een buurdorp als vijanden te zien357. Van de totale beroepsbevolking was 56% in de agrarische sector werkzaam en in sommige landstreken was
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tweederde van de bevolking analfabeet. In vrijwel al die landelijke gebieden hielden de
traditionele cohesiemiddelen voorlopig stand. Kaisertreue en staatsvernieuwing, sociale
emancipatie en de standenmaatschappij stonden er nauwelijks ter discussie en als die
discussie al plaats vond, dan liet zij de vaak ongeletterde massa onberoerd. Dat gebrek aan
discussie, die niet-betrokkenheid van een ongeletterde inerte bevolking, was mogelijk de beste
waarborg voor het voortbestaan van de Monarchie. De bureaucratie was een redelijk effectief
bestuurselement en behoedde samen met een loyaal leger de hele bevolking voor chaos. De
economie, die voor een goed deel berustte op de eenheid van de eigen grote afzetmarkt, draaide op volle toeren en kon zich veroorloven grieven af te kopen. De enige bondgenoot stelde
zijn protectie afhankelijk van de interne status quo van het rijk. Kortom voor de Monarchie
leek er in ogen van haar bewoners geen alternatief te bestaan. Bovendien werden de kleine
Slavische volkeren door de redelijk tolerante Monarchie beschermd tegen veel intolerantere
autoritaire regimes, in casu Rusland en Duitsland. Dáár lag de cohesie van de
Dubbelmonarchie. Verbazingwekkend is zij bij nader inzien niet, maar protectie kon alleen
gegeven worden door een sterke staat. Daarvoor was een cohesie nodig die niet werd
gecreëerd, maar die in tegendeel steeds verder werd ondergraven naarmate de gevolgen van
de modernisering om zich heen grepen en nieuwe bindmiddelen faalden, of niet werden benut.
Onvermijdelijk was de val van de Monarchie dan ook niet. Maar haar voortbestaan zou alleen
mogelijk zijn indien haar staatsbestel een diepgaande herstructurering zou ondergaan, en wel
op korte termijn, zodat de nieuwe sociale en nationale groeperingen aan de staat gebonden
konden worden, waardoor samenhang kon worden gecreëerd en de staat zou worden versterkt.
Het is daarbij vanzelfsprekend dat zulke essentiële staatkundige veranderingen op zich steeds
het risico van een mislukking inhouden, en de Monarchie zou zich zo`n mislukking niet
kunnen veroorloven. Juist een democratische herordening, goedgekeurd door de belangrijkste
partijen, zou als gevolg hebben gehad dat het dynastische concept, waarop de Monarchie was
gegrondvest, verloren zou gaan. Een Habsburgs Rijk als constitutionele monarchie zou
misschien ooit een eigen legitimiteit kunnen verkrijgen, maar zou in eerste instantie verder
aan stabiliteit inboeten. Het is bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat Franz Joseph of Franz
Ferdinand ooit in een dergelijke verwatering van hun macht hadden toegestemd358. Voor hen
was de dynastie zelf de raison d`état en zonder hen was een Habsburg Rijk niet mogelijk, een
Habsburgse Republiek was ondenkbaar. Bij gebrek aan beter was 'doormodderen' – althans op
de korte termijn - misschien niet eens het slechtste idee. In het begin van de twintigste eeuw
was de Monarchie in politiek opzicht – althans in Cisleithanië – volledig vastgelopen. Zonder
wezenlijke hervormingen zouden het staatsbestel zowel als de interne cohesie van het Rijk
steeds verder uitgehold worden, zodanig dat een zich voordoende calamiteit, zeker als die zou
samenvallen met een verandering in de Europese machtsconstellatie, het einde van de
Monarchie kon betekenen. Dàt een dergelijke calamiteit zich op middenlange termijn zou
voordoen, was meer dan waarschijnlijk.
Een twintigste-eeuwse Europese staat, en zeker een grote mogendheid, moest wel zodanig geconstrueerd zijn, dat hij iedere voorspelbare catastrofe zou kunnen overleven. Andere grote
mogendheden, als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk, hadden zo`n constructie,
maar die van de Dubbelmonarchie liet, op z`n zachtst gezegd, te wensen over.
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Als metafoor zou men de Monarchie kunnen zien als een niet-zeewaardig schip, dat midden
op de oceaan geconfronteerd wordt met een orkaan. Dat betekent nog niet dat zo`n schip met
zekerheid ten onder zal gaan, maar wel dat de kans op vergaan zeer veel groter is dan bij een
goed geconstrueerd, zeewaardig schip. Een maritieme onderzoekscommissie, die in de
nasleep zo`n scheepsramp gaat onderzoeken, zal niet de storm, maar wel de slechte
constructie en de onzeewaardigheid van het schip als oorzaak van de ramp aanwijzen.
Het feit dat de Eerste Wereldoorlog de directe aanleiding was voor de val van OostenrijkHongarije, staat nauwelijks ter discussie onder historici, maar er waren duidelijk andere, lange
termijn effecten en niet-aangepakte gebreken, die de achterliggende oorzaak vormden voor
het volledig verdwijnen van de Monarchie. Niet alle auteurs zijn het echter met dit laatste
eens en dat feit is onderdeel van een levendig debat dat steeds nieuwe aspecten van de laatste
jaren van het Habsburgse Rijk belicht.
Ideeën en voorstellen voor herstructurering en verandering waren er genoeg, sommige ingrijpender dan andere. Ze kwamen uit kringen van de sociaaldemocratische oppositie, uit
intellectueel-liberale kring, zowel als van de beoogde troonopvolger en zijn Belvédère Kreis.
Maar vooral door de politieke patstelling tussen de Duitse en de Tsjechische nationalistische
burgerij, die was geresulteerd in een algehele politieke verlamming, kwamen die ideeën nooit
verder dan de naaste omgeving van hun ontwerpers. Iedere verandering die de Duitse positie
binnen de Monarchie zou aantasten, kon rekenen op de felle tegenstand van een goed
georganiseerde bevolkingsgroep, die bewezen had op zowel parlementaire, als buiten-parlementaire, op legale zowel als op illegale wijze haar gelijk te kunnen halen. Ieder voorstel dat
de Duitse positie intact zou laten, terug wilde naar een eenheidsstaat of anderszins de duale
staatsvorm viseerde, was onaanvaardbaar voor ofwel Tsjechen ofwel Magyaren.
Een compromis tussen Tsjechen en Duitsers zou slechts een eerste voorwaarde zijn voor het
bestuurbaar maken van Cisleithanië. Alleen als die hobbel genomen was zouden
hervormingen doorgevoerd kunnen worden die zowel het staatsbestel als de interne cohesie
van de bevolking kon versterken. Bovendien hadden die hervormingen alleen kans van
slagen, indien zij door de massa van de bevolking gedragen, of ten minste niet afgewezen
zouden worden. Een minimum aan verantwoordelijkheidsbesef bij de betrokken partijen en
groeperingen had tot een overeenkomst kunnen leiden. Een overeenkomst, die de Monarchie
mogelijk had kunnen redden. Maar aan dat minimum ontbrak het.
Inderdaad, onvermijdelijk was de val van de Monarchie niet aan het eind van het eerste
decennium van de twintigste eeuw, maar het ontbrak aan de politieke en maatschappelijke wil
om die maatregelen te treffen, die haar voortbestaan mogelijk konden maken. In 1910 was de
situatie waarin Oostenrijk verkeerde nog net niet hopeloos; het probleem was dat de gevaren
die haar bedreigden door de bevolking, noch door de politieke elite als ernstig werden
onderkend. De problemen die wel als ernstig werden gezien, waren in feite van minder
belang, of waren zelfs non-existent (als het pan-Slavisme of het Servische probleem).
Zonder relevante staatkundige vernieuwing zou de interne samenhang wel steeds verder afnemen, maar indien zich geen grote calamiteiten voordeden, zolang het locale nationalisme geen
integrale vormen aannam en zolang Kaisertreue als traditioneel bindmiddel bleef
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functioneren, zou het Habsburgse Rijk het nog wel een, overigens beperkte, tijd hebben
volgehouden, zij het in toenemende mate als anomalie binnen het Europese bestel. Maar die
calamiteiten deden zich nu juist wèl voor. Sterker nog, zij werden mede door eigen
onverantwoordelijk en irrationeel beleid opgeroepen. Maar ook indien de Monarchie Servië in
1914 geen onaanvaardbaar ultimatum had gesteld, mogen wij ervan uitgaan dat een andere
calamiteit aanleiding voor haar val zou worden en aan calamiteiten ontbrak het niet in de
twintigste eeuw. Het is niet onredelijk aan te nemen dat de labiele Europese constellatie, ook
zonder de moord in Sarajevo, op termijn tot een vergelijkbare catastrofe zou hebben geleid359.
En Duitsland was niet de enige schuldige aan de Eerste Wereldoorlog. Ook sommige
beleidsmakers in Rusland en Frankrijk hadden belang bij een oorlog wanneer die op het juiste
moment zou uitbreken360. Met onze kennis achteraf kunnen wij er bovendien van uitgaan dat
het integrale karakter van etnisch nationalisme zou toenemen. In ieder geval zou de
Kaisertreue aan effectiviteit inboeten bij de dood van Franz Joseph, wie dan ook zijn opvolger
geweest zou zijn. Inderdaad, ook een hervorming van het staatsbestel behoorde theoretisch tot
de mogelijkheden, maar in 1914 duidde niets erop dat zo`n hervorming overwogen werd, laat
staan dat zij aanstaande was. De enige hervorming die mogelijk overwogen werd, was die van
de troonopvolger, maar doorvoering van die plannen zou het einde eerder hebben versneld.
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6. Adel en burgerij.
Steunpilaren of doodgravers van de Monarchie?

Gedurende de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vormden
adel en bourgeoisie in de meeste Europese landen de staatsdragende groeperingen bij uitstek.
Terwijl tot laat in de achttiende eeuw vorst en adel nog vaak concurrerende machten waren,
had de Franse Revolutie tot gevolg gehad dat beide op elkaar aangewezen waren. Een
volgende omwenteling zou met hun beider macht korte metten maken en die vrees alleen al
noopte tot nauwe samenwerking. Niet alleen met de heersende dynastie was de adel nauw
verbonden, vaak was hij ook sterk verweven met de krijgsmacht en met het staatsbestuur,
terwijl in overwegend katholieke en anglicaanse landen de hoge clerus voor een aanzienlijk
deel uit de adel werd gerekruteerd. Hoewel de adel langzaam invloed verloor aan burgerlijke
groepen, behield de Habsburgse aristocratie tot aan het einde van de Monarchie een machtspositie, die elders – met uitzondering van Rusland – al bijna ondenkbaar was.
Hoewel de bourgeoisie met de adel concurreerde om de macht in de staat, was zij evenzeer
staatsdragend als die adel en daardoor geneigd tot samenwerking, zo lang een duidelijke
overwinning op de aristocratie te moeilijk bleek. De bourgeoisie financierde de staat en was er
als het ware aandeelhouder van. Staatspatriottisme en nationalisme behoorden tot de burgerlijke deugden, die samen met andere burgerlijke normen en waarden door de bourgeoisie
werden uitgedragen, eerst aan de kleine burgerij en daarna ook aan de overige bevolkingssegmenten. In Oostenrijk beperkte die overdracht zich tot een particularistisch nationalisme,
vooral omdat staatspatriottisme er een bijna onbekend fenomeen was, dat bovendien nog lang
argwanend werd bekeken door de overheid. De contacten tussen de verschillende etnische
groepen waren en bleven uiterst beperkt. Terwijl elders in Europa een nationale staatsideologie werd verankerd in brede lagen van de bevolking waardoor een – in principe –
stabiele staat kon ontstaan, werd nationalisme in Oostenrijk een sektarisch fenomeen, dat zich
los van de staat ontwikkelde.
In Hongarije ontstond wel een Magyaars staatsnationalisme dat, behalve door een Magyaarse
elite zelf, ook gedragen werd door geassimileerden uit de minderheden, joden en ook door
veel Hungaro-Duitsers. Voor een belangrijk deel van de plattelandsbevolking was nationalisme echter een onbekend fenomeen, terwijl onder de Roemeense en Servische minderheden
een deels religieus bepaalde aversie ontstond tegen de Magyaarse hegemonie. De Kroaten en
Serviërs van Kroatië-Slavonië maakten wel deel uit van het Hongaarse koninkrijk, maar niet
van Hongarije in strikte zin. Zij hadden autonome rechten en hun bestuurstaal was het
Kroatisch.
De aristocratie en de burgerlijke middengroepen in Oostenrijk doorliepen een ontwikkeling
die zich nauwelijks onderscheidde van die in andere delen van Europa. Zowel in Oostenrijk
als elders in Europa zagen zij zichzelf als de steunpilaren van de moderne staat. En in vele
gevallen waren zij dat ook, maar in Oostenrijk kreeg hun positieve invloed op de staat
langzaam steeds meer negatieve aspecten. Het is daarom van belang na te gaan hoe en
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waarom hun invloed daar niet een stabielere, maar een eerder labielere staat tot gevolg had.
Daartoe zal eerst de positie van de aristocratie aan de orde komen, waarna de bourgeoisie, als
tweede Gesellschaft belicht zal worden, samen met de daar min of meer mee verbonden briefadel. Van bijzonder belang voor de politieke ontwikkeling van het Rijk is daarbij de liberale
partijvorming, die haar elitaire karakter verloor en transformeerde in Duits-nationale
groeperingen, die zich tegen de multinationale staat keerden en die uiteindelijk het hele
politieke bedrijf in Wenen konden lamleggen.
In het derde deel van zijn Deutsche Gesellschaftsgeschichte stelt de Duitse historicus H.-U.
Wehler, dat Bismarck, na twee oorlogen met een minimum aan inspanning gewonnen te hebben, de conservatieve nationaal-liberalen aan zich wist te binden. Tezamen hadden zij in de
jaren 1867-`78 de fundamenten gelegd voor een moderne burgerlijke samenleving. Maar tot
de feitelijke macht werden de liberalen maar nauwelijks toegelaten en in hun verwachting dat
de Duitse eenheid ook meer politieke vrijheid zou brengen kwamen zij bedrogen uit. De adel,
het leger en de bureaucratie hadden aan kracht gewonnen en in 1878 liet Bismarck zijn bondgenoten vallen. Volgens Wehler was dat het fatale moment waarop de Duitse ontwikkeling tot
1914 vast kwam te liggen. De sociale en economische modernisering vond in optima forma
plaats, maar de politieke modernisering bleef achterwege en daarmee zag de these van een
Duitse Sonderweg het licht361.
Tezelfdertijd werden in Wenen de liberalen wel tot de macht toegelaten: zij vormden, in tegenstelling tot hun geestverwanten in Berlijn, wel de regering en moderniseerden de politiek.
Evenals de Rijksduitse liberalen hervormden zij de economie en grote delen van de samenleving naar nieuwe burgerlijke inzichten. Daarbij waren hun ideeën aanvankelijk van een haast
utopisch positivisme doordrenkt. Na het opruimen van hun feodale tegenstanders, zouden
politieke partijen en nationale pressiegroepen aan belang inboeten en een efficiënte, onpartijdige staat zou gelijkheid onder individuele burgers scheppen. Partijvorming was dan ook niet
de sterkste zijde van de liberalen. Schoolplicht en massaopvoeding zouden zorg dragen voor
integratie en assimilatie van alle sociale en etnische groeperingen aan het heersende, superieur
geachte, Duits-burgerlijke model en onderlinge geschillen zouden zonder gebruik van
machtsmiddelen opgelost worden362. Inderdaad slaagde de liberale, antiklerikale bourgeoisie
erin zich een belangrijke positie te verwerven in samenleving en landsbestuur, maar van een
duidelijke overwinning op de oude adellijke elite was geen sprake, hooguit vormde zij een
tweede elite, naast – niet in plaats van – de oude aristocratie. Evenmin werden dynastie en
kerk uit hun traditionele machtsposities verdreven. De Oostenrijkse samenleving was een ambivalente. Robert Musil stelde het zo:
“Es [Kakanië] war nach seiner Verfassung liberal, aber es wurde klerikal regiert. Es
wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger
gleich, aber nicht alle waren eben Bürger“.
Het waren, naast de aristocratie, die ’niet-burgers’, die een langdurige liberale politieke hegemonie in de weg stonden. De kleine middenstand, de boeren en daarna de industrie- en
landarbeiders losten de liberalen af, door zich nu wel goed in massapartijen te organiseren,
echter zonder op hun beurt de aristocratie of de bourgeoisie uit hun maatschappelijke posities
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te verdringen. De bourgeoisie bleef bepalend voor de stedelijke samenleving, maar evenals in
Hongarije (en elders) won het nationale sentiment binnen het liberalisme terrein ten koste van
de eigen ideologie. Het liberalisme verloor zijn leidende positie aan nationalisten en aan beter
georganiseerde massapartijen van de kleine middenstand, conservatieve klerikalen en van
sociaal-democraten. Bij dit alles moeten wij ons wel realiseren dat deze ontwikkeling vrijwel
uitsluitend plaats vond in de hoog ontwikkelde gebieden van Neder-Oostenrijk en Bohemen,
Dat wil zeggen in een belangrijk, maar heel klein deel van de Monarchie.
De oude aristocratie mocht het tij niet mee hebben, maar zij wist zich op bewonderenswaardige wijze aan de veranderende sociale omstandigheden aan te passen. Meer nog dan de
joodse bourgeoisie en de socialisten, was de hoge adel kosmopolitisch. Daarmee was hij ongetwijfeld een steunpilaar van de Monarchie, maar zijn reactionaire, premoderne opvattingen
over staat en samenleving vormden, in combinatie met een buitensporige politieke macht, een
gevaar voor de staat.
* De aristocratie als Erste Gesellschaft.
Tijdens een kuur in Karlsbad werd Graaf Leopold Berchtold door een Frans politicus gevraagd naar zijn nationaliteit. Nu lag die vraag voor de hand want de minister van buitenlandse zaken had bezittingen in Moravië zowel als in Hongarije en zijn afstamming was deels
Duits, deels Tsjechisch en Hongaars. Het antwoord van Berchtold, namelijk dat hij Wener
was, kwam voor zijn gesprekspartner enigszins onverwacht en was weinig bevredigend,
daarom stelde deze de vraag wat scherper: Welke zijde zou de graaf dan wel kiezen in het
onverhoopte geval van een open en scherp etnisch conflict tussen de verschillende volkeren
van de Monarchie? “Le côté de l`empereur”, zou hierop Berchtolds antwoord geweest zijn363.
Een dergelijke ontkenning van nationale identiteit was zelfs voor een aristocraat ongebruikelijk, maar zij typeerde wel de houding van de adel. Eerst en vooral vereenzelvigde die zich
met de eigen sociale groepering en met de dynastie. Kenmerkend voor de aristocratie als geheel was dat zij etnische afkomst niet verwarde met politieke loyaliteit, zoals William Godsey
stelde364. Zij beschouwde zich niet alleen als een fundament van de Monarchie, in sterke mate
was zij dat ook. Maar de vraag is, of dat fundament nog wel adequaat was.
De geschiedenis van de aristocratie in de Habsburgse landen sinds het midden van de
achttiende eeuw was er een van langzame neergang, die door taaie weerstand, en soms door
omstandigheden van buitenaf, telkens weer werd onderbroken door vaak langdurige perioden
van consolidatie en soms zelfs van herstel365. Nog tijdens het bewind van Leopold I (16581705) regeerde de keizer tezamen met de standen, waarvan de adel de belangrijkste was. Juist
in de Habsburgse gebieden werd het effectieve gezag tijdens de periode van de
Contrareformatie en daarna uitgeoefend door een alliantie van adel, kerk en dynastie. De adel
stond daarbij als het ware tussen de vorst en de absolute macht in366. Beide beperkten zij
elkaars macht en vormden zo een redelijke waarborg tegen tirannie en willekeur. De
Verlichting vroeg echter om een moderner en dynamischer bestuur en tijdens de regering van
Maria Theresia en vooral van haar zoon Joseph II, werd het machtsevenwicht tussen vorst en
standen ten gunste van een monarchaal centralisme verbroken. Het recht van medebeslissing
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over de jaarlijkse belastingheffing en –inning werd aan de standen onttrokken; een scheiding
tussen uitvoerende en rechterlijke macht beperkte de invloed van de adel, maar nog sterker
werd zijn macht ingeperkt door het nieuw gevormde corps van goed opgeleide beroepsambtenaren, gerekruteerd uit de bourgeoisie of de dienstadel, dat de aristocratie op alle
bestuursniveaus verdrong. Niet alleen op politiek gebied leed de aristocratie nederlaag op
nederlaag, ook economisch kwam haar macht onder sterke druk te staan. Adellijk bezit was
niet langer vrij van belasting, boerenland werd wettelijk beschermd en kon niet zonder meer
door het grootgrondbezit verworven worden. Psychologisch misschien nog belangrijker was
dat het lijfeigenschap werd afgeschaft, hoewel in feite de Robot alleen werd beperkt en dat
nog tegen vergoeding. Dit alles leidde in de jaren 1789-`90 tot een dusdanig explosieve situatie, dat na de dood van Joseph II, diens broer Leopold II, zich genoodzaakt zag de meest aanstootgevende wetten in te trekken.
De positie van de hoge adel werd nu geconsolideerd en door externe gebeurtenissen zelfs
versterkt. Vrijwel gelijktijdig met de dood van Joseph II en diens opvolging, brak in Frankrijk
de Revolutie uit en in reactie daarop werden veel hervormingen in de geest van de Verlichting
suspect. In Frankrijk werden adellijke titels (tijdelijk) afgeschaft en bijna overal in WestEuropa verdween de traditionele standenvergadering, maar niet in Oostenrijk. Daar herstelde
de adel een deel van zijn machtspositie in dezelfde periode dat de burgerij voorzichtig aan
haar opmars begon. In de pre-industriële staat vormden de aristocratische latifundia veruit de
belangrijkste economische macht en die lag aan de basis van de groeiende adelsinvloed in de
Vormärz.
Als gevolg van de Revolutie van 1848 verloor de adel zijn juridisch vastgelegde feodale privileges en verdween als stand, maar men kan de vraag stellen of dat – in een zich langzaam
moderniserende samenleving – wel als verlies gold. In tegenstelling tot de Hongaarse lagere
adel, ondervond de gegoede aristocratie weinig nadeel van de afschaffing van de Robot. In het
bijzonder in Bohemen, wierpen de grootgrondbezitters zich met succes op industriële en
financiële activiteiten. Zij stichtten suikerfabrieken, brouwerijen en houtverwerkende industrie of namen daaraan deel, ontwikkelden mijnbouw op hun bezittingen, namen deel in de
aanleg van spoorwegen of propageerden althans de aanleg daarvan367. De adellijke gedragscode verbood werken voor persoonlijk materieel gewin in het algemeen en werken in loondienst in het bijzonder. Maar wanneer dat eerste op voldoende schaalgrootte en zonder
zichtbare persoonlijke inspanning plaatsvond, was er weinig tegen in te brengen368. Op die
wijze ontstonden banden met de zweite Gesellschaft en met het (joodse) Finanzbürgertum. Zo
waren adellijke families in 1857 voor ongeveer één derde deel betrokken bij het stichtingskapitaal van de Creditanstalt369. Vanzelfsprekend trad alleen al door deze economische
belangenverstrengeling een zekere mate van acculturatie op tussen de beide segmenten van de
elite, maar indien een aristocraat, in de ogen zijns gelijken, over de burgerlijke schreef ging,
werd hij uitgestoten en slechts weinigen waren bereid dat risico te nemen. Het is maar de
vraag of gesproken kan worden van een verburgerlijking van de adel.
Op politiek gebied wist de hoge adel zijn positie na 1848 niet alleen te consolideren, maar
zelfs te versterken. Als gevolg van het Oktober Diplom, in 1860, leek het er zelfs even op dat
de adel zich een machtspositie verworven had, die hij sedert de dagen van Maria Theresia niet
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meer had bezeten. Aan de macht van de centralistische bureaucratie zou paal en perk gesteld
worden, de bourgeoisie zou nauwelijks enige zeggenschap krijgen en in een federale staat zou
de macht van de adel in de regionale vertegenwoordigingen vrijwel onaantastbaar zijn. Maar
die staatsregeling bleef door een sterke liberale tegenstand nog geen vier maanden van kracht.
Met de constituties van 1861 en 1867 kreeg de adel echter een buitensporige invloed op de
wetgevende macht in Cisleithanië door het curiasysteem (in Hongarije bestond dat systeem na
1867 niet meer). Van de vier curiae – na 1896 waren het er vijf – was de eerste aan het
grootgrondbezit voorbehouden en dat betekende dat zo`n driehonderd hoogadellijke families,
tezamen met een gering aantal niet-adellijke grootgrondbezitters, 25% (na 1896 20%) van de
parlementsleden konden kiezen370. De uitbreiding van de parlementaire rechten en de liberale
constitutie van 1867, kwam dus zeker niet alleen de bourgeoisie ten goede, in feite had de
adel er nog meer voordeel van. In het bijzonder in de Boheemse en de Moravische Landtage
kon het adelsblok de balans doen doorslaan naar de ene of de andere zijde (in casu naar de
Tsjechische of naar de Duitse zijde) en was daardoor van eminent politiek belang. Bij de
invoering van het algemeen en gelijk kiesrecht voor mannen, in 1907, werden de curiae
afgeschaft en verloor de aristocratie deze politieke machtspositie, althans in het parlement, in
de Landtage bleven de curiae gehandhaafd. Bovendien werd het Herrenhaus vrijwel geheel
door de aristocratie overheerst, zeker wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen dat de
hoge clerus, die daar ook zitting had, voor een goed deel uit de hoge adel afkomstig was. De
politieke betekenis van de senaat was echter gering.
Die sterke politieke positie werd echter niet optimaal benut. Allereerst lag dat aan het
adellijke ethos. Het was in strijd met de adelscode om in felle kiescampagnes te werven om de
gunst van burgerlijke kiezers en later was men evenmin bereid om zich te onderwerpen aan de
organisatie en partijdiscipline van moderne massapartijen. Dat waren zaken waar de adel geacht werd boven te staan. Bovendien was slechts een minderheid binnen de aristocratie maatschappelijk geëngageerd en van die minderheid was maar een klein deel politiek actief.
De tweede reden voor het niet optimaal benutten van de politieke mogelijkheden lag in het
feit dat de aristocratie naar buiten niet gesloten optrad. In het begin van de jaren 1860
ontstonden er twee stromingen binnen de adelsvertegenwoordiging en de scheidslijn tussen
beide liep vaak dwars door de verschillende families heen, meestal overigens zonder dat dit
op sociaal of persoonlijk vlak negatieve consequenties had. Onderlinge banden waren als
vanzelfsprekend belangrijker dan politieke functies of interessen, die men slechts nebenbei, zo
te zeggen als vrijetijdsbesteding, cultiveerde.
Enerzijds was er de club (van een partij kon niet gesproken worden, er was nauwelijks een
interne organisatie) van de Verfassungstreue Großgrundbesitz, die nauwe banden onderhield
met Duits-liberale afgevaardigden. Evenals de liberalen waren zij voorstanders van een kiesrecht gebaseerd op Bildung und (vooral) Besitz en stonden zij een kaisertreue, centralistische
politiek voor, die de Duitse culturele suprematie als vanzelfsprekend bindmiddel zag voor het
voortbestaan van de Monarchie. Nadat de liberalen hun meerderheid in de Reichsrat hadden
verloren, in 1879, verbond deze adelsgroepering zich in de oppositie met de Vereinigte Deutsche Linke. Na 1907 speelde zij alleen nog een rol in de senaat en in de Landtage.
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Anderzijds was er de club van de konservative Großgrundbesitz, die antiliberaal en federalistisch gezind was. Zijn aanhang van vaak Boheemse adel, verbond zich in de Boheemse
Landtag met de Oud-Tsjechen van Rieger en Palacký, waar zij zich sterk maakte voor grotere
provinciale bevoegdheden en gelijkstelling van het Tsjechisch met het Duits. In de Reichsrat
en in andere Landtage verbond deze club zich met klerikalen, boerenpartijen en met de conservatieve massapartij van de christlichsozialen van Karl Lueger. Landelijk speelde de groepering een belangrijke rol in de conservatieve ‘ijzeren ring’-regering van graaf Eduard Taaffe
(die, hoewel van Ierse afkomst, tot de Boheemse aristocratie behoorde).
De scheiding tussen de beide adelsgroeperingen was vooral scherp in Bohemen, waar de
voornamelijk Duitssprekende grootgrondbezitters behalve met hun eigen belangen, ook
rekening moesten houden met die van hun Tsjechische werknemers, pachters, landarbeiders
en met die van de kleine middenstand op hun latifundia, van wier loyaliteit hun economische
en sociale positie mede afhankelijk was. Daar kwam bij dat de lagere overheden in Bohemen
goeddeels door Tsjechen werden gedomineerd en samenwerking met de lagere overheden was
essentieel voor de economische positie van de adel. Poolse magnaten, daarentegen lieten zich
weinig gelegen liggen aan hun Roetheense ondergeschikten; emancipatie en nationale
gevoeligheden speelden daar nog geen rol van betekenis. Poolse aristocraten waren op hun
beurt georganiseerd in Poolse parlementaire clubs, die veelal de ruggengraat van de zittende
regering vormden.
De langzame, hoewel vaak onderbroken neergang van de adel in de negentiende eeuw kan
misschien het beste geïllustreerd worden aan de hand van zijn maatschappelijke terugtocht. In
de hoogste legerrangen – ooit een adellijk reservaat – liep het aandeel van de aristocratie
tussen 1848 en 1914 terug van 56 tot 14%371; van de parlementsleden behoorde in 1867 23%
tot de hoge adel, maar in 1913 was dat aandeel gedaald tot 6%. In de hoogste bestuursorganen
liep het aandeel van de aristocratie tussen 1804 en 1918 terug van 91 tot 57% en alleen binnen
de top van de diplomatie wist zij zich in dezelfde periode redelijk te handhaven (van 68 tot
56%). Daarbij bestond bij de adel maar weinig waardering en belangstelling voor een
academische studie of beroepsopleiding. Wanneer zo`n studie al plaats vond ging het meestal
om een militaire of juridische opleiding om tweede, derde of later geboren zonen een
bezigheid in leger of landsbestuur te bezorgen 372. “Die Adligen verharrten zumeist in solchen
Laufbahnen, in denen es einem leicht gemacht wurde”, stelde Rudolf Sieghart, sectiechef op
het departement van eerste-minister Ernest von Koerber373. Na 1853, toen Franz Joseph zelf
de benoemingen regelde, was de post van minister-president steeds voorbehouden aan een lid
van de aristocratie, zelfs tijdens de liberale Bürgerministerien. Pas rond de eeuwwisseling
verloor de aristocratie ook dit privilege en werden leden van de dienstadel met namen als
Gautsch, Koerber en Beck op die post benoemd374. Nog duidelijker blijkt de
maatschappelijke terugtocht uit het adellijke mecenaat. Op het eind van de achttiende eeuw
waren de nieuwe stromingen in de muziek en de beeldende kunsten financieel vrijwel
uitsluitend afhankelijk van adellijke (en kerkelijke) begunstigers; aan het eind van de
volgende eeuw was die positie volledig overgenomen door de bourgeoisie (en de overheid). In
de grote kunstcollecties van de Harrachs (Schloß Rohrau) en de Liechtensteins (Vaduz) of in
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de, van oorsprong adellijke, staatscollecties van Krakau of Agram (Zagreb), ontbreekt de nietacademische kunst van na 1850 bijna volledig375.
Maatschappelijke concurrentie en burgerlijke prestatiedrang vielen moeilijk in overeenstemming te brengen met het adellijke ethos, waar amateurstatus veel hoger werd gewaardeerd dan
professionalisme en waar aan afkomst en eer grotere waarde werd toegekend dan aan kennis,
intelligentie en zichtbare inspanning voor geldelijk gewin. Het was deze houding die
kroonprins Rudolph aanleiding gaf tot zijn scherpe kritiek op de Oostenrijkse adel, die
volgens hem slechts uitmuntte in dansen en jagen376.
Ondanks een gebrek aan politieke doelgerichtheid en ondanks een maatschappelijke terugtocht uit bijna alle gebieden waar hij ooit praktisch het alleenrecht bezat, was er één gebied
waar de adel stand kon houden en waartoe de nieuwe economische, financiële en administratieve elite slechts beperkte toegang had: het hof. De Hofgesellschaft was weliswaar in de eerste plaats op representatie gericht, maar representatie was binnen de strenge hofetiquette nu
eenmaal van groot belang. Daarbij kon de hofadel niet alleen de feitelijke agenda van de keizer regelen, dus wie hem, wanneer mocht bezoeken en voor hoelang, maar ook had hij een
grote invloed op politieke benoemingen en soms zelfs op de politieke besluitvorming zelf.
Niet alleen de keizer werd door de Hofgesellschaft afgeschermd, een aristocratie die zich bedreigd voelde, benadrukte de eigen exclusiviteit en schermde zich naar onderen af. Toegang
tot het hof – en zeker een functie aldaar - verschafte niet alleen prestige in eigen kring, maar
ook ver daarbuiten en vormde een belangrijk onderscheid met andere groepen op de sociale
ladder die daar niet voor in aanmerking kwamen. Voor zo`n functie was een adellijke titel,
hoe doorluchtig ook, op zich onvoldoende. Het ging om een kwartierstaat met aanvankelijk,
in 1754, tenminste twee hoogadellijke grootvaders en één aristocratische overgrootvader aan
vaders zijde. Maar de ruimhartige verlening van adellijke titels zou voor een verwatering van
de oud-adellijke exclusiviteit kunnen zorgen en zou het hof en de eigen gelederen open stellen
voor personen wier grootouders door de grootouders van de hoffunctionarissen als plebs
werden gezien. Daarom werd het reglement in stappen aangescherpt totdat in 1898 zestien (en
daarmee dus alle) betovergrootouders tot de hoogste adel dienden te behoren377. Dit systeem
zorgde voor een tweedeling van de elite in een aristocratische erste Gesellschaft, met
hofexclusiviteit en een zweite Gesellschaft van de hoge bourgeoisie, waarvan een deel tot de
dienstadel was toegelaten.
In theorie was de hofadel en de erste Gesellschaft nu scherp omschreven en grondig tegen
‘vreemde smetten’ afgeschermd. Maar "grau ist alle Theorie" en in werkelijkheid werd de
rigide standaard vaak met een vrij willekeurig aandoende souplesse toegepast. De feitelijke
bedoeling van de hele regeling was niet zozeer de hofadel op stringente wijze te definiëren,
maar veel meer om ongewenste elementen (wie dat dan ook mochten zijn) buiten de deur te
houden. Het behoorde tot de taken van de k.u.k.-Oberstkämmerer om de toelating tot het hof,
in principe op basis van afstamming, te regelen. Een kandidaat-kamerheer, wiens beide ouders
niet al tot de hofadel behoorden, moest zijn stamboom met bijbehorende relevante geboortebewijzen en huwelijksakten ter controle voorleggen aan de k.u.k. Ahnenprobe-Examinator, na onderzoek rapporteerde deze aan de Oberstkämmerer, die zijn aanbeveling aan de
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keizer ter goedkeuring voorlegde. Een teken van de buitengewone machtspositie van deze
functionaris was dat hij bij een afwijzing de keizer niet eens hoefde te consulteren en het
stond hem ook vrij om – wanneer de kwartierstaat tekort schoot - Hofzutritt te realiseren door
middel van een keizerlijke Gnadenakt. De echtgenote van de latere minister van buitenlandse
Zaken, graaf Gołuchowski, had een adellijke titel van dubieuze revolutionair-napoleontische
origine, zij heette namelijk Anne princesse Murat en stamde af van Napoleons houwdegen, de
veldmaarschalk, die enige tijd koning van Napels was. Pikant detail daarbij was dat het afgezette en later gerestaureerde Napolitaanse koningshuis nauw met de Habsburgers was verwant
(zo was Franz Ferdinands moeder een Napolitaanse prinses). De betovergrootouders van prinses Anne konden geen enkele aanspraak maken op wat voor adellijke titel dan ook. Toch werd
zij zonder probleem hoffähig bevonden en toegelaten tot de exclusieve damesorde van het
Sternkreuz378. Vele hoogadellijke families bleken, soms tot hun eigen ontzetting, over een
hoog percentage rood, of althans onvoldoende blauw bloed te beschikken, maar hun
Hoffähigkeit werd daar zelden door beïnvloed379. Hetzelfde gold voor de morganatische
afstammelingen van Franz Josephs Wittelsbacher familieleden. Anderzijds werd de
morganatische echtgenote van Franz Ferdinand door velen aan het hof met de nek aangekeken
en werd haar de juiste plaats in de hofhiërarchie onthouden. Bertha von Suttner, een geboren
gravin Kinsky, en de eerste winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, was niet hoffähig
wegens een nicht-ebenbürtige moeder380. (Of zouden het haar pacifisme en het door haar
geschreven invloedrijke boek Die Waffen nieder zijn geweest?). Huwelijken tussen
Habsburgse aristocraten en kinderen van de rijke, maar burgerlijke, en soms zelfs joodse, elite
kwamen in toenemende mate voor, maar in tegenstelling tot de hoven in Berlijn, Londen of
Brussel werden de niet-aristocratische partners nauwelijks geaccepteerd en niemand van de in
de negentiende eeuw genobiliseerde industriële of financiële elite werd ooit hoffähig
bevonden381. Naar aristocratische mores was de enige oogluikend toegestane reden voor een
morganatisch huwelijk een verbintenis om de familie van de financiële ondergang te redden.
De Habsburgse aristocratie onderhield een uitzonderlijk dicht onderling netwerk van familiale
en vriendschappelijke banden, dat weliswaar niet strikt tot de eigen groepering beperkt bleef,
maar waarvan de concurrende nieuwe adel en haute bourgeoisie hooguit een passief deel
uitmaakten. De taaiheid waarmee de adel aan zijn macht vast hield, was voor een goed deel
gebaseerd op dit netwerk, waarvan het gebruik haast vanzelfsprekend gepaard ging met nepotisme, protectie en cliëntelisme (maar die woorden klonken destijds minder negatief dan
vandaag). Ook wie niet tot de Hofgesellschaft behoorde, kon via familierelaties aan het hof, in
de regering, de bureaucratie of de strijdkrachten zaken regelen die voor anderen onmogelijk
waren. Via zijn relaties had de hoge adel een bijna vanzelfsprekende toegang tot de economische machtscentra, waar burgerlijke ondernemers en managers er vaak een eer in zagen Herr
Graf of liever nog Seine Hoheit der Prinz te accommoderen. In tegenstelling tot wat in de burgerlijke maatschappij gebruikelijk was spraken aristocraten elkaar altijd met “Du” aan, onafhankelijk van leeftijdsverschil, familierelatie en of men al dan niet aan elkaar was voorgesteld. Vanzelfsprekend was iedereen (met uitzondering van bedienden) buiten de eigen kring
een “Sie”. Zo kon het gebeuren dat ene graaf Kinsky een Schwarzenberg ontmoette die hij
niet kende en van wie hij niet wist of die tot het adellijke geslacht van die naam behoorde. Om
zeker te zijn vroeg hij daarom: “Bist Du einer, oder heißen Sie nur so?”382
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Ondanks het feit dat de economische belangen van de aristocratie vaak parallel liepen aan die
van de industriële en financiële elite werd het bezit van landgoederen en het traditionele
plattelandsleven als ideaal gezien. De adel, die zo`n belangrijke plaats innam in de Habsburgse samenleving, was duidelijk een premoderne elite, die zich echter veelal van moderne
hulpmiddelen bediende om zijn macht zo lang mogelijk te continueren. Hij deed dat met
verve en panache, maar bleek uiteindelijk toch kwetsbaarder dan de Britse aristocratie, die
zich veel meer openstelde voor moderne ideeën en die veel nauwer samenwerkte met nieuwe
elites en die in zich opnam. De adel was ongetwijfeld een steunpilaar van de Monarchie en
vormde door zijn kosmopolitische afstamming en instelling bijna de verpersoonlijking van het
‘Oostenrijk-idee’. Maar het belang van die steunpilaar nam wel voortdurend af naarmate de
adel zijn economische en sociaal-politieke macht met nieuwe elite- en massagroeperingen
moest delen. Niet alleen was hij een steunpilaar voor de Monarchie, de Monarchie was dat
ook voor de adel. De rol die de adel in de samenleving speelde was alleen mogelijk dankzij de
Monarchie en na 1918 was die rol grotendeels uitgespeeld, zij het dat de nemesis – in het
bijzonder onder de reactionaire regimes in Polen en Hongarije – nog even werd uitgesteld383.
Onder de adel heerste een minachting voor de nouveaux riches van de bourgeoisie en hoewel
er geen bezwaar in werd gezien met die burgerlieden zakelijk en politiek samen te werken,
achtte de adel zich ver verheven boven de maatschappelijk geaccepteerde burgerlijke normen
en waarden. Professionalisme, gerichte arbeidsinspanning, economisch geïnspireerd gedrag,
academische of andere intellectuele vorming, of zich op een of andere manier meten met nietadellijken, werden niet alleen overbodig, maar ook onoirbaar geacht. In mindere mate gold
hetzelfde voor aspecten van de seksuele moraal en een algemeen beschaafd taalgebruik384. De
meeste aristocraten bleken onder geen beding bereid hun specifieke sociale gedragscode op te
geven. Juist die adelscode, gebaseerd op een premoderne, reactionaire Weltanschauung,
vormde het essentiële verschil tussen de aristocratie en de burgerlijke elite385. Dit adellijke dédain voor bijna alles wat de bourgeoisie tot de maatschappelijke deugden rekende, viel moeilijk in overeenstemming te brengen met een moderne geïndustrialiseerde samenleving386.
Indien de adel zijn opvattingen niet zou wijzigen, zou een leidende rol op termijn uitgesloten
zijn. De adel zou overbodig worden en dat zou het einde betekenen van zijn macht, zijn invloed en van zijn bestaansrecht. Ook wat dit betreft bleek de toekomst van de adel nauw met
die van de Monarchie verbonden.
In een moderne geïndustrialiseerde staat vormden de premoderne aristocratische opvattingen,
in combinatie met uitgebreide privileges en politieke macht een gevaarlijk anachronisme. In
Galicië en grote delen van Hongarije was de aristocratie tenminste medeverantwoordelijk
voor de economische achterstand en de geringe mate van modernisering. Op korte termijn had
dat misschien wel het voordeel dat die gebieden op sociaal en politiek gebied weinig
problemen opleverden, maar onderhuids hoopten zich daardoor spanningen op, die zich
onverwacht op explosieve wijze konden ontladen. Voor de Monarchie was dat een latent en
voor de successiestaten een acuut gevaar387. Elders, in zowel de Landtage als in het
parlement, vormde de adelsvertegenwoordiging een steen des aanstoots voor burgerlijke en
democratische partijen en samenwerking met de conservatieve adel was reden voor
partijsplitsingen.
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Veel bedreigender nog voor een evenwichtige staatkundige ontwikkeling, was de
aristocratische invloed op het hoogste niveau van de staat388. Geen ander Europees hof bezat
een vergelijkbare exclusiviteit, en geen ander Europees hof werd zo effectief tegen
vernieuwende invloeden afgeschermd als het Habsburgse. Voor het hof van een zich – als
geheel – in rap tempo moderniserende mogendheid was de machtspositie en de premoderne
Weltanschauung van de hoge adel funest, omdat zij de kloof tussen hof en samenleving
verbreedde. Daardoor werd aan het belangrijkste bindmiddel dat de staat bijeen hield, de
Kaisertreue, afbreuk gedaan. De aristocratie vormde verder een belangrijke hindernis voor
een gezonde politieke ontwikkeling. De adellijke politieke leiders – die tot 1900 exclusief in
aanmerking kwamen voor de hoogste regeringsfuncties in Cisleithanië en, nog lang nadien, in
de k.u.k.-ministeries – begrepen weinig van de maatschappelijke ontwikkelingen die gaande
waren. Zij zagen de belangen van hun eigen stand en van de dynastie aan voor landsbelang.
Evenmin als Franz Joseph zelf bezaten zij de wil, of zelfs maar het voorstellingsvermogen om
het Rijk een niet-dynastische raison d`être te geven. Daardoor stonden zij noodzakelijke
vernieuwingen in de weg en droegen, ondanks persoonlijke integriteit en goede bedoelingen,
een zware verantwoordelijkheid voor de instabiliteit van het Rijk en daarmee uiteindelijk voor
zijn val.
* Bourgeoisie en zweite Gesellschaft389.
In tegenstelling tot begrippen als 'aristocratie' en 'adel', zijn termen als 'burgerij', 'bourgeoisie',
'middengroepen' en 'burgerlijkheid' nogal vaag en moeilijk te definiëren. Voor de Dubbelmonarchie komt daar nog de complicatie bij dat er naast een grootstedelijke burgerij, niet alleen
een andersoortige kleinstedelijke burgerij bestond, maar dat er naast Duitse, ook Magyaarse,
Tsjechische, Poolse en Italiaanse burgerlijke groeperingen waren, terwijl zich elders althans
de aanzetten voor andere nationale burgerlijke groeperingen ontwikkelden.
In de kleine steden, zeker voor zover die in de premoderne landsdelen ten oosten van de lijn
Triëst-Boedapest-Brünn lagen, bleven nog tot lang na 1900 veel aspecten van de traditionele,
premoderne stedelijke samenleving intact. De burgerij bestond er uit meestal Duitstalige
kleine ondernemers in de handel en proto-industrie, gezeten ambachtslieden en een locale
intelligentsia. Het waren kleine en aanvankelijk geïsoleerde burgerlijke eilandjes, waar de
traditionele burgerrechten golden, waar de sociale en geografische mobiliteit niet zo heel veel
groter was dan bij de overige bevolking en waar het groepsethos misschien conservatiever en
provincialer, maar in feite niet zo heel anders was dan bij de grootsteedse bourgeoisie. Pas
toen de kleine centra verbonden werden door het spoor en met elkaar en met de grote stad in
contact traden, kon die traditionele burgerij de kern vormen voor een moderne economische
ontwikkeling en tot een bourgeoisie uitgroeien. In de Hongaarse randgebieden – maar tot
circa 1850 ook in Boeda (dat in het Duits Ofen heet) – bestond die burgerij in hoofdzaak uit
Hongaro-Duitsers. Datzelfde gold voor Bohemen, Moravië en Oostenrijks Silezië, waar in
vrijwel alle (industrie)steden Duitssprekenden een meerderheid vormden en waar de
bourgeoisie nog tot in de jaren 1880 vrijwel geheel Duitstalig was. Praag had na het midden
van de negentiende eeuw een Tsjechische meerderheid, maar ook daar bleef een deel van de
bourgeoisie nog lang Duitstalig.
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Onder bourgeoisie kan dan, in de eerste plaats, verstaan worden dat deel van de burgerij, dat
de moderne productiemiddelen had ontwikkeld: de grootschalige mijnbouw, industrie- en
handelsondernemingen en banken, die vooral te vinden waren in de drie grote steden van de
Monarchie, in de Duitstalige rand van Bohemen en Moravië en in Triëst390. Hun bedrijven
vormden een motor voor de kleinere, locaal opererende ambachtslieden (die niet tot de
bourgeoisie gerekend werden, maar wel tot de burgerlijke middengroepen) en de eerst
regionaal, dan landelijk en internationaal opererende bankiers en financiers (die daar wel toe
gerekend werden). Hogere ambtenaren werden aanvankelijk niet tot de burgerlijke groeperingen gerekend (evenmin als militairen), hoewel zij wel in meerderheid uit de burgerij
gerekruteerd werden. Maar na 1848 werden ze steeds meer tot een, misschien wat bijzondere
sector van de bourgeoisie gerekend391. Beide, zowel de economische als de bureaucratische
burgerlijke elite zonden hun zonen – en later soms zelfs hun dochters – naar de universiteit en
die vormden het Bildungsbürgertum van professoren, juristen, notarissen, economisten, artsen, apothekers en journalisten, voor zover zij in de vrije beroepen of in staatsdienst
werkzaam waren. Minder duidelijk is of technici en andere academici, die in een
dienstbetrekking stonden met particuliere ondernemingen, tot de bourgeoisie gerekend
werden, of toch liever tot de middengroepen.
De onderlinge banden van de nieuwe elite bestonden niet uit de mythe van afstamming en
slechts in heel beperkte mate uit onderlinge verwantschap, maar veelmeer uit een, vooral door
vrouwen gedragen, netwerk van salons, soirées en andere informele bijeenkomsten, die mede
tot doel hadden de pas gewonnen status naar onderen af te schermen en die daarbij een
cultureel uiterst vruchtbare bodem bleken. Ondanks pogingen de exclusiviteit te waarborgen,
bleef de scheidslijn met de burgerlijke middengroepen tamelijk diffuus. Dat was geen wonder
want de bourgeoisie had haar ontstaan nog maar kort te voren te danken aan eigen sociale
mobiliteit en een burgerlijke samenleving moest wel gebaseerd zijn op persoonlijke merites.
De bourgeoisie van de Monarchie was in overgrote meerderheid Duitstalig. De beangrijkste
uitzonderingen waren de Magyaarse (meestal joodse) bourgeoisie van Boedapest, de Italiaanstalige van Triëst en een nieuwe Tsjechische bourgeoisie in Praag en sommige andere steden
van Bohemen en Moravië. Vanzelfsprekend waren er ook Poolse, Kroatische, Sloveense of
Roetheense academici in Krakau, Agram, Laibach of Lemberg en er waren daar ook fabriekseigenaren en bankdirecteuren, die zondermeer tot de bourgeoisie gerekend konden worden.
Veelal waren die echter van huis uit, of geassimileerd, Duitstalig en voor zover zij dat niet
waren was hun aantal zo gering dat zij politiek noch sociaal van doorslaggevend gewicht
waren. In Dalmatië, bij voorbeeld, was de Kroatische intelligentsia tot na de jaren tachtig van
de negentiende eeuw bijna volledig identiek met de lagere clerus, een beroepsgroep die
normaliter niet tot de bourgeoisie gerekend werd. De burgerij in de kleine Dalmatische
kuststeden was bijna volledig Italiaans392. Daar kwam bij dat de bourgeoisie van de nietdominante bevolkingsgroepen, juist door hun geringe aantal en ondanks hun etnische
achtergrond, in sterke mate werd gegermaniseerd of gemagyariseerd. Een goede
middelbareschoolopleiding had meestal in het Duits (respectievelijk bijna altijd in het
Hongaars) plaats en voor een universitaire opleiding gold dat in nog sterker mate. Duits was
de lingua franca en het was ondenkbaar dat een lid van de hogere burgerij die taal niet zou
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spreken. Zelfs wanneer men bij volkstellingen opgaf als Umgangssprache Sloveens,
Kroatisch, Italiaans of Tsjechisch te spreken, liet dat onverlet dat thuis vaak óók Duits
gebruikt werd, omgekeerd indien Duits werd opgegeven, werd thuis vaak ook een van de
minderheidstalen gebruikt 393.
Een belangrijk deel van de bourgeoisie en van de onmiddellijk daaronder komende middengroepen was joods. Niet alleen in Boedapest, waar joden bijna de gehele bourgeoisie en 23%
van de bevolking uitmaakten, maar ook in Wenen, Praag en Triëst en zelfs in Krakau en
Lemberg en in alle andere middelgrote en in sommige kleinere steden vormden zij de kern
van het Bürgertum. Vanzelfsprekend behoorden niet alle joden tot de hogere burgerij; velen
van hen ontstegen nooit de kleine burgerij, de ambulante handel, of hadden zelfs de status van
pauper. De andere belangrijke oorsprong van het burgerlijke echelon werd gevormd door
zowel de Duits- als Tsjechischtalige Bohemers en Moraviërs. Die waren verantwoordelijk
voor het ontstaan van drie burgerlijke groepen in de Monarchie. In de eerste plaats leverden
zij de Duitstalige bourgeoisie van het Noord-Boheemse industriebekken en van de andere
geïndustrialiseerde delen van het Sudetenland en droegen zij bij aan de al langer bestaande
Duitse bourgeoisie van Praag. Kort daarop vormden zij ook de Tsjechische bourgeoisie en
burgerlijke middengroepen, die in de jaren 1880 de meerderheid zouden vormden in het
regionale bestuur van Bohemen en in de gemeenteraad van Praag. Ten derde kwam het
grootste deel van de Neder-Oostenrijkse, en vooral van de Weense bevolkingstoename voor
rekening van Bohemers en Moraviërs, zowel Duits- als Tsjechischtaligen, en behalve paupers,
arbeiders en kleine middenstanders, leverden zij ook een belangrijk aandeel in de hogere
burgerij en het Bildungsbürgertum. Wenen werd door hen volgebouwd, ten bewijze waarvan
het volgende versje:
"Das Haus gehört dem Pospišil,
jenes gehört dem Kratochvil
und beide baut der Navratil."394
* Dienst- en briefadel.
In vergelijking tot andere vorstenhuizen, waren de Habsburgers royaal met het verlenen van
adeldom. Aanvankelijk was de nieuwe dienst- of briefadel gedacht als tegenwicht voor een
aristocratie die tot het eind van de achttiende eeuw een met de vorst concurrerende macht
vormde. Na 1792 liepen de belangen van aristocratie en vorst echter vrijwel parallel en werd
de hoge adel meer afhankelijk van de vorst dan omgekeerd. De angst voor revolutie bracht
beide tot elkaar. Op de nobilisering vanuit de burgerij had de toenadering tussen aristocratie
en vorst nauwelijks invloed. Tussen 1804 en 1918 werden 8931 personen in de adelstand
verheven, of in adelsrang verhoogd, gemiddeld zo`n 78 per jaar. In meer dan 87% van de
gevallen ging het om de verheffing tot de ongetitelde adel of tot ridder, de rest betrof een
benoeming tot baron of Freiherr, terwijl het bij iets minder dan 3% ging om rangverhogingen
tot graaf of prins395. Voor ongeveer 45% betrof het officieren, die na een dertigjarige
diensttijd aanspraak konden maken op een felbegeerd ‘von’, hoge ambtenaren vormden circa
24%, terwijl zo`n 12 % benoemd werd uit de economische elite van handel, industrie en
bankwezen. Wetenschappers en kunstenaars tenslotte vormden zo`n 3%, terwijl van ongeveer
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16% de achtergrond onbekend is396. Met uitzondering van een deel der officieren, kwamen
vrijwel allen uit de bourgeoisie en het adellijke normenpatroon was hen vreemd. Feitelijk was
de dienstadel een onderdeel van de bourgeoisie en door de aristocratie werd zij niet als
ebenbürtig erkend. Niettemin imiteerden velen sommige aspecten van de adellijke
levenshouding en zij die het zich konden veroorloven kochten landgoederen of zelfs
latifundia, maar het overnemen van het adellijke ethos zou hen afgesneden hebben van hun
bron van inkomsten en dat zou economische zelfmoord betekend hebben. De status en rijkdom van de nieuwe adel berustte – anders dan bij de aristocratie – vaak op persoonlijke verdienste. Ontbrak die prestatiedrang bij volgende generaties (het Buddenbrooks effect) dan
bleef, naast een eenvoudig baantje, slechts de titel en het resultaat was dan: "Ein junger Mann,
von des Zufalls und weiland seines Pappas Gnaden Baron…" (Rilke397).
Bij de aristocratie, die het familiekapitaal veelal niet kon verkwanselen en van het vruchtgebruik moest leven, omdat haar bezittingen in een fideicommissum398 waren ondergebracht,
kwamen zulke sterke fluctuaties van het familiefortuin minder vaak voor. De 'feodalisering'
van de nieuwe adel, respectievelijk van de bourgeoisie, berustte hoofdzakelijk op uiterlijke
schijn, waarop de aristocraten slechts konden neerkijken. Op een enkele uitzondering na waren de nieuwe adel, noch de overige bourgeoisie in staat de rigide barrières, die de hoge adel
ter eigen afscherming had opgeworpen te doorbreken en samen vormden zij een nieuwe,
alternatieve elite, de zweite Gesellschaft, minder prestigieus, maar veel dynamischer dan de
erste Gesellschaft. Beide elites bleven sociaal scherp gescheiden, tutoyeerden elkaar niet en
het Adelskasino of de Jockey Club, beide in Wenen, bleven als aristocratische reservaten voor
de zweite Gesellschaft gesloten. De niettemin veel voorkomende zakelijke, politieke, en
eventuele sociale of amoureuze contacten vonden weldegelijk plaats, bijvoorbeeld in hotel
Sacher, waar men in alle openheid kon dineren, of gebruik kon maken van de chambres
separées. Een bekend citaat van Grillparzer, doelend op het Habsburgse leger, luidt: “In
Deinem Lager ist Österreich”, maar van hotel Sacher werd destijds met minstens zoveel recht
gezegd: “In Deinem Lager ißt Österreich”.
* Bourgeoisie en liberalisme.
In de jaren 1860 en nog geruime tijd daarna, was de omvang van de bourgeoisie nog zo gering
en in feite zo zwak, dat zij haar politieke macht niet dankte aan eigen inspanning of revolutionair elan, maar eerder aan de zwakte van de traditionele machthebbers, die niet krachtig genoeg bleken om alleen te regeren, maar wel sterk genoeg waren om de macht maar mondjesmaat uit handen te geven. De liberale bourgeoisie was nauwelijks in staat om de gevestigde,
feodale orde te bestrijden. In tegendeel, zij was ervan afhankelijk. De liberale staatsregeling
van 1867, werd verkregen als een keizerlijke gunst die ook weer ingetrokken kon worden.
In Hongarije lag dat anders. Daar had de adel de vorst in feite gedwongen tot verregaande
concessies en dat niet voor de eerste keer. Het liberalisme kon zich daardoor in Cisleithanië
niet volledig ontplooien. De rechtsstaat werd gerealiseerd, volgens Okey een uniek
samengaan van de Josephinische bureaucratie met de burgerlijke geest van de tweede helft
van de negentiende eeuw, maar tot een parlementaire verantwoordelijkheid kwam het nooit399.
Er werd zelfs nauwelijks gepoogd om dat laatste in te voeren. Het hof bleek in staat met
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relatief gemak een verdere uitbreiding van constitutionele en parlementaire rechten te
verhinderen. Evenals in Duitsland, namen de liberalen genoegen met een parlement dat
slechts over beperkte bevoegdheden beschikte. Zo zou men kunnen stellen dat de enige
werkelijke liberale overwinning – althans op staatkundig gebied – die op het Concordaat (van
1855) was, dat (althans in liberale ogen) symbool stond voor achterlijkheid en kerkelijke
controle op het onderwijs. Zelfs dat was eerder een Pyrrusoverwinning, want het haalde hen
de haat van ultramontanen, klerikalen en zelfs van veel gewone katholieke gelovigen op de
hals en dreef daarmee potentiële bondgenoten in het kamp van de tegenstanders.
Er is echter ook een andere kijk op de liberale periode van 1867 tot 1879 mogelijk. Inderdaad,
de keizerlijke macht moet veel oprechte liberalen een doorn in het oog zijn geweest, maar
invloed op de buitenlandse politiek - het belangrijkste prerogatief van de keizer - stond laag
op de liberale urgentielijst, althans in Cisleithanië, in Hongarije bestond daar meer belangstelling voor. Belangrijker was echter de vraag wat bij een echte inperking van de vorstelijke
macht de gevolgen voor de rijkseenheid zouden zijn; bij een in hoofdzaak representatieve
functie zou de Kaisertreue veel van haar bindende kracht verliezen. En tenslotte stond die
dynastieke macht garant voor de rechten en vrijheden van de joodse bourgeoisie, die niet kon
terugvallen op een eigen nationaliteit. Ook hier blijkt dus dat het traditionele, in kracht
afnemende bindmiddel van de dynastieke trouw, vooralsnog sterk genoeg bleek om een
nieuwe en moderne maatschappijbindende kracht te beletten tot ontplooiing te komen. Het
gevolg was staatkundige instabiliteit.
Ongetwijfeld had de aristocratie veel meer macht en invloed dan waarop zij, op grond van
aantal en economisch belang, aanspraak kon maken en althans een deel vertegenwoordigde
een feodale, reactionaire ideologie, die met welke interpretatie van het liberalisme dan ook
volledig in tegenspraak was. Daarom alleen al zouden de liberalen de aristocratie op alle
fronten moeten bestrijden. Maar ook de liberale bourgeoisie zelf bezat veel meer macht en
invloed dan waarop zij getalsmatig recht zou hebben; evenals de adel zag zij zichzelf als een
vanzelfsprekende elite en er was haar veel aan gelegen dat ook zo te houden. In de liberale
opvatting van de bourgeoisie had democratie eerst en vooral betrekking op ‘ons soort mensen’
en bij dat soort hoorde de oude adel nu eenmaal eerder dan het nieuwe industrieproletariaat,
ordinaire Spitzbürger, in kaftan gehulde gettojoden of onbehouwen keuterboeren. De bourgoisie wilde zich wel naar onderen afsluiten, maar niet naar boven. Tenslotte, waarom zou men
de adel bestrijden (als men daartoe al in staat geweest zou zijn) wanneer een belangrijk deel
ervan – namelijk de verfaßungstreue Adel – een betrouwbaar politiek bondgenoot was en
wanneer de economische belangen van die adel voor een groot deel met die van de bourgeoisie parallel liepen?
De onvolkomenheden van de korte liberale periode werden volgens John Boyer in hoge mate
gecompenseerd door de successen400. In de jaren 1860 en `70 werden de burgerlijke vrijheden
voor de komende vijftig jaar zekergesteld en werd een rechtsstaat opgebouwd, die zich kon
meten met de in West-Europa gangbare. Ondanks haar relatieve zwakte, dwong de
bourgeoisie, later gevolgd door de massapartijen van de kleine burgerij, zowel de keizer, de
bureaucratie als de aristocratie, om de liberale constitutionele beginselen te accepteren en om
een steeds groter belang toe te kennen aan een wijd scala van maatschappelijke belangenver-
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tegenwoordigingen. Het resultaat was een constitutioneel-bureaucratisch systeem, waarin het
Duitse Bürgertum tezamen met het k.k.-ambtelijke apparaat – grotendeels door burgers bemand – een macht vormden, die zich met die van het hof kon meten. Gemeentelijke en regionale autonomie gingen in een hybride vorm samen met staatkundig centralisme op een wijze
die uniek was in het toenmalige Europa, aldus Boyer.
Het verwijt dat de veel sterkere Duitse bourgeoisie wel gemaakt wordt, namelijk het verzuim
om Duitsland ook politiek te liberaliseren en te moderniseren, kan de Oostenrijkse (en de
Hongaarse) liberale bourgeoisie eveneens aangewreven worden, waarbij in aanmerking
genomen moet worden dat de Weense liberalen zich niet geconfronteerd zagen met een figuur
als Bismarck.
De liberale Oostenrijkse bourgeoisie faalde op nog andere punten. De machtsbasis van de
liberalen was het hogere en middensegment van het Duitstalige Bürgertum en zij verzuimden
om lagere burgerlijke strata aan zich te binden (althans tot de jaren 1880). De Oostenrijkse
liberalen waren in sociaal opzicht uiterst exclusief; een bredere verdeling van sociale invloed
of politieke macht lag niet in hun bedoeling401. Dat is te meer opmerkelijk omdat die lagere
middengroepen de liberalen zowel in 1848 als in 1867 hadden gesteund en hen tot de crisis
van 1873 redelijk welgezind waren402. Daarbij kon de algemene Europese tendens naar
verruiming van het kiesrecht ook de liberalen niet zijn ontgaan. In Duitsland, in Zwitserland,
in Frankrijk en in Engeland bestond in de jaren 1870 ofwel algemeen kiesrecht voor mannen,
ofwel was de kiesdrempel veel lager dan in Cisleithanië. Als die ontwikkeling zich ook in
Oostenrijk zou doorzetten – en er was weinig reden om te veronderstellen dat dit niet zou
gebeuren – dan zouden de liberalen gemarginaliseerd worden.
Maar mogelijk speelde hun ideologie de liberalen parten bij de juiste beoordeling van de
kwestie van het kiesrecht. Kiesrecht behoorde niet tot de normale burgerrechten in de liberale
optiek, het was geen 'recht' in de strikte zin des woords en zeker ook geen 'voorrecht', maar
meer een taak, een verantwoordelijkheid, die uitsluitend toeviel aan hen die ervoor waren gekwalificeerd door kennis of bezit403. Als rationele, verantwoordelijke wezens was het hun
plicht om bij de uitoefening van die kiestaak, ook de belangen te betrekken van hen, die hun
stem nog niet konden uitbrengen (een en ander analoog aan de huisvader, die zijn stemrecht
ook namens vrouw en kinderen uitoefende). Afkomst speelde geen rol meer en niets (!) belette daarom de kleine burgerij of zelfs de arbeiders om als individu die kennis of bezit te
verwerven, die nodig was om de kiestaak uit te oefenen. Kortom, alle burgers waren gelijk,
aber nicht alle waren eben Bürger (dixit Musil).
Ondertussen waren de grote liberale idealen: de rechtsstaat, burgerrechten, de parlementaire
staatsvorm, geestelijke en economische vrijheden, goeddeels gerealiseerd en gemeengoed
geworden. Verdere uitbreiding van die rechten, zoals parlementaire verantwoordelijkheid,
ministeriële collegialiteit en bestrijding van andere vorstelijke en adellijke prerogatieven, waren in de Habsburgse context praktisch onmogelijk. Bij gebrek aan nieuwe uitdagingen waren
de liberalen conservatief geworden, maar zij slaagden er niet in andere conservatieven aan
zich te binden, want die werden afgestoten door hun antiklericalisme, vrije marktpolitiek en
staatsonthouding, terwijl protectie, staatsinmenging en staatscontrole nu juist essentieel waren
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voor nieuwe groepen van voornamelijk katholieke gelovigen, die zich wilden emanciperen404.
Het klassieke liberalisme werd daardoor meer en meer maatschappelijk irrelevant. Pas in de
jaren 1890 ontwikkelde zich een links-liberale stroming, die meer maatschappelijk engagement toonde.
De liberalen vereenzelfdigden zich bijna volledig met de Duitstalige bourgeoisie, maar toch
was nationalisme, althans vóór 1880, nauwelijks een punt van overweging voor de verschillende liberale clubs405. Vóór de jaren `80 was het liberale nationalisme in hoofdzaak een
cultureel gegeven. Deutschtum werd niet bepaald door etnische afkomst of moedertaal en
zeker niet door Blut of Boden, maar eerder door een vrijwillige keuze (à la Renan) voor de
beschavende werking van de Duitse taal en cultuur, een Duitse versie van de mission
civilatrice, waaraan niet alleen Duitsers, maar iedereen ongeacht zijn etnische afkomst, deel
kon hebben.
Men was dus nogal vaag over het Duitse karakter van het liberalisme, ongetwijfeld uit vrees
liberaalgezinden van de Bruderstämme van zich te vervreemden, maar ook omdat het liberalisme nu eenmaal een universele ideologie is. In de jaren zestig en zeventig maakten
inderdaad een klein aantal Italiaanse en Sloveense afgevaardigden deel uit van liberale
formaties in de Reichsrat, maar ofschoon er Tsjechische partijen bestonden, die
programmatisch veel punten met de liberalen gemeen hadden kwam het nooit tot een
samengaan406. Het Duits-nationale aspect van het liberalisme weerspiegelde in feite het
niveau van de eigen beschaving en het werd als normaal verondersteld, dat niet-Duitsers die
dat niveau ambieerden de Duitse cultuur met graagte zouden omarmen407. Zo vreemd was die
veronderstelling niet, want de intellectuele en culturele suprematie van het Duits (tezamen
met die van het Italiaans) werd door niet-Duitstaligen nauwelijks aangevochten. Zelfs de
Magyaren hadden een groot ontzag voor de internationaal erkende status van de Duitse taal en
cultuur. Een belangrijke factor hierbij was dat sommige minderheidstalen, als het Kroatisch
en het Slowaaks, nauwelijks meer waren dan een verzameling plattelandsdialecten en dat
bijna iedereen die een middelbare of universitaire opleiding wilde volgen, dat in het Duits
moest doen.
* De liberalen en de opkomst van een Duits nationalisme.
Zonder steun van de kleine burgerij en zonder aanhang onder de Tsjechische middengroepen
liepen de liberalen gevaar een politiek randverschijnsel te worden en daarmee zelfs hun aantrekkelijkheid voor de bourgeoisie te verliezen. Zover konden de liberale voorlieden het niet
laten komen en na de uitbreiding van het kiesrecht, in 1882, zagen zij in het nationalisme – de
kracht die alle Duitstaligen zou verenigen – een mogelijkheid om hun invloed te consolideren.
Daartoe moesten nieuwe kiezers uit de voorheen verwaarloosde lagere middengroepen, voor
de liberale zaak gemobiliseerd worden onder de banier van een alles verenigend Duits nationalisme. Dat zou, zo was de bedoeling, de banden tussen de door de modernisering economisch en sociaal vesplinterde groot-, midden- en kleinburgerlijke groeperingen aanhalen en
zo de continuïteit van het liberalisme waarborgen. Een vage vorm van cultureel nationalisme
zou echter nooit in staat zijn om als strijdkreet de versplinterde burgerlijke groeperingen
onder de liberale banier te verenigen. Zowel politiek nationalisme als de extreme, racistische

161
uitwas daarvan, werden daartoe beter in staat geacht, namelijk door de verlangens van de
eigen groepering met nadruk te stellen boven de noden van de gemeenschap-als-geheel en die
van de staat.
Niet alleen een mogelijke uitbreiding van het kiesrecht bedreigde de liberalen. De beweging
zelf stond na de crash van 1873 en tijdens de economische depressie die daarop volgde, onder
toenemende druk. Voorlieden en prominente partijleden bleken betrokken bij allerlei schandalen, terwijl de moderne industrie, de ambachtelijke bedrijven en de agrarische sector, ieder
voor zich, aan elkaar tegengestelde maatregelen eisten om de crisis te overleven. Beide problemen werden aangepakt in het Linzer Programm, dat in 1882 door een aantal kopstukken
werd opgesteld voor een op te richten Deutsch-nationaler Verein408. Radicale politieknationalistische opvattingen gingen daarin hand in hand met eisen voor meer democratie en
maatregelen ten gunste van kleine bedrijven. Economische interventie en nationalisme
moesten gebruikt worden om zowel de slachtoffers van de economische depressie, als de
nieuwe kiezers aan te trekken. De politieke uitwerking van het Linzer Programm was echter
duidelijk staatsondermijnend. Om het Duitse karakter van Cisleithanië te versterken zouden
Galicië, de Boekovina en Dalmatië afgesplitst moeten worden, opdat het overblijvende deel
een Duitse meerderheid zou hebben. De resterende minderheden van Tsjechen en Slovenen
hadden dan de keus te assimileren of tweederangs burgers te worden. 'Duits'-Oostenrijk zou
zich vervolgens economisch en politiek onverbrekelijk aan Rijksduitsland moeten binden,
waardoor het in feite een Duitse satelliet zou worden409. Deze ideeën vormden een breuk met
het liberalisme en openden de weg voor een steeds extremer nationalisme en racistisch
antisemitisme. Het Linzer Programm bleef een richtlijn voor alle Duits-nationalen tot 1918,
niet alleen voor Schönerer c.s. – die zelfs een volledige Anschluß en overgang tot het
Pruisische lutheranisme predikten – maar ook voor minder extreme varianten410. Aanvankelijk
verdedigden de meeste ondertekenaars, zoals Engelbert Pernerstorfer en Heinrich Friedjung,
een nog relatief gematigd Duits nationalisme, maar ook zij verruilden hun aanvankelijke
liberale visie voor een etnisch nationalisme voor politiek gebruik, dat gaandeweg
radicaliseerde. Georg von Schönerer ruilde zijn liberalisme in voor een integrale, völkische en
racistische vorm van pan-Germanisme411. Viktor Adler keerde uiteindelijk naar het
universalisme terug en werd de belangrijkste voorman van de sociaal-democratische
beweging. Karl Lueger, ten slotte werd boegbeeld van de christen-socialen en slaagde erin een
groot deel van het Duits-burgerlijke spectrum te verenigen met behulp van een pragmatisch
antisemitisme … en goed bestuur. De metamorfose van liberaal tot Duits-nationaal, die zich
in de jaren 1880 en `90 voltrok, werd vergemakkelijkt door de praktische afwezigheid van
partijdiscipline die het liberalisme kenmerkte, de vele afsplitsingen en de voortdurende
veranderingen in het liberale en het Duits-nationale politieke landschap. Liberaal, links,
freiheitlich en Deutsch waren adjectieven, die een lading dekten van links-liberale fabians tot
protofascistische Schönerianer. Veel meer dan een gezamenlijk antiklerikalisme was er niet
dat hen bond. Kenmerkend voor het steeds sterker wordend nationalisme was de term
Nationalbesitzstand412, die werd gebruikt door niemand minder dan Ernst von Plener, een
oud-liberale voorman sans reproche, afkomstig uit de bureaucratie, die zich altijd teweer had
gesteld tegen nationalistische agitatie, maar die zich na 1880 zelf ging bedienen van een
agressief nationalistisch taalgebruik. Hij onderscheidde zich daarmee inhoudelijk nauwelijks
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van het meer abjecte taalgebruik van radicale nationalisten, populisten en antisemieten, die hij
overigens bleef verafschuwen413. De liberalen gaven hun universele ideologie goeddeels op en
ruilden die in voor een dubieus begrip als Nationalbesitzstand, een fictie die door
nationalisten werd gebruikt om taalgenoten ervan te overtuigen dat zij meer gemeen hadden
met elders wonende, hen onbekende Duitstaligen, dan met hun directe buren, vrienden,
verwanten en collega`s voor zover die thuis een andere taal spraken. De gevolgen voor een
gebied met een traditioneel gemengde bevolking, waar taal noch nationaliteit in het verleden
een rol van betekenis hadden vervuld, waren desastreus. Ongetwijfeld was Pleners
nationalisme meer electoraal bedoeld dan ideologisch, maar dat gold, iets later, ook voor
Luegers antisemitisme. Voor de Dubbelmonarchie en haar samenleving waren beide gif.
In hoeverre was de nationaal-liberale strategie succesvol? Tegen hoop en verwachting in
bracht het 'allen verenigende' nationalisme niet de zo gewenste eenheid. De 'ijzeren ring' (de
langdurige conservatieve regering onder Eerste Minister Taaffe) vergrootte zijn meerderheid
bij de parlementsverkiezingen van 1885 en kort daarop splitste de liberale Vereinigte Linke
zich in een oud-liberale Deutsch-Österreichischer Klub en een feller nationalistische Deutscher Klub. Van de laatste splitste zich nog geen twee jaar later de Deutschnationale Vereinigung
af, die zich, onder Otto Steinwender, met pragmatisch antisemitische leuzen tot de kleine
burgerij richtte, en een nog extremere afsplitsing onder Georg von Schönerer, die daarin de
basis vond voor zijn völkisch-racistische, pan-Duitse beweging. Wat er van de liberalen restte
hergroepeerde zich onder Plener in de Vereinigte Deutsche Linke414. Ondanks zijn eerdere
nationalistische retoriek, maar wel met als doel de Duitse Besitzstand veilig te stellen, zocht
Plener, na het vertrek van de meer extreem-nationalistische vleugel, toenadering tot de OudTsjechische partij van František Rieger. Tezamen met de regerende partijen bereikten zij, in
1890, een werkbaar compromis ter oplossing van de Duits-Tsjechische problemen in
Bohemen. De Jong-Tsjechen, die niet geconsulteerd waren, ontketenden echter een storm van
protest tegen deze voorgenomen Punktace (ofwel compromis, Ausgleich) en vaagden hun
Oud-Tsjechische tegenstanders van de kaart bij de parlementaire verkiezingen van 1891,
waarna het compromis dode letter werd.
Eindelijk, in november 1893, na bijna vijftien jaar van liberale oppositie, slaagde Plener erin
de 'ijzeren ring' te doorbreken, een einde te maken aan de Taaffe-periode en een coalitie-regering te vormen, waarin hijzelf de post van Minister van Financiën innam415.
Pleners triomf bleek echter van korte duur; hij liep stuk op het mede door hemzelf ontketende
nationalisme. Taaffe had de nieuwe regering namelijk opgezadeld met een hachelijk probleem
door de toezegging de oprichting van Sloveenstalige parallelklassen in het staatsgymnasium
van Cilli (Celje), in het zuiden van Stiermarken, te financieren. De bevolking van Cilli (6000
inwoners) was in overgrote meerderheid (circa 75%) Duitstalig, maar op het omringende
platteland werd uitsluitend Sloveens gesproken. De nieuwe regering kon moeilijk onder de
toezeggingen van haar voorgangster uit, maar riskeerde daarmee een felle reactie van haar
Duits-nationale achterban. Die stelde Cilli voor als een door de barbaren omsingelde, benauwde Duitse veste en de parallelklassen als het paard van Troje, terwijl Plener en andere
liberale politici er aanvankelijk niet meer in zagen dan een administratief af te handelen detail
in een onbetekenend provinciaal gat. Het is tekenend dat voor zo`n triviale aangelegenheid als
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de uitbreiding van een school met hooguit enige tientallen anderstalige leerlingen, die voor
niet meer dan 1500 Gulden op de landsbegroting zou drukken, de liberalen hun eigen regering
al na anderhalf jaar ten val brachten. De Cilli-affaire toonde aan, dat rationele, liberale bourgeois politici weinig idee hadden over wat er bij hun achterban leefde, die volgelingen te sturen was daarmee al vrijwel uitgesloten Plener was verbitterd en verweet in zijn Erinnerungen
de liberalen hun nationalisme, maar vermeldde er niet bij dat hijzelf de geest uit de fles had
gehaald416.
Op politiek niveau was nationale retoriek, misschien niet de enige, maar wel de meest voor de
hand liggende manier om Taaffes 'ijzeren ring', die vooral op Slavischtalige afgevaardigden
steunde, te breken. Maar hun toevlucht tot populistisch nationalisme bleek niet in staat de
liberalen na 1894 opnieuw aan de macht te brengen. De politiek relevante thema`s van de
latere jaren 1890 gingen – volgens John W. Boyer – niet meer om de verhouding tussen individu en staat, maar eerder over de relatie van zowel individu als staat ten opzichte van de samenleving-als-geheel. Liberaal individualisme had een belangrijk deel van zijn programma
gerealiseerd, maar invoering van het resterende deel zou ongetwijfeld doodlopen op de egelstellingen van het traditionele establishment417. Nu was de beurt aan andere groepen om zich
te emanciperen. De overwinning van Karl Lueger en de christlichsozialen, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 in Wenen, markeerde het eind van de liberalen als eerst bepalende, later als medebepalende politieke formatie, niet alleen in de Weense gemeenteraad en
in de landdag van Neder-Oostenrijk, maar ook in de Reichsrat. Na Luegers hervorming van
het gemeenteraadskiesrecht in 1900, toen de liberalen nog maar over paar zetels beschikten,
verzoenden belangrijke delen van het bourgeois-establishment zich met de nieuwe massapartij. Anderen konden zich hergroeperen op kleinere schaal, hetzij binnen of buiten bestaande
politieke partijen en verenigingen.
Naast de trieste overblijfselen van het klassieke liberalisme, ontstond nu eindelijk ook een,
meer sociaal georiënteerde, links-liberale stroming. Als kleine club, die deels binnen, deels
buiten de Fortschrittspartei opereerde, had zij het voordeel van een vrij homogene aanhang,
die het zich kon veroorloven de eigen ideeën niet te laten verwateren in de hoop op massale
aanhang. In 1893 richtten Eugen von Philippovich, Julius Ofner, Otto Wittelshöfer en anderen, geïnspireerd door de Britse Fabian Society, de Sozialpolitischer Verein op. Drie jaar later
werd vanuit deze vereniging de Sozialpolitische Partei opgericht, die kort daarop met twee
zetels in de Neder-Oostenrijkse Landtag vertegenwoordigd werd. Zowel vereniging als partij
werden een toevluchtsoord voor Weense Bildungsbürger, joodse groot- en kleinburgerlijke
liberalen en hogere ambtenaren. Buiten vereniging en partij waren fabians ook te vinden in de
liberale fractie van de Weense gemeenteraad en onder de parlementsleden van de Deutsche
Fortschrittspartei (zo bijvoorbeeld Joseph Redlich), althans totdat de 'joodse kwestie' ook die
partij splitste in 1907, en zij de Democratische Partij vormden. Vooral door de kwaliteit van
hun aanhang, hun gezaghebbend weekblad (die Zeit), hun bindingen met de top van de
bureaucratie, met het academische leven en vooral met de pers en met het stedelijk
verenigingsleven, was de invloed van de fabians veel groter dan hun geringe aantal zou doen
vermoeden. Zowel de Fortschrittspartei als de christen-socialen en de sociaal-democraten
werden door hen beïnvloed. Hun houding ten opzichte van de socialisten was enigszins
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tweeslachtig. Enerzijds konden zij zich vinden in veel van de sociaal-democratische ideeën en
beleidsvoorstellen en poogden zij zelfs het voortouw te nemen bij sociale regelgeving, zetten
zij zich in voor de kleine man en stonden zij wantrouwig tegenover het grote kapitaal en de
trusts. Anderzijds bleven zij door-en-door bourgeois, waren vóór marktwerking, privéeigendom en de bestaande maatschappelijke ordening en distantieerden zich daardoor van de
Austro-marxisten418.
* Liberale overlevingsstrategie.
Na 1894 kwamen de liberalen nooit meer aan de macht, maar de discussie gaat erover of
daarmee het liberalisme ook als maatschappelijk bepalende stroming had afgedaan. Zo zag
Carl Schorske in het Austro-Duitse nationalisme een populistische en irrationele ideologie,
die een reactie vormde op de "dry, rational politics of liberalism" en weinigen zouden hem
daar ongelijk in geven, maar ook op de "liberal failure to bring the masses into the state"419
en dat punt wordt door Pieter Judson aangevochten. Hij stelt dat een belangrijk deel van de
ontwikkelde liberale bourgeoisie zich weliswaar afkeerde van de landelijke liberale partijen
en onderdak vond bij nieuwe massapartijen, maar juist daardoor haar belangrijke politieke invloed en voorrechten – nu binnen een veel grotere organisatie – behield420. John Boyer bevestigt dat en toont aan dat de christen-socialen veel meer van hun liberale tegenstanders
overnamen, dan aanvankelijk werd gemeend. Het grote succes van zowel de christen-socialen
als van de sociaal-democraten, lag niet eens zozeer in hun nieuwe denkbeelden, maar
misschien nog wel meer aan hun gematigdheid, hun positieve houding ten opzichte van de
staat, hun Kaisertreue en de vanzelfsprekendheid waarmee zij de liberale rechtsstaat
voortzetten. Daarin is een onmiskenbare continuïteit te zien met de voorafgaande liberale
periode, bovendien kwamen bijna alle voorlieden van de nieuwe massapartijen uit hetzelfde
liberale nest421.
De tweede stelling, die Judson naar voren brengt is dat het gebruik van nationalisme als wapen in de strijd om de politieke macht het voortbestaan van de liberale stroming zou hebben
verlengd. De liberalen zouden hun invloed veel langer gehandhaafd hebben dan algemeen
werd aangenomen. Hij wijst erop dat, hoewel de Weense pers een vrij pessimistisch beeld
schilderde over de liberale stand van zaken in de jaren 1890, de plattelandspers in Bohemen
en Moravië een veel positiever geluid liet horen. Terwijl het liberalisme in Wenen en NederOostenrijk werd gemarginaliseerd, zouden de liberalen buiten de grote stad hun overheersende positie hebben behouden, voornamelijk door middel van de zogenaamde Schutzvereine.
Evenals de massapartijen, probeerden de liberalen de bevolking voor hun doelen te mobiliseren, maar gebruikten daarvoor niet hun partijorganisatie (want die bestond nauwelijks), maar
iets dat later bekend zou worden onder de naam 'mantelorganisaties'.
Het netwerk van deze Schutzvereine speelde een belangrijke rol in het sociale en politieke
leven van burgerlijke groeperingen. Het doel was eerst en vooral om alle Duitse burgerlijke
groeperingen te mobiliseren en een confrontatie aan te gaan met het Tsjechische nationalisme.
Een tweede, minder in het oog springende doelstelling was om de sociale normen en waarden
van de bourgeoisie als standaard te propageren en aan de bevolking als geheel op te leggen.
De Schutzvereine propageerden dus nationalisme en waren onderdeel van het burgerlijke be-
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schavingsoffensief…, maar niet van het liberalisme. Liberale waarden speelden geen rol in
het verenigingsleven. Integendeel, bekrompen chauvinisme, xenofobie en – na enige tijd –
ook antisemitisme vormden in toenemende mate de essentiële elementen in het verenigingsleven.
Toch speelden liberale politici een essentiële rol in de stichting (1880) en de leiding van Oostenrijks grootste vrijwillige nationale organisatie, der deutsche Schulverein met in 1886 meer
dan 107.000 leden, verdeeld over bijna duizend locale afdelingen. Het belangrijkste doel van
deze Schutzverein was de oprichting en financiering van Duitse scholen overal daar waar
Duitsers een minderheid vormden of waar de stichting van een Duitse school niet meer door
de gemeenschap kon worden gefinancierd. Daarnaast waren er verscheidene meer locaal gerichte verenigingen als der deutsche Böhmerwaldbund, met in hetzelfde jaar zo`n 20.000 leden, der deutsche Turnverein, der Bund der Deutschen Nordmährens, of der Verein der
Deutschen aus Gottschee (in Stiermarken), die gericht waren op de mobilisatie van de Duitstalige bevolking in de etnisch sterk gemengde streken en in de taalgrensgebieden. Zeker de
beide eerste verenigingen onderhielden nauwe banden met de leiding van de Deutscher Klub,
de meest nationalistische vleugel van de Vereinigte Deutsche Linke, de belangrijkste liberale
groepering in de Reichsrat, en alle waren duidelijk nationalistisch, verdedigden hun Nationalbesitzstand, maar stelden zich aanvankelijk teweer tegen verdergaand radicalisme, racisme en
antisemitisme422. Zo vormden ze een bastion tegen de pan-Germanisten van Schönerer, juist
in die gebieden waar deze hun grootste aanhang vonden in Bohemen, Moravië en Silezië.
Maar buiten die taalgrensgebieden, in de Alpenlanden en in de gebieden rond Wenen, waar
het Deutschtum niet in gevaar was, hadden de verengingen vrijwel geen aanhang. In de
grensgebieden speelde het verenigingsleven echter een belangrijke rol in het verspreiden van
een burgerlijk en vooral nationalistisch waardenpatroon onder de kleine burgerij en de
arbeidersklasse. Juist leden uit die sociale groeperingen werden aangemoedigd om locaal
functies te bekleden en leiderschap uit te oefenen, echter zonder dat de bourgeoisie het
initiatief helemaal uit handen gaf, want de centrale leiding (van de Schulverein) in Wenen
bleef onder haar controle. Het resultaat was - volgens Judson - dat de bourgeoishegemonie in
locale sociale verhoudingen gehandhaafd bleef, of zelfs werd versterkt. In de jaren tachtig
waren de verenigingen in ieder geval een belangrijk wapen in de liberale strijd tegen enerzijds
de 'ijzeren ring' en anderzijds tegen nationalistisch extremisme. Inderdaad, antisemitisme
werd in eerste instantie buiten de deur gehouden, maar de strijd werd wel gevoerd met een
etnisch-nationalistische retoriek, die nog maar een paar jaar eerder door de liberalen werd
verworpen en die bijdroeg aan het ontstaan van Feindbilder, die de Duitstalige gemeenschap
misschien wel bijeen en burgerlijk hield, maar die haar tevens van anderstalige landgenoten
vervreemdde. "Zou uw hart niet breken, indien uw kinderen schoolboeken zouden krijgen in
een taal (i.c. Tsjechisch) die zij niet verstaan?423". Met dergelijke dubieuze retorica werden
moeders gewaarschuwd voor het 'Slavische gevaar', dat hun kinderen zou bedreigen.
Wat Judson wil aantonen is dat het gebruik van het nationalisme als wapen in de strijd om de
politieke macht het voortbestaan van de liberale stroming zou hebben verlengd. Wat hij echter
in feite aantoont is dat de bourgeoisie haar maatschappelijke invloed, onder andere met behulp van 'mantelorganisaties', wist te vestigen en uit te breiden. Burgerlijke normen en waar-
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den werden verspreid en aanvaard. Echter, dat gebeurde buiten het bereik van de Schutzvereine ook, niet alleen in Wenen, maar in praktisch heel Europa. Judson verzuimt hier een
onderscheid te maken tussen de culturele heerschappij van de bourgeoisie enerzijds en de
politieke hegemonie van het liberalisme anderzijds.
In Wenen en Neder-Oostenrijk werden de oud-liberalen vervangen door partijen die een
aantal essentiële elementen van de liberale ideologie ten aanzien van rechtsstaat en burgerlijke
vrijheden overnamen. De christen-socialen richtten zich tot de lagere middengroepen en de
sociaal-democraten tot de arbeiders. Na 1900, zo stelt Boyer, verzoenden grote delen van de
bourgeoisie zich met de christen-socialen en van de liberale partijen bleef weinig meer
over424.
Zoals Judson stelde, konden de zogenaamd Freiheitliche partijen in de taalgrensstreken
handhaven425, maar moet men zich niet de vraag stellen in hoeverre deze 'liberalen' nog wel
liberaal waren? In de loop van de jaren 1880 en `90 verschoof het zwaartepunt steeds meer
van de grootburgerlijke oud-liberalen, die probeerden nog zoveel mogelijk van de liberale
ideologie te behouden, naar de verschillende Deutschnationale groeperingen, die in
hoofdzaak uit de kleine burgerij voortkwamen, zoals zowel Judson als Boyer stelden. Evenals
de volgelingen van Schönerer, werden zij tot de Freiheitliche gerekend, maar met het
liberalisme hadden zij hooguit hun antiklerikalisme gemeen. Alle Freiheitliche gaven grote
delen van de liberale ideologie op. Vrijhandel en universalisme verdwenen uit de
programma`s, werden zelfs scheldwoorden, en antisemitisme werd zelfs in de bourgeoisvleugel steeds minder onacceptabel, naar mate de kans toenam om door mede-'liberalen' voor Judenliberal uitgemaakt te worden. Zo stond ook de Deutscher Schulverein, rond 1898, na de
Badeni-onlusten en de 'furor teutonicus', de oprichting van antisemitische afdelingen niet langer in de weg426.
Als er sprake was van een strijd om de macht binnen de 'liberale' partijen tussen de liberale
bourgeoisie enerzijds en de nationalistische, antiliberale kleine burgerij anderzijds, dan is
duidelijk dat de laatste die strijd in de jaren 1880 en `90 overtuigend heeft gewonnen427. Dat
zij daarbij delen van een bourgeois normen- en waardenpatroon heeft overgenomen, doet aan
die overwinning weinig af. Het was de bourgeoisie die haar culturele, niet de liberale
stroming die haar politieke hegemonie kon handhaven en daarmee wordt Judsons stelling
kwestieus.
Buiten Wenen en Neder-Oostenrijk, waar de christen-socialen in het laatste decennium van de
eeuw oppermachtig werden, konden de verschillende Duits-nationale groeperingen zich inderdaad handhaven. De Schutzvereine hebben daarin ongetwijfeld een rol gespeeld, maar er is
ook een andere, meer essentiële oorzaak. Nationalisme was vooral daar van belang waar de
natie zich bedreigd voelde: in de taalgrensstreken in het algemeen en in gebieden waar Duitsers een minderheid vormden, of hun meerderheid bedreigd zagen, in het bijzonder. Daardoor
hadden de Duits-nationale partijen vooral vat op de Duitse minderheden in Bohemen,
Moravië, Silezië en in Stiermarken. Elders voelden de Austro-Duitsers zich onbedreigd. De
Alpenlanden waren traditioneel conservatief en klerikaal en liberalen noch nationalen hadden
daar veel aanhang. In Wenen en het aangrenzende Neder-Oostenrijkse industriegebied traden
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economische problemen veel meer op de voorgrond en daarmee antikapitalistische en
antiliberale gevoelens, die bovendien gemakkelijk aangewakkerd konden worden door
antisemitisme. Joden werden vereenzelvigd met zowel het plutocratische kapitalisme en met
het elitaire liberalisme, als met het goddeloze socialisme, kortom met vrijwel alles wat de
kleine burgerij als bedreigend ervoer. Daarvan maakte Lueger gebruik. Hij was op
pragmatische wijze antikapitalistisch, antiliberaal, antisemitisch en anti-Hongaars. Dat laatste
was een vrij veilige fobie, want er woonden weinig Hongaren in Wenen. Maar hij was niet
anti-Tsjechisch, want zo`n honderdduizend van zijn potentiële Weense kiezers waren
Tsjechen.
De Duits-nationalen mobiliseerden de Duitse burgerij in de taalgrensgebieden met een duidelijk anti-Tsjechisch chauvinisme, want daar voelde die burgerij zich bedreigd. In Wenen hadden zij daarmee veel minder succes. Voor de christen-socialen gold het omgekeerde, zij vonden hun kiezers juist in Wenen en hadden in Bohemen en Silezië geen, en in Moravië een
geringe aanhang. Dat betekende niet dat nationalisme in Wenen en Neder-Oostenrijk geen rol
gespeeld zou hebben; bij gelegenheid wisten de nationalisten ook daar grote delen van de
bevolking voor een bepaalde zaak te mobiliseren, zoals bleek tijdens de 'furor teutonicus'. De
nadruk lag doorgaans echter meer op sociale kwesties en op belangenbehartiging. Voor dat
laatste waren de strak georganiseerde massapartijen veel beter toegerust dan de liberalen of de
Duits-nationalen.
Deze omstandigheden geven een andere verklaring dan die van Judson voor het feit dat de
Duits-nationalen zich in Bohemen en Moravië wel, en in Wenen en Neder-Oostenrijk niet,
konden handhaven. Schutzvereine waren een bijkomstigheid, een propagandamiddel dat
ongetwijfeld aan hun succes in de taalgrensgebieden bijdroeg, maar niet de oorzaak ervan
was. Daarnaast is het van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen liberalen en
Duits-nationalen. Elk van die twee richtte zich tot verschillende groepen van kiezers, zij
hadden elk een eigen ideologie, die door onderscheiden persorganen, elk met een apart
taalgebruik, uitgedragen werd. Vanzelfsprekend vond er tussen beide overlapping plaats, maar
dat gold voor alle partijen. Juist het succes van die Duits-nationalen in Bohemen en Moravië,
was een levensbedreigend gevaar voor het Rijk. Zij meenden met de rug tegen de muur te
staan en geen duimbreed te kunnen wijken. Iedere overeenkomst met de Tsjechen werd
daardoor onmogelijk.
Duits nationalisme mocht dan, althans in theorie, de mogelijkheid bieden om de burgerij te
verenigen en liberalen (of wat daarvoor doorging) voor de ondergang te behoeden, voor de
Monarchie kon het niets anders zijn dan een splijtzwam die Duits- en Tsjechischtaligen uiteen
dreef en de staat verzwakte en uitholde. Daarom is misschien wel het meest zwaarwegende
verwijt dat het liberale Bürgertum gemaakt kan worden, het feit dat het in weerwil van eigen
principes tot een voor Oostenrijk verderfelijk en staatsgevaarlijk chauvinisme opriep om de
eigen politieke positie redden. Toen de geest eenmaal uit de fles was, bleek de bourgeoisie
niet bij machte hem te beheersen, laat staan te gebruiken. Anderzijds moet gezegd, dat dit
verwijt niet de gehele bourgeoisie in gelijke mate betrof. Noch de joden onder hen, noch de
links-liberale fabians en evenmin grote delen van de k.k.-bureaucratie, waren chauvinisten.
Maar ook voor hen gold dat zij – hoewel niet uitgesproken nationalistisch – vaak wel erg
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overtuigd waren van de voortreffelijkheid van de eigen Duitse cultuur en zich, koste wat het
kost, inzetten voor de verdediging van de Duitse Besitzstand. Onder Duitstalige
middengroepen, grote delen van de politieke en economische elite en zelfs in delen van de
arbeidersklasse, overheerste de idee dat het Deutschtum niet alleen een hogere beschaving
vertegenwoordigde, maar ook een superieure moraal bezat en dat Austro-Duitsers op grond
daarvan aanspraken konden maken op voorrechten – in casu op een Besitzstand – die andere
volkeren niet hadden. Wanneer Tsjechen die voorrechten ter discussie stelden, werden zij
geconfronteerd met gesloten Duitse gelederen. Zelfs gematigde Duitse partijen, die
samenwerking zochten met Slavische partijen werden onder invloed van deze hybris soms
gedwongen extreem nationalistische standpunten te gedogen of zelfs te verdedigen.
Overal in Europa omarmde de bourgeoisie het nationalisme eerder en ook inniger dan andere
lagen van de bevolking – met uitzondering van de kleine burgerij. De veelal hiervoor gegeven
verklaring als zou de grotere afzetmogelijkheid op de nationale markt hier een belangrijke rol
gespeeld hebben, gaat misschien op voor Frankrijk, voor België, voor Duitsland en Italië en
mogelijk zelfs voor Hongarije, maar niet voor Cisleithanië. Indien die theorie juist zou zijn,
zou men zich daar juist op de grote staat moeten oriënteren en niet op de kleine natie. In het
bijzonder in België gebeurde dat ook. Daar was de bourgeoisie belgicistisch en niet Vlaamsof Waalsgezind, maar niet in Oostenrijk.
De Oostenrijkse historicus Peter Urbanitsch geeft een aanzet tot een mogelijke verklaring
voor de verhouding tussen bourgeoisie, natie en staat. Die zou liggen in de gezamenlijke
oppositierol van zowel bourgeoisie als natie ten opzichte van de in de staat
geïnstitutionaliseerde traditionele machten, die niet zomaar uit hun posities verwijderd konden
worden. De staat werd – althans voor een belangrijk deel – bezet en geblokkeerd door de
traditionele machthebbers van dynastie, aristocratie en kerk, en van die drie kon alleen de
laatste met enig succes door de liberale bourgeoisie bestreden worden. Wilde de bourgeoisie
haar politieke ideeën volledig verwezenlijken, dan had zij daar een ander speelveld voor
nodig dat haar grotere ontplooiingsmogelijkheden bood. Die mogelijkheid meende zij te
vinden in de diverse nationalistische bewegingen. Aldus Urbanitsch428. Als die conclusie juist
is, toont zij eens te meer aan dat de Monarchie niet in staat bleek haar bevolking aan zich te
binden. Haar structuur erodeerde daardoor in die mate, dat haar overleven bij een zich
voordoende calamiteit steeds onzekerder werd.
* Tsjechisch liberalisme.
Duitsers waren echter niet de enige liberalen in Cisleithanië, en evenmin de enige nationalisten. Van de niet-Duitse volkeren waren de Tsjechische middengroepen economisch en politiek zo ver ontwikkeld dat nationale stromingen op massale aanhang konden rekenen. In
tegenstelling tot Hongarije of Polen bestond er geen historische Tsjechische elite. De
inheemse aristocratie werd na 1620 uitgemoord of verdreven en vervangen door een vreemde
Habsburgse adel, die de locale boerenbevolking overheerste429. De stedelijke elite was tot na
het midden van de negentiende eeuw grotendeels Duits. Alleen een kleine Tsjechische bovenlaag werd sedert de jaren 1860 vertegenwoordigd door de Nationale Partij waarvan František
Palacký en František Rieger de voorlieden waren. Zij zette zich in voor een grotere landsauto-
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nomie om daardoor meer nationale rechten voor de Tsjechen te verkrijgen. De spectaculaire
economische ontwikkeling van Bohemen en delen van Moravië, die in eerste instantie een
Duitstalige bourgeoisie deed ontstaan, was ook verantwoordelijk voor de groei van Tsjechische middengroepen. Hun liberalisme was moeilijk in overeenstemming te brengen met de
opvattingen van de gevestigde elite die nauw samenwerkte met de aartsconservatieve fractie
van de grootgrondbezitters. Het was deze conservatieve alliantie die de Tsjechische politiek
tot in de jaren negentig beheerste. Daarbij gaf de Nationale Partij veel van haar –
oorspronkelijk uit 1848 daterende – liberale ideeën op om toch maar zoveel mogelijk steun te
krijgen voor meer autonomie van een aristocratie wier federalisme tot doel had de adellijke
machtspositie te versterken, niet de nationale Tsjechische zaak en zeker niet de burgerlijke
vrijheden. Daardoor ging het de alliantiegenoten in feite om een herziene versie van de oude
Boheemse Ständestaat van voor 1620430. Voor de Oud-Tsjechen was de alliantie een middel
om eerst politieke autonomie te verkrijgen en pas daarna burgerlijke rechten te
verwezenlijken; dat laatste dan zonder de conservatieve adel431. De vooruitstrevende vleugel
van de partij wilde gelijktijdig zowel meer federale, als burgerlijke en democratische rechten
realiseren. Een splitsing van de Nationale Partij in een conservatieve Oud-Tsjechische en een
liberale Jong-Tsjechische partij werd in 1874 geformaliseerd, maar bestond in feite al vanaf
1863432. Historische continuïteit en politieke autonomie stonden voor beide partijen centraal,
maar van meer belang was dat voor de Jong-Tsjechen ook de territoriale integriteit en de
absolute ondeelbaarheid van Bohemen een axioma was. Dat laatste werd in de hand gewerkt
door het feit dat Bohemen in het Tsjechisch Čechy heet. Duitsers waren dus wel Bohemers in
het Duits, maar niet in het Tsjechisch. Heel Bohemen was: 'Tsjechisch' en dat liet geen
mogelijkheid voor enigerlei culturele of politieke verdeling in een Duits- en een
Tsjechischtalig deel. Het gevolg was een politieke patstelling.
De aanhang van de Jong-Tsjechen bestond buiten een, hoofdzakelijk kleinsteedse intelligentsia, uit de middengroepen van vooral de kleine burgerij, en uit welvarende boeren. De partij
was nationalistisch-liberaal en sterk antiklerikaal; een typische middenstandspartij met na
verloop van tijd sterke banden met locale overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven, maar zonder steun uit de lagere sociale strata433. De partij was veel minder geneigd tot
een boycot van de landdag of van het parlement, zoals de Oud-Tsjechen. In plaats van passief
verzet voerde zij actieve oppositie en propageerde burgerlijke en nationale vrijheden op alle
bestuursniveaus, al was het maar om te voorkomen dat de Austro-Duitsers het alleen voor het
zeggen kregen434. Ondanks haar inzet voor meer democratie en voor algemeen kiesrecht was
zij geen massapartij. Qua samenstelling en karakter vertoonden de Jong-Tsjechen eerder
gelijkenis met hun Duits-nationale landgenoten435. Toch was hun nationalisme minder vilein
dan de Duitse variant. Tsjechen vormden in Bohemen de meerderheid en hun invloed
vertoonde demografisch en politiek een opgaande lijn. Zij konden zich daardoor een zekere
gematigdheid veroorloven. Hun doel was een grotere autonomie binnen een federale
Monarchie, niet de onafhankelijkheid. Er bestond geen Tsjechisch equivalent van Schönerer.
Een onafhankelijke Tsjechische staat was in de gegeven Europese constellatie een absolute
onmogelijkheid en het nastreven van zo`n droombeeld zou contraproductief geweest zijn. De
Austro-Duitsers daarentegen, zagen hun positie afbrokkelen en zij waren eerder geneigd
extreme middelen in te zetten om hun voorrechten te verdedigen; middelen, die door de
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overheid tot op zekere hoogte ook nog getolereerd werden. Liberaal gedachtegoed en
democratische denkbeelden stonden bij de Jong-Tsjechen minder onder druk dan bij hun
Duitse landgenoten. Een aanvankelijk antisemitisme – joden waren merendeels Duitstalig –
vervaagde in de loop der jaren, terwijl het voor de Duits-nationalen steeds meer een centraal
leerstuk werd.
Een samenwerking tussen Duitse en Tsjechische liberalen zou niettemin voor de hand gelegen
hebben. Tezamen hadden zij de macht van de reactionaire aristocraten in de Praagse landdag
kunnen breken en in de Reichsrat zou de liberale stroming sterker en duurzamer geweest zijn.
Mogelijk hadden zij samen de ministeriële verantwoordelijkheid en andere liberale desiderata
aan de orde kunnen stellen. Het waren niet de minsten binnen die partijen, die ter eniger tijd
met die mogelijkheid speelden: Eduard Herbst, Ignaz von Plener, Tomáš Masaryk en Karel
Kramár, waren daar voorbeelden van. Dat die utopie niet gerealiseerd werd, lag niet zozeer
aan hun liberale, als wel aan hun nationalistische instelling en aan het feit dat de kiezers juist
voor die laatste ideologie gevoelig waren436.
Door hun fervente nationalisme zagen de Duits-nationalen alles wat Tsjechisch was als Deutschfeindlich, terwijl de Jong-Tsjechen iedere vorm van territoriale verdeling afwezen437. Een
democratische ontwikkeling zou de Tsjechische meerderheid op termijn de macht geven over
heel Čechy en in afwachting daarvan werd iedere poging tot consolidering van de Duitse
invloedssfeer gefrustreerd. Omgekeerd liep iedere poging om de Tsjechen meer rechten toe te
kennen op Duits-nationale egelstellingen vast. Het verouderde staatssysteem bleek niet in
staat de impasse te doorbreken en geen der partijen toonde voldoende staatkundig
verantwoordelijkheidsbesef om tot een vergelijk te komen. Een dergelijk besef was hun in de
Obrigkeitsstaat nooit bijgebracht.
* De Tsjechische kwestie.
Juist door de grote rol die de Tsjechische kwestie bij de deconfiture van de Monarchie
speelde, is het van belang er dieper op in te gaan. Eerst en vooral was het Tsjechisch-Duitse
conflict economisch. De Duitsers verdedigden hun Besitzstand, terwijl de Tsjechen hun aandeel in de groeiende economie opeisten. In politiek opzicht was het voornamelijk een drietal
zaken die beide volkeren uiteen dreven en tot vijanden maakten. Ten eerste was er de taalkwestie, die zich toespitste op het gebruik van het Tsjechisch in Bohemen en binnen de k.k.bureaucratie. In de tweede plaats was er de Tsjechische eis voor een grotere landsautonomie
en meer democratische rechten. Het vraagstuk van centralisme versus federalisme, noch het
officiële taalgebruik met en binnen de rijksbestuursorganen, waren van principiële aard. Het
waren geen doelen op zich, volgens Garver, maar meer een middel om de economische en
politieke belangen van de eigen nationale groepering veilig te stellen438. Met enige
flexibiliteit, goede wil en een minimum aan onderling vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel voor het staatsbelang, waren deze problemen op te lossen geweest. Het derde twistpunt
was zelfs grotendeels fictief. Duitsers zagen in het pan-Slavisme, waarvan zij de Tsjechen en
andere Slavische volkeren betichtten, een dodelijk gevaar voor hun eigen hegemonie. Een
eensgezinde Slavische meerderheid zou korte metten maken met Duitse privileges. Daar
kwam bij dat de mening wijd verspreid was dat het ooit in Europa tot een grote krachtmeting
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zou komen tussen beide 'rassen'. Het feit dat dit gevaar in werkelijkheid niet bestond, maakte
de angst ervoor niet minder reëel.
Het locale bestuur in niet-Duitstalige gebieden streefde er naar het gebruik van eigen taal te
bevorderen door zoveel mogelijk eigen taalgenoten te benoemen in ambtelijke functies. In
sommige sterk gemengde, veeltalige landen (als de Boekovina) echter, werden als vanzelfsprekend verscheidene talen gebruikt zonder dat dit aanleiding gaf tot problemen. Alleen in
Bohemen, Moravië en Silezië waar twee talen van vergelijkbare importantie gangbaar waren,
leidde dit tot conflicten. Het waren vooral de Jong-Tsjechen die het Tsjechisch als enige taal
wilden invoeren in al die gemeenten en districten waar Tsjechen een meerderheid vormden en
dat stuitte op sterke Duitse tegenstand. Het probleem was dat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld België of Zwitserland – er geen scherpe taalgrens getrokken kon worden. Weliswaar
waren er districten die vrijwel geheel ééntalig waren, maar vele waren sterk gemengd en zelfs
in grotendeels Tsjechischtalige districten vond men Duitstalige enclaves. Door urbanisatie
nam het aantal Tsjechen in van oorsprong geheel Duitstalige industrieplaatsen alarmerend toe,
terwijl Duitse minderheden elders gemarginaliseerd dreigden te worden. De vraag naar
Tsjechische scholen en universiteiten nam toe en ook dat was bedreigend want het betekende
dat een feitelijk Duits monopolie op hogere functies en academische beroepen weldra doorbroken zou worden.
Duits was echter steeds de enige officiële taal voor alle zaken, waarbij de k.k.-bureaucratie
betrokken was. Rijksambtenaren konden voortdurend worden overgeplaatst en men kon van
hen niet verwachten dat zij alle landstalen zouden beheersen439. Maar in 1880, tijdens de regering Taaffe, die op Tsjechische en andere Slavischsprekende afgevaardigden steunde, werd
Tsjechisch, naast het Duits, als Amtssprache im äusseren Dienstverkehr, dus voor contacten
met het publiek, toegelaten. De Amtssprache im inneren Dienstverkehr, dat wil zeggen alle
communicatie binnen het ambtelijke apparaat, bijvoorbeeld tussen Bezirkshauptleute en hun
Statthalter, of met de Weense instanties, bleef eentalig Duits, ondanks Tsjechische eisen ook
hier hun taal in te voeren. Korte tijd later, in 1886, zorgde dezelfde regering voor gelijkstelling van het Tsjechisch met het Duits in rechtbanken. Rechtszaken moesten gevoerd, en
rechtelijke uitspraken moesten gesteld worden in de taal van de verdachte, respectievelijk van
de eisende partij440. Aangezien weinig Duitse juristen het Tsjechisch beheersten, betekende dit
dat veel meer Tsjechen tot de magistratuur toegelaten moesten worden en dat eentalige Duitse
kandidaten het nakijken hadden. Het punt lag zo gevoelig, dat alle Duitse afgevaardigden uit
protest de Boheemse Landtag boycotten. In 1882 werd een Tsjechischtalige universiteit van
de Praagse Karl-Ferdinand Universität afgesplitst. Mogelijk nog belangrijker was de kiesrechtuitbreiding, die tijdens de Taaffe-periode tot stand kwam en waardoor de Tsjechen niet
alleen meer zetels kregen in de Praagse landdag dan de Duitsers, maar waardoor de Duitsers
voor het eerst ook hun de meerderheid in de Reichsrat kwijtraakten441. Voor Bohemen
betekende dit dat bijna alle overheidsinstanties in Tsjechische handen kwamen en dat Tsjechische ondernemingen door die overheid vaak werden bevoordeeld ten koste van Duits-Boheemse bedrijven. De conservatieve ijzeren ring-regering had daarmee meer Tsjechische eisen
ingewilligd, dan alle liberale kabinetten voor haar, en meer dan alle regeringen na haar zouden doen.
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Sinds december 1867 bestond er in Cisleithanië een merkwaardig samengaan van centralistische en federalistische elementen. Van de beide voorafgaande staatsregelingen was de ene
(het Oktober Diploma) sterk federalistisch geweest en het andere (het Februari Patent) centralistisch. Beide bleven bestaan ook na invoering van de liberale staatsregeling van 1867 en
fungeerden vaak als uitgangspunt voor hetzij federalistische, hetzij centralistische hervormingspogingen. Zo waren de regeringen van Belcredi, Hohenwart, Taaffe, Badeni en Thun
min of meer federalistisch gezind, terwijl die van, bijvoorbeeld, Schmerling en de broers
Carlos en Adolf Auersperg een duidelijk centralistische voorkeur hadden. De taalwetgeving
van Badeni en Thun (1897 en `99) waren een veel meer diepgaande poging tot federalisering,
stelde Bruce Garver, maar die bleven zonder succes. De regeringen van na 1900 waren in
hoofdzaak centralistisch en baseerden zich voornamelijk op keizerlijke besluiten volgens
artikel 14 van de grondwet. In 1914 werd zelfs de locale autonomie van Bohemen
gesuspendeerd, een wending naar centralisme die na dat jaar werd voortgezet442.
De voorstanders van meer federalisme waren zowel een meerderheid van de Tsjechische
bevolking, als de behoudende vleugel van de Boheemse aristocratie. Beide wilden de invloed
van de provinciale landdag vergroten. Bij de ene partij ging het de adellijke macht te
vergroten, terwijl het de andere partij ging om meer burgerlijke rechten en om de territoriale
ondeelbaarheid van het koninkrijk Bohemen en om de volledige gelijkstelling van Tsjechen
en Duitsers443. De doelen van de bondgenoten waren in feite dus tegengesteld en daarom was
hun samenwerking minder effectief dan die tussen de Duits-liberalen en de meer liberaal
gezinde adelsfractie. Het gevolg was de splitsing van de Nationale Partij in een OudTsjechische en een veel activistischer Jong-Tsjechische Partij, die algemeen kiesrecht
voorstond en die het stadhouderlijk bestuur ondergeschikt wilde maken aan de landdag.
De voorstanders van centralisme hadden vaak belangen die het provinciale niveau te boven
gingen, zoals het k.k.-bestuursapparaat, het leger, de Kerk, delen van de sociaal-democratie en
de meerderheid van de Duitstaligen, die hun leidende positie door federalisme in gevaar
gebracht zag444. De hybride staatsvorm die resulteerde uit een mengvorm van beide elementen
spitste zich toe op een tweesporenbeleid, waarin de centrale overheid werd vertegenwoordigd
door de k.k.-bureaucratie en het locale zelfbestuur door de landelijke, districts en
gemeentelijke overheden. Hun respectieve bevoegdheden waren niet altijd even duidelijk
gescheiden.
Aan het hoofd van iedere provincie stond een door de keizer benoemde Statthalter, die belast
was met de inning van belastingen, met interne veiligheid, militaire zaken, de census, juridische aangelegenheden en het toezicht op het locale zelfbestuur. Veel van zijn bevoegdheden
delegeerde hij aan de Bezirkshauptmann, die verantwoordelijk was voor het algemene bestuur
van zijn district. Zijn bestuurstaken waren erg omvangrijk en overlapten en overstegen vaak
die van de locale overheden. In principe omvatten zijn taken alles wat behoorde tot de
jurisdictie van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw, Defensie en Onderwijs en
Kerkelijke Zaken. Bovendien had de Bezirkshauptmann een beperkte wetgevende en
rechterlijke bevoegdheid. Zo kon hij op sommige terreinen bindende aanwijzingen geven en
straffen of boetes opleggen wegens overtredingen op het gebied van openbare zedelijkheid,
verstoring van de orde, belediging van autoriteiten en bij overtreding van bepalingen met
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betrekking tot openbare gezondheid of handel. Verder kon hij zijn veto uitspreken over
bepalingen van een lagere overheid, wanneer hij die in strijd achtte met rijkswetten. Zijn
macht ging zelfs zo ver dat hij (gekozen) locale bestuurders kon afzetten en nieuwe verkiezingen kon uitschrijven. Het was tegen deze bijna dictatoriale bevoegdheden, dat de Tsjechische partijen hun gram richtten445.
Maar in werkelijkheid was de macht van de centrale overheid veel geringer dan uit de taakomschrijving zou blijken en stond het locale lands-, districts- en gemeentebestuur veel sterker
dan men zou menen. Het was niet zonder reden dat Viktor Adler sprak van een "Absolutismus
gemildert durch Schlamperei", want in werkelijkheid had de Bezirkshauptmann de tijd, noch
de middelen of het personeel om de locale overheden effectief te controleren446. Het merendeel van zijn tijd en inspanning werd besteed aan de interne veiligheid in zijn district, in casu
met politiezaken. De politie stond daarom wel stevig onder controle van de k.k.-overheid,
maar voor de rest nam de keizerlijke macht steeds verder af, naar mate het bestuursniveau
lager werd. Gemeenten konden zich meer veroorloven dan districten en districten meer dan
provinciale overheden. De Tsjechische partijen hadden juist de grootste invloed op gemeentelijk- en districtsniveau; op landsniveau moesten zij hun invloed delen met de Duitsers
en de grootgrondbezitters447.
Terwijl de taken van het k.k.-apparaat wel duidelijk omschreven, maar niet, of slechts gedeeltelijk uitgeoefend werden, vielen aan de locale overheden al die taken toe die niet expliciet aan de rijksoverheid toebedeeld waren, plus die taken die door het rijk verwaarloosd werden. Verder was het de taak van de locale overheid de wetten en bestuursmaatregelen van de
centrale overheid uit te voeren. Voor geschillen tussen de k.k.-bureaucratie en de gekozen
locale overheid bestond in feite geen onafhankelijk hof van beroep, slechts uiterst zelden werd
het Reichsgericht ingeschakeld. Wanneer een gekozen mandataris – al dan niet gedwongen aftrad, moest de zaak opnieuw aan de kiezer worden voorgelegd, die daardoor – binnen zekere grenzen - zijn macht waar kon maken448.
Hoewel bedoeld als eenheidsstaat, kreeg Cisleithanië daardoor in de loop der tijd steeds meer
federale kenmerken, maar in Bohemen was dat, zowel voor Oud als Jong-Tsjechen, onvoldoende. Zij eisten meer formele politieke autonomie binnen een formeel federale staat. Het
ging daarbij om het herstel van de historische continuïteit en de politieke autonomie van het
gehele koninkrijk Bohemen, dat wil zeggen van de eenheid van de drie landen Bohemen,
Moravië en Silezië. De territoriale en culturele ondeelbaarheid van dat koninkrijk zou
tezamen met alle landsrechten erkend moeten worden ter gelegenheid van Franz-Josephs
kroning tot koning van Bohemen. Tot die rechten behoorde vanzelfsprekend de volledige
gelijkstelling van het Tsjechisch met het Duits op elk niveau. Tenslotte eisten de Tsjechen het
recht op om zelf hun koning te kiezen in het geval de Habsburgse linie zou uitsterven449.
De Duitse partijen verwierpen die Tsjechische eisen. Althans de Duits-nationalen meenden
dat de feitelijke economische macht en het staatsbelang (zoals zij dat interpreteerden) de
verhouding tussen de beide volkeren moest blijven bepalen. Iedere concessie aan de Tsjechen
zou ten koste gaan van de Duitse Nationalbesitzstand en was onaanvaardbaar. Bovendien
zouden de Tsjechen, door in 1618 (!) in opstand te komen tegen het legitieme Habsburgse
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gezag, hun historische rechten voorgoed hebben verspeeld. In tegenstelling tot de Duitsers, de
Polen, de Hongaren en de Italianen, werden de Tsjechen niet tot de zogenaamde 'historische
naties' gerekend, ofschoon zij ooit een onafhankelijke staat hadden gevormd.
Voordat de Tsjechen in de jaren 1880, tijdens het Taaffe-bewind, op deelgebieden een aantal
niet onaanzienlijke successen boekten, hadden zij in de jaren 1867 en 1871 in hun streven
naar autonomie een tweetal zware nederlagen geleden. In de eerste plaats was daar de Ausgleich met Hongarije en de staatsregeling van 1867. Die laatste maakte een zekere mate van
autonomie wel mogelijk, maar dan voor drie aparte provincies en niet voor één koninkrijk
Bohemen, dat het gehele gebied van Čechy omsloot. Uit protest trokken de Tsjechische afgevaardigden zich terug uit de Reichsrat en eisten (in augustus 1868) een tripartiete Monarchie
waarin de Tsjechen gelijke rechten zouden hebben als de Hongaren450. Die eis was voor de
Hongaren totaal onacceptabel en het gevolg was een mokkend en passief verzet door een boycot van de landdagen en van het parlement, waardoor de Tsjechische partijen zichzelf buiten
spel plaatsten.
De tweede nederlaag was het feit dat de Poolse adel in Galicië meer autonome rechten verkreeg dan de Tsjechen ooit hadden gehad. De Polen vielen daarmee weg als medestanders in
het streven naar autonomie451. Nadien probeerde de Tsjechen in het buitenland steun te
krijgen en hoewel zij daarmee, tot 1914, weinig succes hadden, verergerden zij wel de Duitse
angst voor het pan-Slavisme.
Na Sint Petersburg, was Praag de hoogst ontwikkelde stad in de Slavischtalige wereld. Het
werd al spoedig een intellectueel centrum voor Slavistische bewegingen, niet alleen voor
Tsjechen, maar ook voor Slowaken en Zuid-Slaven, voor zover men zich daar van een
Slavische identiteit bewust begon te worden, en dat betrof feitelijk alleen enkelingen. Volgens
Bruce Garver was dit enerzijds een gevolg van de onderlinge verstaanbaarheid van de
verschillende Slavische talen en kwam anderzijds voort uit een latent verzet tegen vreemde
overheersing. Voor een national revival zocht men steun bij Russen en Polen, de enige
Slavische volkeren met een onafhankelijke staatkundige traditie. Alle vormen van Slavisme –
Slavofilie, pan-Slavisme, Russofilie, pan-Russisme en Austro-Slavisme – waren althans in de
Monarchie hoofdzakelijk intellectuele bewegingen452. De politieke tak van het pan-Slavisme,
voorzag in de onderwerping van alle Slavische volkeren aan tsaristisch-Rusland en de
vorming van een groot pan-Slavisch rijk. Dit idee, verwoord door Nicolas Danilevsky in
1869, werd nooit de officiële Russische politiek, maar werd wel gesteund door velen in de
Russische bestuurselite453. Danilevsky`s ideeën vonden enige platonische belangstelling onder
intellectuele Tsjechen, maar nauwelijks ondersteuning. In de woorden van Jászi: “(Their)
fleurtations did not signify serious irredentist aims”454. Door de Polen werden die ideeën
volstrekt van de hand gewezen, maar er bestond wel een bescheiden belangstelling onder de
Roethenen. De afkeer van de politieke consequenties van het pan-Slavisme werd alleen maar
versterkt door de russificatiepogingen van Alexander III, waarbij alle Slavische en nietSlavische onderdanen van de tsaar gedwongen werden de Russische nationaliteit te
aanvaarden. Van zijn kant richtte Rusland zijn activiteiten vooral op de orthodoxe Serviërs en
Bulgaren buiten de Monarchie. Nooit echter, trachtte Rusland, voor 1914, munt te slaan uit
latent pan-Slavische gevoelens bij de Tsjechen en evenmin probeerde het zich te bemoeien
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met, of te bemiddelen in de Tsjechisch-Duitse conflicten. De Tsjechen konden rekenen op een
welwillende culturele belangstelling, niet op politieke ondersteuning. Die Russische
onthouding was overigens vanzelfsprekend: iedere verstoring van de status quo in de
Dubbelmonarchie kon subversieve activiteiten in het tsarenrijk alleen maar aanmoedigen.
Heel anders lag dat met Rijksduitse steun voor Austro-Duitse, en vooral Duits-nationale
partijen in Cisleithanië. Het keizerlijke Duitsland mengde zich actief in de binnenlandse
aangelegenheden van de Monarchie, was pro-Hongaars en anti-Slavisch in het algemeen en
anti-Tsjechisch in het bijzonder. Eerst Bismarck en later Wilhelm II maakten het DuitsHabsburgse bondgenootschap zelfs uitdrukkelijk afhankelijk van een Duits-Magyaarse
hegemonie binnen de Dubbelmonarchie. Het is daarom geen wonder dat de Tsjechische
partijen tegenstanders waren van de Zweibund en liever een alliantie met Frankrijk zagen. Er
waren informele contacten tussen individuele Tsjechen en vooraanstaande Fransen en in 1897
vestigde Frankrijk zelfs een consulaat in Praag om beter over de Boheemse kwestie
geïnformeerd te zijn. Maar de consul onthield zich van enige vorm van sympathiebetuiging
voor de Tsjechische zaak. Evenmin als de Russen ondernamen de Fransen – voor 1914 - ooit
iets om de Dubbelmonarchie te ondermijnen455. Daarentegen was de val van het kabinet Thun
– dat in 1899 probeerde Tsjechen en Duitsers alsnog te verzoenen – in belangrijke mate het
werk van de Rijksduitse ambassadeur, de later beruchte graaf Philip von Eulenburg, een
persoonlijke vriend van Wilhelm456. Zo ver ging die interventie dat zij destijds de vraag deed
opkomen of de Dubbelmonarchie nog wel in staat was een onafhankelijke politiek te voeren.
Elf jaar eerder, in 1888, bleek Duitslands betrokkenheid bij de interne aangelegenheden van
Cisleithanië al bij het eerste officiële bezoek als keizer dat Wilhem aan Wenen bracht. Bij die
gelegenheid werd met veel vertoon een decoratie verleend aan de Hongaarse premier Kálmán
Tisza, terwijl de Cisleithaanse eerste minister, Taaffe, wegens zijn pro-Slavische politiek,
ostentatief werd genegeerd457.
De k.k.-bureaucratie, en in het bijzonder de door haar geleide geheime politie, zag meestal
geen probleem in vaak openlijke, contacten, soms getuigend van twijfelachtige loyaliteit, van
Duits-Oostenrijkers met Rijksduitse instanties. Pan-Germanistische Schönerianer, die openlijk
voor opsplitsing van de Monarchie en aansluiting bij Rijksduitsland pleitten en die de antiregeringsdemonstraties van 1897 regisseerden, werd relatief weinig in de weg gelegd, hoewel
Schönerer tenslotte werd gearresteerd. Diezelfde tolerantie gold echter niet voor Tsjechische
partijen. Al vanaf hun oprichting werden de Jong-Tsjechen scherp door de geheime politie in
de gaten gehouden en repressieve maatregelen belemmerden hun ontwikkeling. Die maatregelen bereikten een hoogtepunt in de jaren 1893-`95, toen na het uitroepen van de
noodtoestand in Bohemen, de Jong-Tsjechen op slinkse wijze, onder politiedruk en met
verzonnen aanklachten en schijnprocessen, werden gedwongen zich van hun linker vleugel te
distantiëren en een keurige centrumpolitiek te voeren458. Overigens, hoe laakbaar die repressie
geweest moge zijn, zij had wel tot gevolg dat Badeni kort daarop op redelijke wijze met een
gematigde Jong-Tsjechische partij tot overeenstemming kon komen, iets dat enige jaren
eerder nog onmogelijk bleek. (Een overeenstemming, die kort daarop door Duitse
buitenparlementaire acties teniet zou worden gedaan459).
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Haast vanzelfsprekend zag diezelfde geheime politie al een dodelijk gevaar in volstrekt onschuldige onderlinge vriendschappen en wederzijdse culturele belangstelling tussen de verschillende Slavische volkeren en individuen. In werkelijkheid waren de contacten tussen de
verschillende Slavische volkeren van de Monarchie miniem en samenzweringen die de stabiliteit van de Monarchie in gevaar konden brengen bestonden vooral in de hoofden van
politiefunctionarissen, die betaald werden om ze te ontdekken. De Tsjechische kwestie vond
nauwelijks enige weerklank bij de overige Slavische volkeren. De Tsjechen van hun kant waren niet geïnteresseerd in de Slowaken, want behalve het feit dat Slowakije deel uitmaakte van
Hongarije, had het nooit tot het oude koninkrijk Bohemen behoord. De Poolse adel had de
autonomie die hij altijd al wilde hebben en had geen boodschap aan Tsjechische eisen voor
hetzelfde en al helemaal niet aan die voor meer democratie. De Slovenen waren te versnipperd – over vier kroonlanden – om een consistente politiek te voeren en Dalmatiërs waren
alleen geïnteresseerd in de samenvoeging van hun land met Kroatië. Buiten dat laatste, waren
politieke pan-Slavische activiteiten in Cisleithanië zo goed als non-existent. Naast de Duitsers
waren de Tsjechen de enige hoogontwikkelde, geürbaniseerde, economisch sterke en politiek
vertegenwoordigde, kortom de enige moderne natie in de Monarchie. In hun conflict met het
Duitse establishment stonden ze alleen.
Het Cisleithaanse klassenkiesrecht met zijn bijzondere aristocratische privileges op zowel
lokaal als op rijksniveau, zorgde zonder twijfel voor een grote mate van politieke stabiliteit,
maar dan uitsluitend in de premoderne landsdelen. Het Habsburgse bestuurssysteem, dat uitging van een sterke keizerlijke (respectievelijk koninklijke) executieve, van aristocratische
privileges en van een Duits-Magyaarse hegemonie, kon op den duur alleen blijven bestaan in
een statische maatschappij, niet in een zich snel moderniserende samenleving460. Zo zou
afschaffing van het curiasysteem in Galicië en de Boekovina, in Dalmatië en misschien zelfs
in sommige Alpenlanden prematuur geweest zijn. Maar naar mate sommige gebieden werden
geïndustrialiseerd en verstedelijkten, werd het staatssysteem, na 1880, dáár steeds meer een
anachronisme dat het totale politieke bestel destabiliseerde. De politieke status quo kon onmogelijk gehandhaafd blijven in een staat waarvan belangrijke delen aan grote en voortdurende sociale en economische veranderingen bloot stonden. Arbeiders en boeren eisten rechten op en waren steeds beter georganiseerd om die ook af te dwingen. De reactie hierop van
de gepriviligeerde klassen was misschien terughoudend en laat, maar ze kwam wel. Het alternatief van staking, rebellie en revolutie moest hoe dan ook voorkomen worden. In de meest
ontwikkelde landsdelen werd het klassenkiesrecht verruimd of afgeschaft. Zo ook in Wenen:
op gemeentelijk niveau werd de hoofdstad voortreffelijk en – na 1900 – op democratische
wijze bestuurd. Op rijksniveau werd in de jaren 1880 en `90 het kiesrecht steeds verder
verruimd totdat in 1907 een algemeen en gelijk kiesrecht voor mannen ingevoerd werd,
zonder adellijke voorrechten.
Behalve arbeiders en boeren, waren er echter ook de niet-Duitse middengroepen die politieke
en economische rechten opeisten ten koste van Duitse privileges. Voorlopig waren dat alleen
de Tsjechen, maar de reactie op hun eisen, van de kant van de Duitse massa, was veel minder
rationeel en toegefelijk dan die van de elite. Zij bestond in feite uit een zich ingraven voor een
stellingenoorlog en de weigering ook maar een duimbreed toe te geven, door die Duitse groe-
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peringen die zich het meest bedreigd achtten. Als gevolg daarvan bleef juist in het hoogontwikkelde Bohemen het curiasysteem op locaal niveau gehandhaafd en een machtsdeling tussen beide nationaliteiten bleek onmogelijk. De Duits-Tsjechische rivaliteit kon niet worden
bijgelegd en bleef evenmin beperkt tot Bohemen. Weldra legde zij (zoals wij in het volgende
hoofdstuk zullen zien) ook het functioneren van de Reichsrat lam en daarmee het hele politieke bestel in Cisleithanië. Dat versterkte dan weer de relatieve positie van de Hongaarse
elite, waardoor de verhoudingen binnen de Dubbelmonarchie als geheel werden gedestabiliseerd. Vóór 1900 benoemde de keizer parlementaire regeringen, die de machtsverhoudingen
binnen de Reichsrat weerspiegelden, hoewel zij er niet verantwoordelijk aan waren. Na dat
jaar bleek dat niet meer mogelijk en werden kabinetsleden zonder enige parlementaire binding, vanuit de bureaucratie benoemd. Cisleithanië werd nadien meestal volgens art. 14 van
de grondwet, per keizerlijk decreet bestuurd. Het parlement deed daar weinig tegen, het had
zichzelf uitgeschakeld. De politieke onwil, de inflexibiliteit, de onmogelijkheid tot hervorming, tot modernisering en democratisering van het bestel, waar en toen dat noodzakelijk
was, zetten bevolkingsgroepen tegen elkaar op en verzwakten de Monarchie dermate, dat haar
overleven bij een zich voordoende calamiteit twijfelachtig werd.
Door het ontbreken van staatspatriottisme, werd nationalisme in Oostenrijk een sektarisch
fenomeen dat zich los van de staat ontwikkelde. In tegenstelling tot elders in Europa had
nationalisme in Oostenrijk absoluut geen centripetale gevolgen, maar ook de centrifugale
effecten leken in eerste instantie beperkt. Van de elf nationaliteiten waren er maar drie waar
nationalisme vóór 1914 tot massale ontwikkeling kwam en problemen kon veroorzaken. Met
de Hongaren was men tot een, misschien niet ideale, maar toch goed werkbare overeenkomst
gekomen. Het Tsjechische nationalisme gaf vooral problemen op locaal niveau in Bohemen,
veel minder in Moravië en was vooral economisch en cultureel gericht. De Tsjechische eisen
zouden daarom veel eenvoudiger te incorporeren moeten zijn, dan de Magyaarse. Zij zouden
met minder genoegen genomen hebben, evenals de Polen in Galicië. Dat laatste moge blijken
uit de Ausgleich met Moravië en meer nog uit het feit dat het verscheidene keren op een haar
na tot een overeenkomst en een machtsdeling in Bohemen kwam (in een volgend hoofdstuk
zal dit verder ter sprake komen). De reden dat de Tsjechische kwestie niet opgelost werd, is
geheel te wijten aan de felheid van een kortzichtig Duits chauvinisme, dat overheerste in de
taalgrensgebieden van Bohemen, dat gesteund werd door Duitstaligen elders en dat door de
overheid getolereerd werd, in confrontatie met al even koppig Tsjechisch nationalisme.
Het is opmerkelijk dat de meest gevaarlijke en staatsbedreigende variant van het nationalisme
kwam van de bevolkingsgroep, die pretendeerde het meest staatsdragend te zijn. De AustroDuitse bourgeoisie en middengroepen zette zich liever in voor een economisch, zowel als
politiek samengaan met Rijksduitsland en zag geen probleem in een steeds sterkere
afhankelijkheidsrelatie met dat land, dan een vorm van samenwerking te zoeken met de zich
ontwikkeldende middengroepen van Tsjechen of andere Slavischtalige groepen. De AustroDuitse bourgeoisie was alleen geïnteresseerd in het Oostenrijkse staatsbelang, respectievelijk
in het voortbestaan van de Dubbelmonarchie, voor zover en voor zolang zij haar economische
voorrechten ten opzichte van de andere volkeren kon behouden. Zouden die voorrechten
verloren gaan, dan zou zij mogelijk de voorkeur geven aan een aansluiting bij haar Rijksduitse
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grote broer. Het irrationele enthousiasme voor het Mitteleuropa concept van de jaren na 1915
toonde die voorkeur. Zij was te meer irrationeel omdat een douane-unie met Rijksduitsland de
veel duurder producerende Oostenrijkse industrie zou hebben weggevaagd. Het Linzer
Manifest was een eerder blijk van deze instelling.
Indien de Duitsers een meerderheid gevormd hadden in zowel Bohemen als in heel
Cisleithanië, dan hadden zij gemakkelijker concessies aan andere bevolkingsgroepen kunnen
doen. Maar de Duitsers voelden zich als minderheid bedreigd en gaven liever de economische
voordelen van hun markt van 50 miljoen op dan op gelijk niveau samen te werken met
anderstaligen. Zij vreesden dat hun rechten in een zee van 'barbaarse' Slavische volkeren
teloor zouden gaan en om dat noodlot te ontgaan, meenden zij zich geen enkele toegeving te
kunnen veroorloven. Waar elders (staats)nationalisme intern verzoenend werkte en de staat
versterkte, daar riep het in de Dubbelmonarchie juist tegenstellingen op en veroorzaakte
vijandschap tussen bevolkingsgroepen, waardoor de staat werd uitgehold.
De Habsburgse aristocratie en de Duitse burgerij waren ongetwijfeld belangrijke bevolkingssegmenten binnen de Dubbelmonarchie, maar het probleem was dat de Duitstalige burgerij
haar eigen nationale en groepsbelangen gelijkstelde aan de belangen van de Monarchie als
geheel. Het Duitse nationale belang werd voor supranationaal aangezien omdat de Duitse
cultuur superieur zou zijn aan die van anderstalige mede-onderdanen. Zolang die superioriteit
aanvaard werd door bevolkingsgroepen die inderdaad economisch, sociaal, cultureel en politiek een grote achterstand hadden op de Austro-Duitsers, was er weinig aan de hand. Maar
naar mate de andere volkeren zich ontwikkelden tot een niveau van gelijke ontwikkeling,
werd het voor hen in toenemende mate onmogelijk zich met de staat te identificeren. Dat feit
werd door vele – ook niet-nationalistische – Austro-Duitsers niet onderkend. Ook iemand als
Viktor Adler was zich kennelijk niet bewust van de nationale gevoeligheden van anderstaligen. In 1910 schreef hij over “de natuurlijke en noodzakelijke ontwikkeling waarbij een
nationale minderheid zich dient te assimileren aan de taal van de meerderheid”. Het zou de
taak van de sociaal-democratie zijn die minderheden ervan te overtuigen dat het aanvaarden
van de (Duitse) meerderheidstaal niet alleen onvermijdelijk, maar ook in hun voordeel is461.
Aldus Viktor Adler, die beslist geen dolgedraaide Duitse chauvinist was, maar wiens menig
deels berustte op een voor hem vanzelfsprekende Duitse culturele en economische
superioriteit en die er anderszijds van overtuigd was dat de ontwikkeling van de Oostenrijkse
arbeidersklasse gebaat zou zijn bij aanvaarding van die ene superieure en internationaal
erkende Duitse taal.
De adel, die weinig nationale bindingen had, zag zijn eigen groepsbelangen en die van de
dynastie eveneens aan voor die van het Rijk als geheel. Door de belangrijke sociale en
politieke functie van de aristocratie binnen de Monarchie, vervreemdde zij zich van de
maatschappij, die zich mede daardoor niet met de Monarchie kon identificeren.
Ook de k.k.-bureaucratie, die zichzelf – niet geheel ten onrechte – als supranationaal beschouwde, ontkwam niet aan dezelfde hybris, waaraan ook de Duitstalige bourgeoisie en
middengroepen leden. Zelfs de (in meerderheid uit de Duitstalige bourgeoisie afkomstige)
leiding van de sociaal-democraten, was – als Viktor Adler - overtuigd van de eigen culturele
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superioriteit, had daardoor weinig belangstelling voor de interessen van de diverse nationale
groeperingen, maar richtte haar politiek toch vooral op het Rijk als geheel.
De exclusiviteit en het anachronistische wereldbeeld van de adel, tezamen met de nationale
hybris van de Duitse bourgeoisie en vooral het inflexibele en vaak vileine chauvinisme van de
Duitse – en in mindere mate ook van de Tsjechische – kleine burgerij, maakten nationale toenadering onmogelijk, vormden een onneembare barrière voor noodzakelijke staatkundige vernieuwing en maakten het onmogelijk dat minderheden zich met de staat konden identificeren.
Adel en burgerij beschouwden zichzelf als steunpilaren van de Monarchie, maar in
toenemende mate werden zij haar doodgravers.
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7. Een zwakke Monarchie en de vergeefse
pogingen haar te hervormen.

De in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkeling van elitair liberalisme naar massaal nationalisme van zowel Austro-Duitse als Tsjechische middengroepen, was geenszins uniek in
het Europa van de periode rond 1880. Bijna exact dezelfde ontwikkeling deed zich rond die
tijd voor in Frankrijk en in Duitsland, inclusief een fervente en vaak racistische vorm van
antisemitisme. Dat laatste was dan weer minder uitgesproken – maar beslist niet afwezig – in
het Verenigd Koninkrijk en in België en Nederland. Zowel de samenleving als het politieke
toneel in Oostenrijk-Hongarije vertoonde veel meer gelijkenis met de overige West-Europese
staten, dan punten van verschil. Datzelfde gold voor het democratisch gehalte van de overheid. De min of meer democratisch gekozen Reichsrat had dan wel slechts beperkte bevoegdheden en mocht na 1900 bijna volledig verlamd zijn geweest, op lager niveau werkte de democratie wel degelijk. Democratisch gekozen locale overheden bestuurden op vaak voortreffelijke wijze en dat gold zeker voor de gemeentebesturen van grote steden als Praag, Boedapest en vooral Wenen. Duits en Tsjechisch verenigingsleven bloeide, mobiliseerde de bevolking en maakte haar politiek, en vooral nationaal bewust. Ook Hongarije bleef tot het
einde van de Monarchie een rechtsstaat met – ondanks enige strubbelingen – een redelijk
werkend parlementair systeem. De economische groei behoorde tot de hoogste van Europa en
de sociale modernisering verliep niet anders dan elders in de gemoderniseerde delen van
Europa. De sociale wetgeving liep zelfs vooruit op die in Engeland, Frankrijk en de Lage
Landen en lag niet of nauwelijks achter op de ontwikkeling ervan in Zwitserland en Duitsland. De prestaties op wetenschappelijk, artistiek, literair en muzikaal gebied konden zich
meten met het allerbeste wat er in Europa geproduceerd werd, dat gold bij uitstek voor
Wenen, maar ook voor Boedapest, Praag en een aantal kleinere centra. De groei van de
bureaucratie en de uitbreiding van transport- en communicatiemogelijkheden, die typerend
waren voor de Europese ontwikkeling gedurende de vijf decennia voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog, waren evenzeer kenmerkend voor de Dubbelmonarchie.
In 1900 was de Monarchie die merkwaardige mengeling van absolutisme en liberalisme, van
oligarchie en democratie van kapitalisme en socialisme, van snelle ontwikkeling en stagnerende traditie, van rationaliteit en obscurantisme, van nationalisme en kosmopolitanisme,
van corruptie en onkreukbaarheid die, met enige variatie ook in andere West-Europese staten
voorkwam. Kortom, Oostenrijk-Hongarije was veel normaler dan tijdens het Interbellum door
nationale auteurs uit de successiestaten wel werd aangenomen. Nog in 1848 had Oostenrijk
bewezen over zoveel kracht en vitaliteit te beschikken, dat het de sociale en nationale
opstanden, die zich toespitsten in twee regelrechte oorlogen (in Italië en Hongarije), kon
neerslaan en de gevolgen ervan redelijk te boven kwam. Na 1850 echter, verzwakte zijn
positie aanmerkelijk, extern zowel als intern, door het verlies van de trouwe Russische
bondgenoot, twee verloren oorlogen, de eenwording van Italië en Duitsland en verlies van
territorium en prestige. Anderzijds wist het althans de verstoorde verhouding tot Hongarije in
orde te brengen, een feit dat tezamen met de vestiging van een tweetal redelijk werkende
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parlementaire rechtsstaten, aan beide zijden van de Leitha, de Monarchie opnieuw
versterkte462.
* Een labiele Monarchie.
Omstreeks 1880 echter, ontstond er wel een belangrijk verschil met de overige West-Europese
staten, en wel door het feit dat massaal politiek nationalisme in Cisleithanië een andere rol
ging spelen dan in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije of zelfs in België. Een rol, die bevolking en staat niet verenigde, maar juist spleet en anderstalige landgenoten niet alleen tot vreemdelingen maakte, maar zelfs tot vijanden. Dat verschil was van
essentieel belang en verzwakte de staat. Tsjechisch en vooral Austro-Duits nationalisme
waren krachten die meestal wel door de nationalistische leiding gemanipuleerd konden
worden, maar niet door de staat. De belangen van die leiding en van de staat liepen niet
parallel en daarmee stond de staat voor een probleem dat hij niet kon oplossen.
Het was vooral de Britse historicus Robin Okey, die er op wees dat als gevolg van de
nederlaag van 1866, de Duitse bevolkingsgroep in de Monarchie werd ontheemd en werd
teruggebracht van een overweldigende meerderheid, tot een van de vele Habsburgse minderheden. De Kleinduitse eenheid, die vijf jaar later tot stand kwam, sloot de Austro-Duitsers
definitief buiten en veroorzaakte een langdurige identiteitscrisis. Voor die nederlaag konden
de Duitse cultuur en taal nog gezien worden als neutrale en staatsvormende instrumenten,
zoals bedoeld door Joseph II463. Okey vergeleek die positie met de rol van het Engels in India
en hetzelfde geldt voor de rol van het Bahasa in Indonesië, of die van het Mandarijn in China.
Die talen worden gebruikt uit praktische overwegingen en niet om nationalistische of hegemoniale voorrechten te benadrukken. De culturele en morele identiteitscrisis van de AustroDuitsers na 1866, resulteerde in een sterk verminderd prestige, terwijl tezelfdertijd de Tsjechen een groeiend nationaal zelfbewustzijn tentoonspreidden. De Slavische volkeren, en de
Tsjechen in het bijzonder, kregen nu de gelegenheid om niet alleen de Duitse politieke positie
ter discussie te stellen, maar ook de Duitse economische en de culturele hegemonie in hun
gebieden te ontmantelen464. De Austro-Duitsers trokken zich terug in ongemakkelijke
nationalistische egelstellingen, waarbij zij hun Slavische rijksgenoten, en in het bijzonder de
Tsjechen, steeds meer als nationale vijanden gingen zien, cultureel verre inferieur aan hun
eigen vermeende voortreffelijkheid. De Tsjechische reactie was navenant. Die vergiftigde
Duits-Tsjechische onderlinge verhouding werd in eerste instantie veroorzaakt door dat
Austro-Duits prestigeverlies, dat samenviel met een krachtige Tsjechische emancipatiedrang.
Zij liet elke poging tot regeling van de Boheemse kwestie stuk lopen en maakte iedere
staatshervorming onmogelijk. De staat werd onbestuurbaar en kon alleen nog per keizerlijk
decreet geregeerd worden. Nationalisme spitste zich toe op de Duits-Tsjechische tegenstelling
en kreeg daar tussen de jaren zeventig en het tweede decennium van de twintigste eeuw steeds
meer integrale en extremistische trekken. Ook algemeen kiesrecht bleek niet instaat de aandacht op andere dan nationale kwesties te richten. De nieuwe, moderne massapartijen – als de
sociaal-democraten en de christen-socialen – die op zich niet nationalistisch waren, werden
meegesleept in het nationale conflict en bleken niet in staat de impasse te doorbreken465. Ook
in de premoderne landstreken van de Monarchie groeide het nationalisme, maar daar was het
veel minder massaal. Bovendien werden de effecten daar vaak beperkt door verleende
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autonome, of zelfs soevereine rechten, zoals in Hongarije, Kroatië-Slavonië of Galicië. Het
gevolg was dat de problemen zich niet voordeden met die landen, maar in die landen. Binnen
Hongarije waren de problemen voorlopig nog beheersbaar, maar het conflict tussen de Poolse
elite en de Roetheense bevolkingsgroep werd in loop der tijd steeds scherper en datzelfde gold
voor de Serviërs en de Kroaten in Bosnië-Herzegovina.
De verschillende landsgrenzen binnen de Monarchie waren in het verleden op vrij
willekeurige wijze ontstaan en waren zelden ook etnische grenzen. Door het groeiende
etnische nationalisme en het vrijwel ontbreken van staatspatriottisme voldeed de structuur van
de Monarchie in de laatste decennia van de negentiende eeuw niet meer. Alle partijen wilden
nieuwe grenzen en meer rechten, beide ten koste van andere partijen die geen duimbreed van
hun territorium wilden afstaan en geen van hun verkregen rechten wilden opgeven. Het
gevolg was een patstelling die zonder enige goede wil van de betrokken partijen niet kon
worden doorbroken. Nog tot na het midden van de negentiende eeuw zou een oplossing
mogelijk geweest zijn. De Kremsierer constitutievoorstellen van 1849 waren daar een
voorbeeld van, maar die werden door de keizer afgewezen. Nadien ontbrak de goede wil in
steeds sterker mate door de voortdurende groei van een steeds integraler wordend nationaal
besef bij een actieve minderheid van de bevolking en die minderheid bleek na verloop van tijd
in staat een massale achterban te mobiliseren tegen vermeend nationaal onrecht. Een
staatshervorming werd steeds noodzakelijker, maar ook steeds minder waarschijnlijk en
uiteindelijk bijna onmogelijk. Het resultaat was een schijnbaar eeuwigdurende status quo, die
de stabiliteit van de staat steeds verder ondermijnde.
Een aantal historici is het echter met deze zienswijze niet eens en meent dat de Monarchie aan
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nog over ruim voldoende stabiliteit en veerkracht
beschikte. Een belangrijk argument van vooral Alan Sked, maar ook van Pieter Judson en
Lothar Höbelt om de stabiliteit van de Monarchie aan te tonen, is dat vrijwel alle
nationalistische bewegingen, van gematigd tot radicaal, Duits zowel als Slavisch of Hongaars,
wedijverden in het tentoonspreiden van dynastieke trouw. Hun strijd had niet de territoriale
onafhankelijkheid tot doel, maar alleen de verbetering van hun relatieve positie binnen de
Monarchie466. Verder wijzen zij op de economische bloei en de sterk onwikkelde sociale
wetgeving en als belangrijkste cohesiefactor, de sterk ontwikkelde dynastieke trouw.
Bovendien zou, volgens Sked, het nationaliteitenprobleem na invoering van het algemeen
kiesrecht voor mannen in 1907, aan belang verloren hebben.
Kaisertreue was de belangrijkste factor die Oostenrijk-Hongarije bijeen hield – tezamen
overigens met de ongeïnteresseerdheid van een niet-betrokken, apolitieke en premoderne
massa. Voor de aristocratie was die Kaisertreue een bijna absoluut gegeven: zonder de vorst
zou de adel met grote waarschijnlijkheid politiek, maatschappelijk en zelfs economisch
irrelevant worden. Datzelfde gold voor de leidende k.u.k. en k.k.-ambtenaren en voor de
joodse middengroepen, maar niet voor de diverse nationale groeperingen. Die waren
weliswaar kaisertreu, maar hun loyaliteit was eerder opportunistisch, afhankelijk van de
omstandigheden. Die omstandigheden waren voor 1914 nu eenmaal zo dat er voor de Monarchie geen alternatief bestond. Zo werden de Polen gerekend tot de trouwste onderdanen van
de keizer, maar hoe zouden diezelfde Polen reageren als zich ooit de mogelijkheid van een
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verenigd Polen buiten de Monarchie zou voordoen…? Duitse nationalisten ageerden zelfs
openlijk voor opsplitsing van de Monarchie om een Duitstalige meerderheid in een restCisleithanië te waarborgen en vonden zichzelf desondanks kaisertreu. Hun meest radicale
vleugel, pleitte zelfs voor opheffing van de Monarchie en aansluiting bij Rijksduitsland en
was daardoor misschien wel Hohenzollern- maar beslist niet Habsburgertreu.
Voor Tsjechen en Polen gold dat het streven naar een onafhankelijke staat buiten de Monarchie, in het licht van de destijds bestaande Europese constellatie, een volstrekt onrealistische
optie was. Zo zou voor een onafhankelijk Polen de val van drie grote mogendheden – Duitsland, Rusland en de Dubbelmonarchie – nodig zijn. Sinds 1907 behoorden die drie tot twee
verschillende – elkaar vijandige – allianties, zodat zelfs een grote Europese oorlog, naar menselijke berekening, een Poolse staat onmogelijk zou maken. Een onafhankelijke Tsjechische
staat was om dezelfde redenen praktisch uitgesloten. Dat in 1918 inderdaad deze mogendheden, alle drie, van het politieke toneel zouden verdwijnen – twee tijdelijk, de derde
definitief - kon tot 1917 onmogelijk worden voorzien. De belangrijkste Tsjechische voorman
en latere president van Tsjecho-Slowakije, Tomáš Masaryk, schreef in 1913:
"Juist omdat ik mij niet kan veroorloven te dromen over zijn verdwijnen (…) ben ik ervan
overtuigd dat wij iets van dit Oostenrijk moeten maken”467.
Maar Masaryk en verscheidene andere kopstukken van Tsjechische nationalistische partijen
gaven hun met de mond beleden dynastieke trouw in 1914 op en vormden subversieve, antiHabsburgse centra, binnen, zowel als buiten de Monarchie. Aanvankelijk was hun aanhang
miniem, vier jaar later was zij massaal. Zodra de mogelijkheid zich voordeed, ijverden zij dus
wel degelijk voor secessie en onafhankelijkheid.
In ieder geval was het geen wonder dat Tsjechen en Polen kaisertreu waren. Alleen op die
manier kon binnen de structuur van de Monarchie een zo groot mogelijke autonomie
gerealiseerd worden. Openlijk streven naar onafhankelijkheid daarentegen, zou onmiddellijk
ingrijpen van het k.k.-apparaat en politionele repressie tot gevolg hebben en zou daarmee in
de kiem worden gesmoord. Maar ondanks politieke en staatkundige beperkingen, hechtten de
Tsjechen – en in mindere mate ook de Polen en de Kroaten – eraan zich los van de Monarchie
te profileren in het buitenland, bijvoorbeeld bij internationale professionele, wetenschappelijke of sportieve organisaties en manifestaties. Bij de opening van de Olympische Spelen van
1908 gaf een Tsjechisch team acte de présence onder de naam Bohême, tussen de teams van
België en Brazilië. Voor de Spelen van 1912 oefende het k.u.k.-ministerie van buitenlandse
zaken met succes druk uit op het Internationale Olympische Comité, waardoor er geen apart
Tsjechisch team meedeed. Tsjechen participeerden in het Oostenrijkse team, echter onder
toevoeging van hun nationaliteit: Autriche (Tcheque) en bij de medaille-uitreiking werd de
Boheemse vlag gevoerd onder de keizerlijk Oostenrijkse468.
In ieder geval werd de Monarchie niet verzwakt door dreigende opstand of door pogingen tot
afscheiding. Voor 1917 was dat geen punt van overweging; Poolse of Tsjechische onafhankelijkheid was niet meer dan een hersenschim. Het probleem was dat er geen cohesie tot stand
kwam tussen de diverse bevolkingsgroepen, dat groepen elkaar als tegenstanders en zelfs als
vijanden gingen beschouwen en dat de binding van die groepen met elkaar en met de staat
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niet van de grond kwam juist op het moment dat die binding noodzakelijk werd. Voor iedere
moderne staat werd het van essentieel belang dat zijn burgers netwerken van onderlinge
communicatie onderhielden. In Oostenrijk-Hongarije kwamen die netwerken op etnisch-nationaal niveau wel tot stand, maar op Rijksniveau ontbraken ze vrijwel geheel. De Monarchie
bleef als los zand aan elkaar hangen, waar andere staten met behulp van dezelfde nationale
ideologie juist samenhang creëerden. In premoderne tijden was dat geen bezwaar geweest,
maar voor een grote mogendheid op de drempel van de twintigste eeuw werd het fataal. De
bevolking kon daardoor niet dan met grote moeite gemobiliseerd worden ten behoeve van de
staat, van zijn politieke of culturele doelstellingen, of voor zijn voortbestaan. Gevoelens van
identiteit ten opzichte van de staat ontbraken en een inzet voor die staat was hooguit halfhartig. Waar elders peasants Frenchmen werden, Beieren en Saksers Duitsers en Schotten en
Welshmen Britten, daar werden Bohemers juist verdeeld in Duitsers en Tsjechen en bleef
Oostenrijk een geografisch en bestuurlijk begrip zonder uit te groeien tot een onderwerp van
emotionele identificatie voor zijn inwoners. Dáárdoor bewoog de Monarchie naar de rand van
de afgrond in de eerste decennia van de twintigste eeuw.
Het zou onjuist zijn – stelde Sked – aan te nemen dat de Monarchie gedoemd was te verdwijnen, louter op grond van het feit dat zij de Eerste Wereldoorlog niet overleefde. Dat is op zich
vanzelfsprekend juist, maar in dit geval was de Wereldoorlog wel de proef op de som, die
onomstotelijk aantoonde hoe zwak het Rijk was en hoezeer de cohesie tussen zijn
bevolkingsgroepen ontbrak469. Die zwakte en dat gebrek aan samenhang dateerden van lang
voor 1918. Daarentegen meende Sked: "…it is equally wrong to assume that, because it did
not survive, it was already in decline and that this decline had been a progressive one"470.
Sked heeft in zoverre gelijk, dat de desintegratie in 1914 niet voorzien kon worden, de
krachten die de Monarchie bijeen hielden waren nog steeds voldoende. Maar Sked meent zelf
wel degelijk dat Oostenrijk-Hongarije "in decline" was, juist daarom heet zijn boek Decline
and Fall of the Habsburg Empire.
Ter staving van zijn stelling over de vitaliteit en levensvatbaarheid van de Monarchie gaf
Sked een aantal argumenten.
Behalve dat de diverse minderheden geen onafhankelijkheid nastreefden, stelde hij dat de
vijandigheid tussen de verschillende nationaliteiten kort voor 1914 juist zou zijn afgenomen.
Dat zou blijken uit de Ausgleich in de Boekovina van 1910 en uit het groeiende belang van
sociaal-economische kwesties na de invoering van het algemeen kiesrecht in 1907. Tevens
zou dit blijken uit het feit dat troepen van alle nationaliteiten in de Wereldoorlog trouw bleven
aan de Monarchie en tot het einde “a remarkeble fighting machine” vormden471. En als
laatste, zo stelt hij, bloeide de economie, die tot de snelst groeiende van Europa behoorde.
Dat de verschillende minderheden geen onafhankelijkheid nastreefden is een zaak die onder
hedendaagse historici nauwelijks ter discussie staat. Onafhankelijkheid was voor 1914 geen
reële optie. Die eensgezindheid bestaat echter niet over Skeds stelling als zou de vijandigheid
tussen de diverse bevolkingsgroepen kort voor 1914 afgenomen zijn. Okey472 en vooral
Wank473 komen tot een heel andere conclusie. Ter staving van zijn stelling noemde Sked de
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Boekovina, waar in 1910 een kleinschalige hervorming werd doorgevoerd. Maar in hoeverre
is dat voorbeeld relevant?
De regeling in de Boekovina bestendigde een al lang bestaande vreedzame samenleving
tussen Roemenen (34%), Roethenen (38%), Duitsers (9%), joden (13%) en kleinere aantallen
Polen, Magyaren en anderen, maar van verbetering was nauwelijks sprake. Geen van deze
nationaliteiten vormde een meerderheid in dit pre-industriële, premoderne kroonland met het
hoogste percentage analfabeten in de Monarchie. Een deel van de plattelandsbevolking zal
zelfs niet geweten hebben tot welke nationaliteit het zou willen behoren (zoals in 1919 door
inspecteurs van de geallieerde mogendheden in verschillende delen van het voormalige rijk
werd vastgesteld)474. Kortom, de modernisering was grotendeels aan dit land voorbij gegaan.
Toch vond rond 1900 ook hier partijvorming op etnische basis plaats, die echter gekenmerkt
werd door een redelijke mate van flexibiliteit en tolerantie. Daardoor, en in het bijzonder door
de afwezigheid van antisemitisme, werd de Boekovina een toevluchtsoord voor veel joden uit
Roemenië, de Oekraïne en Galicië475. Over sociaal-economische geschillen tussen de conservatieve partij van (merendeels) Roemeense grootgrondbezitters en de jong-Roethenen, de
laatsten gesteund door de democratische partij van Roemeense, joodse en Duitse liberalen en
intellectuelen, werd in de landdag gedebatteerd en niet op straat gevochten. Geschillen tussen
de diverse bevolkingsgroepen beperkten zich in hoofdzaak tot kerkelijke benoemingen en
dorpsscholen476. Het land leende zich dan ook goed als een laboratorium, waarin met democratie op etnische basis geëxperimenteerd kon worden. Het compromis van 1910 hield in dat
alle kiesgerechtigden ingedeeld werden in de kiesgroep (curia) van hun nationaliteit
(respectievelijk voor Roethenen, Roemenen, Duitsers tezamen met joden en Polen), een en
ander duidelijk geïnspireerd door Renners ideeën (waarover later in dit hoofdstuk meer).
Daarnaast was er de curia van de grootgrondbezitters. De feitelijke invoering van het compromis ging niet zonder de nodige interne spanning en ook daarna, in de dagelijkse politiek,
verliepen politieke tegenstellingen, evenals elders in het Rijk, langs duidelijk nationale
scheidslijnen477. Niettemin bleef de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen
onderling vóór en na 1910 gebaseerd op een redelijke mate van samenwerking en
tolerantie478.
Sked heeft in zoverre gelijk, dat de onderlinge verhoudingen tussen de nationaliteiten van de
Boekovina vóór noch na de hervorming van 1910 slecht waren. Van een verbetering was
echter nauwelijks sprake. Belangrijker is dat de Boekovina een onbetekenend en onderontwikkeld achterland was en zeker niet representatief voor de interne verhoudingen in
Cisleithanië. De problemen van de Monarchie lagen niet in een onderontwikkeld grensgebied,
maar in het industriële hartland van Bohemen en Neder-Oostenrijk en daar was van een
verbetering van de onderlinge verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen niets te merken.
Door de voortdurende uitbreiding van het kiesrecht na 1880, veranderde het politieke toneel
in Oostenrijk aanmerkelijk, hoewel niet overal in gelijke mate. Zowel in Neder-Oostenrijk, als
in Bohemen ontstonden moderne massapartijen, die in staat bleken veel van hun kiezers op
efficiënte wijze te mobiliseren. In de Sudetenlanden479 bleven de als "liberalen" gekwalificeerde Duits-nationalen een grote invloed behouden naast de sociaal-democraten. Terwijl de
meeste Tsjechische partijen duidelijk nationalistisch waren, gold dat in mindere mate voor de
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nieuwe massapartijen van de christen-socialen en de sociaal-democraten. Niet alleen Sked,
maar ook Pieter Judson ziet daarin een afvlakking van de nationale conflicten: “...(they)
appealed to potential constituents primarily as workers or as Catholics, rather than as
members of nations” en “Their political appeals and ideologies sought officially to transcend
one national community or another by making the empire and its many peoples the objects of
their political agitation”480. Beide opmerkingen golden inderdaad voor de sociaal-democraten, althans tot 1911, toen de Tsjechische partijtak zich afsplitste, maar slechts ten dele
voor de christen-socialen. De aanhang van die partij beperkte zich tot Wenen en NederOostenrijk en door fusies met klerikale partijen, na 1907, ook tot de Alpenlanden. Zij was
daarmee uitsluitend gericht op Austro-Duitsers. Inderdaad was zij niet anti-Tsjechisch, maar
wel duidelijk antisemitisch en anti-Magyaars. Veel van haar lagere kaderleden en van haar
achterban ageerden overigens bij gelegenheid wel degelijk voor Duits-nationale, antiTsjechische strijdpunten, zonder daarbij door de partijleiding te worden gehinderd.
Dat de invoering van algemeen kiesrecht de aandacht van nationale tegenstellingen zou afleiden om zich meer te richten op sociaal-economische kwesties, was destijds inderdaad de hoop
en verwachting in regeringskringen en ook binnen de christen-sociale en sociaal-democratische partijen. Een tweede doel van de partijen was om het conflict tussen regering en
parlement, of duidelijker gesteld, tussen bureaucratie en democratie, in het voordeel van
steeds de laatste te beslechten. Op beide punten faalden de partijen. Al spoedig bleek dat
nationale kwesties niet verdrongen werden door sociale thema`s481. De verwachting van onder
anderen Viktor Adler en Albert Gessmann – fractieleiders van repectievelijk de sociaaldemocraten en de christen-socialen in de Reichsrat – dat economische en klassenvraagstukken
belangrijker zouden worden dan culturele en nationale kwesties, leed schipbreuk door de
voortdurende nationalistische (en antiklerikale) agitatie en de spanningen tussen Duits- en
Tsjechischtalige partijen482. De nationalisten wisten velen, ook buiten hun eigen aanhang,
ervan te overtuigen dat sociale problemen juist veroorzaakt werden door de onvolkomenheden, of door de bedreiging van de eigen nationale posities. Ondanks pogingen daartoe bleek
pan-Oostenrijkse partijvorming onmogelijk. De enige uitzondering, de SDP, werd in 1911
opgesplitst in een Tsjechische en een voornamelijk Duitstalige partij483. Ook hier werden
sociaal-economische belangen ondergeschikt gemaakt aan nationale.
Evenmin slaagden de massapartijen erin hun invloed op de regering en op de k.k.-bureaucratie
te versterken. De partijen bleven liever zichzelf onderling bestrijden dan maatregelen te
nemen om het land op meer democratische wijze te besturen en een parlementair systeem op
te bouwen. Parlementaire tradities die elders bestonden waren in Wenen afwezig. Geen
wonder, want de partijen hoefden nooit samen een regering te vormen. De macht van de
bureaucratie, en daarmee die van de keizer, bleef niet alleen ongebroken, maar werd zelfs
versterkt doordat partijen het niet eens konden worden over zelfs de geringste zaken. Ook
door het regeren per keizerlijk decreet werden de partijen nooit gedwongen samen te werken
om hun doelen te verwezenlijken of het roer in eigen hand te nemen. De crisis van het
parlementaire systeem na 1900 en vooral in de periode 1909-`14 was, volgens John W. Boyer,
een direct gevolg van zwakke, ongedisciplineerde partijen, gewikkeld in een haat-liefde
verhouding met een corrumperende – maar niet corrupte – keizerlijke bureaucratie. Beide
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beweerden het volk te dienen, maar waren in feite slechts geïnteresseerd in hun eigen
groepsbelangen en hun eigen nationale heilige huisjes484. Wat ogenschijnlijk een sterk
keizerlijk bestuur leek, was niet meer dan een blijk van zwakte, dat de labiliteit van de Monarchie eens te meer aantoonde. De stelling als zou het algemeen kiesrecht bijgedragen hebben aan een afvlakking van nationale tegenstellingen, of aan een versterking van de Monarchie is daarom discutabel.
Het argument dat het merendeel van de troepen van alle nationaliteiten goed stand hield aan
de verschillende fronten tijdens de Wereldoorlog, moge in zijn algemeenheid – althans tot
1917 - juist zijn (hoewel die stelling nuancering behoeft485), maar dat feit zegt minder over
nationale tegenstellingen, of het ontbreken daarvan, dan over de kwaliteit van de leiding en
over de kameraadschap binnen de nationaal-homogene legereenheden. Ter vergelijking: Ierse
soldaten vochten moedig in het Britse leger aan de Somme, terwijl hun landgenoten tezelfder
tijd de republiek uitriepen en rond het postkantoor van Dublin slag leverden met datzelfde
Britse leger. Pogingen van nationalistische Ieren, zoals Sir Roger Casement, om uit krijgsgevangen Ierse troepen een Ierse eenheid in het Duitse leger te vormen, mislukten volkomen486. In het Franse leger werd in 1917 op grote schaal gemuit, maar Franse soldaten liepen
niet dan bij hoge uitzondering over naar de vijand. In datzelfde jaar echter, vochten niet
minder dan 40.000 overlopers en ex-krijgsgevangenen in het Tsjechisch-Slowaakse Legioen
aan Russische zijde en het jaar daarop telde de Tsjechisch-Slowaakse brigade, die aan Franse
zijde streed bijna 10.000 man, terwijl er ook nog Tsjechische troepen streden als onderdeel
van het Italiaanse leger487.
Naarmate de professionele k.u.k.-officieren, na de desastreuze campagnes van 1914 en `16,
vervangen werden door burger reserveofficieren – van wie velen niet-Duits en niet-Magyaars
waren – kwam het Habsburgse moreel steeds meer onder druk te staan en verspreidden de
ontevredenheid en de nationalistische gevoelens uit het achterland zich met groter gemak ook
aan het front488. Wanneer Allan Sked stelt dat "the army was not overwhelmed by the
nationality question"489 is dat dan ook maar ten dele waar. Ondanks de vele nationaliteiten
bleef het Habsburgse leger lange tijd min of meer intact, vooral dankzij de hulp van haar
bondgenoten. Maar zowel de nationale als de sociale problemen van de Monarchie tastten het
moreel van de strijdkrachten aan, vooral na de grote nederlagen van 1914, `16 aan het
Russische en in 1918 aan het Italiaanse front490. Desertie, dienstweigering en overlopen naar
de vijand van soms hele Tsjechische en later ook Poolse eenheden waren fenomenen die in
het Britse of Franse leger niet of hooguit bij uitzondering voorkwamen. Alleen door zware
Duitse hulp en later onder Duitse leiding werd het Habsburgse leger gered van de totale
ineenstorting in 1914-`15 en vooral in 1916. Italiaanse propaganda onder Kroatische en
Tsjechische troepen, de uit Rusland terugkerende ex-krijgsgevangenen, die de idealen van de
Revolutie verspreidden, maar vooral het gebrek aan voedsel in de laatste oorlogsjaren, zetten
de wil om door te vechten onder grote druk. In de zomer van 1918 verkeerde niet alleen de
Monarchie, maar ook haar strijdmacht in staat van ontbinding. Op dat moment was het aantal
soldaten dat zonder verlof afwezig was vrijwel even groot als het aantal troepen dat aan het
front stond491.
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Overigens, de kwaliteit en het moreel van een strijdmacht hebben meestal weinig te maken
met vaderlandsliefde, of wat daar voor doorgaat, noch met de overtuiging voor 'de goede zaak'
te strijden, hoewel deze beide factoren aan een juiste instelling van de troepen kunnen bijdragen. De belangrijkste factor voor een goed moreel is de esprit de corps, dat wordt aangekweekt door goede leiding, training en oefening, door kameraadschap en door het gevoel ergens bij te horen492.
De stelling als zou het moreel van de soldaten van het Habsburgse leger het ontbreken van
nationale tegenstellingen aantonen, of zelfs een aanwijzing zijn voor de vitaliteit en de
levensvatbaarheid van de Habsburgse Monarchie, is dan ook voor discussie vatbaar en dat
geldt ook voor Skeds mening dat het Habsburgse leger steeds en onder alle omstandigheden
zijn plicht deed en tot op het laatst bleef doorvechten, zelfs toen het Rijk ineen stortte. Dat
laatste gold mogelijk voor een klein aantal eenheden, maar zeker niet voor de strijdkrachten
als geheel. Recente militair historische publicaties van Herbert Herwig (1998), Max Hastings
(2013) of Jörn Leonard (2014) geven een duidelijk negatiever beeld van de Habsburgse
stijdkrachten dan eerdere van Istvan Deák (1990) of Manfred Rauchensteiner (1993)493.
Tot slot de economie. Die bloeide inderdaad; sinds het einde van de jaren zeventig zijn
vrijwel alle historici het daarover eens. De Monarchie ging dan ook niet ten onder aan
economische bloedarmoede, zoals Oscar Jászi in 1929 meende. Zoals in hoofdstuk III al gesteld, was het tegendeel waar: de problemen van de Dubbelmonarchie werden juist opgeroepen door haar economisch succes. De gevolgen van dat succes hadden een entropisch effect
op haar samenleving; de sociale en geografische mobiliteit, de urbanisatie, kortom de
modernisering, tasten haar traditionele bindingen steeds verder aan en ondergroeven haar
stabiliteit. Bovendien, economische groei en bloei kunnen heel goed samengaan met politieke
en sociale instabiliteit, zoals Solomon Wank stelde494.
Zou men werkelijk kunnen spreken van een afvlakking van het nationaliteitenprobleem, respectievelijk van een stabiele, veerkrachtige Monarchie waar regionale staatsregelingen, juist
wegens die problemen, werden gesuspendeerd en regionale Landtage werden ontbonden, zoals in Istrië in 1910, in Kroatië-Slavonië in 1912 en in Bohemen in 1913? In maart 1914 werd
zelfs de nu geheel democratisch gekozen Reichsrat naar huis gestuurd, om pas drie jaar later,
onder druk van de omstandigheden, weer bijeen geroepen te worden. In feite werd de gehele
periode vanaf de jaren tachtig tot het einde van de Monarchie, in het bijzonder in Bohemen,
sterk bepaald door voortdurend groeiende nationale conflicten over de demografische, culturele en economische ontwikkeling, door wederzijdse economische en sociale boycots, door
een groeiende 'apartheid' van de beide bevolkingsgroepen, door haatzaaiende propaganda en
door politieke boycots van het provinciale en het Rijksparlement. Beide partijen zochten niet
alleen in Wenen, maar ook bij buitenlandse mogendheden steun en terwijl de Austro-Duitsers
daarbij succes hadden in Rijksduitsland, slaagden de Tsjechen er uiteindelijk in niet alleen
hun geëmigreerde landgenoten te mobiliseren, maar ook om de publieke opinie in Frankrijk,
Engeland, Amerika en Rusland in hun voordeel te beïnvloeden. Zelfs bezochten nationalistische Tsjechische leiders in het geheim St. Petersburg of voerden sub rosa gesprekken met
Russische vertegenwoordigers met als doel een Slavische staatkundige formatie buiten de
Monarchie te doen ontstaan495. Terwijl de ene partij daarbij steunde op het schrikbeeld van het
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pan-Slavisme, wees de andere op de gevaren van het pan-Germanisme. Een provinciale twist
werd daardoor niet alleen op lokaal- en Rijksniveau uitgevochten, maar kreeg zelfs Europese
trekken, en dat lang voor het uitbreken van de Wereldoorlog. Maar ook buiten Bohemen
groeide in de jaren na de eeuwwisseling de nationale ontevredenheid onder vooral Serviërs,
maar ook onder Kroaten, Slowaken en Roemenen, zij het dat de problemen daar veel minder
acuut waren dan in de Tsjechische landen.
De groei van nationalisme was vanzelfsprekend niet uniek voor Oostenrijk-Hongarije, maar
manifesteerde zich overal in de gemoderniseerde delen van Europa. Alleen daar waar
minderheden zich achtergesteld voelden werd dat tot een probleem voor de staat. Soms
konden die problemen opgelost worden, als in België, soms ook niet als in het Verenigd
Koninkrijk. Daar bleek home-rule voor Ierland in 1914 onmogelijk. Het gevolg was opstand
(1916) en een burgeroorlog die uiteindelijk resulteerde in secessie.
Maar het was nog een ander aspect van Europees nationalisme dat, althans volgens de
Amerikaanse historicus Timothy Snyder, een belangrijke rol speelde in de desintegratie van
de Monarchie. De integratie van verscheidene nationale staten aan de grenzen van OostenrijkHongarije resulteerde, volgens hem, in een contra-integratie van sommige volkeren binnen de
Monarchie en hadden uiteindelijk de desintegratie van het Rijk tot gevolg496. Snyder doelde
niet alleen op de Duitse en Italiaanse eenwording maar ook op de dreigende mogelijkheid van
een Grootservische, een Poolse en een Roemeense nationale integratie. Ongetwijfeld heeft dit
effect van “Integration, Counter-Integration, Disintegration” (zo luidt de titel van Snyders
artikel) een rol gespeeld bij de val van de Habsburgse Monarchie, maar dat was pas op het
allerlaatste moment in 1918 en `19. Voordien waren een Poolse of Roemeense eenwording
theoretische mogelijkheden, mooi om over te dromen, maar gespeend van realiteitszin. Een
Grootservische integratie was wel een Habsburgs schrikbeeld, maar vormde meer een imaginair dan acuut gevaar voor de Monarchie, althans tot 1917 toen de Servische regering in
ballingschap bereid bleek bepaalde autonome rechten toe te kennen aan Kroaten en Slowaken
binnen een toekomstige gezamenlijke staat. De stelling van Snyder is interessant, maar zij
gaat uit van een sterke, stabiele en vitale Monarchie die alleen door het verlies van de oorlog
in de problemen kwam. Die sterke Monarchie had Snyder ook nodig omdat hij haar vergeleek
met de Europese Unie. In feite echter, ging de Monarchie ten onder voordat de afscheiding
van Kroatië en Galicië plaats vond, terwijl Transsylvanië en Slowakije nog later verloren
gingen, niet door acties van de bevolking, maar door verovering door buurstaten die daarmee
inderdaad hun nationale integratie meenden te moeten voltooien. Het gebrek aan interne
cohesie, en daarmee de labiliteit van de Monarchie, laat Snyder buiten beschouwing.
Terugkomend op de stelling van Sked: die kwam al evenmin overeen met de onheilsstemming
die althans bij de top van de k.u.k.-ministeries en in de legerleiding heerste aan de vooravond
van de Wereldoorlog. Doemdenken speelde een belangrijke rol in de noodlottige besluitvorming op de Ballhausplatz in juli 1914. Men hield rekening met het uiteenvallen van de
Monarchie in de nabije toekomst en die desintegratie zou alleen voorkomen kunnen worden
door de onmiddellijke uitschakeling van Servië. Een nu-of-nooit filosofie, die blijkt uit de
bewoording en het doel van het juli-ultimatum aan Belgrado en uit de notities en memoranda
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die daaraan vooraf gingen van onder anderen Alexander Hoyos en Berthold Molden, beiden
uit de omgeving van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste schreef:
"Überall begegnet man in den gebildeten Klassen geradezu einer dumpfen
Niedergeschlagenheit (...) überall der Auffassung, dass bei einer Fortsetzung [unserer] Politik
das Reich dem Zerfall entgegengehe, nachdem der Verfall schon eingetreten sei, überall dem
Zweifel an der Zukunft der Monarchie, die im Innern von Kämpfen zerissen ist und die selbst
von ihren kleinsten Nachbarn nicht mehr respektiert werde.(...) Heute haben wir unser
Schicksal noch in unserer Hand; morgen vielleicht nicht mehr"497. (Uit ongepubliceerd
memorandum van 6 juli 1914).
Ook Franz Joseph had blijkbaar weinig fiducie in de stabiliteit en veerkracht van zijn rijk.
Van hem is de volgende uitspraak, gedaan kort voor zijn dood in 1916 tegenover een van zijn
diplomaten:
"Ich bin mir seit langem bewußt, wie sehr wir in der heutigen Welt eine Anomalie sind...Nach
meinem Tod wird es (das Ende) unvermeidbar kommen"498.
Vanzelfsprekend kan hiertegen in gebracht worden dat Servië in 1914 geen werkelijke bedreiging vormde voor de twaalf keer grotere Monarchie en dat een deel van de Bosnische
Serviërs misschien wel geporteerd was voor aansluiting bij die staat, maar dat de Kroaten daar
weinig voor voelden. Kortom, dat het Servische gevaar grotendeels imaginair was en slechts
bestond in de hoofden van zijn bedenkers, zoals Taylor en Sked stelden499. Hier gaat het er
echter om dat er binnen de politieke elite – op wat voor gronden dan ook – rekening gehouden
werd met de reële mogelijkheid van het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije en wel op
korte termijn. De oorlog met Servië werd niet verklaard door een stabiele en veerkrachtige
mogendheid, overtuigd van eigen kracht, maar door een zwakke, labiele Monarchie in de
overtuiging dat dit het laatste redmiddel zou zijn.
Hooguit zou men kunnen stellen dat de Monarchie aan een oppervlakkige, of politiek niet
bijster geïnteresseerde beschouwer een schijn van rust en stabiliteit liet zien. Namelijk de
vermeende rust en stabiliteit die uitging van een welvarende, elitaire, door bourgeoisie, adel
en vorst beheerste, Duitstalige maatschappij. "Eine Welt der Sicherheit", zoals Stefan Zweig
haar noemde in zijn herinneringen, maar het was wel een schijnzekerheid en een mening die
op politieke en sociale desinteresse berustte, zoals Zweig elders toegeeft. Politiek interesseerde hem en zijn vrienden niet, kunst en cultuur des te meer: "Die Massen standen auf, und
wir schrieben und diskutierten Gedichte500".
Hoge Britse diplomaten, veelal zelf van adel, wier contacten meestal tot de adel en de haute
bourgeoisie beperkt bleven, gaven vaak hoog op van die vermeende stabiliteit en bagatelliseerden gebeurtenissen die van het tegendeel getuigden en die de Monarchie in een minder
gunstig daglicht zouden plaatsen. Hun rapporten werden dan ook kritisch beoordeeld en geannoteerd door lagere en minder (of anders) bevooroordeelde diplomaten en ambtenaren in
Londen501.
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Was de Monarchie aan het begin van het tweede decennium van de twintigste eeuw dan gedoemd te verdwijnen, en zo niet, wat waren dan haar kansen? Zoals bij iedere speculatie zijn
er vele scenario`s denkbaar en daarvan zijn er verscheidene waarin Oostenrijk-Hongarije nog
voldoende respijt krijgt om zich te herstellen en te overleven. Zeker was vanzelfsprekend
niets. Zo zou de Monarchie zich waarschijnlijk nog lang kunnen handhaven indien haar
binnenlandse maatschappelijke situatie onveranderd, of bijna onveranderd zou blijven, terwijl
gelijktijdig ook de Europese constellatie geen grote veranderingen zou ondergaan. Weliswaar
was haar cohesie uitgehold en was de staat sterk verzwakt, maar Oostenrijk-Hongarije was
nog net geen kaartenhuis en indien zijn samenhang niet verder zou eroderen was er geen reden tot vertwijfeling.
Veel, vaak liberale, tijdgenoten – als Stefan Zweig – ontleenden hun optimistische visie op de
Monarchie aan het geloof in een rationele, door weldenkende mensen bestuurde wereld. Verbeteringen zouden geleidelijk komen, zonder schokken en terugval was ondenkbaar. Vanzelfsprekend werd het Rijk, behalve door traditionele banden, tradities en inertie, verbonden door
rationele overwegingen op economisch en politiek gebied, namelijk de wetenschap dat men
samen kon realiseren wat voor de verschillende volkeren apart onmogelijk was. Rationeel
gesproken was er geen enkele reden waarom de Monarchie niet zou blijven voortbestaan.
Maar de moderne massa en haar nieuwe nationalistische vertegenwoordigers waren nu juist
irrationeel, of op z`n best arationeel. Rationele argumenten verloren aan belang en werden
irrelevant. Bovendien, rationeel of niet, een status quo heeft altijd een sterke neiging dat niet
te blijven en à fortiori gold dat in het vroeg twintigste-eeuwse Europa.
Vanzelfsprekend had er maar weinig hoeven gebeuren of de oorlog was niet uitgebroken in
augustus 1914, maar de gretigheid waarmee niet alleen in Berlijn en Wenen, maar ook in
Parijs en Petersburg502 van de gelegenheid gebruikt werd gemaakt, de fatalistische nu-of-nooit
mentaliteit, zou ook bij een volgende gelegenheid aan de dag getreden zijn. Zo`n volgende
gelegenheid zou met grote waarschijnlijkheid niet lang op zich laten wachten. Die zou dan
niet met zekerheid tot oorlog geleid hebben, maar oorlog zou wel veel meer in de lijn der
verwachting liggen dan langdurige vrede in het tot de tanden bewapende Europa van die
dagen, waar het machtsevenwicht precair was, waar het wemelde van de casus belli en waar
de bereidheid – om niet te zeggen de gretigheid – van een aantal beleidsmakers tot oorlog
groot was. Erg waarschijnlijk lijkt een scenario gebaseerd op een voortduren van vrede en de
status quo, intern of extern, niet.
Wat zou dan een waarschijnlijke consequentie kunnen zijn van een ingrijpende verandering in
het Europese machtsevenwicht? Het Habsburgse Rijk was eeuwenlang een onmisbaar element
in dat machtsevenwicht geweest en werd om die reden vele malen door andere mogendheden
van de ondergang gered. De Austro-Duitse politieke elite werd als het ware verblind door de
successen van het land dat hen feitelijk buitengesloten had en waar zij toch graag bij zouden
horen. In 1866 waren de Duitsers in de Monarchie van een overweldigende meerderheid
teruggevallen op een minderheid. Terzelfder tijd groeide het Slavische bewustzijn en dat werd
als een bedreiging ondervonden waartegen alleen de grote Duitse broer bescherming kon
bieden503. Voor de Austro-Duitse elite was het bondgenootschap met Duitsland het enig
mogelijke, andere partners kwamen eigenlijk niet in aanmerking en daarin werd zij gesteund
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door de Magyaarse politieke elite, die in Duitsland bescherming meende te vinden tegen panSlavistische buurstaten. Die eenzijdige gerichtheid verstarde de externe Habsburgse politiek
en haar waarde als belangrijke factor in de Europese politiek werd er door verzwakt.
Voor het Verenigd Koninkrijk bleef zij nog enige tijd van belang als tegenwicht tegen
Rusland. Maar na de nederlaag van dat land tegen Japan in 1905, en de Brits-Russische
toenadering, die resulteerde in de Frans-Brits-Russische alliantie van 1907, verloor zij ook die
functie. Vanaf 1905-`06 is er dan ook een duidelijke ommekeer merkbaar in zowel de
officiële als de openbare Britse opinie ten aanzien van de Dubbelmonarchie, en door de
Duitse vlootpolitiek en ander agressief optreden werd zij, als Duitslands enige feitelijke
bondgenoot, een potentiële vijand. Voor Frankrijk was zij dat al geruime tijd. De annexatie
van Bosnië-Herzegovina zette haar verhouding met Rusland op scherp, terwijl zelfs het
bestaan van Italië, ondanks een alliantie met dat land, tot in de hoogste kringen van de
Monarchie op weerzin stuitte, gevoelens die wederzijds waren. Vooralsnog had geen der grote
mogendheden – Italië misschien uitgezonderd – belang bij een desintegratie van de Dubbelmonarchie, maar haar Europese noodzakelijkheid was goeddeels verdwenen en geen van de
mogendheden – Duitsland voorlopig uitgezonderd – zou zich nog actief willen inzetten om
haar in stand te houden. Om te overleven in geval van een substantiële wijziging van de
Europese constellatie – door oorlog, revolutie of anderszins - zou de Monarchie op zichzelf
zijn aangewezen en hooguit steun krijgen van haar enige bondgenoot, die echter tevens haar
heimlicher Feind was504.
Zou een zwakke, instabiele Monarchie die kracht nog kunnen opbrengen? Het lijkt op z`n
minst kwestieus, en als zij tot de verliezers van een grote oorlog zou behoren zou haar voortbestaan zelfs onwaarschijnlijk zijn, zoals zelfs haar eigen beleidsmakers in 1914 inzagen. Als
enige onder de grote mogendheden, handelde de k.u.k.-bestuurselite in het volle bewustzijn
dat een militaire nederlaag met grote waarschijnlijkheid het einde van de Monarchie en daarmee van de staat, zou betekenen505. De beleidsmakers gingen nochtans uit van de romantische
notie, dat het eerbaarder zou zijn als 'helden' ten onder te gaan in een zelfontketende
Götterdämmerung, dan het Rijk te laten wegkwijnen in een proces dat zij konden sturen noch
stoppen.
Maar wat zouden haar kansen zijn geweest als zij, samen met haar bondgenoot, zo`n oorlog
niet zou verliezen? Al in 1914 was de Monarchie militair, politiek en economisch sterk
afhankelijk van haar Duitse bondgenoot, maar naar mate de oorlog voortduurde, verslechterde
haar positie dusdanig dat een zelfstandige politiek, intern zowel als extern, onmogelijk werd.
Zelfs indien de centrale mogendheden de oorlog hadden gewonnen, zou Oostenrijk-Hongarije
als machteloze Duitse satelliet uit de strijd gekomen zijn. Ook Sked en Bridge zagen geen
andere uitkomst voor het Rijk bij een overwinning van de centrale mogendheden506. Als
satelliet echter, zou de Monarchie geen bestaansreden meer hebben voor haar Slavische, noch
voor haar Magyaarse of Duitse inwoners. Wanneer de toegevoegde waarde van de status van
grote mogendheid zou verdwijnen, konden Tsjechen, Hongaren, Polen en Kroaten zich beter
afscheiden en eigen, onafhankelijke staten vormen. Alleen een grote mogendheid was in staat
bescherming te bieden tegen andere grote mogendheden.
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Een zelfde scenario is waarschijnlijk indien Duitsland de oorlog al eerder, in 1915 of `16, als
(mede) overwinnaar had beëindigd. Zo stelde generaal Erich von Falkenhayn in een aantal
memoranda uit 1914 en 1915 dat de verdeling van de Monarchie in Slavische, Hongaarse en
Duitse elementen, absoluut noodzakelijk zou zijn bij de reorganisatie van Europa na een vanzelfsprekende Duitse overwinning. Het was voor hem even vanzelfsprekend dat dan het
Duitse deel door Rijksduitsland geannexeerd zou worden507. En dat is precies wat er gebeurde
in 1938, ondanks de Duitse nederlaag van 1918.
In 1917 probeerde keizer Karl om een separate vrede met de geallieerden te sluiten. Zijn pogingen mislukten omdat de speelruimte van Oostenrijk-Hongarije in zijn buitenlandse politiek
vrijwel tot nul was gereduceerd. Stel echter, dat men met de tegenstanders tot een vergelijk
had kunnen komen, dan zou Duitsland waarschijnlijk troepen vrijgemaakt hebben om het Rijk
te bezetten, op vergelijkbare wijze als het dat later, in 1943, met Italië zou doen508. Door de
nederlaag van (Sovjet-)Rusland beschikte Duitsland over voldoende eenheden om zo`n
operatie uit te voeren en geallieerde troepen om dat te verhinderen waren niet voorhanden en
zelfs wanneer zij die wel gehad zouden hebben is het maar de vraag of zij die ook zouden
willen inzetten om de Monarchie te behouden509.
Alleen indien een oorlog snel en relatief moeiteloos gewonnen zou worden, zouden de vooruitzichten voor het intactblijven van het Rijk gunstiger uitvallen. Dat laatste was de hoop, en
ook een beetje de verwachting, van de Weense beleidsmakers in 1914. Maar de Duitse krijgsplannen, die behalve Rusland, ook Frankrijk en zelfs Engeland bij de strijd betrokken – en die
in Wenen onbekend waren510 – maakten zo`n snelle overwinning veel minder waarschijnlijk.
Iedere langdurige oorlog, met welke uitkomst dan ook, zou het voortbestaan van de
Monarchie twijfelachtig maken.
Veranderingen, zowel op binnenlands maatschappelijk, als op Europees niveau, kon de Habsburgse politieke elite niet, of slechts in minieme mate beïnvloeden. Wat zij – althans in beginsel – wel kon doen, was om op gegeven situaties adequaat te reageren en op toekomstige
ontwikkelingen te anticiperen. Zo`n politiek zou zonder twijfel hervormingen moeten inhouden, die de enige mogelijkheid vormden om cohesie binnen de Monarchie te creëren en haar
te bestendigen. Daarvoor waren staatsmanschap, actiebereidheid en consensus onder de
belangrijkste politici en onder althans de belangrijkste bevolkingsgroepen nodig.
Kundige staatslieden waren in principe voorhanden, zij het zelden op de juiste plaats en tijd.
Op het moment dat een minister(-president) succes begon te krijgen, werd hij meestal door de
keizer – die zijn eigen centrale positie in gevaar meende – vervangen. Belangrijke parlementaire, of anderszins gekozen politici, als Masaryk, Lueger, Renner of Tisza, werden te sterk
geïdentificeerd met de eigen nationale of sociale belangen en hadden te weinig draagvlak om
in een neutrale, overkoepelende positie aanvaardbaar te zijn of vernieuwend te werken. De
bereidheid tot actie liet sterk te wensen over: doorploeteren leek veel minder risicovol en
wanneer er al actie werd ondernomen, dan was die meestal gericht op de korte termijn.
Inderdaad waren de risico`s van hervormingen groot, terwijl de urgentie ervan sterk werd onderschat. Consensus over te nemen maatregelen ontbrak bij de politieke leiding. Bij de
belangrijkste bevolkingsgroepen – de Duitsers, de Tsjechen en de Hongaren – bestond zij al
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helemaal niet. Alles wat voor de ene groep aanvaardbaar zou zijn, was dat haast per definitie
niet voor de andere. In plaats van op verandering te anticiperen, slenterde men er achter aan,
zoals duidelijk blijkt uit de behandeling van het Boheemse vraagstuk. Ook destijds was het
duidelijk dat het Habsburgse Rijk zich op den duur niet zou kunnen handhaven in een tijdperk
van toenemend en steeds integraler wordend nationalisme. Het enige alternatief, namelijk een
staatshervorming in federatieve zin en de creatie van een staat waarmee alle volkeren zich
zouden kunnen identificeren, hield op zich een risico van mislukking in, een risico dat steeds
groter werd naar mate de tijd voortschreed en het nationalisme massaler en veeleisender werd.
De urgentie werd maar door weinigen onderkend, daarom leek voor de meesten voorzichtig
nietsdoen voorlopig veiliger.
Structurele staatshervorming, nodig om samenhang tussen bevolking en staat te creëren en te
versterken, kon na 1867 – toen de Hongaarse Ausgleich en de liberale rechtsstaat tot stand
kwamen – nooit meer van de grond komen. Terwijl de kabinetten van Hohenwart, Taaffe,
Badeni en Thun nog poogden om althans beperkte federale hervormingen door te voeren, waren de regeringen na 1900 in hoofdzaak centralistisch. Cisleithanië werd nadien liever bij keizerlijk besluit bestuurd en landdagen en parlement werden zo nodig naar huis gestuurd, overbodig als ze leken voor de dagelijkse gang van zaken. Aan ideeën en plannen voor hervorming ontbrak het niet, maar die ideeën kwamen zelden uit de koker van officiële instanties.
Evenmin kwamen ze vanuit de minderheden: die waren uitsluitend geïnteresseerd in hun eigen positie, niet in die van de staat. Het waren vooral de sociaal-democraten, die over de toekomst van het Rijk nadachten, maar binnen de Monarchie was hun positie zowel politiek als
cultureel te marginaal om die ideeën te verwezenlijken. Regering en ambtelijk apparaat hielden zich ad hoc met vernieuwingen bezig, maar dan alleen als die onontkoombaar waren om
kortetermijnplannen te realiseren. Dat laatste moge blijken uit de officiële reacties op de
Boheemse troebelen.
* De pogingen tot regeling van het Boheemse vraagstuk.
De snelle en complete Pruisische overwinning op Frankrijk in 1871 en de aansluiting van de
Zuid-Duitse staten bij een nieuw Duits keizerrijk, werden door de meerderheid van de AustroDuitsers met groot enthousiasme begroet. Juist dit enthousiasme voor wat in feite een Habsburgse nederlaag was, tezamen met de onbekendheid van de keizer met Bismarcks plannen
ten aanzien van wat nu feitelijk een Duits irredenta was geworden, brachten Franz Joseph
ertoe zijn vertrouwen in het door liberalen gesteunde kabinet Potocki op te zeggen. De nieuwe
regering, te vormen door Karl graaf Hohenwart, waarin de minister van handel, de protestante
Württemberger Albert Schäffle, de belangrijkste vertegenwoordiger werd, zou moeten steunen op een coalitie van Tsjechische, Poolse, Sloveense en Duits-klerikale afgevaardigden. Tot
dan toe hadden de Tsjechen het parlement geboycot uit protest tegen de Hongaarse Ausgleich
en voor hun terugkeer en steun aan de regering stelden zij eisen, die neerkwamen op de vorming van een federale bondsstaat. In onderhandelingen tussen Schäffle enerzijds en Rieger
met zijn aristocratische bondgenoot Clam-Martinic anderzijds, kwam men tot de zogenoemde
Fundamentalartikel, waarin Bohemen als deelstaat binnen de Oostenrijkse Rijkshelft uitgebreide autonome rechten zou verkrijgen. Het parlement zou een Kongreß der Delegierten
worden en het Herrenhaus zou als Senaat onder andere als Bundesgericht voor strijdvragen
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tussen landdagen onderling en tussen landdagen en het Kongreß gaan fungeren. Gemeenschappelijk zouden de periodieke onderhandelingen met Hongarije gevoerd worden, terwijl
ook sommige economische aangelegenheden, indirecte belastingen, spoorwegen, de post, de
staatsschuld en het staatsburgerschap centraal geregeld zouden worden. Alle overige zaken
(vanzelfsprekend met uitzondering van de duale) zouden tot de competentie van het koninkrijk Bohemen gaan behoren, waar de wetgevende macht bij de landdag zou liggen en de
uitvoerende macht aan een Hofkanzler zou worden toevertrouwd. Binnen Bohemen zouden
Duits en Tsjechisch gelijke rechten krijgen en de beide taalgroepen zouden eigen curiae
krijgen wier goedkeuring vereist was bij taalwetgeving. Uitgaven voor cultuur en onderwijs
zouden naar taal gescheiden worden en districten naar nationaliteit worden ingedeeld. Na
algehele acceptatie zou Franz Joseph als koning van Bohemen in Praag worden gekroond511.
Hoewel zich bij de feitelijke invoering van de Fundamentalartikel ongetwijfeld nog vele, misschien nauwelijks op te lossen, problemen zouden hebben voorgedaan, was dit toch de meest
omvattende en de meest ambitieuze poging, niet alleen om Tsjechen en Duitsers met elkaar te
verzoenen, maar in principe ook om heel Cisleithanië om te vormen tot een federatie waarin
de diverse volkeren zich als gelijkgerechtigd thuis hadden kunnen voelen. Indien deze voorstellen door alle partijen goedgekeurd zouden worden, zou een uitgangspunt gecreëerd zijn
voor een stabielere staat, die de uitdagingen van de modernisering waarschijnlijk beter gewassen zou zijn. Of daarmee de ondergang van de Monarchie afgewend had kunnen worden,
blijft vanzelfsprekend een open vraag.
Het mocht echter niet zo zijn en de hele zaak liep op niets uit. Van de drie Tsjechische kroonlanden was alleen in Bohemen een meerderheid voor het wetsontwerp. Silezië, waar de
Duitsers een meerderheid vormden, was onomwonden tegen, terwijl Moravië aarzelend en
onder voorwaarden akkoord ging. Erger was dat de voorstellen een storm van protest bij grote
delen van de Duitse, en vooral van de liberale bevolking veroorzaakten, die hun voorrangspositie en hun Besitzstand in gevaar meenden512. Daarbij mengde Rijksduitsland zich – niet voor
de laatste keer – in de interne Habsburgse aangelegenheden en gaf bij monde van Bismarck
uiting aan zijn misnoegen over de vermeende aantasting van Duitse rechten, terwijl de Hongaarse premier, Andrássy, in de voorgestelde hervorming een bedreiging voor het duale systeem zag. Ofschoon de voorstellen in de Reichsrat op een ruime meerderheid konden rekenen,
verwierp de keizer de voorstellen, bang als hij was voor een gevaarlijke radicalisering van
delen van de Duitse bevolking, die mogelijk hun positie bij Bismarck in betere handen zouden
zien. Bovendien zou realisering van de Fundamentalartikel, ongetwijfeld repercussies hebben
voor andere Slavische landsdelen. Door het verwerpen van de hervormingsvoorstellen en de
val van het kabinet Hohenwart-Schäffle, mocht de Duitse bevolkingsgroep voorlopig gepacificeerd zijn, tussen Duitsers en Tsjechen kwam het nooit meer goed en de Tsjechische loyaliteit aan staat en dynastie, voor zover die al bestond, kwam onder zware druk.
Sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw werden steeds meer Bohemers met hun
respectieve nationale gedachtegoed geconfronteerd. Aanvankelijk liberale Austro-Duitse
partijen verkrampten tot nationalistische, haat predikende chauvinisten en de elitair-liberale
Oud-Tsjechen ruimden langzaam het veld voor de nationaal-liberale Jong-Tsjechen. Beide
zijden hadden hun eigen Schutzvereine, die niet zonder succes poogden gewone Bohemers om
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te vormen tot Duits-, respectievelijk Tsjechisch-Bohemers. Het Linzer Programm513 van
1882, gaf Duitse nationalisten een marsroute, die uiteindelijk zou moeten leiden tot onderwerping of volledige assimilatie van zowel Tsjechen als Slovenen en in de jaren 1884-`86
werd grote moeite gedaan om Duits tot de officiële taal van Cisleithanië te maken. Die
pogingen mislukten door tegenstand van de Taaffe-regering, wier 'ijzeren ring' steunde op
Slavischtalige partijen. Duits nationalisme werd geprikkeld door de successen, die de
Tsjechen konden realiseren dank zij hun regeringsdeelname. Zo werd in beginsel in Bohemen,
ook in overwegend Duitstalig gebied, officieel tweetaligheid ingevoerd, een maatregel die
overigens dode letter bleef. Behalve taalwetgeving werd de uitbreiding van het kiesrecht als
een gevoelige Duits-nationale nederlaag gezien. Niet alleen hadden de Tsjechen nu meer
mandaten in de Praagse landdag dan de Duitsers, maar binnen de Tsjechische afvaardiging
overvleugelden de fellere Jong-Tsjechen na korte tijd hun meer bedaagde Oud-Tsjechische
rivalen514. Deze laatste ontwikkeling verontrustte de keizer in hoge mate. In 1889 benoemde
hij daarom Franz-Anton graaf Thun-Hohenstein (1847-1916) tot stadhouder in Bohemen. Zijn
opdracht bestond erin de Jong-Tsjechische opmars te breken, of althans te vertragen, zonder
zich van de Oud-Tsjechen (de steunpilaar van de 'ijzeren ring') te vervreemden. Manifestaties,
propaganda en bijeenkomsten van de Jong-Tsjechen, hun Schutzvereine en de met hen
verbonden boerenorganisaties werden aan banden gelegd of verboden, terwijl terzelfder tijd
gepoogd werd de positie van de gematigde Oud-Tsjechen te versterken. Voor dat laatste riep
Taaffe op 4 juni 1890, behalve leden van zijn eigen regering, ook vertegenwoordigers van de
Oud-Tsjechen, van de Duits-liberale oppositie (Ignaz von Plener) en van de conservatieve
zowel als van de liberale adelsfracties bijeen. Vanwege hun veronderstelde radicalisme
werden de Jong-Tsjechen buitengesloten. Tezamen ontwierpen zij een overeenkomst over de
belangrijkste uitstaande kwesties van taal en nationaliteit in Bohemen: de Tsjechische Ausgleich of Punktace515.
Er zouden aparte bestuurlijke en juridische instellingen komen voor gebieden met een Duitse,
respectievelijk met een Tsjechische meerderheid. In de in meerderheid Duitstalige landsdelen
zou de overheid eentalig Duits worden, in alle overige gebieden zou de overheid tweetalig
blijven. In gemengde gebieden zouden de administratieve grenzen zodanig getrokken worden,
dat zo weinig mogelijk leden van de ene nationaliteit onder de jurisdictie van de andere
zouden vallen. Centrale instanties in Praag, zoals het centrale gerechtshof, de onderwijsinspectie en de provinciale raad voor de landbouw, zouden naar taal worden gesplitst. De Boheemse landdag zou gekozen worden via twee – naar taal gescheiden – curiae, die beide het
recht van veto zouden krijgen voor zaken die de gehele provincie betroffen en één curia voor
de grootgrondbezitters. De laatsten zouden veelal de uitslag kunnen bepalen, ware het niet dat
zijzelf ook verdeeld waren. Als compensatie voor hun concessies zouden de Tsjechen een
extra kamer van koophandel krijgen in Oost-Bohemen en de Duitsers zouden hun boycot van
de landdag opgeven516.
De Tsjechische concessies waren aanzienlijk, maar daar stond tegenover dat zij, als potentieel
grotere machtsfactor – met 65% van de bevolking – zich ook meer concessies konden veroorloven. Wilden zij met de Duitse bevolkingsgroep samenleven, dan zou aan de Duitse angst
om in eigen land gemarginaliseerd te worden, tegemoet gekomen moeten worden. Men zou
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wat dit betreft een vergelijking kunnen trekken met de huidige machtsverdeling tussen de
twee taalgroepen in België, waar de Franssprekenden met 40%, een even grote inbreng hebben op federaal niveau als de Nederlandstaligen met 60% van de bevolking. Het resultaat van
dit alles zou dan ook zijn geweest dat geen der nationaliteiten, de andere zou kunnen overheersen. Toch was er impliciet een wezenlijke Duitse concessie. Voor het eerst werden nationale groepsorganisaties als rechtspersoon erkend. Steeds hadden de Duitse partijen in het algemeen en de liberalen in het bijzonder, volgehouden dat slechts de individuele burger rechten en plichten had en dat groepen hoogstens een optelsom vormden van individuen, zonder
eigen rechten. Ook was deze erkenning volledig in strijd met het Oostenrijk-idee. De erkenning van groepsrechten was een voorwaarde voor de organisatie van minderheden en vormde
een uitgangspunt voor latere federalistische hervormingsvoorstellen.
De Punktace was waarschijnlijk de beste en meest belovende oplossing geweest voor het
Boheemse vraagstuk. Zowel Tsjechen als Duitsers hadden concessies gedaan, beide hadden er
de voordelen van kunnen plukken. Voor Rieger zou een overeenkomst niet alleen de realisatie
inhouden van communitaire vrede, maar ook de mogelijkheid zijn eigen autoriteit en die van
zijn partij als belangrijkste nationale groepering te bevestigen door de Jong-Tsjechen buiten
de besprekingen te houden. Voor Plener gaf zij de mogelijkheid zich te profileren na elf jaar
liberale oppositie en tevens om een verdedigingswal op te werpen tegen de langzaam afbrokkelende Duitse positie in Bohemen en daarmee de Duits-nationalen de wind uit de zeilen te
nemen. Voor Taaffe zou een geslaagd compromis zijn parlementaire positie versterken door
een verwacht electoraal succes van zijn Oud-Tsjechische coalitiegenoten en de mogelijke
steun van de Duitse liberalen517. De adelsfracties zouden hun spilfunctie behouden.
Belangrijker voor allen zou zijn dat het grootste obstakel voor een redelijk werkende
parlementaire democratie sterk aan betekenis zou inboeten, maar voor de meeste actoren
kwam die overweging pas op de tweede of derde plaats. Partijvoordeel was voor hen een
belangrijker motief. Jammer genoeg was niet iedereen zo gelukkig met het bereikte resultaat.
De Punktace, als voorstel aan de Boheemse landdag op 27 juni 1890 gepubliceerd, was in
feite een overeenkomst tussen aristocratie, burgerlijke elite en regering. De sociaal-democraten, Duitsers zowel als Tsjechen, waren in meerderheid niet kiesgerechtigd en toonden nauwelijks belangstelling voor een aangelegenheid die huns inziens toch vooral de bourgeoisie
aanging. Maar de Jong-Tsjechen waren niet geconsulteerd en daarmee stonden grote delen
van de Tsjechische kleine middenstand, de intelligentsia en de boeren – veelal nieuwe kiezers,
vaak sterk nationalistisch ingesteld – buiten spel518. Dit keer waren het dan ook de Tsjechen,
gesteund door de publieke opinie, die in meerderheid tegen een Duits-Tsjechisch compromis
waren. Als spreekbuis van de Jong-Tsjechen, stelde Národní listy, dat doorvoering van de
overeenkomst het onmogelijk zou maken dat de Tsjechen ooit die politieke invloed zouden
krijgen, waarop zij recht zouden hebben op grond van hun aantal. Daarbij zou de punktace de
rechten en burgerlijke vrijheden van Tsjechen in overwegend Duitstalig gebied in gevaar
brengen (de krant vermeldde niet dat het omgekeerde ook waar was). Verder zou de territoriale eenheid van Bohemen ter discussie staan door het formaliseren van taalgrenzen en over
een samenvoeging met Moravië en Silezië werd niet gerept in de overeenkomst. Tenslotte zou
de aristocratie, respectievelijk de k.k.-bureaucratie, de dienst kunnen uitmaken wanneer de
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beide taalgroepen niet tot overeenstemming konden komen. Die kritiek was misschien niet
onterecht, maar berustte deels op zaken die in de bestaande staatsregeling niet anders waren.
Behalve op het feit dat zij geen rol hadden gespeeld in de totstandkoming van de overeenkomst, is de scherpe Jong-Tsjechische reactie dan ook vooral terug te voeren op hun argwaan
ten opzichte van het Duitse nationalisme. Waarschijnlijk was dat niet helemaal ten onrechte,
gezien de plannen in, en de toon van het Linzer Programm. Toch is het niet onmogelijk dat
indien men de Jong-Tsjechen bij de onderhandelingen had betrokken, de uitkomst positiever
zou zijn geweest. Zo waren Thomas Masaryk, Josef Kaízl en Karel Kramář, allen kopstukken
van de partij en nationale leiders, aanvankelijk voorstanders van het compromis. Pas later, na
het succes van de tegenstanders, veranderden zij van mening519.
Door hun fervente tegenstand groeiden de Jong-Tsjechen binnen twee jaar van een kleine, in
de marge opererende partij, tot een brede coalitie die alle segmenten van de Tsjechische bevolking in Bohemen omvatte, met uitzondering van de arbeiders. Bij de volgende Reichsratverkiezingen in maart 1891, vaagden zij hun tegenstanders van de kaart en wonnen 37 van de
39 Tsjechische zetels520. De Punktace had daarmee afgedaan.
* Badeni en de Furor Teutonicus521.
Na haar grote overwinning was algemeen kiesrecht het volgende programmapunt waarvoor de
Jong-Tsjechische partij zich inzette. Realisatie ervan zou betekenen dat de Jong-Tsjechen,
tezamen met progressieven en sociaal-democraten, althans in Bohemen, hervormingen konden doorvoeren, zonder medewerking van Duitse partijen, terwijl de adel geen aparte vertegenwoordiging meer zou hebben. Bovendien zouden de arbeiders mogelijk voor de nationale
zaak gewonnen kunnen worden. Een dergelijk radicalisme sloot regeringsdeelneming echter
uit en de keizer meende dat drastische maatregelen aan de orde waren om het gevaar in te
dijken. Die keizerlijk mening werd versterkt doordat de linker, meest radicale vleugel van de
Jong-Tsjechen niet alleen een massale SDP-betoging in Brünn – met meer dan 30.000 deelnemers – steunde, maar zich, na de veroordeling van de organisatoren, ook te buiten ging aan
obstructie en vandalisme. De landdag werd gesloten en stadhouder Thun riep voor Praag de
uitzonderingstoestand uit, die twee jaar van kracht bleef (1893-`95). Niet alleen hield dat een
opschorting van de vrijheid van vergadering en van juryrechtspraak in en werd de censuur
verscherpt, ook werd een (niet bestaande) samenzwering 'ontdekt', waardoor radicale kopstukken konden worden opgepakt522. Door dit politieoptreden werden de Jong-Tsjechen
ernstig in hun ontwikkeling gehinderd. Zij konden hun invloed onder de lagere sociale klassen
en de boeren niet uitbreiden en moesten die kiezerssegmenten uiteindelijk overlaten aan
massapartijen, die sociale, zowel als politieke veranderingen voorstonden. Bovendien steunde
de partij, na haar grote overwinning van 1891, voor een deel op dezelfde kiezers als eertijds
haar conservatieve Oud-Tsjechische rivaal en die waren niet bijzonder gecharmeerd van
straatgevechten, al dan niet bestaande samenzweringen en socialisten523. Zo brak, bijvoorbeeld, Thomas Masaryk met de partij wegens haar steun aan straatdemonstraties en
onlusten524.
Dat waren dan ook de redenen dat op een congres in Nymburk, in maart 1893, de partij zich
ontdeed van haar linker vleugel en naar rechts opschoof. De Jong-Tsjechen werden nu
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salonfähig en acceptabel in het politieke middenveld. Een samenwerking met de sociaaldemocraten was nu vrijwel uitgesloten, maar die met de adelsfracties in Praag en met de
Rijksregering in Wenen lag voor de hand525. Na het debacle van de Tsjechische Ausgleich
waren de Oud-Tsjechen in de regeringscoalitie vervangen door de liberalen, maar toen ook
die regering (Windisch-Graetz; Plener) viel, benoemde de keizer, na een korte tussenpoos, de
graaf Kasimir Badeni, van de conservatieve Polen club. Ministers werden in beginsel benoemd zonder acht te slaan op de samenstelling van de Reichsrat, maar een regering met de
steun van een parlementaire meerderheid verdiende verre de voorkeur, vandaar dat Badeni, na
het congres van Nymburk, de Jong-Tsjechen als mogelijke coalitiegenoten beschouwde. In
1896 steunden zij hem bij een kiesrechthervorming, waarbij een vijfde curie werd gevormd
met 72 zetels, waar al diegenen, die tot dan toe niet kiesgerechtigd waren, deel van gingen
uitmaken. Het resultaat was een soort algemeen kiesrecht, maar beslist niet one man, one vote.
Badeni`s bedoeling was het Tsjechische vertrouwen in de Rijksregering te herwinnen en
tergelijkertijd de Duitse nationalisten ervan te overtuigen dat hij hun belangen niet zou
schaden. Dat was een onderneming op het scherp van de snede.
De Reichsrat-verkiezingen van 1897 waren opnieuw een groot succes voor de Jong-Tsjechen.
Met 45 zetels in Bohemen en nu ook 15 in Moravië, betekende het een winst van 23 zetels:
niet minder dan een landslide. Maar terwijl de Tsjechen gematigder werden, werden de Duitsers steeds extremer: de gematigde liberalen verloren sterk aan steeds extremer wordende
Duits-nationalen en aan de christen-socialen526. Om de Jong-Tsjechen binnen de coalitie te
halen – en hun steun was onmisbaar voor de komende behandeling van de tienjaarlijkse
onderhandelingen met de Hongaren – moest althans een aantal van hun eisen ingewilligd
worden. De Tsjechische desiderata waren in de eerste plaats de volledige gelijkstelling van
het Tsjechisch met het Duits als innere Amtssprache, dan uitbreiding van de autonome
rechten voor Bohemen, de afschaffing van belasting op nieuwsbladen, landbouwsubsidies
voor de door de landbouwcrisis zwaar getroffen boeren, en verder een Tsjechischtalige
universiteit voor Moravië en een Tsjechischtalig gymnasium voor Silezië. De combinatie van
deze desiderata was onacceptabel voor zowel de Rijksregering als voor de Duitse Bohemers
en daarom besloten Badeni enerzijds en Kramař en Kaizl anderzijds, zich te beperken tot het
meest essentiële: de taalwetgeving. Tsjechisch zou gelijkgesteld worden aan het Duits in de
innere Dienstverkehr van het k.k.-staatsapparaat in de Tsjechische landen. Er zouden een paar
uitzonderingen gelden met betrekking tot zaken van het ministerie van oorlog, de spoorwegen, de post en andere staatsbedrijven, waar het Tsjechisch meer beperkte rechten zou
krijgen. Een en ander hield in dat rekesten of correspondentie, die in het Tsjechisch zouden
worden ingediend, ook in die taal intern behandeld zouden worden527. Behalve de loketambtenaar, moesten nu dus ook de commies en de referendaris het Tsjechisch in woord en
geschrift meester zijn. Van alle k.k.-ambtenaren werd verwacht dat zij binnen vier jaar aan dat
vereiste zouden voldoen, maar enige tegemoetkoming stond daar niet tegenover. Niet alleen
kregen de Tsjechen veel minder dan ze vroegen, de status van hun taal zou ook aanmerkelijk
lager blijven dan die van het Pools in Galicië. Maar in dat laatste land bestond er dan ook
geen Duitse minderheid van enige omvang. Anderzijds waren de Tsjechen niet te bewegen de
Duitssprekenden tegemoet te komen door taalgrenzen vast te stellen. Duitstalige Bohemers
voelden zich daardoor in het nauw gedreven als minderheid, wier rechten en territorium

200
voortdurend aangevreten werden door Slavisch cultureel imperialisme. Men kan zich afvragen
of die gevoelens terecht waren, van belang is dát ze er waren.
De Duits-nationalen en de liberalen probeerden eerst de taalverorderingen langs parlementaire
weg te laten intrekken, maar nadat hun motie met 209 tegen 145 stemmen verworpen was en
parlementaire obstructie niet het gewenste resultaat opleverde, zocht men zijn toevlucht in
buitenparlementaire actie. Die ontaardde al spoedig in een door Schönerer c.s. georkestreerde
en door Rijksduitsland officieus gesteunde volksopstand. Ofschoon Schönerers partij onaanzienlijk was, met niet meer dan vijf parlementszetels, wist hij binnen de kortste keren grote
delen van de Duitssprekende bevolking te mobiliseren, niet alleen in Bohemen, niet alleen de
Duits-nationalen, maar ook in Wenen en zelfs in de klerikale Alpenlanden en onder alle partijen. Deze 'Furor Teutonicus' was een (tot dan toe) ongekend staaltje van manipulatie van
meestal keurige burgers en hun omvorming tot een agressieve, vileine en irrationele massa.
Zesentwintig jaar later zou de schrijver van Mein Kampf nog vol bewondering terugdenken
aan de, op de laagste onderbuikinstincten inspelende, demagogische kracht van Georg von
Schönerers agitatie, waarin deze schrijver dan ook een inspirerend voorbeeld zag528. Zowel de
felheid als de massaliteit van deze Duitse reactie kwam voor het politieke establishment
volkomen onverwacht. De Cisleithaanse politiek werd er gedurende drie jaar geheel door
ontwricht, de democratische ontwikkeling werd nog langduriger stilgelegd en de Tsjechische
kwestie kon niet meer ter sprake komen zonder het spookbeeld van een nieuwe Furor Teutonicus op te roepen.
De Duitse bezwaren kwamen er in essentie op neer dat de verordeningen anti-Duits zouden
zijn. Zij zouden de Nationalbesitzstand aantasten en het Duitse karakter van de staat in gevaar
brengen. Verder werd geageerd tegen de wijze waarop de plannen gebracht werden: als verordeningen, zonder parlementair debat. Dat laatste was ongetwijfeld een van de fouten van
Badeni, die hoe dan ook kon rekenen op een grote parlementaire meerderheid. In de nationalistische pers en in schotschriften werden de verordeningen gezien als een belediging voor de
superieure Duitse cultuur, waardoor de weg naar het Slavische barbarendom werd vrijgemaakt529. Binnen de kortste keren zou Tsjechisch de enige taal in Bohemen en Moravië zijn
en alle k.k.-ambtenaren zouden het verplicht moeten spreken. Het feit dat het Duits ook in
Tsjechischtalig gebied nog steeds gelijke rechten zou hebben, werd opzettelijk verzwegen. Dit
alles werd op een hysterische, irrationele wijze gebracht, waardoor iedere discussie onmogelijk werd.
Maar niet alle Duitse partijen liepen tegen de regering en haar verordeningen te hoop. In het
parlement bleven de conservatieve klerikalen Badeni trouw, de christen-socialen steunden althans aanvankelijk de regering, maar moesten uiteindelijk aan de druk van hun achterban
toegeven. De sociaal-democraten zagen de zaak aanvankelijk als een ordinaire bourgeoisaangelegenheid, maar keerden zich wel tegen de politionele repressie, waar de regering zich
uiteindelijk toe gedwongen zag530. Ondanks het met vitriool doordrenkte taalgebruik van
organisatoren en meelopers, maakten echter ook veel aanhangers van deze regeringsgetrouwe
formaties deel uit van de straatprotesten. Badeni baseerde zich op de parlementaire
meerderheid en verwierp aanvankelijk alle buitenparlementaire eisen. De meerderheidspartijen kwamen met de parlementsvoorzitter overeen om randalerende parlementariërs de
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toegang tot de Reichsrat voor een bepaalde tijd te ontzeggen. Dat lokte dan weer gewelddadig
protest uit, dat de steun kreeg van Karl Lueger, de latere Weense burgermeester, waardoor het
parlement een dag gesloten moest worden. Straatgevechten en randalerende afgevaardigden
dwongen Badeni uiteindelijk op 28 november 1897 af te treden531.
Het is overigens opmerkelijk dat de Duitse hysterie aanvankelijk niet door de Tsjechen met
gelijke munt werd terugbetaald532. Pas na de val van het kabinet Badeni werden Duitse demonstranten en feestvierders in Praag en andere Boheemse steden door boze Tsjechen aangevallen; dat veroorzaakte dan weer Duits tegengeweld en pas na dagen konden troepen de orde
herstellen. De woede van de Weense bevolking richtte zich overigens niet alleen tegen de
taalverordeningen, maar meer nog tegen het feit dat Badeni de benoeming van de als burgermeester gekozen, populaire Karl Lueger door de keizer in eerste instantie had verhinderd533.
Later werd hij wel benoemd.
De voor de hand liggende opvolger van Badeni was Franz Thun, die – ondanks zijn hardhandige optreden in Praag en Duitse sympathieën – doorging voor pro-Slavisch. In zijn kabinet
werd de Jong-Tsjech Joseph Kaizl minister van financiën, terwijl ook de overige ministers uit
parlement en senaat kwamen. Het zou de laatste parlementaire regering worden, die zich
niettemin achtentwintig keer beriep op artikel 14 om bij keizerlijk besluit maatregelen door te
drukken, zonder goedkeuring van de Reichsrat, tijdens de goed anderhalf jaar van haar bestaan, en dat laatste gold ook voor de verlenging van de douane-unie met Hongarije. Er werd
nog een zwakke en vergeefse poging gedaan het Boheemse probleem op te lossen zonder over
lange Duitse of Tsjechische tenen te struikelen. De Tsjechen kregen een technische hogeschool in Brünn en een gymnasium in Troppau, maar ook een verwaterde vorm van Badeni`s
verordeningen veroorzaakte opnieuw ongeregeldheden534. Van Duits-nationale zijde werd nu
geëist dat het Linzer Programm, althans ten dele zou worden uitgevoerd. Duits zou de
officiële Verständigungssprache moeten worden en 'Oostenrijk' de officiële naam voor
Cisleithanië, terwijl het bondgenootschap met Rijksduitsland onverbrekelijk moest worden.
Ook hiervoor werd op straat geageerd en gedemonstreerd, terwijl de Duitse ambassadeur, de
later beruchte Philip graaf Eulenburg, zich met succes beklaagde over de pro-Slavische
politiek van de regering. Op 2 oktober 1899 ontsloeg de keizer ook het kabinet Thun, alweer
ondanks de parlementaire meerderheid waarop het kon rekenen.
Men kan zich nauwelijks aan de indruk onttrekken dat de Tsjechische kwestie noch door het
Hof, noch door de politieke elite en het k.k.-bestuursapparaat als nijpend werd ervaren. Het
was ongetwijfeld een vervelend, zelfs lastig probleem, maar het had geen externe repercussies. De Tsjechen waren niemands irredenten, zij konden het parlement boycotten en voor
binnenlandse onrust zorgen, maar geen Europese oorlog veroorzaken. Dat het Tsjechische
vraagstuk de samenhang van de Monarchie als geen ander ondergroef en daarmee de meest
serieuze bedreiging vormde voor het voortbestaan van het Rijk, werd nauwelijks onderkend.
Het was een nieuw, modern fenomeen en het traditionele establishment wist er niet goed raad
mee want met traditionele methoden bleek de kwestie niet op te lossen. Lieden als Badeni en
Thun, bekwaam en integer als ze mochten zijn, dachten en handelden vanuit de vooroordelen
van hun aristocratische klasse en zagen de belangen van adel en dynastie als landsbelang.
Voor hen was het al vrijwel onmogelijk moderne, nationale aspiraties van andere klassen te
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begrijpen, laat staan daar richting aan te geven. De bestuurselite van de Monarchie was in de
eerste plaats in externe zaken geïnteresseerd, in macht en aanzien. Voor binnenlandse troebelen had men een ambtelijk apparaat, politie en indien nodig een leger. Tekenend is dat men
een aantal jaren later het – hoofdzakelijk imaginaire – Zuid-Slavische probleem als veel gevaarlijker zag, uit angst voor een toekomstige verenigde Balkanstaat535. Voor de Tsjechen had
men de aloude Habsburgse methode van pappen en nathouden: een universiteit hier, een museum daar, een nieuwe spoorlijn en als dat nog niet hielp een proces wegens hoogverraad met
bijbehorende politierepressie. Maar Bohemen was het moderne, industriële hart van de staat
en voor zulke premoderne medicijnen was men daar ondertussen immuun.
De vijf regeringen, die de Tsjechische kwestie poogden te regelen – Hohenwart-Schäffle
(1871); Taaffe (1879-`89); Taaffe cum Plener (1890); Badeni (1897) en Thun (1899) – deden
dat dan ook niet zozeer om het Tsjechische probleem op te lossen, noch om de staat of de
provincie structureel beter bestuurbaar te maken en al helemaal niet om de rechten van een
minderheid te waarborgen of de democratie beter te laten functioneren. De reden waarom men
zich steeds gedwongen zag althans iets aan het probleem te doen, lag uitsluitend in het feit dat
men de Tsjechische partijen nodig had om een parlementaire meerderheid te vormen, om de
dagelijkse zaken af te handelen, of om de defensiebegroting ongeschonden goedgekeurd te
krijgen, respectievelijk om de onderhandelingen met Hongarije met steun van de Reichsrat te
voeren. Om zulke kortetermijndoelen te realiseren, trachtte men een structureel probleem op
soms niet meer dan halfslachtige wijze aan te pakken.
Dat neemt niet weg dat althans de voorstellen van Schäffle, indien gerealiseerd, de mogelijkheid hadden geopend om van Cisleithanië een werkelijke federatie te maken, terwijl de
mislukte Tsjechische Ausgleich althans de Boheemse kwestie had kunnen regelen. Consensus
bleek onmogelijk in 1871, in de dertig jaar die volgden kon zelfs geen modus vivendi meer
gevonden worden tussen de beide nationale groeperingen en daarna werd zelfs niet eens meer
geprobeerd om tot overeenstemming te geraken. Steeds stuitten de voorstellen op de volstrekte afwijzing door de ene of door de andere bevolkingsgroep, die er een flagrante schending van nationale rechten in meende te zien. Soms waren het de Tsjechen, meestal echter de
Duitse nationalisten die bereid bleken niet alleen het bestuurlijke proces om zeep te helpen
om eigen voorrechten te behouden, maar die met goed georganiseerde straatacties en parlementaire obstructie een normaal bestuur onmogelijk maakten en daarmee de Monarchie
onherstelbare schade berokkenden.
De keizer kan verweten worden, dat hij bij tegenstand steeds zowel zijn eigen regering, als de
parlementaire meerderheid liet vallen en bij een keuze tussen de Duitse bevolkingsgroep en de
Tsjechische, steeds de eerstgenoemde bevoordeelde536. Hij deed dat deels uit overtuiging –
centralisme had zijn voorkeur boven federalisme – maar voor een deel ook uit angst voor de
reactie van de Duitstalige massa, bovenal echter om zijn eigen centrale machtspositie zeker te
stellen. Onwettige en antiparlementaire straatacties van Duits rapaille werden beloond met het
intrekken van democratisch geaccordeerde verordeningen en de val van een integere en
dappere minister-president. Soortgelijke acties van Tsjechisch rapaille werden bestraft door de
uitzonderingstoestand uit te roepen, met politionele repressie, het monddood maken van partijen en pers en met uit de hoed getoverde aanklachten wegens hoogverraad.
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* Plannen en ideeën voor vernieuwing en hervorming.
Na 1899 kon Cisleithanië niet meer geregeerd worden zonder de instemming van de Duitse
minderheid en alleen onder inachtneming van haar gepriviligeerde positie. De meeste Duitse
partijen waren centralistisch en vonden daarin medestanders in de k.k.-bureaucratie en
stilzwijgend ook bij het Hof. Het staatsbestuur, dat na 1900 grotendeels zonder parlement, bij
keizerlijk besluit door dat k.k.-apparaat werd uitgeoefend, was dan ook voorspelbaar
centralistisch. Vanuit dat apparaat konden geen voorstellen tot oplossing van het Boheemse
probleem, noch enige algemene hervorming in federalistische zin verwacht worden537. De
politieke situatie had zich na de Badeni-onlusten echter wel verder toegespitst. Hoewel de
Tsjechen uitsluitend passieve, parlementaire, steun van Polen, Slovenen en Kroaten hadden
ontvangen, liet de Furor Teutonicus op de hele Slavischsprekende bevolking zijn sporen na.
Samenwerking tussen Duitse en niet-Duitse partijen was nadien praktisch uitgesloten. Zowel
bij de Duits-nationalen als bij de christen-socialen vond een verharding van politieke stijl
plaats, die samenwerking met andere groepen bemoeilijkte, zelfs als het om Duitse partijen
ging. Voor tolerantie was geen plaats in een hiërarchisch opgebouwd partijapparaat, waar de
leiding alles en de leden niets in te brengen hadden538. De traditionele samenwerking van
Duitse en Sloveense klerikalen met Poolse conservatieven en Tsjechische liberalen werd verbroken. Maar ook een hechtere samenwerking tussen Tsjechische partijen en andere Slavischtalige formaties kwam nooit van de grond, wegens de grote onderlinge verschillen539. Gesprekken tussen Duitse en Sloveense christen-socialen over de vorming van een Gesamtösterreichische Reichspartei, liepen na de Badeni onlusten op niets uit540. Van de Slavischtalige
parlementsmeerderheid kon zelden gebruik worden gemaakt. De Duitse klerikalen uit de Alpenlanden vonden in de, eveneens Duitse, christen-socialen een nieuwe bondgenoot. De overheersende positie van de Jong-Tsjechen werd gebroken door de opkomst van massapartijen
als de nationaal-socialisten, de agrarische partij en de sociaal-democraten541. Intra-nationale
parlementaire samenwerking was alleen officieus of ad hoc mogelijk. Zelfs de invoering van
algemeen kiesrecht in 1907 veranderde daar nauwelijks iets aan. De verwachting dat sociaaleconomische problemen de overhand zouden krijgen op nationale kwesties liep stuk op zowel
Tsjechische als Duitse nationalisten, wier posities ononderhandelbaar waren en die hun
respectieve bevolkingsgroepen effectief konden mobiliseren. Geen van die partijen was in
staat om aandacht te schenken aan zaken die de eigen beperkte groepering te boven gingen.
Door de versplintering van de partijen en de praktische onmogelijkheid met een coalitie een
meerderheid te vormen, bestond de parlementaire politiek er eerder uit om ideeën van andere
partijen te torpederen, dan om eigen plannen te realiseren. Ideeën over staatshervorming
konden mogelijkerwijs van individuele leden komen, maar slechts een enkele keer vanuit de
partijorganisaties.
Eén partij bleef echter supranationaal, was niet gebonden aan nationale begrenzingen en
vertegenwoordigde aanhangers uit alle delen van Cisleithanië. Op een congres in Hainfeld in
1889, werd de Oostenrijkse Sozialdemokratische Partei opgericht. Ontstaan uit verscheidene
marxistische stromingen en organisaties uit Bohemen, Neder-Oostenrijk, Polen, Triëst en andere landsdelen, stelde zij zich tot doel langs niet-revolutionaire, legale weg en binnen de bestaande staat en constitutie, het socialisme te verwezenlijken. De Austro-marxisten waren
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daarmee de enige socialistische partij van het continent die niet republikeins was. Dat was niet
uit liefde voor de vorst, maar vanuit de wetenschap dat er zonder een Habsburgse keizer geen
Habsburgs Rijk zou bestaan en binnen dat grote rijk zou hun ideaal beter en sneller te verwezenlijken zijn dan in afzonderlijke nationale brokstukken. De organisatie van de partij was
federaal, met onder andere Duitse, Poolse, Tsjechische en 'Joegoslavische' (i.c. Sloveense)
afdelingen. Een massapartij bij uitstek, was zij in staat haar leden op veel manieren efficiënt te
mobiliseren. De kracht van de partij lag vooral in de met haar gelieerde vakverenigingen, die
hun leden materiële voordelen boden en hen met de partij verbonden. Daarnaast richtten de
sociaal-democraten, evenals de burgerlijke partijen, een waaier van verenigingen op die zich
richtte op vrijwel alle aspecten van het leven en waar leden zo veel mogelijk in hun eigen taal
werden aangesproken. Austro-Duitse en Tsjechische marxisten waren merkwaardig genoeg
sterker met de staat en met de Dubbelmonarchie verbonden en waren in feite meer kaisertreu,
dan welke Tsjechische of Austro-Duitse partij ook. Niettemin, ook voor hen gold dat staat en
Monarchie geen doelen op zichzelf waren, maar noodzakelijke middelen om het socialisme te
realiseren. Zoals in haar oprichtingsakte gesteld was de SDP een "internationale partij, die
nationale voorrechten, evenals die door geboorte, bezit en oorsprong verwerpt, en die verklaart dat de strijd tegen uitbuiting net zo internationaal moet zijn als die uitbuiting
zelf"542.Van een dergelijke partij konden wel initiatieven verwacht worden die de staat
konden vernieuwen, en die initiatieven kwamen er dan ook.
Hoewel haar grote voorman, Viktor Adler, ooit medeondertekenaar van het Linzer Programm
was geweest en een groot deel van de partijleiding afkomstig was uit de Duitstalige bourgeoisie, vertoonde de SDP aanvankelijk een haast aristocratisch dedain voor kleinburgerlijke
nationalisten en nationalismen. Haar ideologie was internationaal en kosmopolitisch, hoewel
dat niet betekende dat zich onder haar leden en zeker onder haar kiezers geen nationalisten
zouden bevinden. In de partijfilosofie was geen plaats voor nationalisme en aanvankelijk werd
er niet over nagedacht. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat de partij door de Badenionlusten in opperste verwarring werd gebracht. De wetenschappelijk geachte ideologie had
bijna overal een antwoord op, maar stond hier met de mond vol tanden. In een brief naar aanleiding van de Badeni-onlusten, schreef Karl Kautsky aan Viktor Adler dat de sociaal-democratie een neutrale positie innam in de crisis van 1897, maar hij moest wel toegeven dat:
"…eben so wenig wie Ihr, weiß ich ein Programm für den Österreichischen Sprachenkampf
543
“.
De partij werd zich met een schok bewust geen antwoord te hebben op de belangrijkste politieke kwestie van dat moment. Bovendien waren er, ondanks de kosmopolitische ideologie,
tijdens de Badeni-onlusten toch meningsverschillen aan de dag getreden tussen Tsjechische
kaderleden en de Weense partijleiding en Tsjechische en Duitse arbeiders hadden tegenover
elkaar gestaan tijdens demonstraties en straatgevechten544. Het partijcongres van september
1899 in Brünn werd dan ook overschaduwd door het nationale vraagstuk en Duitse,
Tsjechische, Poolse en Sloveense afgevaardigden zochten gezamenlijk naar een oplossing.
Het resultaat was het Brünner Programm, dat een radicaal nieuw voorstel bevatte om
Cisleithanië om te vormen tot een democratische Bondsstaat van Nationaliteiten. In de plaats
van de bestaande historische kroonlanden (Bohemen, Moravië, Neder-Oostenrijk, Karinthië,
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etc.) zouden etnisch zoveel mogelijk homogene autonome gebieden vastgesteld worden. Alle
autonome gebieden die tot dezelfde natie behoorden (maar geografisch mogelijk gescheiden
waren), zouden tezamen een nationale eenheid vormen, met volledige zeggenschap over
zaken met betrekking tot cultuur en onderwijs, alsmede alle al bestaande autonome rechten.
Met algemeen kiesrecht gekozen nationale kamers zouden de wetgevende macht vormen, die
ieder een eigen uitvoerende macht zou kiezen. Rechten van nationale minderheden binnen de
autonome gebieden, zouden door Rijkswetgeving vastgesteld worden. De rechten van alle
nationaliteiten zouden gelijk zijn en er zou dus ook geen Staatssprache meer bestaan; indien
een Vermittlungssprache nodig was zou het Rijksparlement daarover beslissen. Tenslotte
zouden alle andere politieke en economische zaken onder het centrale Rijksparlement
vallen545. Het geheel valt enigszins te vergelijken met de huidige Belgische staatsregeling die
op zes, elkaar deels overlappende, regeringen kan bogen.
Voor het eerst sinds de Kremsier constitutie van 1849 werd hier een alomvattend plan
gepresenteerd, dat een redelijk uitgangspunt kon vormen voor een federale hervorming van
Oostenrijk. Buiten de socialistische kring werd het plan, zelfs door ambtelijke en regeringskringen, in het algemeen gunstig onthaald en in ieder geval droeg het er toe bij, dat de SDP in
het vervolg als staatserhaltend werd gezien. Maar hoe realistische was het plan?
Het opheffen van de kroonlanden zou neerkomen op een verdeling van Bohemen, Moravië en
Silezië en de integriteit van die landen was nu juist de belangrijkste reden voor de Tsjechen
geweest om de Tsjechische Ausgleich zo nadrukkelijk af te wijzen. De Polen zouden hun
overwicht op de Roethenen moeten opgeven en de Poolse minderheid in Oost-Galicië zou althans deels door hun voormalige ondergeschikten worden bestuurd. Duits zou niet langer de
positie innemen die de k.k.-bureaucratie en bijna de gehele Duitstalige bevolking voor vanzelfsprekend hielden en die onontbeerlijk was voor de beschavende missie van de superieur
gewaande Duitse cultuur. Er zou dus rekening gehouden moeten worden met sterke
Tsjechische, Poolse en Duitse tegenstand bij eventuele invoering. Welke regering zou zich
zo`n tegenstand kunnen veroorloven? De vraag is dan ook in hoeverre de voorstellen meer
waren dan een discussiepunt, niet in de laatste plaats bedoeld om het partijkader onderlinge
twisten te laten vergeten en op een lijn te brengen. Hoe dan ook, binnen de partij werd op
fundamentele en innovatieve wijze nagedacht over de grote problemen waarmee de Monarchie zich geconfronteerd zag. Bij andere partijen werd dat nauwelijks gedaan.
Zo kwamen er nog meer hervormingsvoorstellen uit de omgeving van de partij. Karl Renner
(1870-1950), later onder meer Bondspresident van de Tweede Oostenrijkse Republiek, was
mogelijk de belangrijkste theoreticus van de nationaliteitenkwestie. Hij schreef voor eigen
rekening (pseudoniem: Rudolf Springer) en hoefde zich daardoor weinig aan te trekken van
partijdogma`s (hij behoorde tot de rechter vleugel van de partij). Niettemin waren zijn
voorstellen duidelijk marxistisch geïnspireerd. Niet alleen was hij ervan overtuigd dat het
socialisme over het kapitalisme zou zegevieren, evenzeer zou de socialistische staatsidee – het
proletarisch-internationalisme – zegevieren over de burgerlijke nationale staat en die ooit
vervangen. De nationale staat was een achterhaalde instelling, maar Oostenrijk had juist
daardoor zijn bestaansreden allerminst verloren; het zou – na hervorming – juist bijzonder
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actueel zijn. De ontwikkeling zou, volgens Renner, gaan in de richting van de supranationale
staat. (Het marxistische dogma ging echter uit van het afsterven van de staat).
In Renners plan ging het om een tweedimensionale bondsstaat. De als deelstaten georganiseerde acht nationale Kreise zouden verantwoordelijk zijn voor de nationale en culturele aangelegenheden van ieder van de acht nationaliteiten, maar hadden geen bepaald territorium.
Onafhankelijk van zijn woonplaats zou iedereen bepalen onder welke nationale Kreis hij
wilde vallen. Een in Wenen woonachtige Tsjech zou evenzeer deel uitmaken van de Tsjechische Kreis als zijn in Praag wonende landgenoot. Een Italiaan uit Triëst zou tot dezelfde Kreis
gaan behoren als een Italiaan in Meran of Ragusa (Dubrovnik). Allen waren onderworpen aan
de wetgeving van de nationale Tsjechische, respectievelijk Italiaanse Kreis, allen konden op
dezelfde wijze deelhebben aan de regelingen van hun nationale overheid, betaalden er belasting aan en waren kiesgerechtigd bij Kreisverkiezingen. Deze nationale overheden zouden,
voor zover nodig, eigen ambtenaren stationeren bij andere bestuursinstanties, zoals bij iedere
gemeente. De acht nationale 'regeringen' zouden alle zetelen in Wenen.
Voor alle niet-nationale, niet-culturele zaken zou het land ingedeeld worden in (opnieuw) acht
Gubernien, nu ieder met een eigen territorium, die vooral op landbouwgebied enige autonomie zouden krijgen. Als hoogste bestuursorgaan zou een Bondskabinet met als voorzitter een
Bondskanselier staan, dat als taakgebied economische en sociale zaken had, evenals die zaken
die niet onder de jurisdictie van lagere overheden vielen. De wetgevende macht zou bestaan
uit een direct gekozen Lagerhuis en een Hogerhuis, dat voor steeds een derde verkozen werd
door de Kreise en de Gubernien, respectievelijk benoemd werd door de keizer. Duits zou
gelden als Vermittlungssprache, als lingua franca, maar niet als Staatssprache546.
Merkwaardig is dat de Bondsregering geen afspiegeling zou worden van de nationaliteiten,
noch van de politieke samenstelling van het Lagerhuis. De selectie zou uitsluitend plaats
moeten vinden op basis van verdienste, ervaring en geschiktheid. Bij een toekomstige sociaaldemocratische meerderheid, zou de regering dus niet noodzakelijkerwijs uit socialisten bestaan. Evenals bij het keizerlijke benoemingsrecht voor leden van het Hogerhuis, knoopte
Renner hier aan bij de bestaande situatie. Het resultaat zou zijn dat de staat zich geheel zou
terugtrekken uit alle netelige nationale en culturele kwesties en dat in plaats van het adagium
cuius regio, eius lingua, een nationale Personalautonomie zou komen.
Renners ideeën kunnen misschien gekunsteldheid en ingewikkeldheid verweten worden, maar
de hele Monarchie was al eeuwen gekunsteld en ingewikkeld en een gemakkelijke oplossing
voor een moeilijk probleem was eenvoudig niet te vinden. Bovendien pasten die ideeën
wonderwel in een Europese ontwikkeling. Sinds de zestiende eeuw had in Europa het
adagium cuius regio, eius religio gegolden waardoor godsdienst een vooral regionaal bepaald
fenomeen werd. De modernisering met haar urbanisatie en mobilisering, maakte een dergelijke geografische fixering onmogelijk en die werd in de late negentiende eeuw dan ook
vervangen door de verzuiling, waarbij de verbondenheid met een levensovertuiging niet meer
geografisch beperkt werd. Desgewenst kon men protestant zijn in Wenen, jood in Salzburg of
katholiek in Berlijn, zonder van geestgenoten of van de wortels van zijn overtuiging
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afgesneden te zijn. Zou een dergelijke ontwikkeling voor de nationale identificatie niet
evenzeer mogelijk zijn nu religieuze gevoelens door nationale leken te worden vervangen?
In theorie althans, bood de Personalautonomie de meest logische oplossing voor alle lopende
nationale problemen waarmee de Monarchie zich geconfronteerd zag. In een tijd van groeiend
nationaal zelfbewustzijn echter, kwam het plan niet tegemoet aan de overspannen verwachtingen van steeds integraler denkende nationalisten. Toch werden onderdelen van Renners
ideeën gebruikt voor zowel de Mährische Ausgleich (1905) als de overeenkomst in de
Boekovina (1910), maar dat waren dan ook streken waar een gematigde nationale overtuiging
overheerste, als die er al was. Een algehele doorvoering zou waarschijnlijk doodgelopen zijn
op dezelfde egelstellingen, waarmee niet alleen het Brünner Programm geconfronteerd zou
zijn, maar waarop ook alle wettelijke regelingen ten aanzien van de Boheemse kwestie dood
liepen.
Vanuit links-socialistische hoek werden Renners ideeën bekritiseerd omdat zij onvoldoende
op marxistische theorie gebaseerd zouden zijn. Otto Bauer was meer linientreu en eiste van de
nationale politiek der arbeidersklasse, dat zij zich zou baseren op de klassenstrijd. Later riep
hij de Kroon op een einde te maken aan de particularistische en antidemocratische politiek
van de Magyaarse politieke elite en – zo nodig gewapender hand (!) – een democratische
federatie van vrije volkeren te vestigen op het grondgebied van de hele Monarchie. Zo kon,
volgens Bauer, voorkomen worden dat arbeiders onder het mom van nationalistische idealen,
door de bourgeoisie voor kapitalistische doelstellingen misbruikt werden547. Zonder een overweldigende socialistische parlementaire meerderheid, waren zulke ideeën echter niet meer dan
pure retoriek.
Hervormingsideeën uit liberale hoek gingen meestal uit van enigerlei vorm van staatscentralisme en van re-integratie van Hongarije, een zaak die zonder burgeroorlog niet te realiseren
viel. In feite ontkenden zij de nationalistische ontwikkeling. Erg realistisch waren ze daarom
niet, ze hadden meer het karakter van academische vingeroefeningen. Een uitzondering vormden de plannen van de links-liberale auteur Richard Charmatz548. Ook hij stelde voor de
historische koninkrijken en landen af te schaffen en te vervangen door veertien bondsstaten
met ieder hun eigen taal, waarbij Dalmatië aan Hongarije overgedragen zou worden. De
bevoegdheden van de centrale regering zouden in hoofdzaak beperkt worden tot de handhaving van de Rijkseenheid en de rechtsstaat. Charmatz ging ervan uit dat Hongarije
soortgelijke hervormingen zou doorvoeren op zijn grondgebied, hoewel de verhouding tot dat
land beperkt zou worden tot een personele unie. Dat laatste zou echter de status van grote
mogendheid ter discussie stellen.
Hoewel er vanuit de geïnstitutionaliseerde overheid weinig ideeën voor een algehele staatshervorming te verwachten waren, kwam er wel een voorstel dat gedragen werd door individuele leden van de aristocratie, de bureaucratie en het leger, namelijk van diegenen die in verbinding stonden met zowel de kroonopvolger als met christen-socialen en Duits-conservatieven. Kort na de eeuwwisseling ontstond in deze kringen de beweging voor een
Großösterreich, theoretisch en ideologisch verwoord door Aurel Popovici (1863-1917), een
Hungaro-Roemeen uit Transsylvanië, verbonden met Franz-Ferdinands schaduwregering de

208
Belvédère Kreis. In zijn 'Die vereinigten Staaten von Großösterreich' uit 1906, stelde hij voor
de gehele Monarchie, inclusief Hongarije, maar zonder Bosnië-Herzegovina549, te verdelen in
vijftien deelstaten plus een aantal – meestal Duitstalige - enclaves. De centrale wetgevende
macht zou komen te liggen bij de keizer, bijgestaan door een democratisch gekozen parlement
en een senaat waarin ook de 'standen' (in feite de adel) vertegenwoordigd zouden zijn. De
centrale uitvoerende macht zou toekomen aan een Rijkskanselier en een uit tweeënveertig
leden bestaand regeringscollege uit welks midden vijf commissies gevormd zouden worden
voor respectievelijk binnenlandse en buitenlandse zaken, de krijgsmacht, financiën en voor
Bosnië-Herzegovina. Alle zaken die niet onder deze commissies vielen zouden tot de
competentie van de deelstaten behoren. In het regeringscollege zouden alle deelstaten
proportioneel vertegenwoordigd zijn. Iedere deelstaat kon zijn eigen taal kiezen, maar Duits
zou de Vermittlungssprache worden waarin zij met elkaar konden communiceren. Onderlinge
strijdvragen, zowel als die tussen deelstaat en rijk, zouden aan een rijksgerechtshof voorgelegd worden, maar Popovici hield voor het rijk wel de mogelijkheid open om direct in te
grijpen in de aangelegenheden van de deelstaat die zijn verplichtingen, op welk gebied dan
ook, niet zou nakomen550. Wanneer wij ons hierbij realiseren dat aan het hoofd van iedere
deelstaat een door de keizer benoemde stadhouder – met uitgebreide bevoegdheden – zou
staan, dan moet de conclusie wel zijn dat het voorstel, hoewel federalistisch, toch tegemoet
kwam aan de centralistische voorkeur van de Kroon en grote delen van de politieke elite.
Aanhangers van Popovici`s plan waren, behalve binnen de Belvédère Kreis, dan ook te vinden
onder de christen-socialen, onder sommige Duits-nationalen en onder Dalmatiërs, Roethenen
en Slovenen. In Hongarije bestond die aanhang uit Roemenen, Kroaten, Serviërs en Slowaken. Felle tegenstanders waren natuurlijk de Tsjechen en de Polen, die hun landen verdeeld
zagen, en bovenal de Magyaren, wier territorium verdeeld dreigde te worden over liefst zeven
deelstaten, achtereenvolgens: Siebenburgen, Széklerland, Slowakenland, de Voivodina,
Kroatië, een aantal autonome Duitstalige enclaves en een rest-Hongarije en die daarboven nog
hun zwaarbevochten soevereiniteit zouden verliezen. Het behoud van de eenheid van
Hongarije (tezamen met Magyaarse suprematie) en van die soevereiniteit, waren nu juist de
redenen geweest om samen met Oostenrijk de Dubbelmonarchie te vormen. Het verkwanselen
van die eenheid en van die soevereiniteit zou neerkomen op annexatie, voor de Magyaren
ongetwijfeld een casus belli.
Nu begreep Popovici ook wel dat zijn plan nooit door beide parlementen geaccordeerd zou
worden en dus niet op legale, democratische wijze tot stand kon komen. Daarom riep hij de
kroon op om zijn plannen te realiseren door middel van een staatsgreep551. Ook als zodanig
kwam het plan overeen met de ideeën van Franz Ferdinand. In de (vooralsnog geheime) plannen voor zijn troonsbestijging werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van
een militaire ingreep in Hongarije. Niet alleen kon de aartshertog zijn centralistisch ideaal in
Popovici`s plannen terug vinden, maar gelijkertijd zouden zij hem in staat stellen af te rekenen met zowel het dualistische systeem als met de Magyaarse elite.
Alleen zijn hervormingen konden – zo meende Popovici – de 'Slavisering' van de Monarchie
voorkomen. Zouden dezelfde hervormingen echter niet door Oostenrijk, maar in een democratisch Rusland doorgevoerd worden, dan – zo stelde hij – was de Monarchie verloren, want
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de Slavische volkeren zouden zich dan bij een democratisch, pan-Slavisch Rusland aansluiten.
Anderzijds, zo meende hij, zou realisering van zijn plan de aansluiting van Roemenië bij de
Monarchie tot gevolg hebben. Het zou zeker niet in Roemenië`s interesse zijn om de
Transsylvaanse Roemenen te annexeren, want dat zou de ondergang betekenen van de
Monarchie, Roemenië`s beschermer tegen het Russisch imperialisme. Het gevolg zou zijn dat
alle Roemenen in een zee van Russen zouden verdwijnen552.
Het voordeel van Popovici`s ideeën was, dat zij tegemoet kwamen aan de – overigens nog
grotendeels latente – nationale wensen van vrijwel alle premoderne volkeren en dat zij – met
een paar aanpassingen – niet onacceptabel zouden zijn voor een meerderheid van de AustroDuitsers. Met veel overredingskracht, aanpassingen, eventueel ondersteund door militairpolitioneel machtsvertoon, zouden misschien zelfs de Tsjechen en de Polen overtuigd kunnen
worden om een uitvoering ervan althans niet te saboteren. Door de uitvoerende macht een
afspiegeling te laten zijn van de etnische bevolkingssamenstelling, zouden centralistisch
staatkundige opvattingen met etnisch-nationalistisch federalisme verzoend kunnen worden en
dat was op zich al een sterk punt. Ook Popovici`s ideeën over de gevolgen van het verdwijnen
van de Monarchie voor Roemenië en door implicatie ook voor andere kleine Centraal- en
Oost-Europese volkeren, tonen een opmerkelijke overeenkomst met wat later realiteit zou
worden. Alles bij elkaar zouden Popovici`s plannen niet alleen interessant, maar met steun
van de Kroon, misschien zelfs uitvoerbaar zijn geweest, maar dan alléén indien zij zich
hadden beperkt tot Cisleithanië. Voor zowel de auteur als voor de aanhangers van zijn ideeën,
lag de essentie ervan echter in het feit dat hiermee een einde gemaakt kon worden aan de
duale staatsvorm, die zij als oorzaak zagen van alle problemen van de Monarchie. Voor de
Magyaren waren de plannen compleet en totaal onaanvaardbaar. Doorvoering door middel
van een staatsgreep, zou alleen mogelijk geweest zijn met zware militaire middelen en zou
door de overgrote meerderheid van de Hongaren gezien worden als buitenlandse agressie en
annexatie door een vreemde mogendheid. De Magyaren waren sterk en georganiseerd genoeg
om zich gewapenderhand tegen zo`n aanval te verweren. De gebeurtenissen van 1849 dreigden zich te herhalen, echter met het verschil dat de labiele Monarchie van het eerste decennium van de twintigste eeuw zich dergelijke escapades niet meer kon veroorloven. Burgeroorlog zou haar einde betekenen, of zou haar althans zodanig verzwakken dat haar einde op
korte termijn onvermijdelijk zou worden. De alliantie met Duitsland berustte op de suprematie
van Austro-Duitsers en Magyaren en het waren steeds die laatsten geweest, die zich als
trouwe bondgenoten van Duitsland hadden opgesteld. Zonder Magyaarse inbreng zou de Monarchie niet alleen een veel zwakkere, maar ook een veel minder betrouwbare bondgenoot
voor Duitsland zijn. Instandhouding van de Monarchie zou voor Duitsland geen prioriteit
meer hebben, integendeel, opsplitsing en annexatie zou grotere voordelen geven. In 1849 was
uitvoering van Popovici`s plannen misschien een oplossing geweest voor de perikelen van de
toenmalige Monarchie, in 1906 zou integrale uitvoering ervan zelfmoord zijn geweest.
Toch was het Großösterreich-voorstel de enige hervorming die rond 1910 een redelijke kans
leek te maken om gerealiseerd te worden. De opvolging door Franz Ferdinand leek een
kwestie van tijd. Zijn belangstelling voor de ideeën van Popovici waren bekend en de
denkbeelden van de aartshertog over een toekomstige Monarchie leken overeen leken te
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komen met die van Popovici. Een hervorming langs deze lijnen leek dan ook goede kans te
maken zo gauw de opvolging een voldongen feit was. Nu waren Franz Ferdinands ideeën
echter nogal wispelturig. Zeker was dat hij er uiterst conservatieve denkbeelden op na hield,
het duale systeem verafschuwde, de Magyaarse politieke elite haatte en in het leger de
belangrijkste garantie voor de bestendiging van de Monarchie zag. In de jaren 1890 ging zijn
voorkeur uit naar een federalisme met sterke aristocratische inbreng, naar het voorbeeld van
het Oktoberdiplom uit 1860. Later, rond 1903, ging zijn belangstelling uit naar een trialistische staatsvorm, waarbij de Kroaten, naast de Duitsers en Magyaren, gelijke rechten zouden
krijgen. Na een vermeend Kroatisch hoogverraad en de commotie die ontstond rond het
daarop volgend proces in Agram, distantieerde Franz Ferdinand zich van de Kroaten en van
het trialisme. In 1906 zou zijn voorkeur naar de Großösterreich-plannen zijn uitgegaan, maar
in het in 1910 opgestelde programma voor zijn troonsopvolging, is van die plannen niet zo
veel meer terug te vinden553. Beide plannen – daterend van respectievelijk 1910-`11 en van
1913`14 – tonen, in de woorden van John Boyer, een “uncanny resemblance for or ignorance
of parliamentary and formal party political mechanisms”554. Het lag in zijn bedoeling zijn
kroning in Boedapest uit te stellen en eerst algemeen kiesrecht in Hongarije in te voeren,
zeker niet uit democratische overwegingen, maar uitsluitend om op deze wijze de macht van
de Magyaarse elite te breken. Door een paritair samengestelde regering, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Hongaarse volkeren, zouden de rechten van alle nationaliteiten
gegarandeerd moeten worden. Vervolgens zouden de gezamenlijke banden tussen de beide
Rijksdelen versterkt worden. De beide parlementaire delegaties zouden samengevoegd
worden tot een parlementaire Rijksvertegenwoordiging, een Rijkskanselier zou een overkoepelende Rijksregering vormen en de tienjaarlijkse douaneonderhandelingen zouden
worden omgezet in een definitief verdrag. In Cisleithanië zou de positie van het Duits
geregeld en versterkt moeten worden, terwijl in de Kroonlanden een afbakening zou komen
langs taalgrenzen waarbij de deelgebieden enige nationale autonomie zouden krijgen555.
Ofschoon minder vergaand dan Popovici`s voorstellen, waren ook deze plannen totaal onacceptabel voor de Magyaarse elite en Franz Ferdinand hield er dan ook rekening mee dat ze
niet op legale wijze konden worden gerealiseerd. Indien noodzakelijk zouden de plannen
oktroyiert worden, een Schönbrunndeutsch eufemisme voor invoering door middel van een
staatsgreep, indien nodig zelfs met militaire middelen556.
Maar zou het ooit zover gekomen zijn? Allereerst wilde Franz Ferdinand de Monarchie veiligstellen en dat zou hij niet doen door een burgeroorlog te riskeren, noch door zich de vijandschap van de machtige Magyaarse elite op de hals te halen. De Kaisertreue – die door de
troonswisseling toch al verzwakt zou zijn – zou hij in Hongarije geheel en in Oostenrijk grotendeels verspelen door de invoering van een feitelijke militaire dictatuur. Een dictatuur, die
op den duur toch niet te handhaven zou zijn. Niet alleen was de aartshertog wispelturig, hij
was ook intelligent genoeg om de gevaren te zien die zijn plannen zouden oproepen. Bovendien lekten zijn voornemens al in 1912 uit en veroorzaakten in Hongarije een voorspelbare
storm van protest. Zonder verrassingseffect, zou de kans van slagen nog geringer worden.
Maar anderzijds, als er krachten waren die meenden dat de Monarchie alleen gered kon worden door het voeren van een uiterst riskante oorlog met Servië, Rusland en mogelijk met nog
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een aantal andere mogendheden, waarom zouden er dan niet evenzeer sterke krachten zijn die
het bestaan van het Rijk op het spel wilden zetten door burgeroorlog te riskeren?
De enige hervorming die na langdurige parlementaire onderhandelingen wel tot stand kwam,
had met federalisme of centralisme weinig te maken, maar had eventueel een uitgangspunt
kunnen worden voor democratische vernieuwingen. In januari 1907 werd door de regering
Max Vladimir Frhr. von Beck het curia-kiessysteem afgeschaft, waardoor het algemeen en
gelijk kiesrecht een feit werd. Het zou in de lijn der verwachting hebben gelegen dat nu, met
een duidelijke Slavischtalige meerderheid, een federale hervorming op parlementair initiatief,
of althans met parlementaire instemming zou worden gerealiseerd. Verder was er de hoop dat
nationale tegenstellingen naar de achtergrond gedrongen zouden worden door sociaal-economische kwesties en dat was dan ook een belangrijke reden voor de Kroon om met de kiesrechthervorming in te stemmen557.
Van geen van beide kwam ook maar iets terecht. Nationalistische partijen meenden dat
sociaal-economische problemen juist veroorzaakt werden door aantasting van, respectievelijk
door een gebrek aan, nationale rechten en wisten hun kiezers van hun gelijk te overtuigen. In
het bijzonder in Bohemen was van enige toenadering dan ook geen sprake. De twee Duitstalige massapartijen, de christen-socialen en de SDP, hadden gemeen dat zij niet nationalistisch en democratisch gezind waren. Beide stelden meer belang in sociale kwesties en
wilden meer parlementaire invloed op de regering en op de bureaucratie. Maar beide waren
ook elkaars tegenpool en bestreden elkaar op alle gebied, zelfs daar waar zij door gezamenlijk
optreden mogelijk succes hadden kunnen boeken. In plaats van nationalistische excessen te
bestrijden, werden zij er door meegesleept en moesten tegen wil en dank nationale thema`s
ondersteunen. In plaats van zich in te spannen de k.k.-bureaucratie onder parlementaire
controle te brengen, beperkten zij zich tot een koehandel om eigen cliënten een baan binnen
het ambtelijk apparaat te bezorgen. Ook de ministers die de partijen leverden toonden weinig
interesse om gezamenlijk parlementaire desiderata binnen de regering aan de orde te stellen.
Daarbij kwam dat de keizer zijn ministers bij voorkeur koos om hun middelmatigheid.
Uitmuntende ministers hielden het doorgaans niet lang uit, zij zouden de keizerlijke positie
kunnen aantasten558. Een verder punt is dat de aanhang van de beide grote massapartijen
geografisch beperkt was. De christen-socialen vonden hun aanhang bijna uitsluitend in NederOostenrijk en pas na hun fusie met de conservatief-klerikanen, ook in Tirool. De sociaaldemocraten waren behalve in Wenen en omstreken ook vertegenwoordigd in Bohemen, in
Triëst en in geringe mate in Galicië, maar hun Tsjechische tak splitste zich in 1911 af en
vormde een afzonderlijke partij.
In de kwestie centralisme versus federalisme waren partijen op grillige wijze verdeeld,
niettegenstaande een Slavischtalige meerderheid in het parlement. In het Duitse taalgebied
was de nieuwe combinatie van conservatief-klerikalen en christen-socialen, evenals een
minderheid van de Duits-nationalen, voorstander van een gematigd federalisme, een meerderheid van de Duits-nationalen, tezamen met de liberalen en de sociaal-democraten zag
weinig in een op de kroonlanden gebaseerd federalisme en wilden een centraal bestuurd Rijk.
De Tsjechische partijen, zelfs de – na 1911 afgesplitste – sociaal-democraten en de realisten
van Masaryk, waren vóór meer federale rechten voor de kroonlanden, maar mordicus tegen
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een federale deling van wat zij als Tsjechische landen beschouwden. Intern waren zij dus
unitair en extern federaal gezind. Het omgekeerde zag men bij de Sudetenduitse nationalisten:
die waren voor een unitair Rijk, maar wilden wel een federale opdeling van Bohemen. Ook de
Polen waren voorstanders van een federaal Rijk, zolang Galicië maar unitair en Pools bleef.
De Roethenen waren voorstanders van een etnisch-federalisme, maar zagen in een centralistisch bestuurd Rijk een minder kwaad dan in een autonome deelstaat Galicië onder Poolse
heerschappij. Maar in de Boekovina waren de Roethenen dan weer voor meer federale landsrechten. De Italianen waren centralisten wanneer het om de kustlanden (Dalmatië, Triëst en
Istrië) ging, maar wilden wel een federalistische deling in Tirool. De Slovenen en de Kroaten
uit Istrië wilden een etnisch-federalisme, maar de Kroaten uit Dalmatië waren dan weer
centralistisch. Uit al deze opportunistische en tegenstrijdige opvattingen, die door partijen
vaak met religieuze ijver werden verdedigd, kon onmogelijk een oplossing voor de problemen
van de Monarchie gedestilleerd worden. Alleen eigenbelang gold en voor gezamenlijke
belangen was altijd iemand anders verantwoordelijk. Misschien zou een hervorming op basis
van Renners Personalautonomie mogelijk geweest zijn, maar alleen de Kroon zou zo`n vernieuwing kunnen doorvoeren. De Kroon was echter gefixeerd op de eigen machtspositie en
meende dat die het best gediend was door partijen tegen elkaar uit te spelen en liet alles dus
liever zoals het was.
Ideeën voor fundamentele hervormingen van de Monarchie waren er voldoende. Van uiterst
links tot uiterst rechts werd over de toekomst van het Rijk nagedacht, maar aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog maakte geen van die plannen of ideeën ook maar enige kans op
uitvoering. Zelfs de plannen van de troonopvolger leken, na het bekend worden ervan, nauwelijks nog kans te maken. Vanzelfsprekend was het niet uitgesloten dat in de toekomst een
bestaand, of mogelijk een geheel nieuw voorstel, met succes gerealiseerd zou worden, maar in
1914 bestond daarvoor geen enkele aanwijzing. Ingrijpende hervormingen werden steeds
moeilijker te realiseren naar mate de tijd voortschreed en de risico`s ervan waren aanzienlijk,
maar als de Monarchie bleef doormodderen op de ingeslagen weg, zou haar instabiliteit alleen
maar toenemen.
* Hongarije: een schijn van rust en stabiliteit.
In vergelijking met de toenemende wanorde en feitelijke onbestuurbaarheid van de Westelijke Rijkshelft, leek het Hongaarse politieke landschap aan de vooravond van de eeuwwisseling een oase van rust. De conservatief-liberale partij (Szabadelvüpárt), eerst onder
eerste minister Kálmán Tisza (1875-`90) en sinds 1903 onder zijn zoon István, hield er de
touwtjes strak in de hand, mede dankzij gemanipuleerde verkiezingen. Haar oppositionele
tegenstanders van de nationaal-liberale onafhankelijkheidspartij (PI) waren doordoor van
directe regeringsdeelname uitgesloten559.
Tegenover een democratisch tekort stond echter een stabiele regering, die een sterke positie
kon innemen tegenover zowel de vorst als de Cisleithaanse regering. Toch was er feitelijk
geen sprake van een eenpartijstaat. Er was eerder sprake van een losse club van afgevaardigden dan van een georganiseerde partij en defectie van vaak grote groepen van afgevaardigden, die een eigen club vormden of overliepen naar de oppostitie, maakten een
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voortdurend overleg en schipperen binnen de eigen fractie, zowel als met andere
afgevaardigden noodzakelijk. De oppositie kon haar wil bij gelegenheid doordrijven door met
obstructie en filibustering de regeringspartij tot overleg te dwingen. Minderheidspartijen, van
Roemenen, Serviërs of Slowaken legden weinig gewicht in de schaal en de oppositie bestond
dus in hoofdzaak uit Magyaarse partijen. De nationaal-radicale onafhankelijkheidspartij
vormde meestal een alliantie met de Partij van `48, die zich zag als erfgenaam van Kossuths
gedachtegoed, dezelfde die in 1848 de republiek had uitgeroepen en alle banden met het Huis
Habsburg en zijn overige landen had verbroken. Haar aanhangers waren tegenstanders van het
duale systeem en eisten het verbreken van alle banden met Oostenrijk, maar niet die met het
huis Habsburg. Het verbreken van alle banden was voor een meerderheid in de onafhankelijkheidspartij niet aan de orde. De gezamenlijke status van grote mogendheid wilde men niet
opgeven. Daarvoor was de positie van de Magyaren in Hongarije te precair, het gevaar dat
vreemde mogendheden het land zouden opdelen te reëel en de angst om door een zee van
Slavische volkeren overspoeld te worden te groot560. Men wilde wel meer onafhankelijkheid,
maar onduidelijk was waarvan (of van wie) men precies onafhankelijk wilde zijn.
Onafhankelijkheid als die van 1848 kwam niet in aanmerking, dat zou te gevaarlijk zijn,
hoewel, met een Rusland "festgenagelt im fernen Osten" en later zelfs verslagen door Japan,
leek althans van die zijde voor het moment weinig gevaar te duchten in de eerste jaren van de
nieuwe eeuw.
Voor een onafhankelijke buitenlandse politiek was weinig reden. De buitenlandse politiek van
de Monarchie werd goeddeels door Magyaren bepaald en geleid en de doelstellingen van die
politiek waren vrijwel identiek aan wat de Magyaarse elite als haar belang zag. Een 'onafhankelijk' buitenlands beleid zou hetzelfde beogen, maar de macht missen om diezelfde doelen
ook te realiseren. Men kon kritiek hebben op de economische politiek, wijzen op het ontbreken van een nationale consumptiegoederenindustrie, de invoer van Oostenrijks kapitaal veroordelen en de onafhankelijkheidspartij zou de Hongaarse markt dan ook graag willen afschermen voor Oostenrijkse goederen en diensten, maar dan wel zonder dat dit gevolgen zou
hebben voor de export van Hongaarse producten naar Oostenrijk561. Geen weldenkend mens
zou zich keren tegen het principe van de duale economische en financiële overeenkomsten
met Oostenrijk, maar een populistisch radicaal nationalisme leek niet altijd weldenkend562.
De Nationale Handelsvereniging en de al even Nationale Vereniging van Industriëlen, die
vooral kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigden, pleitten voor protectie
tegen Oostenrijkse concurrentie en meenden dat de export van Hongaarse landbouwproducten
naar Oostenrijk hun zaak niet was. In 1902 nam de algemene vergadering van Hongaarse
Kamers van Koophandel zelfs een resolutie aan waarin gesteld werd dat de beëindiging van
de douane-unie met Oostenrijk een voorwaarde zou zijn voor de welvaart van het land. Het
was dit soort middenklasse radicalisme dat in de onafhankelijkheidspartij zijn politieke uiting
vond563. In werkelijkheid zou Hongarije zijn producten zonder die unie niet op de Europese
markt kunnen afzetten, want het Europese prijsniveau lag veel lager. Daarbij was Hongarije`s
politieke invloed op de Monarchie als geheel veel groter dan op grond van bevolkingsaantal
en economische activiteit verwacht mocht worden. In 1905 kenschetste Louis Eisenmann de
verhouding tussen de beide Rijksdelen als volgt:
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"L`équation de la communauté (…) doit s`écrire: parité de droits; deux tiers des charges pour
l`Autriche, trois quarts de l`influence pour la Hongrie564".
Volledige economische 'onafhankelijkheid' en een 'onafhankelijke' buitenlandse politiek,
waren dan ook programmapunten van vooral retorisch belang, geen regering zou verantwoordelijk willen zijn voor de consequenties ervan. De positie van de koning en zijn invloed
op de politieke besluitvorming stond, merkwaardig genoeg, niet serieus ter discussie; de
partijprogramma`s blaakten van dynastieke trouw. De onafhankelijkheidspartij, die haar
aanhang vooral zocht onder niet-kiesgerechtigde Magyaren, stond positief ten opzichte van
algemeen kiesrecht en een deel van haar aanhang zag in Zwitserland een voorbeeld voor
Hongarije. De parlementaire vertegenwoordiging van de partij was daardoor gering en
groeide pas door overlopers uit de liberale fracties. Die laatsten waren echter minder
geporteerd voor uitbreiding van het kiesrecht. Voor de nationalistische Partij van 1848 was
verdere democratisering uitgesloten: Magyaarse suprematie viel niet in overeenstemming te
brengen met gelijke rechten voor minderheden.
En dan was er het leger. Ondanks de vrij algemene erkenning dat alleen een leger tezamen
met Oostenrijk sterk genoeg zou zijn om de Magyaarse positie en het Magyaarse karakter van
de staat met enig succes te verdedigen tegen pan-Slavisten, Russen en Roemeens of Servisch
irredentisme, was de onafhankelijkheidspartij voorstandster van een afzonderlijk Hongaars
leger dat naast een Oostenrijks zou opereren. Maar omdat dit ongetwijfeld een stap te ver zou
zijn voor de Monarchie, beperkte men zich tot de taal van het leger. Het ging om de taal
waarin de commando`s gegeven werden aan de in Hongarije gerekruteerde eenheden: die
Kommandosprache. Die eis leek eerder symbolische waarde te hebben, maar er zat meer
achter.
De meeste regimenten van het k.u.k.-leger waren meertalig. Slechts 142 eenheden hadden één
enkele officiële Regimentssprache, 163 waren tweetalig, 24 hadden drie officiële talen, maar
in werkelijkheid werden in sommige regimenten zelfs vier of vijf verschillende talen
gebruikt565. De coördinatie en bevelvoering door officieren werd daardoor al sterk bemoeilijkt
en het zal duidelijk zijn dat de legerleiding althans één enkele commandotaal eiste, zodat iedere officier het bevel kon voeren in elk regiment, ook zonder de specifieke talen van zijn
eenheid machtig te zijn. De legerleiding werd daarin krachtig door de vorst gesteund. Invoering van een tweede bevelstaal stond voor Franz Joseph niet ter discussie.
Maar de taalkwestie binnen het leger ging dieper, want ook de Hongaarse regimenten waren
meertalig. Er waren Slowaakstalige regimenten en Roemeenstalige, Duits-Slowaakstalige en
Duits-Roemeenstalige, terwijl Magyaarse eenheden ook vaak onderafdelingen hadden waar
ook een of meer van de minderheidstalen gesproken werd. Mede daardoor kon het leger geen
rol spelen als école de la nation en geen factor vormen bij de assimilatie van minderheden. De
meeste Magyaarse partijen wilden dat zowel de bevelstaal als de omgangstaal
(Regimentssprache) voor alle in Hongarije gerekruteerde eenheden uitsluitend Magyaars zou
zijn. De taal van het leger was daardoor een zaak die geen van de Hongaarse partijen
onberoerd liet.
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Wie waren nu de aanhangers van de onafhankelijkheidspartij en haar radicaal-nationale bondgenoot? Al sedert de jaren 1870 waren de Hongaarse bureaucratie en de conservatief-liberale
partij nauw verbonden met de lagere adel. Zoals eerder uiteengezet kwamen grote aantallen
kleine en middelgrote landbouwbedrijven, waarvan vele aan de dzsentri (= gentry) behoorden,
in moeilijkheden tijdens de landbouwcrisis en werden opgekocht door het grootgrondbezit.
Alleen de beste bedrijven, die zich bovendien snel en efficiënt aan de markt konden aanpassen, bleven zelfstandig en bloeiden, de overige verdwenen. Van de landloos geworden
lagere adel hadden velen een niche gevonden in de bureaucratie en in het landsbestuur,
sectoren die als gevolg van de Ausgleich sterk waren uitgebreid. De dzsentri vormde dan ook
de bestuurselite bij uitstek, vooral sedert 1875, toen de conservatief-liberale partij van Kálmán
Tisza aan de macht kwam, die zich sterk met deze lagere adel identificeerde. Zowel de omvang als de politieke invloed van de dzsentri was aanzienlijk: naar schatting behoorde 4½ à
5% van de bevolking tot deze stand van oorspronkelijk herenboeren. Kiesrecht had circa 6,3%
van de bevolking, maar alle mannelijke leden van de dzsentri waren stemgerechtigd. Velen
waren dat omdat zij aan de vereisten van bezit en opleiding voldeden, maar ook degenen die
niet aan die eisen beantwoordden hadden kiesrecht omdat zij afstamden van families die al
voor 1848 kiesrecht hadden en dat recht bleef ook nadien van kracht. De leden van de dzsentri
zagen zichzelf als de ziel van de natie, zij waren kiezer zowel als gekozene en de rest was
entourage. Het waren hun opvattingen en levensstijl die als nationale maatstaf golden, niet
alleen voor henzelf maar ook voor de bourgeoisie en ieder die daartoe wilde behoren.
Staat en bureaucratie absorbeerden via de partijmachine naar schatting 40.000 à 50.000 leden
van de landloos geworden adel, alleen al gedurende de eerste twintig jaar na 1867, terwijl
additioneel een groot aantal emplooi vond in magistratuur, advocatuur, journalistiek en andere
vrije beroepen, of in de academische wereld. Maar een minstens zo groot aantal bleef buiten
de vetpotten van de partij bij gebrek aan opleiding, intelligentie, doorzettingsvermogen, of
eenvoudig omdat het landsbestuur hun grote aantallen, vooral in de jaren na 1885, niet meer
kon absorberen. Het ambtelijk apparaat groeide niettemin van 16.000 in 1866, naar 61.000 in
1890 en tenslotte tot 120.000 in 1910.
Het adellijke ethos sloot een dienstbetrekking in handel of industrie vrijwel uit en het resultaat
was een groeiend en gefrustreerd adellijk proletariaat, repectievelijk een groep lieden, die op
grond van hun afstamming meenden meer te moeten krijgen dan zij in feite verdienden. Daar
kwam bij dat door de assimilatiepolitiek ook grote aantallen gemagyariseerden uit de minderheden aanspraak maakten op overheidsfuncties en die politiek was juist zo succesvol omdat
die aanspraken veelal gehonoreerd werden. Toen bleek dat de partijmachine van de liberalen
niet voor voldoende emplooi in het ambtelijke apparaat kon zorgen, keerde een deel van de
dzsentri zich af van deze partij en zocht zijn toevlucht bij de meest radicale oppositie, namelijk bij de Partij van `48, of bij de onafhankelijkheidspartij. De Partij van `48, aanvankelijk
minuscuul van omvang, groeide vooral in de jaren 1880 en `90 door de toevloed van malcontenten, die het gevolg was van de landbouwcrisis. In het parlement verkondigde zij op luider
toon haar ongenoegen over de in de Ausgleich verankerde banden met Oostenrijk en de, in
haar ogen, schijnonafhankelijkheid van Hongarije566. Een gezamenlijk optreden met de
minder felle onafhankelijkheidspartij vlakte haar politieke stellingname iets af, maar niet haar
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politieke programma. Beide partijen hadden radicale en populistische trekken en werden
vergaarbakken voor ontevreden en gefrustreerde kiezers, hoewel in het bijzonder de
onafhankelijkheidspartij ook aanhangers trok uit de kringen van aristocratie, (nog) gegoede
landadel en van andere, meestal calvinistische Magyaarse eigenaren van boerenbedrijven uit
Transsylvanië en van sommige Duitsers, joden en andere minderheden. Hun houding ten
aanzien van de verdragen met Oostenrijk was echter veel gematigder, zij streefden een
herziening van die overeenkomsten na, niet de afschaffing ervan.
Het afschaffen of amenderen van de douane-unie zou, naar de mening van de meest radicalen,
de voorwaarden scheppen voor economische bloei, en een onafhankelijk Hongarije kon
vanzelfsprekend alleen verdedigd worden door een nationaal Hongaars leger, waarin de
officiersrangen vervuld werden door het werkloze deel van de dzsentri. Zo kon een Hongaarse
Junkerklasse ontstaan, naar Pruisisch voorbeeld. Hoe dat alles in z`n werk zou gaan werd niet
nader verklaard en bij het verder najagen van dit ideaal werd de realiteit soms volledig uit het
oog verloren en ingeruild voor een heroïsche Magyaarse droomwereld567.
Zo citeert Andrew Janos uit een in 1902 verschenen boek van een nationalistisch kamerlid en
journalist, Pál Hoitsy. Volgens Hoitsy was Hongarije destijds al sterk genoeg om zich tegen
buitenlandse inmenging te verdedigen, maar nog niet sterk genoeg om de zijns inziens noodzakelijke veroveringstochten te beginnen. Maar dat zou snel veranderen, want op korte termijn zou Hongarije Bosnië-Herzegovina en Dalmatië annexeren, evenals een aantal landstreken die ooit tot Hongarije behoord zouden hebben. Nadat het op deze wijze de sterkste
mogendheid in Zuid-Oost Europa was geworden, zou Hongarije desgewenst Servië kunnen
annexeren, maar in ieder geval zou Bulgarije veroverd moeten worden. Binnen één generatie
zou in Sofia op straat Magyaars gesproken worden. Ook Roemenië zou bij Hongarije gevoegd
moeten worden, want het Roemeense volk bezat nu eenmaal niet de kwaliteiten die nodig
waren voor een onafhankelijke staat. Al deze veroveringen zouden Hongarije een afzetmarkt
verschaffen voor een nog op grote schaal te ontwikkelen industrie. Vanzelfsprekend zouden
voor dit alles grote hoeveelheden militair en administratief personeel nodig zijn en het was
duidelijk waar die vandaan zouden komen. De niet-geïntegreerde dzsentri drop-out kon uit dit
proza hoop en trots putten en er een leidraad in vinden voor een gedroomde rozige toekomst.
Maar behalve de dzsentri bestond de Hongaarse elite uit nog twee groeperingen: de aristocratie en de bourgeoisie. Daarnaast woonde het grootste deel van de bevolking op het platteland
in vaak bittere armoede, terwijl industriearbeiders niet meer dan 10% van het totaal uitmaakten. Niet alle aristocraten waren grootgrondbezitters en niet alle grootgrondbezitters waren
magnaten, maar de aristocratie was wel de spreekbuis van de grote agrarische latifundia. Hun
conservatieve partij was lange tijd een coalitiepartner van de liberalen, hoewel hun belangen
niet altijd parallel liepen en de reactionaire opvattingen van de magnaten vaak in conflict
kwamen met liberale beginselen. De dynastieke trouw van de aristocratie stond echter boven
verdenking en de conservatieve partij was een steunpilaar van de constitutie en de Ausgleich
en dat was de essentie van de samenwerking. Door hun grote rijkdom konden de aristocraten
zich een enigszins wispelturig gedrag veroorloven en hun steun aan de liberale partij en de
regering kon van de ene dag op de andere omslaan in oppositie. Van een echte conservatieve
partij was overigens maar korte tijd sprake, tussen 1875 en `84. Daarna vormden de conser-
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vatieven groepen binnen andere partijen of clubs, waarbij zij de liberalen meestal steunden in
constitutionele zaken, maar daarvoor wel bij sociale en economische kwesties beloond wilden
worden. Zo verkregen zij concessies van de antiklerikale liberalen in zaken die de kerk betroffen en konden zij hoge invoerrechten op landbouwproducten bedingen. Terwijl de liberale
dzsentri de industrie welgezind was uit nationale en economische overwegingen, zag de conservatieve adel er een sociaal gevaar in voor het maatschappelijke evenwicht en vreesde hij de
ontwrichtende sociale gevolgen. In 1902 vatte Sándor Károly die opvatting als volgt samen:
"Wat goed is voor de landbouw is goed voor het land. Alle maatregelen moeten naar deze
maatstaf beoordeeld worden, want driekwart van onze bevolking is voor haar inkomen afhankelijk van agrarische productie. Voor zover de industrie de belangen van de landbouwsector
dient, verdient zij bevorderd te worden, wanneer zij nadelig is voor die belangen dient zij te
verdwijnen"568.
Over één economische aangelegenheid waren beide partijen het echter roerend eens, namelijk
dat de enige mogelijkheid om voldoende kapitaal te genereren in een land als Hongarije, zou
zijn om de lonen in de agrarische sector zo laag mogelijk te houden569. Landarbeiders en
keuterboeren werden zwaar belast terwijl hun loon kunstmatig laag gehouden werd.
Landarbeiders waren ook uitdrukkelijk uitgesloten van de sociale wetgeving, die rond 1900
geïntroduceerd werd als wapen tegen de groei van de sociaal-democratie. Sociaal-democraten
waren nauwelijks geïnteresseerd in het revolutionaire potentieel van een achterlijk
plattelandsproletariaat, dat daarbij ook bijzonder moeilijk te mobiliseren was. Bovendien
waren tegenmaatregelen van landeigenaren, werkgevers en gendarmerie op het platteland veel
effectiever dan in de stad. Nog in 1890 vond een aristocratisch parlementslid dat de
landarbeider gunstig afstak in vergelijking tot de industriearbeider:
"Hij organiseert geen protestvergaderingen. Hij zingt niet de Internationale. Hij werkt wanneer hij werk heeft en als hij geen werk heeft, zoekt hij tot hij iets gevonden heeft. Als hij
geen werk vindt eet hij niet, maar hij klaagt niet. Niemand in dit land is eerlijker en geduldiger dan de landarbeider"570.
Maar ook het platteland veranderde door modernisering en industrialisatie. Tussen 1870 en
1900 liep in het hele land het analfabetisme terug van bijna tweederde tot iets minder dan de
helft, terwijl in dezelfde periode de lengte van het spoorwegnet groeide van 2700 tot bijna
17.000 km.. Agrarische landsdelen werden zo uit hun isolement verlost. Het gevolg was een
sociale bewustwording van de plattelandsbevolking in althans de meest ontwikkelde streken,
vooral in West-Hongarije, in het gebied tussen Donau en Theiss en de graafschappen die onmiddellijk ten Zuidoosten daarvan lagen. Hier was analfabetisme relatief laag, de infrastructuur ontwikkeld, terwijl het loonniveau hoger lag. Elders leefde het grootste deel van het
agrarische proletariaat nog in een staat van semi-horigheid op de grote latifundia. Daar heerste
weliswaar armoede, maar de bevolking had wel een beperkte mate van zekerheid en
geborgenheid binnen traditionele structuren. Arbeiders in de meer ontwikkelde landbouwstreken hadden een iets hoger inkomen, maar misten die zekerheid en geborgenheid. Zij
vormden een vrije arbeidsreserve, die beter werd betaald, maar die verder overgeleverd was
aan conjuncturele en seizoensschommelingen. Soms vonden zij werk in infrastructurele
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projecten, maar wanneer die stillagen en er ook bij de boeren geen emplooi gevonden werd,
viel alle inkomen weg. In de jaren 1890 vonden hier op uitgebreide schaal stakingen,
opstootjes, demonstraties en rellen plaats, die vaak met geweld door de gendarmerie werden
gebroken of onderdrukt571. In het daarop volgende decennium slaagde men erin om twee
agrarische afgevaardigden naar het parlement te sturen. Het ging hier om gebieden die
vrijwel uitsluitend door Magyaren werden bewoond, zodat de problemen zuiver sociaaleconomisch waren en geen gevaar opleverden voor het Magyaarse karakter van de staat
Buiten de traditionele burgerij in de kleine steden van Noord-Hongarije en Siebenburgen, die
vrijwel geheel Duitstalig was, bestond de moderne bourgeoisie grotendeels uit de
gemagyariseerde joden van Boedapest. De duidelijke aversie van de dzsentri tegen economische activiteiten en de praktische afwezigheid van een autochtone bourgeoisie, zette de
deur wijd open voor een toevloed van joden uit de omringende gebieden. Binnen een paar
decennia moderniseerden zij de achtergebleven Hongaarse economie en creëerden zij een snel
groeiende industrie en moderne financiële en handelsondernemingen572. In een tijd van
pogroms in Rusland en Russisch Polen, in Roemenië en van groeiend antisemitisme in
Frankrijk, Duitsland en in Cisleithië, werden joden in Hongarije redelijk goed ontvangen en
werden zij in staat gesteld zich als volwaardige burgers te vestigen. Hun positie was in
belangrijke mate te danken aan de conservatief-liberale partij, die hen niet alleen economisch
de vrije hand liet, maar die joden ook dezelfde culturele en religieuze rechten verleende als
katholieken en calvinisten. Voorwaarde voor deze snelle emancipatie was assimilatie, die
echter voor veel joden een bevrijding betekende uit een benauwende getto-cultuur en daarom
met graagte werd geaccepteerd. Terwijl Oostenrijkse joden veelal kosmopoliet waren en zich
thuis voelden in de veelvolkerenstaat, maar zich zelden als Austro-Duitse, Tsjechische of
Poolse nationalisten manifesteerden, identificeerden de meeste Hongaarse joden zich veel
meer met hun nieuwe Magyaarse vaderland en waren niet zelden nationalistisch ingesteld. Op
het platteland waren joodse handelaren, artsen of advocaten vaak de enige Magyaren. In
Slowaakse of Roemeense dorpen, vormden zij een nucleus voor assimilatie en waren er de
steunplaren van het koninklijk gezag. Anders dan in Wenen beschouwde de Magyaarse
politieke elite antisemitisme nog lang als achterlijk, een product van slechte smaak en volstrekt onverenigbaar met het liberalisme. Aan de andere oever van de Leitha werd daarom
smalend gesproken over de "Judeo-magyaren" uit "Judapest". Na 1900 gaven veel joden hun
religie op of werden Christen, terwijl huwelijken met niet-joden, en soms zelfs met de adel,
van beide zijden steeds meer geaccepteerd werden. De magyarisering van de joodse
immigranten was zonder twijfel het meesterstuk van de Hongaarse assimilatiepolitiek.
Terwijl in het hele land joden niet veel meer dan 5% van de bevolking uitmaakten, was bijna
een kwart van Boedapests inwoners joods. Joden vormden daar de helft van het electoraat en
dat maakte de hoofdstad – tezamen met de rotten boroughs – tot de machtsbasis van de liberale partij. Het was onvermijdelijk dat joden ook binnen die partij en in de staats- en gemeentebureaucratie een positie gingen innemen. Datzelfde gold in nog sterker mate voor geassimileerden uit de minderheden. Zij hadden niet alleen hun opleiding aan de Magyaarse assimilatiepolitiek te danken, maar gingen er tevens van uit dat staat, partij, of bureaucratie na voltooing van die opleiding voor werk zouden zorgen. De consequentie was echter dat het aan-
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deel van de dzsentri in deze sectoren terugliep, juist op het moment dat veel boerenbedrijven
door het grootgrondbezit werden opgekocht en grote groepen verarmde, landloze adel naar de
stad trokken in de verwachting daar emplooi te vinden in het ambtelijk apparaat 573. Dat
verklaart niet alleen de groei van de populistische partijen, maar voor een deel ook het nu
opkomend antisemitisme van hun aanhang574.
* De Hongaarse troebelen.
De Hongaarse politieke rust vond in 1904 een voorlopig einde. In september 1903 werd het
parlement een wetsvoorstel voorgelegd, dat het aantal rekruten met twintig procent moest
verhogen. De oppositie keerde zich tegen dit voorstel met filibuster-praktijken, die door de
regering Tisza met vergelijkbare onparlementaire trucs werden beantwoord. Het parlement
veranderde tijdens de eerstvolgende zitting daarop letterlijk in een slagveld. Gedurende de
volgende maanden liepen liberale afgevaardigden in groten getale over naar de radicale en
populistische oppositie, waardoor de partij haar hegemoniale positie verloor en dat vormde
het begin van een constitutionele crisis van ongekende omvang. Op 3 januari 1905 werd het
parlement ontbonden en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Het grote aantal
overlopers uit de liberale partij was mede oorzaak van het feit dat de gebruikelijke electorale
corruptiepraktijken dit keer niet het gewenste effect hadden. De onafhankelijkheidspartij met
haar gebruikelijke coalitiegenoten, nu versterkt met een grote groep afgescheiden liberalen, en
bijna alle aristocraten kreeg een duidelijke meerderheid in het nieuwe parlement. Franz
Joseph weigerde hen echter als regeringspartij te aanvaarden, zolang zij de eis ten aanzien van
de Kommandosprache niet lieten vallen. Aanvankelijk bleef Tisza aan als premier, maar korte
tijd later benoemde de koning Géza Fejérváry met als minister van binnenlandse zaken József
Kristóffy, die verondersteld werd orde op zaken te stellen. Terwijl de winnaars van de
verkiezingen machteloos toekeken, kwam Kristóffy met een voorstel tot invoering van
algemeen kiesrecht. Dat voorstel kan niet geheel los gezien worden van de revolutionaire
situatie in Rusland van dat moment – de Revolutie van 1905 was daar in volle gang – maar
een direct gevolg zou zijn dat de populistische en radicaal nationale meerderheid – evenals de
conservatieve liberalen – uitgeschakeld zouden worden als grootste machtsfactor en de
Magyaarse politieke elite de macht zou moeten delen, niet alleen met arbeiders en boerenknechten, maar ook met de nationale minderheden, die 45% van de bevolking uitmaakten.
Het voorstel was onacceptabel voor vrijwel de gehele Magyaarse elite, omdat het de
Magyaarse dominantie teniet zou doen, maar ook omdat men het 'rode gevaar' vreesde met
anarchie en landhervorming en omdat het van Hongarije een nationaliteitenstaat zou maken
naar Oostenrijks voorbeeld575. Zelfs de conservatieve magnaten steunden de nieuwe
meerderheid en terwijl zij, zowel als de conservatieve liberalen, als vanzelfsprekend tegen
iedere verruiming van het kiesrecht waren, liet nu ook de onafhankelijkheidspartij haar eis
voor algemeen kiesrecht vallen om de coalitie intact te houden. De regering zag zich dan ook
geconfronteerd met de tegenstand van bijna het gehele parlement, alleen de sociaaldemocraten steunden de regering, maar die waren niet parlementair vertegenwoordigd. Maar
dat parlement kon, voor het moment, weinig meer dan passieve tegenstand bieden en zag zich
genoodzaakt zijn eisen ten aanzien van legerhervorming en douanerechten af te zwakken. De
onafhankelijkheidspartij werd door een dodelijke omarming van haar coalitiegenoten, van
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reactionaire magnaten, conservatieve liberalen, antisemitische klerikalen, republikeinen en
romantische nationalisten gedwongen haar radicalisme te laten varen, waardoor zij als
vernieuwende politieke factor feitelijk werd uitgeschakeld576. Anderzijds realiseerden de
Kroon en haar regering zich dat zulke ingrijpende constitutionele hervormingen voorlopig niet
zonder steun van de machtige Magyaarse elite doorgevoerd konden worden, temeer daar ook
de locale overheden de legitimiteit van de niet-parlementaire regering in twijfel trokken en
passieve weerstand boden. Voor het moment echter leek een verenigde Magyaarse natie zich
te keren tegen de schijnbaar vooruitstrevende voorstellen van haar vorst. Franz Joseph leek
zich in een zelfde positie te bevinden als zijn voorganger Joseph II, zo`n 120 jaar eerder.
De patstelling kon volgens Kristóffy alleen doorbroken worden door een staatsgreep, gevolgd
door een periode van uitzonderingstoestand. In de voorafgaande periode had de regering de
politieke rechten en de persvrijheid al ingeperkt, een net van informanten opgezet, de
gendarmerie uitgebreide bevoegdheden verleend en de salarissen van locale ambtenaren
gesuspendeerd. Nu werd het tijd om spijkers met koppen te slaan en op 19 februari 1906 werd
het parlement bezet door een Hungaro-Roemeense Honvédeenheid en daarop ontbonden.
Op typisch Habsburgse wijze echter, werd de machtsgreep niet gevolgd door het afkondigen
van algemeen kiesrecht, maar door onderhandelingen, en de constitutionele crisis resulteerde
na meer dan twee jaar in een compromis577. In die overeenkomst tussen de parlementaire
meerderheid en de koning werd gestipuleerd dat de eisen over de Kommandosprache en
andere constitutionele zaken werden opgeschort tot na een herziening van de kieswet, die zou
moeten uitmonden in algemeen kiesrecht. De Kroon kwam ondertussen enigszins aan de
Hongaarse eisen tegemoet, door de toezegging slechts Hongaarse officieren te benoemen in
Hongaarse regimenten. De uitwerking zou zaak van de Hongaarse regering zijn. In feite
betekende dit een capitulatie van de populistische, nationalistische, radicale en conservatieve
meerderheid. Algemeen kiesrecht was voor een meerderheid van haar afgevaardigden een
anathema en het verhinderen daarvan was veel belangrijker dan de commandotaal van de
strijdkrachten. Die schikking werd echter voorlopig geheim gehouden en pas gepubliceerd in
1909. Het gevolg was dat de onafhankelijkheidspartij en haar coalitiegenoten een
overwinning leken te hebben behaald. Het electoraat verschafte hen, bij de verkiezingen van
1906, de absolute meerderheid in het parlement met 254 van de 412 zetels578.
Ondanks die overwinning en in tegenstelling tot wat gebruikelijk was sedert 1867, benoemde
Franz Joseph een eigen kandidaten voor de post van eerste-minister. Maar deze Sándor
Wekerle, zowel als de minister van buitenlandse zaken, Gyula Andrássy, was eveneens
tegenstanders van kiesrechtuitbreiding en samen wisten zij, in 1908, de koning ervan te
overtuigen dat algemeen kiesrecht een desastreus effect zou hebben op de stabiliteit van
Hongarije en daarmee de gehele Monarchie in gevaar zou brengen. Nu het gevaar geweken
was en de plannen van de onafhankelijkheidspartij in de ijskast bleven staan, viel de coalitie
uiteen. De onafhankelijkheidspartij splitste zich in verschillende facties, terwijl István Tisza
een comeback voorbereidde. Zijn nieuwe partij, de Nationale Partij voor de Arbeid
(Munkapárt) behaalde bij de verkiezing van juni 1910 258 van de 413 zetels, de
onafhankelijkheidspartij, verdeeld in drie facties, kwam niet verder dan 107 afgevaardigden.
De oude liberale partij, onder een nieuwe naam, had opnieuw de positie die zij zes jaar eerder
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ook had, maar de tussenliggende periode had de macht van de Magyaarse elite wel aangetast.
Sociaal-democraten, radicalen (zo bijvoorbeeld Michael Károly en Oscar Jaszy), agrarische
organisaties en politiek bewuste leden van de minderheden, begonnen zich sterker te roeren
en stelden eisen voor meer democratie, waaraan de politieke elite vooralsnog niet aan
tegemoet wenste te komen. De verkiezingen van 1910 waren de laatste tijdens de Monarchie
en Tisza bleef – tot 1917 - Hongarije`s sterke man, eerst als parlementsvoorzitter en sinds
1913 als premier.
Terwijl overal elders in Europa de eis voor algemeen kiesrecht vanuit de lagere en middengroepen kwam, was die druk in Hongarije vóór 1908 vrijwel afwezig en daarna – ondanks
enige arbeidsonrust – nog betrekkelijk gering, maar duidelijk groeiend. Alleen de kleine, niet
parlementair vertegenwoordigde, sociaal-democratische partij was onverdeeld voorstandster,
tezamen met kleine groepen vrijmetselaars, radicalen en een meerderheid van de politiek
bewuste niet-Magyaarse (en niet-gemagyariseerde) intelligentsia. In Hongarije kwam de eis
voor algemeen kiesrecht, merkwaardig genoeg, van de Kroon. Een Kroon, die zich veel meer
met de feodale aristocratie identificeerde, dan met democraten, laat staan met uitgesproken
proletarische bevolkingssegmenten. Er werd op gespeculeerd dat de minderheden en de lagere
klasse uit dankbaarheid voor deze (ongevraagde) interventie langdurig blijk zouden geven van
dynastieke en constitutionele trouw. Maar die speculatie was nergens op gebaseerd en uiterst
ongewis. Het modern ogende plan voor algemeen kiesrecht, kwam beslist niet voort uit een
progressieve, democratische instelling van de koning en zijn regering. Het was eerder
cynische machtspolitiek, erger nog: het was een gok. Het toonde aan hoe de Kroon zich in
bochten moest wringen om de stabiliteit van de staat en haar eigen machtspositie te
handhaven.
Voor een oplossing van de latente, maar niettemin dreigende problemen van Hongarije, was
het in 1910 misschien nog te vroeg, hoewel de Magyaarse machthebbers wel erg weinig souplesse aan de dag legden. De nationale minderheden vormden nog geen groot probleem. De
assimilatiepolitiek was redelijk succesvol: een belangrijk deel van de intelligentsia werd
gemagyariseerd en van lager opgeleiden, degenen die konden lezen en schrijven, verdween
een aanzienlijk aantal naar Amerika of elders. Het ontbrak de minderheden aan leiders, hun
partijen werkten niet samen en vooral: zij boden geen werkelijk alternatief. Slowaken waren
niemands irridenten, Roemenië was te afhankelijk van de Dubbelmonarchie om een actieve
politiek ten aanzien van zijn Habsburgse taalgenoten te voeren en vormde door zijn armoede
en achterlijkheid geen aantrekkelijk alternatief. Alleen Servië bedreef, na 1905, een actieve
politiek ten aanzien van de Hongaarse Serviërs, maar die waren gering in aantal en Kroaten
voelden zich veel minder aangesproken door Servische initiatieven. Industriearbeiders
begonnen zich wel te organiseren, maar waren met 10% van de bevolking nog te gering in
aantal en te zwak om hun eisen politieke kracht bij te zetten, maar stakingen kwamen
regelmatig voor. Sociaal-democraten waren niet in het parlement vertegenwoordigd en waren,
evenmin als hun Oostenrijkse partijgenoten, gezagsondermijnend. Bovendien werd hun groei
gedwarsboomd door de sociale wetgeving die na 1900 op gang kwam. De overgrote meerderheid van het plattelandsproletariaat was te onontwikkeld om haar lot in eigen hand te nemen.
Landarbeiders en keuterboeren waren politiek ongeïnteresseerd en daardoor praktisch
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irrelevant. Toch was Tisza zich wel bewust dat Hongarije`s minderheden een tijdbom
vormden. Evenmin als de sociaal-democraten konden zij op den duur buitengesloten blijven.
In 1912 en 1914 overlegde hij met Transsylvaans-Roemeense voorlieden, maar zijn voorstellen beperkten zich tot geringe concessies over taalgebruik op scholen en bij locale overheden.
De Roemenen eisten vijftig kiesdistricten met een Roemeense meerderheid en een Roemeense
vertegenwoordiging binnen de regering, maar zij misten het vermogen om hun eisen kracht
bij te zetten en het overleg liep op niets uit579.
Ondanks de parlementaire troebelen van 1904-`06 bleef Hongarije toch relatief stabiel, zij het
dat die stabiliteit steeds sterker werd ondergraven door nationale en klassentegenstellingen.
De constitutionele gevaren die uitgingen van populistische politici, waren na 1906 voorlopig
overwonnen, maar er zou weinig voor nodig zijn om ze nieuw leven in te blazen. In ieder geval was Hongarije`s verbondenheid met Oostenrijk afhankelijk van de voordelen, die een gezamenlijk optreden zou bieden. Het was een verstandshuwelijk zonder emotionele binding.
Zouden die voordelen wegvallen, dan zou de Dubbelmonarchie geen lang leven meer beschoren zijn. Dynastieke trouw speelde ongetwijfeld een rol, maar behalve voor de aristocratie,
was die steeds ondergeschikt aan Magyaarse nationale gevoelens. Het was de Weense
politieke elite, die in 1914 de toestand in Oostenrijk zo labiel achtte, dat alleen oorlog nog
redding scheen te kunnen brengen. De Hongaarse politieke leiding had meer zelfvertrouwen.
In 1914 keerde Tisza zich tegen avonturisme; Hongarije had niets te winnen met een oorlog
en veel te verliezen. Het was dan ook pas na zware druk dat hij zich liet ompraten, en dat niet
dan na gestipuleerd te hebben, dat na een overwinning geen annexaties van gebieden met een
Slavische bevolking plaats zouden vinden. In de loop van de oorlog veranderde Tisza in
zoverre van houding, dat hij Duitsland door dik en dun steunde, omdat dat land de beste
verzekering zou bieden tegen pan-Slavische, Roemeense en Servische bedreigingen.
Cisleithanië viel in 1918, nog vóór de wapenstilstand uiteen, door gebrek aan samenhang,
vijandelijke troepen bevonden zich niet of nauwelijks op zijn grondgebied. Het ging als een
nachtkaars uit en niemand wenste zich nog voor zijn voortbestaan in te zetten. Hongarije
overleefde de Eerste Wereldoorlog en viel pas uiteen in de nasleep ervan. Alleen Kroatië
verklaarde zich onafhankelijk, maar werd kort daarop gedwongen zich bij een Grootservië aan
te sluiten. Transsylvanië werd door Roemenië veroverd en Noord-Hongarije werd door de
Tsjechen geannexeerd. Anders dan Oostenrijk verdedigde de Hongaarse (Sovjet)-regering
echter de territoriale integriteit met de wapenen, zij het zonder succes.
Gustav Graf Kálnoky, de Hongaarse k.u.k.-Minister van Buitenlandse Zaken, had gelijk toen
hij in de jaren 1880 stelde dat de Monarchie zich als Macht ontwikkeld had, maar nooit als
Staat580. Scherper gesteld: het ging de Monarchie om eer en aanzien en de middelen om die te
vergroten of op z`n minst te handhaven, het welbevinden van haar inwoners en de staatkundige organisatie van haar landen, waren van secundair belang. Haar doelstellingen in
externe aangelegenheden waren steeds belangrijker en duidelijker herkenbaar dan haar
doelstellingen als staat. Die werden ad hoc behandeld en problemen werden als symptoom
bestreden en zelden ten gronde aangepakt. Uitgezonderd de Hongaarse Ausgleich, vonden alle
pogingen tot hervorming plaats, niet om de problemen op te lossen waarop zij betrekking
hadden, maar om andere, meestal kortetermijndoelen te realiseren. Voor de Habsburgse adel,
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de k.k. en de k.u.k.-bureaucratie, zowel als voor de Kroon zelf, was de Monarchie, haar macht
en aanzien de raison d`être, en niet de staat. Een federatie langs nationale lijnen of een
democratische staat zou voor hen alleen aanvaardbaar zijn indien en voor zover de Monarchie
ermee gediend was. Het voorstel tot invoering van algemeen kiesrecht in Hongarije had geen
ander doel dan de macht van een lastige elite te breken. Toen bleek dat althans een deelresultaat ook op andere wijze gerealiseerd kon worden, werd het voorstel snel ingeslikt.
Evenmin werd algemeen kiesrecht in Cisleithanië ingevoerd uit democratische overwegingen.
Hier probeerde de Kroon en de k.k.-bureaucratie nationale eisen te omzeilen door sociaaleconomische kwesties, via het parlement naar voren te schuiven.
Binnenlandse problemen werden pas serieus genomen wanneer zij internationale repercussies
hadden. Het Zuid-Slavische vraagstuk mocht grotendeels fictief zijn, maar de vrees voor
Servië en het pan-Slavisme vormde het hoofdthema van het buitenlandse beleid. Na de
Italiaanse en de Duitse eenwording zou een verenigde Balkanstaat de Monarchie fataal
worden, meenden de beleidsmakers aan de Ballhausplatz. Maar die Balkanstaat bestond
vooralsnog alleen in hun verbeelding. De voortslepende Tsjechische kwestie daarentegen, had
geen buitenlandse repercussies en kreeg daardoor alleen aandacht wanneer men Tsjechische
partijen nodig had om problemen op te lossen die in verhouding triviaal waren. Voor alle
moderne staten was het van essentieel belang de bevolking te mobiliseren en een emotionele
band te creëren tussen staat en bevolking en tussen de verschillende bevolkingsgroepen
onderling. Die band was essentieel voor de stabiliteit en voor het voortbestaan van de staat.
Waar zo`n band niet ontstond bleef de staat labiel en werd zijn toekomst ongewis. Van dat
laatste is de Dubbelmonarchie wel het schoolvoorbeeld.
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8. De Dubbelmonarchie in de Eerste Wereldoorlog.

De aanloop naar, zowel als de feitelijke gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog is Europese geschiedenis bij uitstek. Alle vijf grote mogendheden, die in de voorafgaande honderd
jaar de politiek in Europa hadden bepaald, waren van het begin bij het conflict betrokken en
na kortere of langere tijd gold hetzelfde voor een dozijn grote en kleinere staten, binnen zowel
als buiten Europa. De veranderingen die zich in de periode 1914-`18 in Europa, en ook daar
buiten, voordeden waren zo diepgrijpend op politiek, moreel, sociaal, cultureel, wetenschappelijk, demografisch en geografisch gebied, dat van een breuk in de geschiedenis gesproken
kan worden. Na 1914 zou Europa een duistere periode tegemoet gaan, die voor sommige
gebieden in het oosten van het continent tot het einde van de eeuw zou voortduren. Zo onderling afhankelijk waren de Europese landen geworden dat vanuit lokaal of nationaal perspectief een goed begrip van de beide eerste decennia van de twintigste eeuw vrijwel onmogelijk
is.
Dat laatste is in de beide volgende hoofdstukken echter niet de bedoeling. Evenals in voorafgaande hoofdstukken, zullen Europese politieke ontwikkelingen slechts ter sprake komen
wanneer en in hoeverre zij van direct belang zijn voor de interne ontwikkelingen in de
Dubbelmonarchie. Dat geldt zelfs voor de rol die Oostenrijk-Hongarije zelf speelde in de
aanloop naar die oorlog. Veel meer aandacht zal daarom uitgaan naar de mislukte vredesinitiatieven van 1917 en 1918. Deze initiatieven vormden nauwelijks meer dan een voetnoot
op Europees niveau, maar voor de Habsburgse Monarchie waren zij een allerlaatste
mogelijkheid die een kans – hoe klein ook – bood het Rijk te laten voortbestaan. Na het
mislukken ervan werd desintegratie bijna onvermijdbaar.
Eerder werd gesteld dat de Habsburgse Monarchie mogelijk nog geruime tijd na 1918 zou
hebben voortbestaan wanneer haar binnenlandse, zowel als de Europese constellatie geen
noemenswaardige veranderingen hadden ondergaan na het begin van de twintigste eeuw. De
Habsburgse Monarchie bestond bij de gratie van de status quo, intern, zowel als extern. Daarbij werd echter opgemerkt dat zo`n status quo altijd een sterke neiging vertoont dat niet lang
te blijven. Dat gold zeker voor de beide eerste decennia van de twintigste eeuw. Ondanks een
schijn van burgerlijke zekerheid, verkeerde de samenleving in zowel Cis- als Transleithanië al
geruime tijd in een kentering die de overgang markeerde van een traditionele naar een moderne maatschappij. Industrialisatie, urbanisatie, massificatie en ontworteling, vormden een
maalstoom waarin traditionele waarden verdwenen en nieuwe, vaak minder stabiele zekerheden omarmd en vaak ook weer verworpen werden. De oude Monarchie was nu juist gegrondvest op die traditionele waarden en zekerheden en bleek niet in staat om zich nieuwe
eigen te maken. Het Rijk was als een broeikas voor nieuwe kunstvormen en ideeën, nieuwe
ideologieën en nieuwe daarbij horende organisatievormen die de bevolking mobiliseerden,
maar die zich ontwikkelden naast gevestigde opvattingen. Een belangrijk deel van de bevolking was zich nog onbewust van welke nieuwe ontwikkeling dan ook. Ondanks de apathie
van een belangrijk deel van de bevolking, heerste in de Oostenrijks-Hongaarse samenleving
van rond de eeuwwisseling het tegendeel van een status quo. De val van de Monarchie en de
daarmee de haast onvermijdbaar samenhangende desintegratie van het Rijk, moet eerst en
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vooral aan de gevolgen van die interne modernisering toegeschreven worden. In de
Oostelijke, maar vooral in de Westelijke Rijkshelft, veroorzaakten de snelle veranderingen
tezamen met het uitblijven van bestuurlijke hervormingen een steeds labieler evenwicht.
Maar zoals ook een bouwval nog geruime tijd overeind kan blijven wanneer hij wordt gestut
door goed onderhouden belendende percelen, zo zou ook de Monarchie voorlopig overeind
kunnen blijven op voorwaarde dat de Europese consensus gehandhaafd bleef. In de beide
eerste decennia van de twintigste eeuw was de Europese constellatie echter nog instabieler
dan de Monarchie zelf. Nog tot na 1890 toonden de verhoudingen tussen de Europese grote
mogendheden een zekere mate van rust. In de voorafgaande periode had de onderlinge
rivaliteit zich toegespitst op Afrika, Azië en Oceanië en geen enkele staat overwoog vanwege
die gebieden een Europese oorlog te riskeren. Maar na het midden van de jaren `90
verslechterde de onderlinge verhoudingen in Europa zienderogen. Het Rückversicherungsvertrag dat niet werd verlengd, de Franco-Russische alliantie van 1894 die het gevolg daarvan
was, de Franco-Britse Entente van 1904, de eerste Marokko crisis van 1905 en `06, de Duitse
maritieme aspiraties en het Brits-Frans-Russische bondgenootschap van 1907, waren tekenen
dat het flexibele karakter van de onderlinge relaties van de grote mogendheden grimmiger
werd en veranderde in een rigide systeem van bondgenootschappen. Door bestaande spanningen konden relatief kleine incidenten nu tot grote conflicten uitgroeien. Ofschoon erkend als
grote mogendheid, speelde de Dubbelmonarchie niet meer dan een bijrol in deze turbulentie.
Van Britten noch Fransen had zij iets te vrezen en haar bondgenootschap met Duitsland
diende eerst en vooral haar positie op de Balkan. Nog tot na 1905 hadden de Habsburgse en
Russische regeringen samengewerkt om nationale en andere problemen in Oost-Europa en
vooral op de Balkan beheersbaar te houden, hoewel die samenwerking regelmatig door
diplomatieke crises werd onderbroken. Na de annexatie van Bosnië-Herzegovina in 1908
stonden beide monarchieën echter op gespannen voet.
* De Servische kwestie 1905-1914.
Behalve Italië, beschouwden zowel Roemenië als Servië delen van de Monarchie als
onbevrijd eigen gebied. De leiding van die laatste twee staten was deels door geheime
verdragen, deels door persoonlijke banden en economische belangen verbonden met
Oostenrijk-Hongarije, maar in beide landen bestond een belangrijke anti-Habsburgse
onderstroom. Met medeweten van de k.u.k.-instanties vond in 1903 in Belgrado een coup
plaats, waarbij legereenheden het koninklijke paar op afschuwelijke wijze vermoordden.
Aanvankelijk veranderde dat weinig aan de Servisch-Habsburgse verhouding. De breuk met
de nieuwe vorst, Peter I van het Huis Karadjordjevic, en de pan-Slavisch gezinde legertop die
hem steunde, kwam pas in 1905. De Servische export ging voor 80 à 90% naar OostenrijkHongarije, terwijl meer dan de helft van zijn import daar vandaan kwam. Duitsland had kort
daarvoor zijn invoerrechten op agrarische producten sterk verhoogd, waardoor de Hongaarse
uitvoer naar dat land vrijwel wegviel. Tijdens de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag met Servië, stelde Oostenrijk-Hongarije daarom alleen een laag invoerrecht op
agrarische producten te kunnen continueren indien Servië zijn industriële importen uit de
Monarchie tenminste op hetzelfde niveau zou handhaven. Kort daarop plaatste Servië echter
een grote bewapeningsorder, niet bij het Boheemse Skoda, maar bij diens Franse concurrent
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Le Creusot, en dat duidelijk niet uit louter economische motieven. Bovendien sloot Belgrado
een geheim bondgenootschap met Bulgarije dat tevens in een toekomstige douane-unie
voorzag. Na het uitlekken van deze overeenkomst stelde Wenen dat dit strijdig zou zijn met
bestaande Servisch-Habsburgse verdragen en eiste annulering. Toen Servië niet aan die eis tegemoet kwam, kondigde Oostenrijk-Hongarije een handelsembargo af waardoor de Servische
export – waarin varkens een prominente plaats innamen – tot een fractie werd gereduceerd581.
Daarmee was de zogenaamde Varkensoorlog een feit.
Op zich zou dit voorval hoogstens een voetnoot in de Europese geschiedenis hebben
opgeleverd, ware het niet dat deze gebeurtenis het machtsevenwicht op de Balkan, en
uiteindelijk in heel Europa, ernstig verstoorde. Vanaf dat moment werd de Servische politiek
openlijk anti-Habsburgs en gericht op ‘bevrijding’ van alle Zuid-Slaven van de Monarchie.
Die vijandigheid nam acute vormen aan tijdens en na de annexatie van Bosnië-Herzegovina,
die aanleiding gaf tot een felle diplomatieke crisis tussen de Dubbelmonarchie en Rusland.
Servië, dat zijn eigen plannen omtrent Bosnië-Herzegovina doorkruist zag, zocht en vond
steun bij Rusland, dat zich nu in de Westelijk Balkan profileerde, een gebied dat tot dan toe,
ook door Rusland, stilzwijgend als Oostenrijks-Hongaars jachtgebied werd erkend. De crisis
vormde een eerste test voor het nieuwe alliantiesysteem. Voor het eerst stonden Rusland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als blok tegenover de Centrale mogendheden. Een Habsburgs ultimatum aan Servië eiste inbinding van de oorlogsretorica en erkenning van de
annexatie, terwijl Duitsland Rusland te verstaan gaf niet tussen beide te komen. Het was een
politiek op het scherp van de snede, maar dit keer liep het nog redelijk af. Niettemin, de Monarchie had veel goodwill verspeeld en in Parijs, Londen en St. Petersburg werd zowel de
publieke als de officieuze opinie anti-Habsburgs en werd de Monarchie voorgesteld als de
‘gevangenis van naties’ en de Serviërs als potentiële bevrijders van onderdrukte minderheden.
In feite echter, hadden de Zuid-Slavische onderdanen van de Monarchie wel een aantal
grieven tegen zowel Oostenrijk als Hongarije, maar waren zij in overgrote meerderheid fel
gekant tegen een annexatie door, of een andere vorm van samengaan met, het – door velen
van hen achterlijk en onbeschaafd geachte – koninkrijk Servië. Een volslagen gebrek aan kennis over de feitelijke situatie en het falen van Habsburgse propaganda in eigen zaak, zorgde
ervoor dat meer genuanceerde meningen in West-Europa en in Rusland ontbraken582.
Maar ook in Wenen en Boedapest werd, niet alleen door Magyaarse en Austro-Duitse
burgerlijke groepen, maar ook door de k.u.k.-autoriteiten ongenuanceerd stemming gemaakt
tegen het kleine Servië. Vooral in de hoogste kringen van de Monarchie werd dat land gezien
als nucleus voor een toekomstige verenigde Balkanstaat en als een dodelijk gevaar. Dit
ondanks het feit dat binnen de Monarchie noch bij Kroaten, noch bij Slovenen en alleen bij
een deel van de Servische bevolking in Bosnië-Herzegovina, enthousiasme voor zo`n staat
bestond. Met minder dan 4 miljoen inwoners was Servië op zich niet in staat een vereniging
tegen de wil van Oostenrijk-Hongarije door te zetten. Niettemin zagen de Habsburgse
autoriteiten zo`n Balkanstaat als een reële mogelijkheid die, op korte termijn al, de doodsteek
kon zijn voor de Monarchie. Een visie, die precies aansloot bij de hersenschim van een
spoedig te verwachten armageddon tussen de Germaanse en de Slavische volkeren. Als steeds
zag men de gevaren voor de Monarchie van buiten komen, terwijl de interne spanningen niet
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onderkend of veronachtzaamd werden. De beste beveiliging tegen een verenigde Balkanstaat
zou ongetwijfeld de vereniging van alle Kroaten binnen de Monarchie zijn geweest, tezamen
met een autonome status analoog aan die van de Polen. Een dergelijke samenvoeging van
Bosnië en Dalmatië met Kroatië-Slavonië werd bepleit door Aloys Lexa von Aehrenthal, de
Minister van Buitenlandse Zaken, in een memorandum uit 1907, kort voor de feitelijke
annexatie. Maar uiteindelijk kreeg Bosnië-Herzegovina een speciale status, in feite buiten het
duale systeem om583. In plaats van een binnenlandse oplossing, propageerde Franz Conrad
von Hötzendorf, de opperbevelhebber van het Habsburgse leger, openlijk een preventieve
oorlog met Servië. Mede door toedoen van Franz Ferdinand, de troonopvolger, werd hij gedwongen ontslag te nemen en voorlopig prevaleerde de politiek van Aerenthal, die hooguit
een diplomatieke confrontatie voorstond584.
De beide Balkanoorlogen die nu volgden, schenen het einde van Europa`s zieke man, het
Osmaanse Rijk, in te luiden en lieten ruimte voor speculaties dat de Dubbelmonarchie wel
eens het volgende slachtoffer kon worden. Servië was de grote overwinnaar en de Dubbelmonarchie had daar weinig aan kunnen veranderen. Alleen door de creatie van een nieuwe
staat, Albanië, en een tweetal ultimata werd voorkomen dat Servië een uitgang naar de
Adriatische Zee kreeg.
Voor de voorstanders van een preventieve oorlog leek hun gelijk bevestigd. Servië`s
overwinning werd in Wenen ondervonden als een klap voor het prestige van de Monarchie en
voor haar status als grote mogendheid. Conrad was terug in zijn oude positie en Aerenthal, die
in 1912 was overleden, werd opgevolgd door Leopold von Berchtold, een aimabele maar veel
minder krachtige persoonlijkheid, die zijn politiek graag door de heersende wind liet
bepalen585. Voor het moment werd die heersende wind nog mede bepaald door de aartshertog
Franz Ferdinand, die een oorlog met Rusland onder alle omstandigheden wilde voorkomen.
Niet zozeer uit staatsbelang wilde hij de vrede bewaren en zeker niet om humanitaire redenen,
maar uit dynastieke overwegingen en die gaven in Wenen altijd de doorslag. In een oorlog
zouden keizer en tsaar elkaar afschaffen en de weg vrijmaken voor revolutie, zo meende hij,
naar later bleek niet ten onrechte. Na zijn dood ondervonden oorlogszuchtige kringen in de
ministeries van buitenlandse zaken en oorlog echter weinig weerstand meer. Een oorlog met
Servië – zo werd in kringen van de ministeries van oorlog en buitenlandse zaken gemeend –
zou vrij gemakkelijk te winnen zijn. Rusland zou door Duitse dreigementen hopelijk wel
buiten de strijd gehouden worden en mocht dat niet lukken, dan zou de grote bondgenoot wel
met dat gevaar afrekenen. Het zou een strafexpeditie worden, waarbij de mogelijkheid van
een oorlog met Rusland op de koop toe werd genomen. Dat Duitsland wel eens een eigen
agenda kon hebben en dat ook Engeland en Frankrijk een rol konden gaan spelen, werd
nauwelijks onderkend; de blik van Wenen reikte niet veel verder dan Berlijn en de Balkan.
Ook de Oostenrijkse eerste minister, Karl von Stürgkh was van mening dat alleen een oorlog
met Servië de Monarchie zou kunnen redden, zelfs al bracht die het risico van een oorlog met
Rusland586, maar verder, buiten de ministeries van buitenlandse zaken en oorlog, was men
veel minder oorlogszuchtig. Tisza, de Hongaarse premier, was slechts met moeite over te
halen om een oorlog met Servië te sanctioneren en dan nog alleen na de toezegging dat geen
Slavischtalige gebieden geannexeerd zouden worden. Een eis die op zich al vragen zou
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moeten opwerpen over de mogelijkheid van binnenlandse consolidatie door middel van
oorlog. Ook voormalig premier Max von Beck en Josef Baernreither, beiden ervaren politici,
zagen niets dan onheil in een oorlog587. De concessies waartoe de Servische regering bereid
bleek na ontvangst van het Oostenrijks-Hongaarse ultimatum van juli 1914, zouden – indien
aanvaard – het aanzien van de Monarchie als grote mogendheid ongetwijfeld vergroot hebben.
Een vernedering van Servië door een terecht verontwaardigd Habsburgs Rijk had in heel
Europa en zelfs in Rusland op instemming kunnen rekenen, maar voor de k.u.k.-beleidsmakers aan het Ballhausplatz was dat absoluut onvoldoende. Voor hen was de moord in
Sarajevo niet minder dan een godsgeschenk. Niet alleen was Franz Ferdinand als belangrijk
tegenstander uit de weg geruimd, zij gaf een bijna gedroomde aanleiding – zo meende men
daar – de externe, zowel als de interne problemen van de Monarchie in een klap op te lossen
en Servië eens en voor altijd uit te schakelen.
De oorlog die in augustus 1914 uitbrak was zeker geen ongeval, hij werd van Habsburgse
zijde welbewust ingezet als laatste redmiddel en was daarmee symptomatisch voor de zwakte
en de labiliteit van de Monarchie en voor de onzekerheid van haar leiding. Maar de
Dubbelmonarchie was niet de hoofdschuldige aan de Wereldoorlog. Zij was veeleer schuldig
aan een derde Balkanoorlog, die een relatief onbelangrijk onderdeel vormde van het grote
conflict. Het ontbrak de k.u.k.-autoriteiten aan het besef dat Oostenrijk-Hongarije niet in staat
was om een grote Europese oorlog te voeren. Daarbij was het ministerie van buitenlandse
zaken niet voorbereid de vaak tegenstrijdige informatie die binnenkwam op juistheid en
relevantie te selecteren en de verschillende mogelijkheden voor actie tegen elkaar af te wegen.
Dit, tezamen met de absolute overtuiging van de gerechtvaardigdheid van de eigen zaak en
een blind vertrouwen in de militaire sterkte van de Duitse bondgenoot, waren volgens
Christopher Clark de belangrijkste mankementen in de Weense besluitvorming588.
Andere mogendheden maakten gretig gebruik van het Habsburgs-Servische conflict om hun
eigen agenda te realiseren. Frankrijk meende zich gedekt door Rusland en zag nu een
mogelijkheid om Elzas-Lotharingen terug te krijgen. Rusland greep de kans om met Duitsland
af te rekenen en tot de Bosporus door te dringen wanneer Frankrijk Duitsland in het Westen
zou bezighouden en de Dubbelmonarchie haar aandacht op Servië zou concentreren.
Duitsland zag de mogelijkheid om uit een Frans-Russische omsingeling te breken en het
initiatief te nemen voor een preventieve oorlog met Rusland, die hoe dan ook onvermijdbaar
scheen.
In dit hele spel was de Dubbelmonarchie niet veel meer dan een speelbal van de andere grote
mogendheden en van Duitsland in het bijzonder. Eveneens volgens Clark, weerspiegelde de
Habsburgse besluitvorming in de zomer van 1914 het diepe geopolitieke isolement waarin de
Monarchie verkeerde589.
De Duitse plannen om in geval van oorlog eerst Frankrijk aan te vallen, zodat OostenrijkHongarije vrijwel alleen zou staan aan het Oostfront, waren in Wenen vrijwel onbekend. Het
AOK (Allgemeines Oberkommando) was slechts in grote lijnen op de hoogte590. In Wenen
was men dan ook onaangenaam verrast toen bleek dat het k.u.k.-leger er alleen voorstond om
de Russische stoomwals op te vangen. Daarbij was het Duitse krijgsplan om eerst Frankrijk te
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verslaan en zich dan pas tegen Rusland te keren, alleen mogelijk dank zij het Habsburgse
leger, zoals Fritz Fellner opmerkte591. Ofschoon de eerste taak van dat leger zou moeten zijn
om Servië te bestraffen, moest het tot eigen ontzetting gebruikt worden om Duitsland te
beschermen tegen een Russische aanval.
Geen van de grote mogendheden wilde bewust een grote Europese Oorlog forceren, maar
zowel Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, als Frankrijk en Rusland namen bewust de
mogelijkheid van zo`n oorlog op de koop toe. In de woorden van Christopher Clark waren zij
slaapwandelaars592.
* Augustus 1914 en wat volgde.
De reeks van oorlogsverklaringen in de eerste dagen van augustus 1914 veroorzaakte een
haast onbegrijpelijk, hysterisch enthousiasme. In alle hoofdsteden, met uitzondering van
Brussel, gaf de burgerij geestdriftig uiting aan een patriottische euforie en werd de oorlog
verwelkomd alsof hij al gewonnen was. In Oostenrijk-Hongarije zou de oorlogsverklaring
zelfs een gevoel van staatsidentiteit tot gevolg gehad hebben dat voordien had ontbroken.
Stefan Zweig schreef er het volgende over:
“Wie nie fühlten die Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden
hätten fühlen sollen: daß sie zusammengehörten (…) Jedereinzelne erlebte eine Steigerung
seines Ichs, er war nicht mehr der isolierte Mensch von früher… er war Volk, und seine sonst
unbeachtete Person hatte einen Sinn bekommen (…) So gewaltig, so plötzlich brach diese
Sturzwelle über die Menschen herein, daß sie (…) die dunklen, die unbewußten Urtrieben und
Instinkte des Menschtiers nach oben riß, das, was Freud ‘die Unlust an der Kultur’ nannte,
das Verlangen aus der bürgerlichen Welt der Gesetze und Paragraphen auszubrechen und die
uralte Blutinstinkte auszutoben. Vielleicht hatten auch diese dunklen Mächte ihren Teil an
diesem wilden Rausch (…) diesem unheimlichen Rausch von Millionen.593
Dat althans, was de indruk van Zweig. In Wenen en in burgerlijke kring was die indruk ook
ongetwijfeld juist, maar daarbuiten in de arbeiderswijken en in de Slavischtalige landsdelen
was de geestdrift, voor zo ver aanwezig, eerder matig.
Terwijl Zweig zijn oordeel over die dagen 28 jaar later opschreef, gaf een nog onbekende
inwoner van Praag al op 2 augustus 1914 uiting aan zijn gebrek aan enthousiasme voor de
oorlog. Op die dag schreef Franz Kafka in zijn dagboek:
“Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule.”
Een paar dagen later, op 6 augustus, schreef Kafka echter op minder flegmatieke wijze over
zijn gevoelens ten aanzien van de oorlog:
“Die Artillerie, die über den Graben zog. Blumen, Heil- und Nazdarrufe. Das
krampfhaftstille, erstaunte, aufmerksame schwarze und schwarzäugige Gesicht. (…) Ich
entdecke in mir (…) Neid und Haß gegen die Kämpfenden, denen ich mit Leidenschaft alles
Böse wünsche”594.
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Ook met de burgerlijke euforie was het snel gedaan, want hoe slecht de Dubbelmonarchie was
voorbereid op een omvangrijke oorlog bleek al in de eerste weken. Ofschoon de mobilisatie al
op 28 juli begon, kon de aanval op Servië pas op 12 augustus beginnen. Succes bleef uit want
de helft van de troepen die tegen Belgrado ingezet zou worden, werd plotseling naar Galicië
gedirigeerd. Ondanks zijn oorlogsretoriek waren Conrads strijdkrachten te zwak en te
onvoorbereid om een oorlog op twee fronten te voeren. Een inval in Russisch-Polen verliep
desastreus en tijdens de gevechten bij Lemberg, Przemysl en elders in Galicië leed het
Habsburgse leger enorme verliezen. In het bijzonder sneuvelde een zo groot deel van het
k.u.k.-officierscorps, dat dit verlies ook in de volgende jaren niet meer kon worden
gecompenseerd. Galicië ging verloren en slechts ternauwernood konden de bergpassen van de
Karpaten gehouden worden, waardoor de Hongaarse vlakte behouden bleef. Aan het
Zuidelijke front was de aanval op Belgrado al onmiddellijk dood gelopen en door een
Servisch tegenoffensief gingen tijdelijk zelfs delen van Zuid-Hongarije verloren.
Door deze reeks van nederlagen veranderde ook de verhouding tot de Duitse bondgenoot. Het
verzwakte k.u.k.-leger bleek niet in staat om zelfstandig met succes tegen de Russische
strijdkrachten te opereren en was aan het Oostfront, en vanaf 1917 ook aan de andere fronten,
aangewezen op forse Duitse steun. Deze militaire afhankelijkheid had vanzelfsprekend
politieke consequenties. Terwijl vóór 1914 van een zekere mate van gelijkwaardigheid tussen
de beide leden van de Zweibund gesproken kon worden en de Dubbelmonarchie mogelijk
meer voordeel van de alliantie had dan haar partner, speelde de Monarchie na het uitbreken
van de oorlog duidelijk de tweede viool. Door toenemende afhankelijkheid van Duitse
militaire steun en het uitblijven van successen in eigen regie aan het Oostelijke front – aan het
Italiaanse front deed het Habsburgse leger het beter – viel de positie van de Dubbelmonarchie
terug tot weinig meer dan die van een Duitse satelliet. In 1914 bestond er zelfs nauwelijks een
gezamenlijke strategie en planning tussen de legers van de beide bondgenoten en voor een
deel waren de nederlagen van de Habsburgse strijdkrachten daaraan te wijten 595. Tegen de
verwachting van Conrad in moest het Habsburgse leger een Russisch offensief alleen
opvangen, omdat de Duitse hoofdmacht naar het Westen was gedirigeerd en de resterende
Duitse eenheden te zwak waren om offensief tegen de Russen op te treden. Volgens de Duitse
toezeggingen echter, zou een sterke Duitse legermacht gezamenlijk met de k.u.k.-strijdkrachten onmiddellijk na de oorlogsverklaringen een grootscheeps offensief inzetten. Zes
weken na het begin van de campagne in Frankrijk zou de Duitse hoofdmacht zich tegen
Rusland keren. Voor Wenen was dat het uitgangspunt geweest om Servië de oorlog te
verklaren, maar geen van die beloften kon Duitsland waar maken en pas in het voorjaar van
1915 was het Duitse leger aan het Oostfront op de gewenste sterkte596. Desondanks maakten
de k.u.k.-legers door hun mislukte offensief in Polen de grote Duitse overwinning bij
Tannenberg wel mogelijk, maar zij kregen daarvoor dank noch eer597. Later in het conflict
werden, binnen een inmiddels afgedwongen, gezamenlijke commandostructuur, de
Oostenrijks-Hongaarse strijdkrachten tenslotte volledig ondergeschikt gemaakt aan de Duitse
militaire leiding. De nauw verholen arrogantie van veel Duitse officieren had een
demoraliserend effect op k.u.k.-officieren die zich voelden gedegradeerd tot hulptroepen.
Terwijl de oorlog gevoerd werd tot behoud van het prestige van grote mogendheid, werd die
status al in de eerste weken verspeeld.
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Toch moet erkend worden dat de Duitse interventie in Habsburgse legerzaken ongekend
succesvol was. Door gezamenlijke inspanning werd Galicië in de lente van 1915 heroverd en
verplaatste het front zich steeds verder naar het Oosten. Eveneens met Duitse, maar vooral
met Bulgaarse hulp werd tegen het eind van dat jaar heel Servië bezet. Alleen in Montenegro
en aan het Italiaanse front werd de strijd geheel in eigen regie gevoerd. Aan de Isonso werd
een lange reeks Italiaanse offensieven door relatief geringe k.u.k.-eenheden tot staan gebracht,
maar een in 1916 onder Conrad uitgevoerde aanval liep dan weer op niets uit. Pas in 1917
kon, dank zij het Duitse 14de leger, de Italianen een bijna verpletterende nederlaag bij
Caporetto toegebracht worden598. Veel erger nog dan Conrads mislukte Italië-offensief, was
de grote, eveneens in de zomer van 1916 ontketende, Russische aanval op de OostenrijksHongaarse stellingen, kort daarop ondersteund door een Roemeens offensief in Transsylvanië.
Gewend aan de relatief gemakkelijke opmars van de voorafgaande maanden, werd het Habsburgse leger totaal verrast door dit Broesilov-offensief. De terugtocht ontaardde in een vlucht
van gedemoraliseerde troepen, waarbij een aantal Tsjechische en Roetheense bataljons zich
opnieuw zonder tegenstand overgaf, of zelfs overliep. Het gehele Oostelijke front werd nu
onder Duits opperbevel geplaatst en inderdaad wisten vooral Duitse eenheden de terugtocht
tot staan te brengen, het front te stabiliseren en tot de tegenaanval over te gaan. Met succes,
want tegen het eind van het jaar werd niet alleen het verloren terrein heroverd, maar viel ook
Boekarest in Duitse handen599.
Het onvermogen van de Oostenrijks-Hongaarse strijdkrachten werd weliswaar gecompenseerd door een steeds sterkere Duitse aanwezigheid op het slagveld, maar naar mate die
presentie toenam, nam de Habsburgse invloed op militair, politiek en bondgenootschappelijk
niveau af tot de Dubbelmonarchie ten slotte als Duits satelliet, nog slechts met moeite een
zelfstandige binnenlandse politiek kon voeren.
Ofschoon de Habsburgse oorlogsdoelen in 1917 door de Russische terugtocht en de
verovering van Servië en Montenegro binnen bereik lagen, werd het steeds moeilijker hen ook
tegen de aspiraties van de bondgenoot te verdedigen. Al eerder was gebleken dat Duitsland
graag bereid bleek landen als Italië en Roemenië buiten de strijd te houden in ruil voor
Habsburgs gebied, maar zelf tot geen enkele concessie bereid was.
* Oorlogsdoelen600.
Al kort na het uitbreken van de oorlog ontstonden er moeilijkheden tussen de beide
bondgenoten over het verdelen van de buit, zelfs al was die nog lang niet binnen. De
Dubbelmonarchie zocht in de eerste plaats veiligheid en aanzien op de Balkan door Servië,
Montenegro en Albanië weliswaar niet te annexeren, maar hen als satelliet volledig
ondergeschikt te maken, of op te delen tussen haar bondgenoten Bulgarije en het Osmaanse
Rijk. De door Duitsland bepaalde strategie had echter tot gevolg dat de uitschakeling van
Servië met meer dan een jaar uitgesteld moest worden.
Een tweede oorlogsdoel was de samensmelting van Congres-Polen en Galicië tot een
autonome provincie binnen Cisleithanië. Ook wat dit betreft hadden de Duitse machthebbers
andere ideeën. Naarmate de oorlog echter voortschreed, werd het allerbelangrijkste
‘oorlogsdoel’ van Oostenrijk-Hongarije zo snel mogelijk vrede te sluiten en de Monarchie als
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eenheid te behouden. Het werd daarom van het grootste belang de Duitse bondgenoot ervan te
weerhouden zulke eisen te stellen die een vrede onmogelijk zouden maken. Een separate
vrede zou voor de Monarchie een allerlaatste mogelijkheid zijn; uiterst moeilijk omdat niets
voortijdig mocht uitlekken en gevaarlijk vanwege een te verwachten Duitse interventie.
In Wenen werd er aanvankelijk van uit gegaan dat de Duitse territoriale eisen in het oosten
zich zouden beperken tot Litouwen en Koerland. Het was pas in april 1916 dat graaf István
Burian von Rajecz, de toenmalige k.u.k.-minister van Buitenlandse Zaken, meer te horen
kreeg over de Duitse plannen van dat moment, maar nooit kregen de Habsburgse autoriteiten
een juist en volledig inzicht in de Duitse doelstellingen. Een samenvoeging van RussischPolen en Galicië bleek alleen mogelijk onder afstand van een grensstrook die zo ruim
bemeten was, dat feitelijk gesproken kon worden van een tweedeling van het gebied tussen de
beide bondgenoten. In het resterende Habsburgse deel eisten de Duitsers dan nog zo`n grote
invloed op politiek en economisch gebied dat het gebied in feite een Duitse satelliet zou
worden met een Habsburgse aartshertog als vorst. Een verdere voorwaarde was dat de AustroDuitsers hun dominante positie in Oostenrijk ad infinitum zouden behouden. Daartoe zouden
binnenlandse hervormingen nodig zijn, terwijl het bestaande bondgenootschap omgevormd
zou moeten worden tot een soort confederatie, die de Monarchie met handen en voeten aan
Duitsland zou binden.
Sociaal-Darwinistische theorieën, die in het Wilheminische Duitsland en in OostenrijkHongarije bij een groot deel van de politieke elite gangbaar waren, beschouwden de Slavische
volkeren als minderwaardig en niet in staat zichzelf te regeren. Alle slavischtaligen (die in
deze opvatting een ‘ras’ vormden) waren onbeschaafd, lastig en uiteindelijk gevaarlijk. Zij
konden alleen een nuttige functie vervullen mits streng geregeerd door Austro- of andere
Duitsers. Mede daardoor kwamen de Duitse oorlogsdoelen neer op de creatie van een Duits
Mitteleuropa, een door Duitsland beheerst blok van afhankelijke staten en satellieten tussen
de Oostzee en de Middellandse- en Zwarte-Zee601. Voorlopig werd een dergelijke quasiannexatie door de k.u.k.-autoriteiten verworpen, maar toch bestond er voor een Mitteleuropaidee onder vele Austro-Duitsers en Magyaren een zeker enthousiasme.
In Duitse politieke en militaire kringen was de Poolse autonomie, zoals die in de Habsburgse
landen bestond, een doorn in het oog vanwege mogelijke repercussies voor de Pruisische
Polen die geen enkele vorm van autonomie hadden. Eind 1916 veranderde het Duitse standpunt daarom. Heel Polen zou nu Duits worden en het net veroverde Roemenië zou dan aan
Oostenrijk-Hongarije toevallen. Kort daarop bleken de Duitse investeringen en de Roemeense
bodemschatten echter van zo groot belang, dat alles weer teruggedraaid werd. Al dit gedraai
en de onenigheid tussen beide bondgenoten droegen er toe bij dat de aanvankelijk bestaande
goodwill onder de Poolse bevolking in vijandschap werd omgezet. Om tot een snel resultaat te
komen bij de vredesonderhandelingen met de Oekraïne in 1918, werden zelfs twee districten
van Oostelijk Galicië naar die nieuwe staat overgeheveld, waarmee ook de laatste resten
Poolse loyaliteit verloren ging en alleen de adel nog kaisertreu bleef. Onredelijk zware Duitse
eisen veroorzaakten in Brest-Litowsk grote vertraging in het vredesproces met Sovjet-Rusland, terwijl voor de Monarchie een vrede op de kortst mogelijk termijn van levensbelang
was. Niet voor niets braken grote stakingen uit in zowel Cis- als Transleithanië, waarbij de
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stakers behalve meer voedsel, ook politieke eisen stelden, waaronder deelneming van een
arbeidersdelegatie aan de vredesonderhandelingen met de Sovjets. Van nog groter belang om
in het Westen tot een vrede te komen was dat Duitsland België zou moeten ontruimen en
Elzas-Lotharingen aan Frankrijk zou moeten afstaan, want dat waren de minimale eisen van
de Entente. In haar hoogste nood, in 1917, bood de Monarchie zelfs heel Polen aan Duitsland
aan als compensatie, maar ook dat was vergeefs. Hoewel het Berlijnse Ministerie van
Buitenlandse Zaken eind 1916 bereid bleek zulke concessies te overwegen, wenste de
legerleiding, in casu Ludendorff, op geen enkel moment voor oktober 1918 de Britten en
Fransen op deze punten ook maar een haarbreed tegemoet te komen. Dankzij propaganda en
onwetendheid werd zij daarin door een groot deel van de Duitse bevolking, zelfs door de
SPD, gesteund. Wilde Oostenrijk-Hongarije tot vrede komen met Engeland en Frankrijk, dan
zou het de Duitse legerleiding – die inmiddels dictatoriale macht had – van de dwaasheid van
haar standpunt moeten overtuigen, of anders een separate vrede sluiten.
* Militair bewind.
In alle oorlogvoerende landen nam de macht van het militaire apparaat ook over het
burgerlijke bestuur toe. Nergens echter was die macht zo groot als in Duitsland, waar generaal
Erich Ludendorff zich vanaf eind 1916 de facto dictatoriale bevoegdheden toe-eigende.
Ludendorff had in Duitsland ten onrechte de roep een groot veldheer te zijn, alleen al door
zijn overwinning bij Tannenberg in 1914 en was daardoor populair. Dit inderdaad eclatante
succes kwam echter in hoofdzaak op rekening van zijn onderbevelhebbers, zoals lnt. kolonel
Max Hoffmann en generaal-majoor Hermann von François, die vervolgens door Ludendorff
op een zijspoor werden gezet. In feite waren aan beide zijden de hoogste militaire
bevelhebbers niet of nauwelijks voor hun taak berekend. French, Haig, Cadorna, Joffre, Foch,
Nivelle en vele anderen waren, evenmin als Conrad en hun Duitse tegenhangers, opgewassen
tegen de problemen van een moderne, gemechaniseerde oorlog. Geen van deze bevelhebbers
had echter eenzelfde, vrijwel ongecontroleerde politieke macht als Ludendorff in de laatste
twee jaren van de oorlog, en de schade die zij aanrichtten beperkte zich goeddeels tot hun
eigen legereenheden. De schade die Ludendorff veroorzaakte lag op Europees niveau. Zijn va
banque spel, zijn halsstarrige weigering om op een voor Duitsland gunstig moment de oorlog
met een compromisvrede te beëindigen en geen andere uitkomst te accepteren dan een
volledige Duitse overwinning, was desastreus voor alle oorlogvoerende staten, maar in het
bijzonder voor Duitsland zelf. Door een compromisvrede had Duitsland de oorlog met grote
gebiedsuitbreiding in het Oosten en relatief gering verlies in het Westen, als onbetwist
grootste mogendheid van het continent kunnen beëindigen. Europa tussen Rijn en Dnjeper
zou aan Duitsland onderhorig kunnen zijn, terwijl Frankrijk en Rusland als mededingers
verzwakt of zelfs uitgeschakeld zouden zijn. Door een dergelijke vrede te weigeren, verloor
Duitsland uiteindelijk onvoorwaardelijk. Die overschatting van eigen vermogen, tezamen met
gebrek aan kennis en inzicht in de vijandelijke positie, werd zo`n 8 miljoen soldaten, een
onbekend aantal Europese burgers en de Dubbelmonarchie fataal.
In Oostenrijk-Hongarije was een dergelijke dictatoriale machtspositie alleen al uitgesloten
omdat het niet om één, maar om twee soevereine staten ging. Regering en parlement in
Boedapest gingen uitsluitend akkoord met militaire privileges als daar een dwingende
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noodzaak toe bestond, zonder daarbij zelf de algehele controle te verliezen. Hoewel de
regering in Wenen zonder parlement regeerde – dat was in maart 1914 naar huis gestuurd –
gaf ook zij zo min mogelijk macht uit handen aan de militaire instanties. Anders dan in
Duitsland werd de krijgsmacht er door velen gezien als een vorstelijk instrument en niet zo
zeer als het eigen leger. Het k.u.k.-leger was geworteld in de geest van het neo-absolutisme en
was steeds voorstander van een centraal gezag zoals dat bestond voor 1867. Nationalisme en
democratie werden nadien met moeite getolereerd in vredestijd, maar werden nu, in tijd van
oorlog, uit alle macht bestreden. Niet alleen nationalisme en democratie, maar zelfs liberalisme werd door het leger gezien als fundamenteel gevaar voor de Monarchie. De Habsburgse
strijdkrachten stonden daarmee in feite buiten de burgerlijke samenleving602.
Na het uitbreken van de oorlog nam de politieke macht van het AOK (Allgemeines Oberkommando) aanzienlijk toe, zelfs in die landstreken die ver achter de frontlinie lagen. In
oorlogsgebied had een Militärverwaltung bijna onbeperkte macht en in de loop van 1915
verschoof dat oorlogsgebied naar Servië, Russisch-Polen en de Oekraïne en in 1917 naar
Italië en Roemenië. Maar ook onder de eigen bevolking gedroeg de Militärverwaltung zich
feitelijk als bezettende macht. Door hard, repressief en ongenuanceerd optreden in vrijwel
steeds Slavischtalige gebieden als Galicië, Kroatië-Slavonië, de Banat, Bosnië-Herzegovina
en zelfs in Bohemen (dat ver buiten het oorlogsgebied lag), gedroeg het militaire bestuur zich
als een bezettende macht die iedere nationale uiting van de bevolking al gauw als hoogverraad
beschouwde. In Oost-Galicië en in de Boekovina richtte de terreur zich in eerste instantie
tegen de Roethenen, van wie een pro-Russische houding werd verondersteld. Een aantal van
hen, dat verdacht werd van Russische sympathieën, werd gedeporteerd naar een interneringskamp in Opper-Oostenrijk en daarnaast werden burgers gegijzeld, zoals men dat in bezet,
vijandig gebied gewoon was.
De bedoeling was in eerste instantie om steun voor de oorlogsinspanning te garanderen en om
rebellie, stakingen en opstand te voorkomen, maar vaak gingen de acties van de AOK verder.
De Britse historicus Jonathan Gumz ziet in het door de legerleiding uitgeoefende gezag – in
het bijzonder in bezet Servië – een poging om daar een haast utopisch bewind te vestigen,
waarbij de samenleving op militaire wijze en zonder burgerlijke inbreng, conflictloos zou
worden georganiseerd. Door die afwezigheid van conflicten probeerde de AOK de eigen
autonomie ten opzichte van de burgerlijke autoriteiten in Wenen zeker te stellen603. Volgens
Gumz had dit optreden – althans in Servië – enig succes, Maar elders provoceerde het
militaire optreden loyale burgers op zo`n wijze dat het tegendeel bereikt werd.
In delen van Cisleithanië werd de sinds 1867 bestaande rechtsstaat in feite afgeschaft.
Tezamen met het feit dat het parlement geschorst was en provinciale landdagen waren
ontbonden, betekende dit – volgens Pieter Judson – dat belangrijke legitimerende instellingen
uitgeschakeld waren, juist op het moment dat de bevolking die het meest nodig had604. Ten
onrechte werd door Austro-Duitse en Magyaarse bevelhebbers – veelal onbekend met de
plaatselijke situatie – aangenomen dat de Slavische bevolking in meerderheid disloyaal was.
Naast deportatie en gijzeling werden zonder vorm van proces gevangenisstraffen opgelegd en
vonden zelfs standrechtelijke executies plaats voor geringe of zelfs vermeende vergrijpen.
Verschil van mening of inzicht werd daardoor opgeblazen tot nationale confrontaties, terwijl
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in werkelijkheid revolutionaire of anti-Habsburgse organisaties weinig aanhang en invloed
hadden tot in het voorjaar van 1918.
Al in september 1914 protesteerde Tisza heftig en met succes bij de keizer tegen militaire
willekeur op Hongaars gebied die voor hem tevens een schending inhield van de Hongaarse
soevereiniteit. Het parlement in Boedapest bleef functioneren, de rechtsstaat bleef goeddeels
overeind en de persvrijheid was gedurende de hele oorlog – hoewel beperkt – groter dan in
Oostenrijk605. In Bohemen probeerde de stadhouder, Franz von Thun-Hohenstein, zoveel
mogelijk de Duits-Tsjechische verhouding te verbeteren door het patriottisme van de Tsjechen
te benadrukken en te loven, ook al was die vaderlandsliefde van vaak matige en soms
dubieuze kwaliteit. Nadat een aantal Tsjechische legereenheden zich zonder strijd zou hebben
overgegeven, of zelfs zou zijn overgelopen, achtte het AOK een algemene pro-Russische
houding van de gehele Tsjechische bevolking daarvoor verantwoordelijk. Soms werd de
disloyale houding van Tsjechische legereenheden echter bewust overdreven door het AOK, of
zelfs gefabriceerd, met als doel in heel Bohemen, en grote delen van Moravië de
uitzonderingstoestand te legitimeren606. Onder uitschakeling van belangrijke delen van het
burgerlijk bestuur, vervanging van de stadhouder door een generaal en invoering van militaire
rechtspraak, zou zo een militair bewind gevestigd kunnen worden in een Slavischtalig gebied
dat ver van het front verwijderd was607. Hoe die maatregelen tot een meer loyale houding van
dienstplichtigen zou leiden, werd niet helemaal duidelijk. Zowel de regering van ministerpresident Stürgkh in Wenen, als de landsregering in Praag wezen deze eisen resoluut van de
hand en werden daarin door de keizer gesteund608·. Niettemin werden in Bohemen in de
tweede helft van 1914 950 personen op beschuldiging van politieke delicten gearresteerd;
meer dan 700 van hen werden door militaire rechtbanken veroordeeld, hoewel militaire
rechtspraak er geen jurisdictie had. Het AOK – in feite Conrad – stelde voortdurend dat de
politieke situatie in de Tsjechische landen explosief zou zijn (wat onjuist was) en dat militair
ingrijpen noodzakelijk zou zijn voor de verdere oorlogsvoering. In mei 1915 liet Conrad,
zonder medeweten van de regering in Wenen, de Jong-Tsjechische leider Karel Kramář en
Josef Scheiner, voorman van de Sokol, een nationalistische organisatie, arresteren op
beschuldiging van hoogverraad. Kramář zou contacten hebben onderhouden met de Italiaanse
consul in Praag. Zowel de keizer als minister-president Stürgkh was hierover zeer verbolgen,
maar konden weinig doen zonder het AOK openlijk te desavoueren. De actie was tevens een
indirecte aanval op de premier, die met Kramář bevriend was. Bij de verdere gang van zaken
had Conrad minder succes. De beschuldigingen tegen Scheiner bleken ongegrond en pas het
jaar daarop werd Kramář op een aantal punten veroordeeld. Zijn doodsvonnis werd echter
nietig verklaard en de keizer verleende hem kort daarop gratie. Pas na de oorlog bleek dat hij
weldegelijk verraad had gepleegd door zijn contacten met zowel Russische autoriteiten als
met Masaryk en met de radicale ondergrondse ‘Mafie’ organisatie, maar die feiten waren
destijds onbekend. Conrads actie mocht dan achteraf bezien niet helemaal onterecht geweest
zijn, zonder het nodige bewijs was zij wel de beste manier om Tsjechische burgers tegen zich
in het harnas te jagen. Josef Redlich, bijvoorbeeld, zei hierover het volgende:
Ich kann die Deutschen nicht begreifen, die sich über das Urteil gegen Kramar (…) freuen.
Ich sehe darin den Ausgangspunkt schwerster und gefährlichster innere Kämpfe der
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österreichisch-ungarischen Monarchie und des österreichischen Staates. Kramar und die
staatsfeindliche Richtung der Tschechen kann nur durch eine weise, feste, aber die Dinge in
dem heutigen Österreich milde beurteilende Staatskunst unschädlich gemacht werden, nicht
aber durch Todesurteilen eines Militärgerichtes.609”
Voor veel Austro-Duitsers werd het stereotype van de onbetrouwbare Tsjech onderdeel van
een groeiend wantrouwen tegen Slavischtalige landgenoten. De binnenlandse politiek in de
Westelijke Rijkshelft werd er verder door vergiftigd en de tegenstelling tussen beide
bevolkingsgroepen in Bohemen werd er verder door verscherpt610.
Desondanks lag het in de bedoeling van het AOK om, na de macht in Bohemen te hebben
overgenomen, een aantal pro-Tsjechische maatregelen te nemen, onder andere ten aanzien van
taalgebruik in het bestuur, en daarmee een van bovenaf opgelegde Ausgleich te effectueren,
tegen de wil van de Austro-Duitsers en in het bijzonder van de Duitse Bohemers. Conrad
bleef de politieke generaal die hij ook voor de oorlog al geweest was met zijn ageren voor een
preventieve oorlog. In 1915 trachtte hij politiek te bedrijven, niet alleen door op een vrede met
Servië aan te dringen, maar ook om grote delen van dat land – en later van Roemenië – te
annexeren. Een centraal parlement zou aan de Hongaarse onafhankelijkheid een einde moeten
maken. Dergelijke verregaande hervormingen, die aan zijn vroegere mentor Franz Ferdinand
doen denken, waren onmogelijk door te voeren tegen de wil van alle Hongaarse partijen en
zouden een afscheiding van Hongarije betekend hebben. Pas tijdens een audiëntie bij de
keizer in juni 1915, werd Conrad gedwongen zich in politieke zaken terughoudender op te
stellen611.
De anti-Habsburgse instelling van de Tsjechische bevolking berustte grotendeels op een
mythe612. In feite waren de meeste Tsjechen noch uitgesproken pro noch duidelijk antiHabsburgs. Na 1918 werd diezelfde anti-Habsburgse mythe in de Tsjechische nationale
geschiedschrijving tot heroïsche omvang opgeblazen ter legitimering van de onafhankelijke
staat. Tevens zou daaruit moeten blijken dat de Tsjechen altijd al zo`n onafhankelijke staat
hadden nagestreefd613.
Soms had het AOK wel enig succes. Na de herovering van Galicië werd daar een generaal
aangesteld als stadhouder. De regering verzette zich echter met kracht tegen een verdeling van
de provincie in een Pools en een Roetheens deel, zoals Conrad had aanbevolen. Opnieuw lag
het in zijn bedoeling – als in Bohemen – van de situatie gebruik te maken om hervormingen
door te voeren en de Roethenen minder afhankelijk te maken van hun Poolse overheersers,
terwijl de regering bang was de Polen voor het hoofd te stoten. Regeringsprotesten tegen
willekeurige executies van Galicische burgers werden door het AOK dan weer afgewimpeld.
Kan men werkelijk enerzijds burgers meer rechten geven, terwijl men ze anderzijds zonder
vorm van proces doodschiet? Soortgelijke hervormingspogingen met als gevolg conflicten
met burgerlijke autoriteiten deden zich ook voor in Dalmatië en in de gebieden achter het
Italiaanse front. Ook daar waren de resultaten uiterst beperkt.
Politieke hervormingen overschreden, in de ogen van de regering, de militaire bevoegdheden,
maar aan de andere kant kan het de regering niet anders dan goed zijn uitgekomen dat een
militair bestuur in de randgebieden van het Rijk rust en orde verzekerde. Dat verminderde de
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druk om het parlement weer bijeen te roepen, de regering hield schone handen en liet, althans
naar buiten, de eensgezinde bevolking zien waarvan in pers en propaganda sprake was.
De competentiestrijd tussen burgerlijke en militaire instanties resulteerde uiteindelijk in een
poging de regering in Wenen ten val te brengen614. minister-president Stürgkh en zijn kabinet
regeerden al sinds maart 1914 zonder parlement en de meeste partijen, niet alleen de linkse,
hadden zich – hoewel monddood – tegen hem gekeerd. Ook van niet-parlementaire Duitsnationale en van aristocratische zijde werd hij sterk bekritiseerd wegens zijn weinig doortastende houding. Nadat Conrad een aantal parlementsleden, onder wie de historicus Heinrich
Friedjung en Josef Baernreither, zijn steun had ontzegd in hun poging de Premier ten val te
brengen, gaf hij wel ondersteuning aan een tweede poging. Die laatste ging uit van kringen
binnen het Hof en in het bijzonder van de aartsconservatieve Obersthofmeister, de prins
Montenuovo. Met de in die kringen gebruikelijke intriges wist Montenuovo Conrad zo ver te
krijgen het initiatief te nemen. Na de successen van 1915, stond Conrads aanzien op zijn
hoogtepunt en hij verkeerde daardoor in een gunstige positie een regering aan de macht te
helpen die het AOK welgezind zou zijn. Aartshertog Friedrich, de nominale opperbevelhebber, werd naar de keizer gestuurd met een reeks klachten over de toestand in vrijwel alle
niet-Duitse gebieden, waar de regering niet of onvoldoende effectief zou optreden. Tevens
werd de noodzaak naar voren gebracht van een staatshervorming in de geest van de voormalige troonopvolger Franz Ferdinand. De poging mislukte echter en de keizer wees iedere
regeringswissel van de hand. Ook een daarop volgende poging, ditmaal vanuit de senaat en
met andere grieven, zoals de falende voedselvoorziening, liep stuk op een keizerlijke
weigering. De regering was intussen volkomen geïsoleerd geraakt. Haar tegenstanders
varieerden van voorstanders van een militaire dictatuur, tot degenen die het parlement
opnieuw bijeen wilden roepen. Alleen de keizer bleef zijn premier steunen. De enige manier
om Stürgkh weg te krijgen was om hem dood te schieten…en dat is precies wat Friedrich
Adler deed op 21 oktober 1916.
* November 1916 tot voorjaar 1918.
Tussen november 1916 en april 1917 veranderde het karakter van de oorlog. In die maanden
deed zich een aantal ingrijpende gebeurtenissen voor die niet alleen het verdere verloop van
de strijd zouden bepalen, maar ook de verdere geschiedenis van de twintigste eeuw diepgaand
zouden beïnvloeden. Het begon in november 1916, met het overlijden van Franz Joseph en
zijn opvolging door Karl I (respectievelijk Karl IV in Hongarije). Vervolgens verkreeg
Ludendorff dictatoriale macht in Duitsland, mislukten de vredespogingen, vond (in maart) de
Februari-Revolutie plaats in Rusland en voegde Amerika zich in april bij de strijdende
partijen. Vooral de politieke ontwikkelingen in Rusland en het deelnemen aan de oorlog door
de Verenigde Staten veranderden het karakter van de oorlog. Het werd nu een ideologische
strijd van een liberaal-democratische alliantie tegen een niet-gekozen, autocratisch geregeerde
combinatie, hoewel deze tegenstelling veel minder zwart-wit was dan uit de Brits-FransAmerikaanse propaganda zou blijken. Een gevolg was in ieder geval dat de zelfbenoemde,
democratische vertegenwoordigers van ‘door de vijand onderdrukte’ volkeren, veel meer
aandacht en mogelijkheden kregen dan in de eerste jaren van de oorlog. Die ontwikkeling
werd nog versterkt toen in april `18 bleek dat de Habsburgse Monarchie geen zelfstandige
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politiek meer kon bedrijven en een separate vrede uitgesloten moest worden geacht. De
Conferentie van Onderdrukte Volkeren, die in april 1918 in Rome werd gehouden was wel
een hoogtepunt van die ontwikkeling. Het einde van de Habsburgse Monarchie werd opeens
een optie die voordien nauwelijks serieus ter sprake was gekomen. De kennis van zaken in
Washington, Parijs of Londen liep echter achter op de ontwikkelingen binnen de Monarchie
zelf. Het proces van deconstructie van het Rijk was al veel verder voortgeschreden dan de
geallieerden en zelfs de emigranten konden vermoeden.
Tot mei 1917 was nog weinig te bespeuren geweest van desintegratie. De Reichsrat kwam
niet bijeen, de pers werd gecensureerd en in de meeste Slavischtalige landsdelen maakte het
militaire bewind dissidente uitingen praktisch onmogelijk. Zelfs toen het parlement weer
bijeen kwam, spraken de verenigde Tsjechische partijen, samen met Kroatische, Sloveense en
Roetheense afgevaardigden zich aanvankelijk alleen uit voor een federatieve staatshervorming
langs nationale lijnen. Slechts een tweetal leden van de Tsjechische Radicale Partij sprak zich
onomwonden uit voor nationale onafhankelijkheid, maar zij werden door de meerderheid van
de bevolking nog gezien als onverantwoorde fanatici. De invloed van de radicale emigranten
was weinig meer dan nihil en dat was geen wonder, want hun acties en zelfs hun bestaan
waren vrijwel onbekend in alle lagen van de bevolking. Toch stelden de Tsjechische parlementsleden, na enige aarzeling, in een verklaring de eis dat de Slowaken deel zouden uitmaken van een autonoom Bohemen615. Helemaal onbekend waren Masaryks en Beneš` ideeën
dus niet. Maar een degelijke eis was wel een directe aanval op Hongarije en op het bestaande
bestel van de Dubbelmonarchie. Hoe snel de situatie zich nu ontwikkelde bleek uit de
Tsjechische Driekoningenverklaring van begin januari 1918. Daarin werden eisen gesteld die
autonomie ver te boven gingen en die regelrecht op onafhankelijkheid doelde. In Kroatië vond
een soortgelijke ontwikkeling plaats. Terzelfder tijd slaagde Masaryk erin om effectief in
contact te treden met Tsjechische leiders in Bohemen en via hen ook met Kroatische politici.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Monarchie kwam nu van onder af een samenwerking
op gang, die de nationale grenzen overschreed. De overheid verkeerde in toenemende mate in
verwarring en miste de overtuiging en de macht om krachtdadig op te treden. Niet ten
onrechte vroeg men zich af of een krachtdadig optreden geen averechts effect zou hebben.
Bovendien zou een gewelddadige actie tegen de eigen bevolking een mogelijke overeenkomst
met de geallieerden, of althans met de Amerikanen, in gevaar brengen en tot april werd zo`n
overeenkomst nog steeds mogelijk geacht.
Behalve door separatisme, werd de Monarchie in januari 1918 getroffen door de meest
omvangrijke sociale turbulentie uit haar geschiedenis: een algemene staking met naast
economische, ook politieke eisen, gevolgd door een lange reeks van muiterijen met
bolsjewistische agitatie en zowel sociale als nationale achtergronden. Nationale afscheiding of
bolsjewistische revolutie, beide zouden fataal zijn. Zonder onmiddellijke vrede zou de
Monarchie uiteen vallen en zelfs als direct vrede gesloten zou worden was haar voortbestaan
ongewis.
Op het slagveld echter, was 1917 voor Oostenrijk-Hongarije een uitermate succesvol jaar. Het
Russische leger werd definitief verslagen, Roemenië werd veroverd en het Italiaanse leger
werd tot diep in Italië teruggeslagen. De overwinningen werden niet in eigen regie behaald,
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het waren in feite Duitse successen waarin Oostenrijkers en Hongaren onder Duits opperbevel
stonden en slechts een bijrol vervulden, maar niettemin, in 1914 had men slechts kunnen
dromen dat de Duits-Habsburgse alliantie zo succesvol zou zijn. De kosten echter waren
enorm. Niet alleen militair, ook politiek lag het initiatief nu volledig bij Duitsland, dat steeds
minder bereid bleek aan de wensen van zijn bondgenoot tegemoet te komen. Terwijl alle
oorlogsdoelen aan het Oostfront behaald werden, had Oostenrijk-Hongarije daar geen enkel
voordeel van. Een half miljoen ex-krijgsgevangenen keerde terug, velen geïndoctrineerd met
bolsjewistische, of althans revolutionaire ideeën, waardoor hun re-integratie in het leger
moeilijk was en grote risico`s meebracht. Zij moesten gevoed en opnieuw uitgerust worden,
terwijl de voedseltransporten uit de Oekraïne tegenvielen. Terwijl in Duitsland schaarste
heerste, leed Oostenrijk honger. Door oorlogshandelingen was de opbrengst van Galicië, dat
voor de oorlog 25 à 30% van de Oostenrijkse landbouwproductie leverde, vrijwel nihil. Alle
overige agrarische gebieden hadden te kampen met een acuut gebrek aan arbeidskrachten, aan
mest en aan paarden en na de oorlogsverklaring van Roemenië, was de aanzienlijke invoer uit
dat land weggevallen. Als er al ergens voedsel of brandstof was dan ontbrak het aan rollend
materieel, want militair transport had voorrang. Ofschoon de voedselsituatie in Hongarije iets
beter was, had men daar ook te kampen met aanzienlijke tekorten en Hongarije`s latere
weigering om Oostenrijk te bevoorraden was in de eerste plaats het gevolg van eigen nood.
Daarnaast was het natuurlijk ook een politiek drukmiddel.
Het belangrijkste en meest urgente Habsburgse ‘oorlogsdoel’, namelijk zo snel mogelijk
vrede sluiten, liep stuk op Ludendorffs halsstarrige weigering. Alle politieke en sociale euvels
die de Dubbelmonarchie in de voorafgaande vijftig jaar verzuimd had aan te pakken, werden
haar nu noodlottig. Terwijl de vijand verslagen werd, kraakte de samenleving in al haar
voegen en stortte de eigen staatsconstructie ten slotte in elkaar.
Maar voor het zover was zou tenminste nog een poging gewaagd worden om het haast
onvermijdelijke lot af te wenden.
* Desperate pogingen vrede te sluiten.
In politieke kring werd ook in Duitsland de noodzaak van een spoedige vrede ingezien. Zowel
Rijkskanselier Bethmann-Holweg als zijn staatssecretaris Zimmermann, was al vanaf midden
1915 de mening toegedaan dat gebiedsuitbreiding alleen in het Oosten haalbaar zou zijn en
dat zelfs afstand van delen van Elzas-Lotharingen overwogen moest worden om tot een
wapenstilstand te komen. Ook de toenmalige Generalstabchef, Falkenhayn, zag in de veroverde gebieden van België en Frankrijk niet veel meer dan wisselgeld om in het Westen tot een
status quo ante te komen. Net voor de Oberste Heeresleitung (OHL) in augustus 1916
vervangen werd door de populaire haviken Hindenburg en Ludendorff en de laatste een quasidictatoriale macht verwierf, had Zimmermann een plan geïnitieerd om onderhandelingen te
beginnen, waarbij de paus en de Amerikaanse president als bemiddelaars zouden optreden.
Begin december werd het ingediend. Het moment was gunstig, het Broesilow-offensief was
tot staan gebracht, Roemenië verslagen, Boekarest bezet en na Verdun en de Somme was de
patstelling in het Westen compleet. Maar de nieuwe Duitse legerleiding stelde op arrogante
wijze eisen, die door Parijs en Londen niet anders dan afgewezen konden worden en die aan
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de oprechtheid van de toenaderingspoging deden twijfelen. Eind december werden de
contacten dan ook al afgebroken…en dat was Ludendorffs bedoeling. Gesteund door
conservatieven en nationalen en grote delen van het bedrijfsleven, wist de OHL een
meerderheid van de bevolking door censuur en met propaganda ervan te overtuigen dat een
overwinning alsnog voor het grijpen lag. Achteraf bezien is deze zelfoverschatting in
combinatie met een verbazend gebrek aan kennis over het weerstandsvermogen en het
economische potentieel van de tegenstander haast onbegrijpelijk, maar in het Wilhelminische
keizerrijk was zij niet ongewoon. Het wilde graag als Weltmacht gezien worden, maar uit het
Duitse gebrek aan kennis bleek dat het nog steeds een continentale mogendheid was. Aan
geallieerde zijde was men beter geïnformeerd over Duitsland, maar kennis over de Habsburgse Monarchie bezaten slechts enkelen.
In de Dubbelmonarchie ontbrak een dergelijk irrationeel optimisme over de uitkomst van de
oorlog. Alleen onder de Austro-Duitsers en in het bijzonder in de omgeving van de Deutscher
Nationalverband achtte men het lot van de Monarchie nog aan dat van Rijksduitsland
gebonden. De vrees hun positie aan de Slavische meerderheid te verliezen werd maar al te
graag door Duitsland aangewakkerd. Maar ook in die kringen wilde men de oorlog zo snel
mogelijk beëindigen. Ook in Transleithanië was een meerderheid van de in het parlement
vertegenwoordigde elite wel voor vrede, maar tegen een breuk met Duitsland om die te
bereiken. Bij de grote meerderheid van de niet politiek vertegenwoordigden en bij een aantal
parlementsleden, ontbrak die bondgenootschappelijke trouw.
Meer nog dan zijn oudoom, Franz Joseph, was de nieuwe keizer Karl overtuigd van de
noodzaak om op de meest korte termijn vrede te sluiten, om het voortbestaan van de
Monarchie en de staatkundige eenheid van zijn landen te waarborgen en omdat de Dubbelmonarchie eenvoudig aan het eind van haar Latijn was. Voortzetting van de oorlog zou
rampzalig zijn vanuit sociaal, politiek en economisch oogpunt en alleen al de voedselsituatie
zou oorlogsvoering op korte termijn onmogelijk maken.
Na het mislukken van het Zimmermann-initiatief, ging een volgde poging van de keizer zelf
uit. Dat hij daarbij ernstige fouten maakte, kan hem worden verweten, maar hij verkeerde
destijds in een bijna onmogelijke situatie van politieke, militaire en economische afhankelijkheid van een bondgenoot die de noodzaak van vrede niet onder ogen wilde zien, terwijl
zijn eigen minister van buitenlandse zaken andere prioriteiten had dan de keizer zelf. Daarbij
kwam dat de nieuwe keizer jong, onervaren en niet bovenmatig intelligent was. Een zeker
idealisme en een humanitaire instelling konden hem niet ontzegd worden, eigenschappen die
bij gelegenheid met noodzakelijk te nemen besluiten in conflict kwamen. Zijn vaak niet erg
effectieve dadendrang resulteerde in soms overhaastig genomen, niet altijd weloverdachte
beslissingen. Karl der Plötzliche, werd hij in sommige kringen genoemd. Maar zijn grootste
handicap was wel dat hij het natuurlijke overwicht en gezag van zijn oudoom miste en
gelegenheid noch tijd kreeg om in zijn functie te groeien en die eigenschappen te verwerven.
Onmiddellijk na zijn troonsbestijging had Karl Ottokar Graf Czernin als k.u.k.-Minister des
kaiserlichen Hauses und des Äußeren benoemd, dezelfde die ook al door Franz Ferdinand
voor deze functie was voorzien. Czernin behoorde tot de Verfassungstreuer Großgrundbesitz
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en sympathiseerde met de Deutscher Nationalverband en zijn nationalistische aanhang.
Niettemin zou hij zich in kleine kring voorstander hebben getoond de banden met Duitsland te
verbreken om de Monarchie te redden, hoewel van een dergelijke voorkeur in zijn latere
optreden weinig te bespeuren valt. Zijn ideeën gingen – althans tot begin 1918 – uit naar een
Verständigungsfriede waarbij de Centrale mogendheden af zouden zien van territoriale
aanspraken in het Westen en waarbij geen oorlogsschadevergoedingen geëist zouden worden.
Onder de indruk van Duitse kracht – maar onbekend met de sterkte van de geallieerden – zag
hij na de Vrede van Brest-Litowsk toch nog de mogelijkheid van een Siegfriede. De keizer
achtte zo`n volledige Duitse overwinning echter niet in Oostenrijk-Hongarije`s belang en in
het licht van de ideeën die in Duitsland leefden over de toekomst van Mitteleuropa, was er
inderdaad geen enkele reden om vertrouwen te stellen in een zegevierend Duitsland. Hoewel
zelf geen nationalist, was Czernin wel degelijk overtuigd van de culturele en morele
superioriteit van het Deutschtum en wees hij zowel algemeen kiesrecht en federalisering als
een verdere emancipatie van Slavische of andere minderheden af. In zijn functie van
coördinator van de binnenlandse politiek zette hij de gebruikelijke, centralistische Habsburgse
politiek voort. Noch aan de geallieerde eisen, noch aan de verlangens van de (kort daarop bijeengeroepen) Reichsrat, kwam zijn politiek tegemoet, maar onder Austro-Duitsers was hij
bijzonder populair. Daarbij was Czernin niet alleen zeer intelligent, maar ook uitermate
eerzuchtig en behandelde hij de jonge en onervaren keizer op vaak neerbuigende wijze, wat
de onderlinge verstandhouding niet ten goede kwam. Het is dan ook maar de vraag of Czernin
op dit beslissende moment in de geschiedenis van de Dubbelmonarchie, wel de juiste man op
de juiste plaats was. Josef Redlichs oordeel over hem was in ieder geval duidelijk. Toen
Czernin zich uitdrukkelijk tegen het “Selbstbestimmungsrecht der Nationen” keerde en
daarmee eventuele vredesonderhandelingen ernstig leek te bemoeilijken, tekende hij in zijn
dagboek op:
“Der Mann ist reines 17. Jahrhundert: er versteht die Zeit nicht, in der er lebt, und noch
weniger die Methode, wie man im Weltkriege leitender Minister ist”616.
Ook de chef van de Generale Staf, Franz Conrad von Hötzendorff, onder wiens
verantwoordelijkheid de rampzalige veldtochten van 1914 en `16 waren gevoerd, werd door
Karl vervangen, en wel door Generaloberst Arthur Arz von Staußenburg. Arz, een HungaroDuitser uit Siebenburgen, was veel minder een politieke generaal dan zijn voorganger, maar
evenals Conrad was ook hij niet alleen sterk onder de indruk van de efficiëntie, de kracht, de
superieure uitrusting en het hoge moreel van het Duitse leger, hij was er ook volkomen van
afhankelijk. Pas in de loop van 1918, toen een Duitse nederlaag zich begon af te tekenen,
sloot hij zich aan bij Karls vredespogingen.
István Tisza, boegbeeld van de Magyaarse politieke suprematie, was evenmin geschikt om
Britten en vooral Amerikanen gunstig te stemmen voor het voortbestaan van de
Dubbelmonarchie. Bovendien was hij de laatste nog in functie zijnde keizerlijke adviseur die
in 1914 medeverantwoordelijk was geweest voor het uitbreken van de oorlog. In mei `17
verving Karl hem door Móricz Esterházy, wiens poging om algemeen kiesrecht in te voeren al
na een paar weken spaak liep. Zijn opvolger werd Sándor Wekerle, die zich al eerder een
meester had getoond in het manipuleren van de Hongaarse politieke slangentuin. Pas kort

242
voor het eind van de oorlog kwam Michael Károly, voorman van de nieuwe, kleine, in 1916
geformeerde, Onafhankelijkheids- en `48-Partij aan het roer. Niet alleen was deze graaf een
radicaal democraat, hij had herhaaldelijk in het parlement tegen de oorlog en voor een
separate vrede gepleit. Maar als Hongaars nationalist wilde hij alle bindingen met Oostenrijk
beëindigen en dat had hem tot dan toe voor een leidende functie gediskwalificeerd617.·.
Eind december 1916, kort nadat het vredesaanbod van de Centrale mogendheden door de
geallieerden was verworpen, richtte president Wilson, in een poging het overleg weer vlot te
trekken, aan alle oorlogvoerende partijen de vraag wat hun oorlogsdoelstellingen waren. De
eisen van de Entente kwamen in het kort neer op ontruiming van alle door de Centrale
mogendheden bezette gebieden in Frankrijk en België, op de Balkan, in Roemenië en Rusland
en het betalen van oorlogsschadevergoedingen. Een essentiële eis van Frankrijk was verder de
teruggave van al die gebieden die in het verleden met geweld, of tegen de zin van hun
bewoners aan geallieerde partijen waren ontnomen. Het ging hierbij vanzelfsprekend om
Elzas-Lotharingen, de conflictstof bij uitstek tijdens de voorafgaande 45 jaar. “N` en parlez
jamais, pensez-y toujours”, zoals de propaganda slagzin luidde. Voor Frankrijk was de
restitutie van deze gebieden verreweg het belangrijkste oorlogsdoel. Naast eisen ten koste van
het Osmaanse Rijk, was voor de Dubbelmonarchie van belang dat de bevrijding van vreemde
overheersing werd geëist voor Italianen, Roemenen, Slavische volkeren en van Tsjecho-Slowaken. De laatste toevoeging was een grote overwinning voor het Tsjechische emigrantencomité en vooral van Masaryk persoonlijk. In Bohemen zelf durfden nog slechts weinigen aan
een onafhankelijke Tsjechische staat te denken en over een aanhechting van Noord-Hongarije
– waarmee de Tsjechen nooit verbonden waren geweest, anders dan dat beide tot het
Habsburgse Rijk behoorden – werd zelfs niet gedroomd. Nu kenden de Britse en Franse
opstellers van het memorandum de ideeën van Wilson over zelfbeschikking en mogelijk had
de betreffende passus vooral tot doel hem gunstig te stemmen. Oostenrijk-Hongarije was voor
hen in feite van secundair belang, maar duidelijk was wel dat realisatie van dit oorlogsdoel het
einde van de Dubbelmonarchie zou betekenen618.
Niettemin, na deze inventarisatie verzekerde Frederic Penfield, ambassadeur van de V.S. in
Wenen, tijdens geheime besprekingen met Czernin, dat er van Amerikaanse zijde geen
plannen werden nagestreefd om de Monarchie door cessie van Bohemen of Hongarije te
vernietigen, tenzij het verdere oorlogsverloop daar alsnog aanleiding toe zou geven. Czernin
verklaarde zich, op 27 februari 1917, gaarne bereid tot overleg, maar legde er de nadruk op
dat een overeenkomst alleen mogelijk was tezamen met Duitsland, een separate vrede hield
hij voor onmogelijk. Voorwaarde was verder dat de geallieerden de integriteit van de
Monarchie zouden garanderen. Er was sprake van een ontmoeting op neutraal terrein en er
werden nog een paar berichten uitgewisseld, maar op 6 april verklaarden de Verenigde Staten
Duitsland de oorlog, en hoewel de oorlogsverklaring aan Oostenrijk-Hongarije pas op 7
december volgde, werden de contacten afgebroken619.
Tijdens de voorbereidingen van het vredesinitiatief in 1916 had Duitsland uitdrukkelijk
geweigerd een Solidaritätsabkommen te sluiten, waarbij beide bondgenoten elkaars
territorium zouden garanderen bij vredesonderhandelingen. Karl was hierover zeer verbolgen
en nam kort daarop zelf het initiatief om met de Entente tot een vergelijk te komen620.
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Ongetwijfeld voelde hij zich zijnerzijds, bij eventuele onderhandelingen, ook niet verplicht de
Duitse grenzen als onaantastbaar te beschouwen. Voor Karl had bondgenootschappelijk trouw
duidelijke grenzen, maar of een onafhankelijke politiek ook te verwezenlijken was, viel te
bezien.
In Frankrijk en Duitsland bestonden zowel vredespartijen, die door overleg de strijd wilden
beëindigen, als oorlogspartijen, die slechts een algehele overwinning als mogelijke uitkomst
van het conflict zagen. Na 1916 had in Duitsland de oorlogspartij, met Ludendorff aan het
hoofd, alle macht in handen, maar in Frankrijk wisselden beide partijen elkaar af naar gelang
de oorlogskansen er beter of slechter voorstonden. Zo was Clemenceau (le Tigre) haast de
verpersoonlijking van de oorlogspartij, terwijl Briand en Painlevé (Minister van Oorlog)
eerder een compromisvrede voorstonden. Begin 1917 werden de Franse kansen als slecht
beoordeeld. In economisch opzicht was Frankrijk er slechter aan toe dan Duitsland, maar het
waren vooral de enorme verliezen van Verdun en kort daarop van het Nivelle-offensief met de
grote muiterij die er het gevolg van was, die Frankrijk tot de meest geschikte partner voor
vredesoverleg maakten. Als Duitsland niet volledig verslagen kon worden en Rusland waarschijnlijk weg zou vallen als grote mogendheid, zou een sterk Oostenrijk-Hongarije, naast
Frankrijk, het enige na-oorlogse tegenwicht tegen Duitsland vormen.
In de Dubbelmonarchie bestond, na de zomer van 1914, geen oorlogspartij meer. Hoe langer
de oorlog duurde, des te geringer werden de kansen voor de Monarchie om te overleven. De
enige partij die absoluut geen vredesoverleg wilde, bevond zich buiten de Monarchie: de
Tsjechische en Kroatische emigrantencomité`s. De belangrijkste taak van de Ministers van
Buitenlandse Zaken, eerst Burián, dan Czernin, was dan ook Duitsland te overtuigen van de
noodzaak van een compromisvrede. Terwijl sommige Magyaren zich noch wel wilden verdedigen tegen het pan-Slavisme gevaar en Kroaten bereid waren Dalmatië tegen Italiaanse
overheersing te beschermen, hadden de meeste Tsjechen geen idee waarvoor ze moesten
vechten. Voor Polen was het lange tijd onduidelijk welke partij, onder welke voorwaarden,
een verenigd Polen zou realiseren en onder de Roethenen was althans een kleine minderheid
pro-Russisch. Hoewel Duits-nationalen evenzeer als alle anderen vrede wilden, zagen zij het
lot van de Monarchie onlosmakelijk verbonden met dat van Rijksduitsland en dat sloot een
separate vrede uit. De christen-socialen waren wat dat betreft minder doctrinair en de SDP
was koste wat het kost voor vrede. Dat gold ook voor een groot deel van de ongeletterde
plattelandsbevolking die totaal onverschillig stond ten opzichte van welke oorlogvoerende
partij dan ook en alleen in onmiddellijke vrede was geïnteresseerd. Het beëindigen van de
oorlog was voor de grote meerderheid van de bevolking van veel groter belang dan het
winnen ervan. Oorlogsmoeheid was endemisch in de hele Monarchie, onder alle volkeren en
klassen. In Oostenrijk-Hongarije was het niet de vraag of er een Siegfriede, dan wel een
Verständigungsfriede moest komen, de kwestie was eerder of men een vrede tezamen met, of
zonder Duitsland kon sluiten.
* De Sixtus-affaire.
De beide broers van keizerin Zita, Sixtus en Xavier van Bourbon-Parma, Franse staatsburgers,
deden vrijwillig dienst in het Belgische leger. Als verwanten van het voormalige koninklijke
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huis, was een Franse militaire loopbaan uitgesloten. Het Belgische leger was een ideaal
alternatief. Het streed aan geallieerde zijde, maar niet tegen de Habsburgers en het viel niet
onder geallieerd opperbevel. België was slachtoffer en niemand kon het van enige schuld aan
de oorlog betichten. Daardoor verkeerden de beide prinsen in een goede positie om, met een
redelijke mate van onafhankelijkheid, als bemiddelaar tussen de strijdende partijen op te
treden. Het is aan te nemen dat naast humanitaire, ook de dynastieke belangen van de eigen
familie daarbij een rol speelden621. Die belangen lagen aan beide zijden van het front. Na
eerdere pogingen via de Heilige Stoel, stond Sixtus vanaf midden 1916 in contact met diverse
Franse ministers, parlementariërs en functionarissen van Buitenlandse Zaken, met wie hij op
persoonlijke titel de mogelijkheid voor een aparte vrede met de Dubbelmonarchie aansneed.
In januari 1917 verzocht Karl, in overleg met Czernin, zijn schoonmoeder om tijdens haar
bezoek aan Zwitserland contact op te nemen met haar zoons. Kort daarop vond, met Franse
goedkeuring, in Neuchâtel, een ontmoeting plaats tussen Sixtus en een vertrouwensman van
de keizer. Volgens Sixtus waren er vier voorwaarden waaraan de Centrale mogendheden
moesten voldoen om tot vrede te komen. In de eerste plaats ging het om de ontruiming van de
bezette gebieden in België en Frankrijk, ten tweede zou Duitsland afstand moeten doen van
Elzas-Lotharingen, de derde voorwaarde zou Rusland op een of andere wijze zeggenschap
moeten geven over de Dardanellen en de vierde betrof het herstel van een onafhankelijk
Servië. Voor de Dubbelmonarchie waren de eerste drie voorwaarden acceptabel. Met de status
van Servië had men meer moeite: indien Rusland de vrije hand zou krijgen op de oostelijke
Balkan, zou de Monarchie een soortgelijke positie moeten innemen in de westelijke helft en
dat sloot een lastige buurstaat als Servië uit. De Franse eisen werden zowel in de Kroonraad
als met de Hongaarse oppositie besproken en op 23 maart overhandigde Karl Sixtus een door
Czernin opgesteld, ongesigneerd, memorandum, waarvan de belangrijkste uitgangspunten
waren: de Monarchie wil vrede, maar zal die alleen sluiten tezamen met Duitsland. Zij zal er
bij haar bondgenoot voor pleiten de bezette Franse en Belgische gebieden te ontruimen,
terwijl zij daarnaast geen bezwaar zal maken tegen een eventuele teruggave van ElzasLotharingen. Zonder medeweten van Czernin echter, voegde Karl hier in een persoonlijk aan
Sixtus gerichte brief aan toe waarvan de belangrijkste passage luidde:
“Pour manifester d`une façon précise la réalité de ses sentiments, je te prie de transmettre
secrètement et inofficiellement à M. Poincaré (…) que j`appuierai par tous les moyens et en
usant de toute mon influence personelle auprès de mes alliés les justes revindications
françaises relatives à l`Alsace-Lorraine”622.
Op uiterst informele wijze zou de keizer zelfs mondeling te kennen hebben gegeven dat hij
eventueel bereid was ook zonder Duitsland vrede te sluiten, indien dat land niet bereid zou
zijn op redelijke eisen in te gaan623. Sixtus overhandigde beide stukken aan Poincarré en die
bleek bereid tot overleg, niet op grond van Czernins memorandum, maar alleen vanwege
Karls handgeschreven toevoeging.
Op 3 april 1917 vond de ontmoeting tussen Karl en Wilhelm plaats. Als toegezegd deed Karl
al het mogelijke zijn bondgenoot over te halen de Franse eisen in te willigen. In ruil voor
Elzas-Lotharingen zou Congres-Polen, tezamen met Oostenrijks Galicië, als nieuwe
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bondsstaat bij het Duitse Rijk gevoegd kunnen worden, met soortgelijke rechten als het
koninkrijk Beieren. Verder was Karl bereid delen van Bosnië-Herzegovina af te staan en
Servië een toegang naar zee te verschaffen, mits de verhouding met dat land vriendschappelijk zou zijn. Tezamen met afstand van enig gebied aan Italië, was dat het uiterste waartoe
de Monarchie bereid kon zijn, zonder haar existentie op het spel te zetten624.
Geen van deze voorstellen vond genade in Duitse ogen. Naar aanleiding van de ontmoeting
tussen beide keizers werd op 12 april nog een memorandum aan Berlijn gestuurd waarin
gewezen werd op het gevaar van een verdere revolutie in Rusland en op het feit dat
Oostenrijk-Hongarije volkomen uitgeput was en aan het absolute einde was gekomen van zijn
mogelijkheden om de oorlog voort te zetten. Ook deze argumenten maakten op de Duitse
machthebbers geen enkele indruk. Daar sprak men van Oostenrijks defaitisme, en wat men
vond van het revolutieargument bleek uit de actie van de OHL, die kort tevoren Lenin naar
Helsinki had laten vertrekken. Hoewel de Oostenrijks-Hongaarse eisen niet in de vorm van
een ultimatum waren gepresenteerd, is aan te nemen dat Karl ze wel als zodanig zag. In de
Duitse afwijzing kon hij daarom een legitimatie zien voor gesprekken die tot een separate
vrede konden leiden.
Ook aan geallieerde zijde werden obstakels opgeworpen. Briand was inmiddels vervangen als
Premier door Alexandre Ribot, een radicaalrepublikeins socialist en antimonarchist, die vrij
onverschillig stond ten opzichte van de Habsburgse vredespoging. Hij bracht Lloyd George
op de hoogte en die was wel enthousiast en meende dat het eind van de oorlog nu in zicht
was625. De Italianen moesten, zijns inziens, maar genoegen nemen met de kruimels die ze
kregen toegeworpen en als ze meer wilden “kunnen ze het zelf gaan halen”, zei hij (mogelijk
verwijzend naar de uitspraak van de Spartaanse koning Leonidas). Maar Italië, in de persoon
van Sydney Sonnino, de minister van buitenlandse zaken die nu ook werd geconsulteerd,
weigerde zijn aanspraken op gebiedsuitbreiding ten koste van de Dubbelmonarchie ook maar
enigszins te beperken. Italië was pertinent tegen een aparte vrede met Oostenrijk-Hongarije en
een voorstel de zaak op het hoogste niveau, met de Britse en Italiaanse koningen en de
President van Frankrijk, te bespreken, werd door Sonnino van tafel geveegd. Ribot noch
Lloyd George had de moed Italië te desavoueren. Daarmee was Karls poging om tot vrede te
komen in eerste instantie mislukt626. Het is overigens opmerkelijk dat noch door de keizer
zelf, noch door Czernin op enigerlei wijze aan Italiaanse eisen tegemoet gekomen werd. Alle
concessies gingen ten koste van de bondgenoten, terwijl men zou verwachten dat om Italië te
interesseren, ook aan dat land enige tegemoetkomingen in het vooruitzicht gesteld zouden
worden. Om tot een separate vrede te komen bleek de houding van Italië in ieder geval
essentieel. Desondanks deed het gerucht de ronde dat de Italiaanse koning en mogelijk ook
het Italiaanse opperbevel, misschien toch in een compromis geïnteresseerd waren. In hoeverre
dit gerucht op waarheid berustte is echter uiterst ongewis. Niemand kon een bemiddelaar
noemen of een bewijs tonen627. Het is daarom niet onmogelijk dat het de bedoeling had de
onderhandelingen simpelweg te saboteren.
Opnieuw werden Sixtus en Xavier bij Karl ontboden om de onderhandelingen vlot te trekken.
Het is niet duidelijk in hoeverre Karl zich tijdens deze gesprekken, op de 8ste mei, vastlegde
op een separate vrede, maar onwaarschijnlijk is dat zeker niet en opnieuw werd Czernin niet
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geïnformeerd. Al enige dagen eerder, in een brief van de 1ste mei, had Karl Czernin zijn
mening gegeven over door de Duitsers gewenste nauwere samenwerking. Een gezamenlijke
economische markt wees hij evenzeer af als een overeenkomst waarbij beide legers zouden
worden samengesmolten. Karl wilde geen nauwere binding dan bestond met eender welke
andere staat, en hij ging verder:
“Ein eklatanter militärischer Sieg Deutschlands wäre unser Ruin. Deutschland hat immer den
Hintergedanken daß es, wenn es schlecht geht, immer noch Österreich als Kompensationsobjekt hat. (…) Ein Zugrundegehen mit Deutschland nur aus reiner Noblesse wäre
Selbstmord und würde mit dem bisherigen Verhalten Deutschlands nicht im Einklang zu
bringen sein628”.
Ondertussen had zich een verdere kentering voorgedaan in de Franse houding. Niet alleen
hadden de Verenigde Staten hadden zich op 6 april bij de geallieerden gevoegd, ook een totale
instorting van Rusland kon niet lang meer op zich laten wachten. Met Amerikaanse hulp, zo
werd in Parijs verondersteld, kon Duitsland volledig verslagen worden en met een verzwakt
Rusland zou Frankrijk dan de enige grote mogendheid op het continent zijn, een positie die
het zelfs in de dagen van Napoleon niet had bezeten. Een compromisvrede echter, zou Duitsland niet alleen intact laten, zonder een Russische bondgenoot zou Frankrijk aan het sterkere
Duitsland overgeleverd zijn. Overigens gold voor Engeland het omgekeerde: een Franse
hegemonie over Europa was net zo onaanvaardbaar als een Duitse. Engeland, tezamen met
Amerika, werd een interessantere partner voor vredesoverleg dan Frankrijk. In december 1917
vonden in Zwitserland een aantal besprekingen plaats tussen Generaal Jan Smuts, Phillip Kerr
(Lloyd-George`s secretatis) en graaf Mensdorff-Pouilly, de voormalige ambassadeur in
Londen. De Monarchie zou volgens de Britten enige concessies aan Italië moeten doen,
terwijl als tegenprestatie een onder de Habsburgse Kroon staande statenbond in het vooruitzicht gesteld werd, die naast de bestaande kroonlanden een Grootpolen, een Grootroemenië en
Joegoslavië zou gaan omvatten. Het leek te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. De
besprekingen leverden uiteindelijk niets op.
Frankrijk was nu wel minder in een compromisvrede met Duitsland geïnteresseerd, maar met
een steeds zwakkere Russische bondgenoot, nog wel in een overeenkomst met OostenrijkHongarije. Ribot maakte nu echter geen gebruik meer van de diensten der beide prinsen, die
in eigen regie en te onafhankelijk van Parijs opereerden, maar van le comte Abel Armand,
verbonden aan het Deuxième Bureau van het Ministerie van Oorlog, en van diens gesprekspartner Graf Nikolaus Revertera629. Hun beider echtgenoten werden verpleegd in hetzelfde
Zwitserse sanatorium en de gesprekken vonden plaats in het huis van de directeur van deze
instelling.
Vóór een te verwachten wapenstilstand in Rusland, en voordat de komst van Amerikaanse
troepen de invloed van de Verenigde Staten zou doen toenemen – een invloed die wel eens
zou kunnen leiden tot een compromisvrede – zette Frankrijk het grote Nivelle-offensief in.
Generaal Nivelle zag zijn offensief niet alleen als de grote doorbraak, maar zelfs als het begin
van een mars op Berlijn. Jammer genoeg zagen de Duitsers dat anders en in werkelijkheid
werden zelfs de eerste Duitse verdedigingslinies niet doorbroken. In de maanden die volgden
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leed het Franse leger zulke zware, volkomen onnodige, verliezen, dat grote aantallen troepen
weigerden nog voor een verdere aanval misbruikt te worden. De verantwoordelijke
bevelhebber `fut limogé’630en zijn opvolger Henri Phillipe Pétain, befaamd van de slag om
Verdun, drong er bij Ribot op aan tenminste met de Dubbelmonarchie tot een vergelijk te
komen, al was het maar om het Russische front te ontlasten en Duitse troepen elders te
binden.
Armand, die aangaf voor zowel Engeland als Frankrijk te spreken, bood op 7 augustus
Oostenrijk-Hongarije aan apart vrede te sluiten tegen zeer gunstige voorwaarden: enig verlies
van grondgebied aan Italië en Servië, maar na de definitieve nederlaag van Duitsland zou de
Monarchie uitgebreid kunnen worden met geheel Polen en zelfs met Beieren en Silezië. Zulke
voorwaarden leken gunstig, maar waren in feite volkomen onrealistisch en vermoedelijk
waren beide partijen zich daarvan bewust. Duidelijk werd wel dat Frankrijk geïnteresseerd
was in een sterk naoorlogs Oostenrijk-Hongarije. Op aanwijzing van Czernin stelde Revertera
dat de Monarchie geen separate vrede zou nastreven, maar slechts contacten beoogde voor
een algemene overeenkomst. Tijdens een volgend gesprek op 22 augustus, kwamen ook de
geallieerde eisen aan Duitsland ter tafel. Met uitzondering van de bezette gebieden in Frankrijk en België en Elzas-Lotharingen, kon over die eisen onderhandeld worden, zolang Oostenrijk-Hongarije maar duidelijk versterkt werd om een nieuw naoorlogs Europees
machtevenwicht te waarborgen.
Czernin slaagde erin Karl te overtuigen niet zonder Duitsland verder te onderhandelen en alle
moeite te doen dat land bij de gesprekken te betrekken. Hoewel hij heel goed begreep geen
schijn van kans te hebben de Duitse machthebbers over de streep te trekken, hield hij dat voor
de keizer verborgen. Tegen beter weten in overtuigde hij de keizer contact op te nemen met de
Duitse kroonprins, die persoonlijk misschien wel te overtuigen was, maar geen reactie kon
formuleren zonder Ludendorff erin te betrekken. Revertera, die zijn gesprekken met Armand
wilde voortzetten, werd de toegang tot de keizer net zo lang ontzegd, tot de keizer overtuigd
werd eerst een wapenstilstand aan het Oostelijke front af te wachten alvorens verdere stappen
te ondernemen voor een, al dan niet separate, vrede. Pas op 6 oktober vond, op initiatief van
de keizer, opnieuw een gesprek plaats tussen hemzelf, Czernin en Revertera, maar tot een
ontmoeting met Armand kwam het pas weer op 1 februari 1918.
Intussen had Clemenceau in Parijs een nieuwe regering gevormd, die tegen een compromisvrede was, met als slogan: “La guerre et rien que la guerre”. Een houding die wonderwel
overeen kwam met de aanwijzing van Czernin, die in afwachting van het grote Duitse
voorjaarsoffensief, vanuit Best-Litowsk te kennen gaf dat verdere besprekingen alleen
mogelijk waren wanneer Frankrijk van Elzas-Lotharingen zou afzien. “Donc, rien à faire”,
was het commentaar van Armand en daarmee was ook deze poging op niets uitgelopen631.
Al eerder probeerde de keizer contact op te nemen met de Amerikanen. Door bemiddeling van
Heinrich Lammasch stelde een Beierse professor, Friedrich von Foerster, zich in verbinding
met David Herron, een vertrouwensman van President Wilson. Er werd hoofdzakelijk over de
staatshervormingsplannen van de keizer gesproken. De Amerikanen deden enige toezeggingen, onder andere van financiële aard, maar ook deze poging liep op niets uit. Czernin, die
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buiten de zaak was gehouden, verleende geen enkele medewerking en op zijn initiatief werd
Foerster de verdere toegang tot de keizer ontzegd.
Czernin mocht dan niet in staat zijn de Duitse politiek te beïnvloeden, die in Wenen kon hij
beter naar zijn hand zetten. Daarbij richtte hij zich, meer nog dan zijn voorgangers, volledig
op die Austro-Duitse kringen die in Duitsland de enige garantie zagen voor een Austro-Duitse
dominantie van Oostenrijk en van de gehele Monarchie. Terwijl de positie van de keizer nu
juist was een hervorming ten gunste van de niet-Duitse minderheden door te voeren.
Door middel van een perscampagne werden pacifistische tegenstanders als Lammasch in een
slecht daglicht geplaatst. Ter illustratie het volgende incident: toen de keizer in juli 1917
zowel Josef Redlich als Heinrich Lammasch polste om een nieuwe regering te vormen die
niet alleen staatshervormingen mogelijk zou maken, maar ook positief zou staan ten opzichte
van een separate vrede, wisten Czernin en zijn bondgenoten dat te verhinderen. Redlich kon
vrij gemakkelijk als jood weggezet worden en kwam daardoor niet in aanmerking. Lammasch
had in een privégesprek met Czernin als zijn mening geuit dat Duitsland een ultimatum
gesteld zou moeten worden om concessies te doen in zake Elzas-Lotharingen en dat bij
weigering de Monarchie een aparte vrede zou sluiten. Czernin haastte zich dit bericht aan de
Duitse ambassadeur door te geven, onder de toevoeging dat hij, Czernin, niet gediend was van
zulke Schweinerei. Duitse druk droeg er vervolgens toe bij dat Lammasch de post van premier
niet kreeg aangeboden. Met Ernest von Seidler als Premier stelde Czernin zich voorlopig
tevreden632. Toch was het onder deze premier dat de keizer amnestie verleende aan verscheidene, wegens hoogverraad veroordeelde Tsjechen, waaronder Kramář. Een zaak waar niet
alleen Czernin, maar ook de Duitse bondgenoot en een belangrijk segment van de AustroDuitse bevolking, mordicus tegen waren.
Alle vredescontacten hadden tot dusver in het grootste geheim plaats gevonden. Maar kort na
het begin van Ludendorffs grote offensief, dat in de eerste dagen succes leek te hebben, hield
Czernin een rede voor de Weense gemeenteraad, waarin hij toespelingen maakte op de onderhandelingen. Op 2 april 1918 verklaarde hij daar door Clemenceau benaderd te zijn met een
vredesvoorstel, dat hij echter had moeten afwijzen omdat Frankrijk Elzas-Lotharingen
opeiste. “Le comte Czernin en a menti” was Clemenceau`s onmiddellijke reactie633. Het
Sixtus-initiatief was inderdaad van Wenen uitgegaan, maar de Armand-Revertera contacten
waren door Parijs geïnitieerd, Czernin ging uit van het tweede, Clemenceau van het eerste
contact. In latere geschriften stelde Czernin dat het zijn bedoeling zou zijn geweest
Clemenceau`s positie te verzwakken en de stabiliteit van het bondgenootschap met Duitsland
te benadrukken634. Als dat waar is, was het een misrekening, maar het lijkt er meer op dat hij
een definitieve streep wilde zetten onder alle vredespogingen die niet door hemzelf geïnitieerd
en gevoerd werden. Dat gold meer dan ooit nu Duitsland een offensief begonnen was dat, in
Czernins zienswijze, tot een algehele Duitse overwinning kon leiden. Volgens hem was het nu
(dat wil zeggen februari / april 1918) van het grootste belang een trouwe bondgenoot van het
mogelijk zegevierende Duitsland te zijn om dadelijk mee te kunnen delen in de oorlogsbuit.
Clemenceau van zijn kant had de bedoeling de beide vijandige bondgenoten uit elkaar te
spelen, maar ook zijn actie had het tegenovergestelde effect. De controverse tussen Czernin en
Clemenceau ontspoorde echter en maakte van de toenaderingspoging van de keizer een
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affaire, met uiterst negatieve gevolgen voor de Monarchie. Om zijn gelijk te halen en aan te
tonen dat Czernin inderdaad gelogen zou hebben, zinspeelde Clemenceau op de persoonlijke
brief aan Sixtus van de keizer, waarin deze toezegde Duitsland tot inschikkelijkheid te
bewegen ten aanzien van de gerechtvaardigde Franse eisen met betrekking tot Elzas-Lotharingen (een brief waarvan Czernin het bestaan niet afwist). Kort daarop werd in Frankrijk de
inhoud van deze brief gepubliceerd. In Duitsland meende men nu dat Karl hiermee de Franse
aanspraken op dat gebied zou hebben erkend. De keizer dementeerde, het zou gaan om
vervalsingen en Franse leugens, maar tergelijkertijd stelde hij tegenover Czernin alle verantwoordelijkheid in dezen op zich te nemen. De Minister van Buitenlandse Zaken deed nu een
poging om de keizer zowel op binnen- als buitenlands politiek gebied volledig uit te
schakelen. Karl zou tijdelijk moeten terugtreden en een van de aartshertogen (Friedrich of
Eugen) tot regent benoemen. Czernin zelf zou zijn functie behouden. Er werd zelfs een
ministeriële vergadering geagendeerd om het regentschap te regelen, maar op het laatste
moment veranderde de keizer van mening en ontsloeg Czernin635. Diens paleiscoup was
daarmee wel mislukt, maar wat nog resteerde aan persoonlijk aanzien van de vorst en de
Kaisertreue had zware averij opgelopen.
Uit een op zich dappere, zowel politiek als moreel gerechtvaardigde, maar niet goed doordachte keizerlijke actie, die misschien vrede had kunnen brengen, werd, door eerzucht,
onwetendheid en foute inschattingen in Parijs zowel als in Wenen, een affaire. Meer nog, een
schandaal dat het aanzien en het prestige van de Monarchie beschadigde en vooral haar
politieke bewegingsvrijheid zodanig beperkte, dat het centrale gezag goeddeels werd uitgeschakeld. De echtheid van de Sixtus-brief werd nergens in Europa serieus in twijfel
getrokken. Enerzijds sprong Duitsland in het vacuüm: de keizer moest naar Canossa (of in dit
geval naar Spa, waar het Duitse hoofdkwartier gevestigd was) om zich te verontschuldigen en
zijn Nibelungentreue opnieuw te bewijzen. Karl moest plechtig beloven, nooit meer contacten
te zullen onderhouden met vreemde mogendheden, zonder daarover eerst Duitsland te hebben
geraadpleegd. Een Militärkonvention werd afgedwongen, die de beide legers nog verder
verstrengelde. Zowel militair, politiek als economisch werd een Mitteleuropa voorbereid
waarin alleen plaats was voor Duitse vazalstaten. Ook aan de Duitse eisen tot een soort
confederatie en economische eenheid moest nu tegemoet gekomen worden en van Oostenrijk
bleef niet veel meer over dan de Duitse Ostmark, die twintig jaar later zijn beslag zou krijgen.
Anderzijds hadden de geallieerden nu alle interesse in een handelingsonbekwaam OostenrijkHongarije verloren. Nu een separate vrede onmogelijk, en de Monarchie een verlengstuk van
Duitsland was geworden, kon alleen haar desintegratie het einde van de oorlog naderbij
brengen. Van neutraal tot gematigd negatief veranderde de houding van de Entente, en nu ook
die van Amerika, in een politiek die gericht was op vernietiging van het Rijk. De radicale
emigrantenorganisaties van Tsjechen, Zuid-Slaven en Polen, kregen nu alle steun en werden
erkend als bondgenoten en medestrijders. Een Tsjecho-Slowaakse staat werd zelfs de jure
erkend, hoewel die staat vooralsnog geen territorium, geen grenzen en zelfs geen bevolking
had. Binnen Oostenrijk en Hongarije zagen Tsjechen, Kroaten en Slovenen, Polen en Hongaren geen reden meer hun lot nog langer aan een zo zwaar aangeslagen Monarchie te
verbinden. Autonomie was de eis geweest bij de heropening van het parlement in mei 1917,
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maar dat was nu een gepasseerd station. In een revolution of rising expectations, en bij gebrek
aan effectief centraal gezag, konden de door de radicale emigranten gepropageerde secessie
en onafhankelijkheid openlijk besproken en georganiseerd worden. Het voortbestaan van de
Monarchie was zelfs als optie voor hen vervallen.
Vanuit het gezichtspunt van de keizer en van pacifisten aan het hof en in ambtelijke en
politieke kring, kon de houding van Czernin moeilijk anders gekenschetst worden dan als een
van obstructie. Weliswaar zette hij zich aanvankelijk in om Duitsland tot een compromisvrede
te bewegen, maar toen dat niet lukte saboteerde hij iedere actie, die tot een separate vrede zou
kunnen leiden. Na de Vrede van Best-Litowsk gaf hij zelfs alle verdere vredespogingen op en
zette zich alleen nog in voor een overwinning van de Centrale mogendheden, die hij op dat
moment voor waarschijnlijk hield. Desondanks was het een onvergefelijke fout van de keizer
om zijn minister niet te informeren over zijn acties. Een delicate en risicovolle operatie als
een separate vrede zou alleen enige kans van slagen hebben bij absolute eensgezindheid op
althans het hoogste niveau. Ongetwijfeld vreesde Karl dat Czernin zou aftreden indien de
keizer hem wel op de hoogte had gesteld van de Sixtusbrief, maar dat zou dan het resultaat
zijn geweest van een verkeerde ministerkeuze.
Zonder twijfel was Czernin een intelligentere en actievere persoonlijkheid dan zijn voorganger, en opvolger, Burián, en liet hij zich minder beïnvloeden door zijn omgeving dan
Berchtold. Zijn intelligentie, kennis van zaken, geestelijke stabiliteit en ervaring, waren verre
superieur aan die van de jonge, twijfelende en slecht geïnformeerde keizer Karl, en dat liet hij
hem duidelijk weten. Al sedert het vroege voorjaar van 1917 kwam hij in aanvaring met Karl
over de noodzaak tot federalisering, heropening van het parlement en amnestie, maar vooral
over de wijze waarop tot vrede gekomen kon worden. Een jaar later waren die verschillen van
mening opgelopen tot vrijwel alle facetten van interne en externe politiek636. Terwijl Czernin
alleen een toekomst voor de Monarchie zag in een nauw samengaan met Duitsland, meende
Karl in Duitsland juist het grote gevaar te zien. Een algehele Duitse overwinning zou volgens
hem het einde van de Monarchie betekenen en zijn streven was dan ook zo los mogelijk van
zijn bondgenoot te komen en zo snel mogelijk vrede te sluiten, indien mogelijk met, maar
anders zonder Duitsland. Vandaar dat hij zich vastklampte aan iedere mogelijkheid om met de
geallieerden in contact te komen en grote risico`s nam door zowel formeel als informeel te
kennen te geven op de kortst mogelijke termijn vrede te willen sluiten, als het moest zonder
Duitsland. Zonder twijfel had de keizer gelijk: een zegevierend Duitsland vormde vrijwel
steeds een groter gevaar voor het voortbestaan van de Monarchie, dan een compromisvrede.
Van Engeland en Frankrijk had Oostenrijk-Hongarije weinig te vrezen en de ideeën van
Wilson over nationale minderheden waren niet principieel anders dan die waartoe Karl bereid
zou zijn. Realisatie van de Duitse oorlogsdoelen zou een Mitteleuropa creëren, waarin de
Monarchie op zijn best een vazalstaat zou worden en waarschijnlijk op termijn zelfs zou
worden opgedeeld. Een volledige Duitse nederlaag zou echter net zo fataal zijn. Alleen een
compromisvrede zou de Monarchie nog een kans geven. Maar was een vrede zonder
Duitsland realistisch gezien mogelijk? Het was Scylla of Charybdis en misschien een smalle
weg daartussen. Het was die weg die de keizer wilde bewandelen.
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Czernins ideeën waren representatief voor zijn stand, de Boheemse, Duitstalige aristocratie.
Volgens Redlich stamden zij uit de zeventiende eeuw, maar dat is overdreven, ze waren
eerder laat achttiende-eeuws. Maar daarbij moet wel gerealiseerd worden dat de Habsburgse
Monarchie in verscheidene opzichten die achttiende eeuw nooit ontgroeid was. Czernins
ideeën werden daarom door velen niet als anachronistisch onderkend; een belangrijk deel van
de politieke elite in de Monarchie was ervan doordrenkt. Door zijn geestelijke verwantschap
met het Deutschtum en zijn afkeer van alles wat Slavisch was, zag hij in een verbondenheid
met Duitsland veel minder een gevaar dan de keizer, maar overigens was hij realist. Een
separate vrede achtte hij onmogelijk vanwege de grote verstrengeling met, en afhankelijkheid
van Duitsland. Een eenzijdige wapenstilstand van de k.u.k.-legereenheden was alleen al
vrijwel onmogelijk omdat de meeste legereenheden onder Duits bevel stonden en met Duitse
eenheden waren geïntegreerd. De voedselvoorziening van Oostenrijk was afhankelijk van wat
het Duitse leger wilde doorsturen. De haven van Odessa, van essentieel belang voor
graantransporten uit de Oekraïne, zou volgens afspraak door Habsburgse troepen worden
bezet, maar het Duitse leger was er eerder en zat daarmee aan de kraan van een graantoevoer
die mede daardoor zwaar tegenviel. Daarbij was het hoogst onwaarschijnlijk dat het Duitse
opperbevel een eenzijdige Oostenrijks-Hongaarse wapenstilstand voor lief zou nemen.
Duitsland had voldoende troepen om grote delen van de Monarchie te bezetten en althans in
de Duitstalige landstreken zou zo`n invasie niet op verzet stuiten. Het k.u.k.- leger zou niet in
staat zijn zich op wat voor manier ook te verweren en het is de vraag of een meerderheid van
de officieren dat zelfs zou willen. Bovendien meende Czernin dat alle contacten over vrede in
het Westen tijdens de onderhandelingen in Brest-Litowsk, de Habsburgse positie daar alleen
maar konden verzwakken. Hoewel, die positie was al zo zwak, dat er weinig meer aan te
bederven viel.
Eigenlijk was er maar een belangrijk punt waarover de keizer en Czernin het niet oneens
waren. Beiden waren overtuigd van het belang om in Brest-Litowsk zo snel mogelijk tot vrede
te komen. Voor de voedselvoorziening van Oostenrijk en in het bijzonder van Wenen was
Oekraïens graan van zo groot belang dat alle politieke, militaire en economische
overwegingen daarvoor moesten wijken. Oostenrijk-Hongarije was echter niet meer in staat
om Duitsland tot spoed aan te zetten en ook de Sovjets waren in een snelle overeenkomst niet
bijster geïnteresseerd637. Zonder voedsel zou niet alleen het front in elkaar storten, er zou
revolutie uitbreken in Wenen en Boedapest. De januaristakingen waren wat dat betreft een
veeg voorteken. Dat was de reden dat Czernin, gesteund door de keizer, de Duitse eis
accepteerde tot de vorming van een aparte, van Duitsland afhankelijke Oekraïense staat,
waarvan zelfs twee Galicische districten deel zouden gaan uitmaken. Terwijl Duitsland vanuit
een positie van sterkte het onderste uit de kan wilde halen en zijn territoriale doelstellingen
meer dan realiseerde, en de Sovjets hun regime – zij het tegen hoge kosten – redelijk konden
consolideren, trok de Dubbelmonarchie op alle punten aan het kortste eind. Zij moest haar
overwinning bekopen met gebiedsafstand, met Poolse rebellie als gevolg daarvan, met door
de revolutie geïndoctrineerde ex-krijgsgevangenen, die zij niet in staat was te voeden of uit te
rusten en met een leger dat geïnfecteerd werd door muiterij en bolsjewistische ideeën. Ook
van de vereniging van Galicië met Russisch-Polen binnen de Monarchie, was niets in huis
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gekomen. Daar tegenover stond graan, maar in veel geringere hoeveelheden dan verwacht en
onvoldoende om de voedselvoorziening te waarborgen.
De Vrede van Boekarest met Roemenië leverde wel weer een strijdpunt tussen de keizer en
zijn minister. De keizer had al bepaalde toezeggingen gedaan aan de Roemeense koning
waarin afgezien zou worden van annexaties en koning Ferdinand zijn troon kon behouden.
Czernin wilde juist harde eisen stellen en die zo nodig met militaire middelen afdwingen. Niet
dan nadat Czernin steun had gekregen van Arz en van de Hongaarse regering, gaf Karl zich
ook hier op alle punten gewonnen. Na een ultimatum was de Roemeense regering bereid
vrede te sluiten638.
Ondanks alle meningsverschillen en ondanks de soms beledigend neerbuigende wijze waarop
Czernin zijn keizer behandelde, kwam het breekpunt tussen beiden pas na de publicatie van de
Sixtusbrief. Ten onrechte was Czernin buiten dit deel van het keizerlijke initiatief gehouden,
maar na publicatie ervan zou het zijn taak geweest zijn ervoor de verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Volgens Robert Kann had die publicatie zelfs positief kunnen zijn voor de
Monarchie. Czernin had kunnen stellen dat de keizer inderdaad het uiterste wilde doen om
vrede te bereiken en dat dit geenszins een schande was, maar hem juist tot eer strekte639. De
verhouding tot Duitsland zou erdoor verzuurd zijn, maar de gevolgen daarvan konden
moeilijk slechter uitvallen dan die na de penetentiegang van de keizer naar Spa. In de ogen
van de geallieerden echter zou Oostenrijk-Hongarije`s prestige gestegen zijn. Bij bewezen
onafhankelijkheid van Duitsland, zou de Monarchie interessanter worden als mogelijke
vredespartner. Op die wijze had Czernin de Monarchie mogelijk een grote dienst kunnen
bewijzen. In geval van een Duitse overwinning echter, zou het zijn onderhandelingspositie
nog verder verzwakt hebben. En voor dat laatste vreesde hij.
Samenvattend kan gesteld worden dat de vredesinitiatieven van keizer Karl onder het wel
slechtst denkbare gesternte stonden. Succes zou alleen mogelijk zijn wanneer aan een aantal
voorwaarden zou zijn voldaan. Een eerste voorwaarde zou een weerbaar leger moeten zijn.
Bij een separate wapenstilstand zou het Habsburgse leger de grenzen van het Rijk tenminste
met enige kans op succes moeten kunnen verdedigen, niet zo zeer tegen zijn vijanden, maar
juist tegen zijn bondgenoot. Zelfs indien het leger onafhankelijk zou kunnen opereren, is het
onwaarschijnlijk dat het zich te weer zou kunnen stellen tegen de Duitse strijdkrachten.
Evenmin is het waarschijnlijk dat officieren en manschappen zich na drie jaar oorlog opeens
tegen hun bondgenoot zouden keren. De moraal van het k.u.k.-leger was al niet hoog en een
dergelijke manoeuvre zou hoogst waarschijnlijk fataal worden. Maar afgezien daarvan, van
een onafhankelijk opererende legermacht was in het voorjaar van 1917 alleen sprake aan het
Italiaanse front en op sommige punten in de Balkan. In oktober van dat jaar kwam ook in
Italië de leiding aan Duitse zijde te liggen. Beide legers waren zodanig verstrengeld dat
ontrafeling alleen mogelijk zou zijn met wederzijdse instemming.
Zeker nu de Verenigde Staten aan de oorlog deelnamen, was een tweede voorwaarde om een
democratische ontwikkeling te tonen in beide Rijksdelen, tezamen met althans het voornemen
van staatsrechtelijke hervormingen en nationale autonomie. In Wenen had de keizer daar een
begin mee gemaakt door het parlement in functie te herstellen en amnestie te verlenen aan
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dissidenten en deze beide acties hadden Masaryks geloofwaardigheid aangetast. De gekozen
Tsjechische parlementsleden hielden er (aanvankelijk) kennelijk een andere mening op na dan
de radicale emigranten die, hoewel niet gekozen, claimden het volk te vertegenwoordigen. Tot
hervormingen was het echter nog niet gekomen, de Austro-Duitse weerzin daartegen was
groot en minister-president von Seidler deed weinig om aan die druk weerstand te bieden.
Ook Czernin en de Duitse ambassadeur droegen er het hunne toe bij iedere verdere poging tot
hervorming te frustreren.
In Boedapest was zelfs een aanzet tot democratisering mislukt. Weliswaar had de keizer Tisza
– haast de verpersoonlijking van de Magyaarse suprematie – als premier vervangen, maar
Esterházy, noch Wekerle waren in staat gebleken algemeen kiesrecht in te voeren. Even had
Karl zelfs overwogen het parlement naar huis te sturen en per decreet kiesrechthervorming
door te voeren, maar voor zo ver zijn kroningseed op de grondwet hem niet daarvan
weerhield, deed Czernin dat wel. Terecht stelde deze dat de Monarchie niet nog meer chaos
kon verdragen. Bovendien zou uitschakeling van een gekozen parlement een wat
merkwaardige manier lijken om democratie in te voeren. Aan autonomie voor minderheden
viel in Hongarije onder die omstandigheden nog niet te denken.
Van Alexis de Tocqueville is de uitspraak dat het aller-gevaarlijkste moment voor een slechte
regering is wanneer zij begint met hervormingen. Onder de omstandigheden waarin de
Monarchie in 1917 verkeerde, waren die gevaren voor beide Rijksdelen nog veel groter dan
de Tocqueville voor ogen stond. Maar een alternatief was er niet.
Een derde absoluut vereiste voor een separate vrede zou eensgezindheid aan de top moeten
zijn. Niet alleen de Minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de beide Premiers, hun
ministers en zo mogelijk een meerderheid in beide parlementen zouden akkoord moeten zijn.
In principe had de keizer de keuze van zijn ministers in eigen hand, maar geen van hen was
geselecteerd op zijn houding ten aanzien van een separate vrede. De belangrijkste minister in
dit geval was Czernin en zijn houding was onomwonden tegen zo`n vrede.
Uiteindelijk zouden dan de officieuze contacten zo snel mogelijk omgezet moeten worden in
officiële onderhandelingen op het hoogste niveau. Daarbij zou het niet alleen moeten gaan om
Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, die zelf nauwelijks eisen zouden stellen, maar
ook om Italië en Servië. Door die laatste zouden de onderhandelingen wel eens lang kunnen
gaan duren, en wat zou Duitsland in die tijd ondernemen?
De wanhopige pogingen om de oorlog te beëindigen waren eigenlijk wel gedoemd te
mislukken. Maar toch, hoe gering ook, zij vormden de laatste kans om Oostenrijk-Hongarije
te redden en waren daarom een dappere poging waard. Het dilettantisme, de onervarenheid en
het gebrek aan aanzien van keizer Karl droegen ongetwijfeld bij aan de deconfiture, maar ook
een beter staatsman had, naar alle waarschijnlijkheid, het Rijk, in welke vorm dan ook, niet
voor de ondergang kunnen behoeden.
De ontbinding van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie voltrok zich niet op het
slagveld. Evenmin werd het bepaald door haar vijanden in Parijs, Londen, Rome of
Washington en ook niet door haar bondgenoot in Berlijn. De vredesconferenties in de Parijse

254
voorsteden beperkten zich later tot het verdelen van de erfenis, de dood van de Dubbelmonarchie was toen al lang en breed een fait accompli, waar geen van de deelnemers ook
maar iets aan kon, of wilde veranderen. De Eerste Wereldoorlog was niet de oorzaak van haar
verdwijnen, wel de genadestoot. Na een lange en gecompliceerde voorgeschiedenis kwam het
einde van haar eigen inwoners die hun vertrouwen in de staat eenvoudig opzegden. In het
voorjaar en de zomer van 1918 verdampte de Monarchie en de keizer, zijn ministers en het
ambtelijke en militaire apparaat hadden de kracht, noch de wil zich te verzetten tegen wat
onvermijdelijk leek. In de herfst van dat jaar ging wat nog resteerde aan leven als een
nachtkaars uit.
De complexe gebeurtenissen van die laatste maanden zullen het onderwerp vormen voor het
volgende hoofdstuk.
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9. Finis Austriae.
De puinhopen van een keizerrijk.

* Muiters, overlopers en stakers.
In het door Habsburgse troepen bezette Servië, vlakbij het plaatsje Karanowatz (Kragujevač),
vond in de eerste dagen van juni 1918 de terechtstelling plaats van vierenveertig voor muiterij
veroordeelde manschappen van het 71e k.u.k.-Infanterie Regiment640. De soldaten, Slowaken
uit Trentschin (Trenčin) in Noord-Hongarije, hadden de kern gevormd van een gewapende
rebellie van zo`n vijf- à zeshonderd man, die kort tevoren was neergeslagen. Net uit Russische
krijgsgevangenschap teruggekeerde manschappen, die zonder, of na hooguit een paar dagen
verlof direct waren overgeplaatst naar het Balkanfront, hadden de kern gevormd van de
gewapende opstand. Het gebrek en de algehele ellende aan het thuisfront, het ontoereikende
en kwalitatief slechte voedsel in de legereenheden, de slechte leefomstandigheden, het
onbarmhartige leiderschap van Magyaarse officieren en vooral de bewustwording dat de
oorlog zeker niet gevoerd werd ten behoeve van henzelf, hun familie of van de klasse waartoe
zij behoorden, vormden, in combinatie met de in Rusland opgedane revolutionaire ervaring,
een explosieve situatie die haar ontknoping vond in hun wanhopige actie.
"We hadden beter in Rusland kunnen blijven, hier worden we als beesten behandeld en we
moeten nog vechten voor dit vaderland ook. We pikken het niet langer want we begrijpen heel
goed dat deze oorlog niet gevoerd wordt voor arme lui zoals wij, maar alleen zodat rijke
kapitalisten er beter van worden"641
Waarschijnlijk tot woede en ontzetting van hun niet veroordeelde strijdmakkers, werden zij in
elf rotten van vier, geboeid en bewaakt door troepen onder bevel van officieren te paard, door
de smalle dorpsstraten vol nieuwsgierigen naar de executieplaats gevoerd. Nadat het
Bosnische executiepeloton zijn werk had gedaan, bracht de plaatselijke commandant een
drievoudig "Hoch" uit op de keizer en koning642. Het was de grootste, maar bij lange niet de
enige massa-executie in die dagen.
Na de ontberingen van het front en na vaak jaren van Russische gevangenschap, waren er
maar weinig van de 500.000 terugkerende Habsburgse troepen bereid de oorlog voort te
zetten. Velen van hen deserteerden en hielden zich schuil in de steden of op het platteland
waar zij roversbenden vormden en het land onveilig maakten. Anderen verspreidden de
ideologie die in Sovjet-Rusland vrede had gebracht, of wakkerden de ontevredenheid aan
binnen hun legereenheden en vormden de nucleus van de grote muiterijen in onder andere
Judenburg, Radkersburg, Murau, het hierboven genoemde Karanowatz, en bij de marine in de
Baai van Cattaro. Zowel aan het front als in het achterland, binnen de strijdkrachten zowel als
in de burgermaatschappij raakte de samenleving in een steeds diepere crisis. De Vrede van
Brest-Litowsk, die de oorlog aan het Oostfront beëindigde, veroorzaakte in de Dubbelmonarchie meer problemen dan hij oploste.
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Nauwelijks twee weken later, midden juni 1918, gedurende de eerste dagen van het laatste
grote offensief van het Habsburgse leger in Italië – dezelfde actie waarbij, aan Italiaanse zijde,
Ernest Hemingway gewond raakte643- werden behalve Italiaanse en Franse troepen, ook een
aantal Tsjechische legionairs gevangen genomen. Hoewel minder prominent dan aan het
Russische front en ook in geringere aantallen dan aan het Westfront, vochten ook in Italië
enige duizenden Tsjechen aan geallieerde zijde. Sinds 1917 richtte de Italiaanse propaganda
zich tot Habsburgse troepen en het was vooral onder Tsjechische eenheden, dat zij daarmee
ook enig succes had. Kroaten vreesden na een geallieerde overwinning ten prooi te vallen aan
Italiaans imperialisme en waren betrekkelijk ongevoelig voor pogingen van die zijde hen te
doen overlopen.
In Davanzo, op de linker oever van de Piave, werden voor de dorpsschool vijf in Italiaans
uniform geklede Tsjechische krijgsgevangenen standrechtelijk opgehangen. Als
afschrikwekkend voorbeeld bleven hun lichamen, met de daarop bevestigde tekst
"tschechische Legionäre", de gehele dag aan de bomen van het schoolplein hangen. Door de
Oostenrijks-Hongaarse legerleiding werden Habsburgse onderdanen in vijandelijke dienst
beschouwd als landverraders die onmiddellijk terechtgesteld moesten worden; als straf, maar
vooral pour décourager les autres. Een van deze Tsjechen werd zelfs gevangen genomen
door hetzelfde regiment als waaruit hij gedeserteerd was. Zij wisten welk lot hun te wachten
stond als krijgsgevangene en hadden tot het uiterste weerstand geboden. Op de vraag van een
Hongaarse onderofficier of zij wisten waarvoor ze zouden sterven, wezen zij naar de roodwitte Boheemse kleuren op hun uniform644. Zij vochten voor een onafhankelijke Tsjechische,
of misschien wel Tsjechisch-Slowaakse staat. De bereidheid om offers te brengen voor de
multinationale Habsburgse Monarchie was onder de Tsjechen nooit erg groot geweest, maar
die Monarchie werd wel aanvaard. Nu zij echter in staat van ontbinding verkeerde en een
eigen (quasi)-nationale staat tot de mogelijkheden leek te behoren, verdween bij velen ook de
laatste rest loyaliteit.
De in Davanzo gehangenen waren niet de enigen. Vrijwel terzelfder tijd werd in Trente de
Austro-Italiaanse journalist en sociaal-democratisch lid van de Reichsrat, Cesare Battisti,
terechtgesteld645. In Zuid-Tirool, zowel als in Wenen had hij lange tijd geageerd voor betere
sociale omstandigheden, maar sinds 1913 spioneerde hij voor het Italiaanse leger en na het
begin van de oorlog, in 1914, vluchtte hij naar Italië om daar dienst te nemen in dat leger646.
In 1916 werd hij krijgsgevangene gemaakt en ter dood veroordeeld wegens hoogverraad647.
Een foto van zijn zeer wrede executie werd door de Italianen als propagandamateriaal
gebruikt en diende later (1922) als titelblad voor Karl Kraus` toneelstuk Die Letzten Tage der
Menschheit.
Een ander parlementslid, Tomáš Masaryk, had al in november 1915 in een in het buitenland
verspreid artikel, opgeroepen de keizer af te zetten en een Boheemse staat uit te roepen. In
februari 1916 had hij in Londen een Tsjechisch-Slowaakse Nationale Raad opgericht, die
mettertijd door alle aan geallieerde zijde strijdende Tsjechen als een officieuze regering werd
gezien en die tenslotte ook door de regeringen van de Entente werd erkend. Terwijl hij in
Londen buiten het k.u.k.-machtsbereik viel, gold dat niet voor een drietal, deels openlijk,
deels in het geheim, tegen de Monarchie agerende Tsjechische nationalistische voorlieden:
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Karel Kramář, Alois Rašín en Václav Klofáč werden begin 1915 gearresteerd en korte tijd
later ter dood veroordeeld. Twee jaar later verleende de nieuwe keizer, Karl, hen gratie, een
besluit dat hem door veel Austro-Duitsers niet in dank werd afgenomen.
Ook de sociaal-democraten en de vakbeweging hadden in 1914 de oorlog aanvaard, zij het
zonder het toen in burgerlijke kringen gebruikelijke, vaak hysterische enthousiasme. Evenals
in Duitsland bleef ook in Oostenrijk-Hongarije een Burgfriede van kracht, hoewel de sociaaldemocraten nergens in de Monarchie uitdrukkelijk met de oorlogstoestand hoefden in te
stemmen, want in Wenen was het parlement sistiert, ofwel naar huis gestuurd, terwijl in
Boedapest de partij niet in het parlement was vertegenwoordigd. Niettemin bleef de leiding
van beide partijen loyaal aan de officiële regeringspolitiek tot de achterban, gedreven door
honger en gebrek enerzijds en het effect van de Russische Revolutie anderzijds, actie
onvermijdelijk maakte. Dat niet iedereen het met de officiële loyale partijlijn eens was blijkt
uit een aanzienlijke teruggang in het aantal partijleden, iets wat niet alleen verklaard kon
worden door de mobilisatie van dienstplichtigen; ook vrouwen zegden in groten getale hun
lidmaatschap op648. Binnen de partij ontstond dan ook in november 1914 een linker vleugel
onder Friedrich Adler – Viktors zoon – die zich tegen de regeringsgetrouwe partijlijn verzette.
Begin 1916 zocht een aantal partijleden contact met Lenin – die destijds in Zürich woonde –
en om eenheid binnen de partij te bewaren, moest Viktor Adler in het jaar daarop wel
tegemoet komen aan de eisen van de linker vleugel, waar vooral Otto Bauer een meer
militante houding eiste om het contact met de achterban niet te verliezen. In een partijresolutie
werd vastgelegd dat het sluiten van vrede de allerbelangrijkste eis van het proletariaat zou
zijn. In mei 1917 vond de eerste grote staking plaats, die zich vanuit het Weense arsenaal over
een groot deel van de stad verspreidde. Toen in januari 1918 het broodrantsoen opnieuw werd
verlaagd, werd dit aanleiding voor een algemene staking die op haar hoogtepunt 700.000
arbeiders in zowel Oostenrijk als Hongarije omvatte. Ditmaal hadden de stakers behalve
economische, ook politieke doelen. Zij eisten vrede en deelname van een arbeidersdelegatie
aan de slepende vredesbesprekingen in Brest-Litowsk. Zeven gevechtsdivisies, die van het
Russische naar het Italiaanse front zouden worden verlegd, werden nu gebruikt om de
binnenlandse toestand te stabiliseren. Begin februari werden nogmaals 8000 soldaten
benodigd om de onlusten in Galicië - die uitbraken na het bekend worden van plannen om
delen van Oost-Galicië naar de Oekraïne over te hevelen – te bedwingen. Juist omdat die
troepen hard nodig waren aan het front, blijkt hieruit dat de binnenlandse politieke situatie als
ten minste even bedreigend werd ondervonden als de toestand aan het front649. Iedere vorm
van arbeids of politieke onrust bij de Centrale mogendheden was koren op de molen van Léon
Trotski, leider van de Sovjetdelegatie. Trotski`s doel was wereldrevolutie en hoe langer de
onderhandelingen duurden, des te groter zou het propaganda-effect zijn onder Europese
arbeiders: "Wij [Sovjets] beëindigen de oorlog, wij demobiliseren het leger, maar wij sluiten
geen vrede [met de reactionaire, imperialistische vijand]"650. Trotski mocht dan geen haast
hebben, Oostenrijk-Hongarije had dat wel. Naar aanleiding van de stakingen telegrafeerde de
keizer aan zijn Minister van Buitenlandse Zaken, graaf Czernin:
"Ich muß nochmals eindringlichst versichern, daß das ganze Schicksal der Monarchie und
der Dynastie von dem möglichst baldigen Friedensschluß in Brest-Litowsk abhängt. (...)
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Kommt der Frieden nicht zustande, so ist hier die Revolution, wenn auch noch soviel zu essen
ist. Dies ist eine ernste Warnung in ernster Zeit"651.
Tijdens de Kroonraad in januari 1918 werd besloten zo nodig tot een separate vrede met de
Sovjets te komen wanneer de Duitse eisen een overeenkomst zouden bemoeilijken. Zelfs
afstand van Oost-Galicië aan de Oekraïne kon overwogen worden als dat de vrede zou
bespoedigen. Ofschoon de januaristaking uiteindelijk verliep, werd zij in de loop van 1918
gevolgd door een groot aantal kleinere stakingen en werkonderbrekingen, hoofdzakelijk
geleid door de vakbonden en waarbij de partijleiding, evenals in januari, slechts aarzelend
steun gaf uit angst voor een mogelijke Rijksduitse gewapende interventie. Bovendien
ontstonden binnen het militaire apparaat om dezelfde redenen en met goeddeels dezelfde
eisen een aantal muiterijen, te beginnen met die bij de Marine in de Baai van Cattaro in
februari van hetzelfde jaar.
Ook andere Europese staten werden met sociale en soms met nationalistische problemen
geconfronteerd in de jaren 1916-`20. Zo bijvoorbeeld Duitsland met marinemuiterij, KappPutsch, Freikorps en Radenrepublieken. In Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Finland
en zelfs in Nederland ontstond eveneens acute sociale en soms nationalistische onrust of een
poging tot revolutie. Het verschil was dat daar de sociale en de nationale agitatie tot op zekere
hoogte elkaar bestreden en neutraliseerde, waardoor de staat onaangetast bleef. In OostenrijkHongarije versterkten zij elkaar en waar de sociale onrust de structuur van de staat ter discussie stelde, daar viel de nationale agitatie in toenemende mate het bestaan van die staat zelf
aan. Daarbij kon de nationale onrust niet los gezien worden van de sociale. Ook in de Dubbelmonarchie streefden beide krachten verschillende doelen na, maar voorlopig liepen hun
belangen goeddeels parallel en tezamen ondermijnden zij de staat. De verschillen kwamen in
de loop van 1918 wel aan het licht, maar werden pas op de spits gedreven in de successiestaten, waar burgerlijk nationalisme het bijna overal van sociale hervormers bleek te winnen.
Tot 1917 bleven beide krachten nog verbloemd. Het parlement was ontbonden, de pers
gecensureerd en burgerlijk zowel als militair gezag en politie zorgden er met vaak niets
ontziende middelen voor dat iedere uiting van ongenoegen de kop werd ingedrukt. Toen
echter de Reichsrat weer samenkwam, in mei van dat jaar, werd die de natuurlijke spreekbuis
van nationale, sociale en anti-oorlogsdissidentie en kon ook elders niet alleen gesproken
worden over, maar ook geageerd worden voor zaken die tot dan toe vrij effectief waren
onderdrukt. In Boedapest kon gedurende de hele oorlog vrijelijk gesproken worden in het
parlement, maar daar vormde de anti-oorlogsfractie maar een kleine minderheid die echter
kon bogen op een aanzienlijke aanhang onder de bevolking.
Toch zag – oppervlakkig bezien althans – de militaire situatie voor de Monarchie er in het
voorjaar van 1918, niet ongunstig uit. Terwijl grote delen van Frankrijk en Italië door Habsburgse of door Duitse troepen werden bezet, Servië praktisch had opgehouden te bestaan en
Rusland en Roemenië waren verslagen en tot vrede gedwongen, daar was het grondgebied
van de Dubbelmonarchie opnieuw volledig intact. Het gebied buiten de Karpatenrug – Galicië
en de Boekovina – dat in 1914 verloren was gegaan, in het jaar daarop met Duitse hulp was
heroverd en in 1916 opnieuw door Rusland werd ingenomen, was in de loop van 1916 en `17,
weer met zware Duitse ondersteuning, teruggewonnen. Dat laatste gold ook voor de
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aanvankelijke Roemeense terreinwinst in Transsylvanië. De frontlijn met Italië verliep niet
langer langs de grens, bij de rivier de Isonso, maar, dankzij het 14de Duitse leger, langs de
Piave. Venetië en Milaan werden door de k.u.k.-strijdkrachten bedreigd. Het Balkanfront lag
net ten Noorden van de Griekse grens en liep dwars door Albanië, terwijl de graanschuur van
Europa, de Oekraïne, tot voorbij de Krim door Duitse en Oostenrijks-Hongaarse troepen werd
bezet. Duitse eenheden bezetten verder Congres-Polen, Litouwen, Koerland, Lijfland en de
Oostzeekust tot en met Helsinki. Anderzijds, ofschoon de fronten in Frankrijk en Vlaanderen
al sinds eind 1914 muurvast zaten, overschatte de Duitse Generale Staf het eigen vermogen
om daar verandering in te brengen op desastreuze wijze. Een onbeperkte duikbootoorlog zou
– met 150 kleine, nog vrij primitieve schepen, die slechts korte tijd onder water konden
blijven en daardoor erg kwetsbaar waren – Engeland binnen zes maanden tot vrede dwingen.
Een jaar later zou een laatste groot offensief, met troepen die toen aan het Oostelijke front niet
meer nodig waren, Parijs veroveren en Frankrijk op de knieën krijgen. Beide acties deden
Duitsland meer kwaad dan de vijand. Maar niettemin, het Westfront mocht dan in een
impasse verkeren, de overwinning aan het Oostfront leek compleet.
In werkelijkheid was de toestand voor de Centrale mogendheden heel wat minder gunstig652.
Waar het Duitse de facto militaire bestuur nog de verwachting van een Siegfriede voor althans
een deel van de bevolking staande kon houden, daar overheerste in de Dubbelmonarchie niets
dan de somberste vooruitzichten, niet alleen over de oorlogssituatie, maar vooral over het
voortbestaan van de Monarchie. Voedsel was schaars in Berlijn, maar in Wenen heerste
hongersnood in de arbeiderswijken. Hongarije had de uitvoer van voedsel naar Oostenrijk
stopgezet om de eigen bevolking te voeden en had daarmee, niet alleen de economische band
met Oostenrijk in feite eenzijdig verbroken, maar verkeerde nu ook in een positie om de
regering in Wenen te chanteren. Zelfs voor de strijdkrachten was er onvoldoende voedsel en
sommige eenheden deserteerden of gaven zich over om aan eten te komen. De voedselsituatie
in de grote steden was nog veel nijpender en vormde een acuut gevaar voor regering en staat.
Het dagelijkse leven in Wenen verloederde onder invloed van honger en gebrek, waarvan de
staat de schuld kreeg. Etnische vooroordelen en haat kwamen in Wenen tot uitbarsting als
gevolg ervan. Maar niet alleen minderheden waren het slachtoffer, alle stad- en buurtgenoten
voerden een langdurige en mentaal verwoestende strijd tegen elkaar om voedsel. Wenen werd
vrijwel onbestuurbaar en de legitimiteit van de staat verdampte. Maureen Healy, zag hierin
zelfs een belangrijke oorzaak voor het uiteenvallen van het Rijk. Door de afwezigheid van een
staatsidee en als gevolg daarvan een gebrek aan onderlinge cohesie – zo stelde zij –
veroorzaakte het voedselgebrek een strijd van allen tegen allen. Niet alleen de tegenstellingen
tussen Duits-, Tsjechisch- of Magyaarssprekenden, ook stad versus platteland, rijk versus arm
en burgers versus overheid, maakte de stad tot een kruitvat met onderlinge vechtpartijen over
voedsel653. Maar meer nog was het de interactie van gebeurtenissen aan het front, van muiterij
en roversbenden in het achterland, van een bevolking voor wie de staat zijn legitimiteit had
verloren, zowel als van de verloedering van stad en land, in combinatie met een vleugellamme
regering, die noch de moed, noch de mogelijkheid had haar gezag te doen gelden, die de
directe aanleiding vormden voor de ondergang van het Rijk.
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Verreweg de belangrijkste agrarische productiegebieden van Cisleithanië, Galicië en de
Boekovina, waren zwaar getroffen door gevechtshandelingen en langdurige Russische
bezetting en zij waren deels ontvolkt. Ook de korte Roemeense bezetting van Transsylvanië,
waarbij een deel van de bevolking was weggevoerd, had grote schade toegebracht. Al in
september 1916 bleek dat de graanoogst van de gehele Monarchie was teruggelopen tot
ongeveer 50% van de oogst in 1913, terwijl de import van graan alleen op heel beperkte
schaal mogelijk was654. De verwachting dat de Oekraïense graanschuur, na de bezetting van
dat gebied, in de voedseltekorten zou voorzien werd de bodem ingeslagen toen bleek dat daar
ook honger heerste, terwijl het meeste graan dat verscheept werd naar Duitsland ging. Op de
18de juni 1918 tekende Josef Redlich het volgende Apostolicum op, dat de ronde deed in
kringen van hogere k.k.-ambtenaren in Wenen:
"Ernährungsglaube.
Ich glaube an den Herrn Ernährungsminister, an die allein seligmachende Mairube, die
Ernäherin der rayonierten Volksmassen. Ich glaube an die stammverwandte Runkel- und
Steckrübe, empfangen vom dem heiligen Ernährungsamte, gelitten unter der ZentralEinkaufsgenossenschaft, gesammelt, gepreßt und verdorben, zur Erde niedergefallen, am
dritten Tage wieder aufgestanden als Marmelade, von dannen sie kommen wird als
Erfrischungsmittel für die in langen Reihen angestellten Hungerleider. Ich glaube an den
heiligen Profit und Rebbach, an die algemeine Wuchergemeinschaft der Hamsterer,
Erhöhung der Steuern, Verteuerung des Fleisches und an den ewigen Kriegszustand.
Amen655."
De toestand mocht dan hopeloos zijn, in Wenen werden de zaken nooit zo ernstig genomen
dat humor niet voor opluchting kon zorgen.
In politiek opzicht werden de strijdpunten tussen Austro-Duitsers enerzijds en de Slavische
minderheden anderzijds steeds meer op de spits gedreven. Zelfs in die gebieden waar nationalisme en socialisme tot kort voordien onbekende fenomenen waren, werden grote delen van
de bevolking door de Russische Revolutie en de verspreiding van Sovjet-ideeën zich bewust
van hun uitzichtloze situatie. De traditionele apolitieke apathie van premoderne bevolkingsgroepen, aanvechtbaar de belangrijkste factor die de Monarchie bijeen hield, was bezig te
veranderen in een meer zelfbewust proletariaat. In Hongarije deed zich hetzelfde fenomeen
voor, niet alleen onder de minderheden, maar vooral ook onder de Magyaren zelf, terwijl de
banden die beide Rijksdelen met elkaar verbonden de facto door de Hongaren werden
verbroken.
Kaisertreue was in feite het enige bindmiddel dat de vele bevolkingsgroepen met de
Monarchie verbond. Dit sentiment was gedurende de lange regeerperiode van Franz Joseph
met zorg en niet zonder succes ontwikkeld. Dat die dynastieke loyaliteit onder een nieuwe
vorst opnieuw gestalte zou moeten krijgen, was een uitgemaakte zaak. Het probleem daarbij
was dat iedere hervorming, iedere verandering, iedere veroordeling en iedere gratieverlening,
kortom vrijwel iedere actie die van de keizer uitging, hetzij de ene, hetzij de andere bevolkingsgroep tegen hem in het harnas joeg. Vooral na het mislukte offensief aan de Piave,
werden "dem jungen Herrn" persoonlijk verwijten gemaakt. Tijdens besloten parlementaire
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debatten over de militaire situatie werd hij, zonder het gebruikelijke respect, tezamen met het
AOK verantwoordelijk gehouden voor het echec en zowel binnen de politieke elite als daarbuiten werd hem zijn onervarenheid, zijn besluiteloosheid en zijn zwakke karakter verweten.
In Duitstalige nationalistische kring werd hem zijn mislukte vredespogingen verweten en
keizerin Zita ("die Italienerin") werd zelfs van een pro-geallieerde houding beschuldigd. Dit
alles ondanks het feit dat de regering, ook binnenslands, vooralsnog een duidelijk pro-Duits
en daarmee anti-Slavisch beleid voerde. Veel van die kritiek is terecht, toch kan Karl I een
zekere moed niet ontzegd worden, die hij vooral aan de dag legde in de pogingen om de
Dubbelmonarchie uit de oorlog te halen. Pogingen die mislukten en mogelijk tot ook tot
mislukken gedoemd waren, maar die destijds niettemin een kans, hoe klein ook, boden op
succes.
* De laatste weken.
Het laatste grote Habsburgse offensief aan het Italiaanse front, in juni 1918, mislukte al in de
eerste dagen. Het was een totaal overbodige actie, die met een verschikkelijk verlies aan
mensenlevens gepaard ging. Na het offensief, tussen juli en oktober 1918, kromp het
Habsburgse leger in Italië van 650.000 tot 400.000 man, ofschoon er geen acties van enige
omvang aan het front plaats vonden. De verliezen werden veroorzaakt door malaria, dysenterie en griep, verergerd door honger, kou en gebrek aan kleding, schoeisel, kortom aan alles
wat een leger nodig heeft om operationeel te blijven. Het moreel van de troepen was niet
bestand tegen de ontberingen en het gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften in
combinatie met nationalistische agitatie aan het thuisfront en vijandelijke propaganda in de
loopgraven. Een belangrijk deel van de verliezen was dan ook het gevolg van desertie op
grote schaal656. Het k.u.k.-leger hield voorlopig stand omdat het niet aangevallen werd, maar
van zijn gevechtskracht bleef niet veel over. Niet alleen het leger, ook de Monarchie zelf viel
tijdens die zomer en vroege herfst met een verbazende snelheid uiteen. Toen, op de 23ste
oktober het met Britse, Franse en Tsjechische eenheden versterkte Italiaanse leger eindelijk
aanviel, maakte het zijn enige overwinning van die oorlog op een Monarchie die in feite al
niet meer bestond.
Gedurende de maanden juni en juli was ook het laatste offensief van het Duitse leger aan het
Westfront op niets uitgelopen. Op 8 augustus begon een Britse tegenaanval en tegen het eind
van die maand werd duidelijk dat het Duitse leger niet meer tegen de geconcentreerde
geallieerde aanvallen met tanks en infanterie bestand was. Een hernieuwde aanval eind
september gaf de genadestoot. De Duitse posities werden na vier jaar stuk voor stuk opgegeven, het moreel van de troepen zakte naar een absoluut dieptepunt en Ludendorff eiste van
de burgerlijke autoriteiten in Berlijn dat zij onderhandelingen zouden openen voor een
wapenstilstand.
Na het mislukte juni-offensief kreeg het Habsburgse leger enig respijt aan het Italiaanse front
totdat Britse troepen in voldoende aantal het Italiaanse leger hadden versterkt. Maar de
voedselsituatie aan het front voor zowel Oostenrijkse als Hongaarse eenheden verslechterde
zienderogen en resulteerde in hongersnood op uitgebreide schaal. Het resultaat was dat
desertie hand over hand toenam. Ook de aanvoer van militaire goederen stokte, terwijl
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iedereen wist dat op Duitse hulp niet meer te rekenen viel. Zowel moreel als materieel had het
k.u.k.-leger als effectieve strijdmacht afgedaan. Groepen deserteurs trokken rovend door het
land, productie kwam tot stilstand, geld had geen waarde meer, er was geen voedsel, geen
brandstof, geen leiding en geen toekomst meer. Wat restte aan energie moest gebruikt worden
om de dag van vandaag te overleven. Zelfs de sociaal-democraten gaven nu hun concept van
culturele autonomie voor de verschillende volkeren op en propageerden nationale
zelfbeschikking, en daarmee verloor de Monarchie haar trouwste aanhangers. Dezelfde dag
dat Ludendorff de Duitse regering opdroeg een wapenstilstand aan te vragen, de 29ste
september 1918, sloot ook Bulgarije een wapenstilstand met de Entente en zette daarmee de
achterdeur open voor een geallieerde doorstoot naar Centraal Europa. Inmiddels had keizer
Karl op 14 september een vredesmanifest laten uitgaan zonder voorafgaand overleg met de
Duitse regering. Maar de geallieerden reageerden niet eens meer, zozeer waren zij overtuigd
dat de Dubbelmonarchie geen eigen politiek meer kon voeren en zo weinig waren zij
geïnteresseerd in haar voortbestaan. Op 1 oktober stelde minister-president Hussarek in de
Weense Reichsrat nationale autonomie voor alle volkeren van Oostenrijk in het vooruitzicht.
Zijn voorstellen werden resoluut afgewezen door de woordvoerders van Tsjechische en
Kroatische afgevaardigden, die nu de mogelijkheid zagen om, met geallieerde steun eigen,
geheel onafhankelijke staten op te richten. Twee weken later, op de 16de oktober deed de keizer met zijn Völkermanifest nog een laatste poging zijn landen althans in confederatieve vorm
bijeen te houden, maar onder die volkeren vond hij geen gehoor meer. Geloof in, hoop op en
liefde voor een multinationale staat, in welke vorm dan ook, waren verdwenen en hadden bij
sommigen plaats gemaakt voor hoog gespannen verwachtingen van nationale staten, die
echter net zo multinationaal zouden blijken als de oude Monarchie.
Terwijl de overgrote meerderheid van de Tsjechen – na een gematigd enthousiasme in
augustus 1914 - noch uitgespoken pro, noch duidelijk anti-Habsburgs was, gold dat niet voor
een klein aantal voorlieden uit verschillende nationalistische partijen. Zij hadden hun hoop
gesteld op de Slavische broeders uit Rusland en onderhielden geheime contacten met St.
Petersburg of met zijn vertegenwoordigers. Die contacten werden na het begin van de oorlog
steeds moeilijker en bovendien werden de belangrijkste kopstukken (waaronder Karel Kramář
en Václav Klofáč) al spoedig gearresteerd en ter dood veroordeeld (hoewel zij later gratie
kregen). Uiterlijk in 1917 werd echter voor iedereen duidelijk dan vanuit Rusland geen heil te
verwachten was voor een onafhankelijk Bohemen onder Tsjechische leiding. Weliswaar
vormde een democratisch Rusland, zoals zich dat na maart 1917 leek te ontwikkelen, een veel
aantrekkelijker partner dan zijn autocratische voorganger, maar met de tsaar was ook de panSlavische ideologie verdwenen waar Kramář heil in had gezien. Belangrijker was dat de
Russische militaire resultaten zo miserabel waren, dat daaraan geen enkele hoop ontleend kon
worden. Het waren nu voornamelijk Masaryk en de door hem opgerichte TsjechischSlowaakse Raad, die het voortouw konden nemen in het streven naar onafhankelijkheid. Zij
opereerden vanuit Londen en Parijs, maar Masaryk wist zelfs de politieke leiding te krijgen
over het Tsjechische Legioen in Rusland, een eenheid – aanvankelijk onder Russisch bevel –
die bemand werd door Tsjechische overlopers en ex-krijgsgevangenen. Masaryks bedoeling
was dit Legioen, na een reis om de wereld, aan het Westfront in te zetten. Weliswaar kwam
dat Legioen pas aan na de wapenstilstand, maar ondertussen had het een hoofdrol gespeeld
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tijdens de Russische Burgeroorlog. Zo had het geruime tijd de Siberische spoorlijn beheerst
en had het de totale tsaristische goudvoorraad buitgemaakt tijdens zijn anabasis naar de Stille
Oceaan. De Tsjechisch-Slowaakse Raad, die zichzelf zag als een soort provisorische regering
in ballingschap, had de Dubbelmonarchie de oorlog verklaard en beschikte nu zelfs over een
niet onaanzienlijke legermacht. In Siberië was dat leger nog belangrijker dan het aan het
Westfront zou zijn. Het vormde de belangrijkste geallieerde troepenmacht in Sovjetgebied en
was daardoor zowel een bron van informatie als een potentieel drukmiddel, dat de latere
halfhartige geallieerde interventie in Rusland kon ondersteunen. In Engeland, Frankrijk en in
de Verenigde Staten genoten Masaryk en zijn Raad mede daarom groot aanzien, maar in
Praag wisten tot de zomer van 1918 slechts weinigen van hun bestaan en maakte men zich
meer zorgen over hoe de oorlog te overleven, dan over de mogelijke inrichting van het land na
een onzekere algehele geallieerde overwinning.
Die houding van de bevolking blijkt onder andere uit een onderzoek van Péter Hanák. In de
briefwisseling vanuit de Tsjechische landen aan Tsjechische militairen – correspondentie die
door de censuur in beslag was genomen – komen maar bij een klein deel – voornamelijk uit
intelligentsia en middenklasse stammende correspondenten – nationale thema`s aan bod.
Tsjechisch patriottisme blijkt echter maar zelden met anti-Habsburgse gevoelens gepaard te
gaan. Verder blijkt uit die correspondentie dat het thuisfront desertie en zeker overlopen naar
de vijand en indiensttreding bij het Tsjechisch Legioen als negatief beoordeelde. Huiselijke en
persoonlijke problemen vormden overigens verreweg de belangrijkste onderwerpen en Ehetreue was een veel belangrijker thema dan Kaisertreue. Pas in de loop van 1917 deed zich een
omslag voor. De Russische Revolutie vormde nu een belangrijk onderwerp bij de grote massa
van briefschrijvers uit alle lagen van de bevolking. Weliswaar nam de wens voor politieke
hervormingen en nationale autonomie toe, maar de overheersende teneur gaf toch blijk van
hoop op vrede en vooral op sociale verandering, uit niets bleek een algemeen verlangen naar
onafhankelijkheid657.
Geen wonder dat Tsjechische politici van alle partijen zich weinig gelegen lieten liggen aan
Masaryk, met wie de contacten aanvankelijk spaarzaam waren, moeilijk te onderhouden en
bovenal gevaarlijk. Zij gingen ervan uit dat een overwinning van de Centrale mogendheden
nog altijd mogelijk, en een onderhandelde vrede zelfs niet onwaarschijnlijk zou zijn. In beide
gevallen zou van onafhankelijkheid geen sprake zijn en dus maakten zij zich sterk voor een zo
groot mogelijke autonomie binnen de bestaande staat. Daarmee waren de meeste Tsjechische
politici loyaler aan de Monarchie, dan de legerleiding en de meeste k.k.-autoriteiten meenden
of vreesden. Maar in feite waren zij pragmatisch en – bewust of onbewust – op alle
eventualiteiten voorbereid: zouden de geallieerden de oorlog winnen, dan zouden zij Masaryk
steunen, wonnen de Russen dan waren Kramář en Klofáč ongetwijfeld hun voorlieden
geweest en zou de Dubbelmonarchie blijven bestaan dan zou blijken dat zij de bestaande
loyale partijen altijd hadden gesteund. Maar die houding veranderde in de zomer en herfst van
1918.
Nadat de pogingen om tot een aparte vrede te komen met de Dubbelmonarchie waren mislukt,
was men aan geallieerde zijde nauwelijks meer geïnteresseerd in het voortbestaan van
Oostenrijk-Hongarije. Het voeren van een actieve anti-Habsburgse propaganda onder de
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diverse minderheden leek een effectieve manier om de Dubbelmonarchie te verzwakken. En
er viel nauwelijks een beter kanaal te bedenken voor die propaganda dan de TsjechoSlowaakse emigrantenorganisatie van Masaryk die juist rond die tijd een redelijk effectief
communicatiesysteem wist op te bouwen met geestverwanten in Praag. Bovendien bleek
Masaryk graag bereid om via zijn contacten in Praag en in samenwerking met Joegoslavische
emigranten, ook activiteiten in de Zuid-Slavische landen te ontwikkelen.
De verbazingwekkende successen van Masaryk, Beneš en een handjevol medestanders, die
het klaar gespeeld hadden om door de Entente als medestrijders erkend te worden, drongen nu
ook door tot Tsjechische en andere Slavische politici en activisten. Zij werden geïnformeerd
over de houding die in Londen en Parijs werd ingenomen ten aanzien van hun belangen en zij
werden geadviseerd hoe zij zich in het parlement of elders in het openbaar het beste konden
opstellen. Anders dan voorheen, namen die politici die raad ter harte en brachten hun tactiek
in overeenstemming met de bedoelingen van de radicalen in het buitenland. Er werd zelfs een
vergadering belegd in Genève waaraan zowel Praagse politici als vertegenwoordigers van de
Nationale Raad deelnamen en wat niemand had verwacht: die Praagse politici (waaronder
Kramář en Klofáč, die kort tevoren gratie hadden gekregen) kregen nog paspoorten ook658. Zo
groot was de onzekerheid bij de Habsburgse autoriteiten. Het leek of zij hun eigen legitimiteit
in twijfel trokken en de hoop op continuïteit van staat en Monarchie al hadden opgegeven.
Ook voor de Tsjechen was de oorlog verloren, maar ofschoon zij vier jaren lang deel hadden
uitgemaakt van de verliezende partij en voor haar hadden gewerkt en gevochten, konden zij
zich evenals de Kroaten nu opeens tot de overwinnaars rekenen. Voor hen zouden er na de
oorlog geen herstelbetalingen, gebiedsverlies of vreemde bezetting zijn, in tegendeel, de
Tsjechen en Kroaten zouden zelf herstelbetalingen kunnen eisen, vreemd gebied kunnen
annexeren en buurstaten kunnen bezetten. Dat vooruitzicht was niet alleen onverwacht, maar
ongetwijfeld ook aantrekkelijk. Mede daardoor vonden Hussareks voorstellen en Karls
Völkermanifest geen gehoor.
* Het keizerlijke Manifest.
Hoe goed het Völkermanifest ook bedoeld was, het was een niet erg doordacht stuk. Het
beantwoordde niet of nauwelijks aan de lang bekende wensen van de verschillende nationale
groeperingen, waaraan het nu juist tegemoet wilde komen. Wensen, die steeds sterker als
eisen werden verwoord. In de weken voorafgaand aan het Manifest hadden moeizame
onderhandelingen plaats gevonden tussen de Oostenrijkse en de Hongaarse regeringen over de
vraag hoe tegemoet gekomen kon worden aan de eisen van vooral de Amerikaanse regering
over het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren in de Monarchie, en vooral ten koste van wie
dat zou moeten gaan. Geen van beide Rijksdelen was bereid concessies te doen, maar zoals
gewoonlijk trokken de Hongaren aan het langste eind. De Oostenrijkse regering werd
nauwelijks de mogelijkheid geboden om invloed uit te oefenen op een staatkundige
hervorming die nu feitelijk door de keizer en zijn nauwste adviseurs alleen genomen werd.
Het feit dat zo`n hervorming alleen zou gelden voor Oostenrijk, maakte het Manifest voor
Kroaten en Tsjechen, nota bene de belangrijkste nationaliteiten, onverteerbaar. De belangrijkste Kroatische eis, namelijk de vereniging van alle Kroaten van Dalmatië, Kroatië-Slavo-
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nië en Bosnië-Herzegovina werd hierdoor onmogelijk gemaakt, want de eersten hoorden tot
Oostenrijk, de tweeden tot Hongarije en de derden werden door Oostenrijk en Hongarije
gezamenlijk bestuurd. Ook een Tsjecho-Slowaakse eenheid als afzonderlijk Rijksgebied zou
onmogelijk zijn, want Slowakije zou gewoon Noord-Hongarije blijven, met een overigens
zeer gemengde bevolking van Slowaken, Magyaren, Duitsers en Roethenen.
Maar nog afgezien van de Hongaarse weigering concessies te doen, zou vrijwel ieder voorstel
tot federalisering onder de heersende omstandigheden op een fiasco uitgelopen zijn. Zo stond
in het Manifest:
"Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaate werden, in dem jeder
Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet"659,
een passus die aan de eisen van de Kroaten tegemoet scheen te komen, ware het niet dat de
meeste Kroaten buiten Oostenrijk woonden en dus buiten het bereik van het Manifest vielen.
Voor de Tsjechen was deze bewoording echter totaal onacceptabel, want zij zou de afsplitsing
van Silezië en de splitsing van Bohemen en Moravië in een Austro-Duits en een Tsjechisch
deel inhouden. Ongeveer 35% van de Boheemse bevolking was Duitstalig, in Moravië was
dat 28% en in het Oostenrijkse deel van Silezië waren Duitssprekenden verre in de meerderheid en vormden de Tsjechen, pas na de Poolse minderheid, een klein deel van het totaal.
De Tsjechen beschouwden alle drie provincies echter als behorend tot het koninkrijk Bohemen, omdat hun nationale mythen van zo`n eenheid uitgingen en op grond van het feit dat zij
er met 65% de meerderheid vormden. Sinds 1871 waren alle, min of meer halfslachtig ondernomen pogingen tot regeling van de Tsjechisch-Duitse kwestie op zo`n splitsing vastgelopen.
Zou de bewoording van het Manifest echter anders gekozen zijn en zou bijvoorbeeld uitgegaan zijn van autonomie voor ieder land, dan was zij op een Duits veto gestoten. DuitsBohemers voelden zich als minderheid in het nauw gedreven en meenden hun economische
en culturele voorrangspositie in gevaar door het Tsjechische emancipatiestreven. Vandaar dat
zij wel een splitsing van de Tsjechische landen wilden in een Duits- en een Tsjechischtalig
deel, waarbij het Duitstalig deel – later bekend als Sudetenland – zich bij een Duitstalig
Oostenrijk, of misschien zelfs bij Rijksduitsland zou kunnen aansluiten. Waar Slovenen en
zelfs Polen – aan wie de mogelijkheid van een eigen staat in het vooruitzicht gesteld werd – in
ieder geval niet op voorhand en in meerderheid tegen waren, daar liep het Manifest vast op
het vrijwel onoplosbare Tsjechisch-Duitse probleem.
Tijdens voorbesprekingen waren deze bezwaren al duidelijk naar voren gebracht en men kan
zich afvragen waarom de keizer een Manifest zou uitgeven, dat met zekerheid door zijn
onderdanen verworpen zou worden. Het antwoord kan alleen zijn dat het Manifest niet
uitsluitend een binnenlands probleem zocht op te lossen, maar dat het eerst en vooral de
internationale status van de Monarchie probeerde te versterken. Voor de interne politiek kan
het Manifest hoogstens gezien worden als de principiële bereidheid van de keizer tot
vergaande staatkundige hervormingen, waarbij de details later uitgewerkt zouden worden660.
Terwijl Duitsland een wapenstilstand had aangevraagd en het geallieerde antwoord daarop
officieus bekend werd in Wenen, wachtte het Ministerie van Buitenlandse Zaken op een nota
van Wilson, op basis waarvan men binnenlandse hervormingen zou kunnen afkondigen. Maar
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ook bij het uitblijven van zulke aanwijzingen, zou men alles moeten doen om vooral de
Amerikaanse President gunstig te stemmen over het voortbestaan van de Monarchie en hoe
kon men dat beter doen dan een Manifest uit te geven waarin althans punt 10 van Wilsons
veertien punten, als het ware verwerkt zat. Terwijl de toestand aan het front vrijwel onhoudbaar was en het AOK er slechts met moeite van weerhouden kon worden een onmiddellijk
staakt-het-vuren met Italië te onderhandelen, werd het van het grootste belang binnenslands
een situatie te scheppen, die de noodzakelijke vredesbesprekingen niet in de weg zou staan.
Het belangrijkste aspect van het keizerlijke Manifest was daarom de verwachte eisen van de
geallieerden voor te blijven. Van hun kant waren die geallieerden echter al niet meer
geïnteresseerd in een voortbestaan van de Monarchie, wat haar staatkundige inrichting dan
ook mocht zijn. In een memorandum van 18 oktober had Wilson het recht op onafhankelijkheid erkend van zowel Tsjecho-Slowaken als Joegoslaven, waarmee hij in feite zijn veto
uitsprak over het voortbestaan van de Monarchie, zelfs indien zij haar banden met Duitsland
zou verbreken.
Intern had het Manifest echter gevolgen die totaal tegengesteld waren aan de bedoelingen van
de opstellers. Het uitblijven van federale hervormingen had geleid tot, eerst verholen, maar
sinds de zomer van 1918 tot steeds meer openlijk separatisme. In oktober 1918 waren federale
hervormingen, die een paar jaar eerder misschien nog een kans van slagen hadden gehad, een
gepasseerd station geworden. Al sedert 1915 bestond er in Bohemen een Tsjechisch Nationaal
Comité, een los van de politieke partijen staande, overkoepelende organisatie voor de behartiging van nationale belangen. Aanvankelijk zeker niet separatistisch, volgde dit Comité in de
loop van 1918 steeds meer één lijn met Masaryks Tsjecho-Slowaakse Raad en naar Boheems
voorbeeld vormden zich soortgelijke nationale comité`s in Brünn, Krakau, Agram (Zagreb) en
Wenen. Voor de uitvoering van nationale zelfbeschikking, zoals verwoord in het keizerlijke
Manifest, wendde de regering zich tot deze nationale comité`s, die daardoor officiële erkenning kregen. De autoriteiten waren er zich kennelijk niet van bewust hoezeer separatistische
tendensen binnen deze comité`s aan invloed gewonnen hadden. Niet alleen in Praag, maar ook
elders en zelfs in Wenen, hadden radicalen er de overhand gekregen661.
* Tsjechen, Slowaken en Duitsers
Hoe separatistisch ook, het overnemen van de macht was niet zo`n eenvoudige zaak en het
Tsjechische Nationale Comité zag zich gedwongen de macht geleidelijk in handen te nemen
en de feitelijke machtswisseling pas op de dag van de wapenstilstand te effectueren. De legereenheden in Bohemen bestonden in hoofdzaak uit Austro-Duitse en Austro-Poolse troepen,
die naar verwachting weinig enthousiasme voor de Tsjechische zaak zouden opbrengen.
Verder werd het landsbestuur deels geleid door trouwe k.k.-ambtenaren, terwijl de gemeentebesturen van verscheidene plaatsen door de Duitse minderheid beheerst werden. Nog belangrijker was de overweging dat een snelle, mogelijk gewelddadige overname van de macht tot
chaos en sociale revolutie naar Sovjet voorbeeld kon leiden, een vooruitzicht waar de burgerlijke nationalisten van gruwden. Tsjechische socialisten en nationaal-socialisten steunden het
Nationale Comité en waren voorstanders van een Tsjecho-Slowaakse Republiek, maar wilden
tevens hun positie in de nieuwe staat veilig stellen ten opzichte van de burgerlijke partijen. Zij
riepen op 14 oktober een staking uit die gepaard zou gaan met een
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onafhankelijkheidsverklaring, een actie die neerkwam op een soort staatsgreep binnen de nog
niet bestaande staat. In een merkwaardig bondgenootschap wisten de k.k.-autoriteiten tezamen
met het Nationale Comité, de uitwerking ervan tot een minimum te beperken.
Op 27 oktober trad in Wenen een nieuwe regering aan onder minister-president Heinrich
Lammasch, terwijl gelijktijdig Julius Andrassy, de k.u.k.-minister van buitenlandse zaken, aan
president Wilson een onmiddellijk staakt-het-vuren aanbood en een separate vrede, waarmee
het bondgenootschap met Duitsland opgezegd werd. Zowel de militaire als de burgerlijke
autoriteiten in Praag verkeerden nu in opperste verwarring over de bedoelingen van de
regering in Wenen. Wat hield het Manifest eigenlijk in? Wat was de rol van het Nationale
Comité? Wat waren de gevolgen van een separate vrede met de Entente en wat was de positie
van Masaryk en zijn Tsjechisch-Slowaakse Raad? Een deel van het ambtelijke apparaat bood
zelfs zijn diensten aan het Nationale Comité aan in de veronderstelling dat deze het keizerlijk
Manifest zou uitvoeren. Diezelfde dag nog liet het Comité het bureau van de Statthalter (de
graaf van Coudenhove was op dat moment in Wenen) weten dat het om de openbare orde te
handhaven, de macht in Praag overnam662. Daar was alle reden toe, want overal werd
gedemonstreerd, waarbij niet alleen keizerlijke symbolen het moesten ontgelden, maar wat
ook het gevaar van chaos en revolutie inhield. Onder druk van demonstaties en straatgeweld,
riep het Nationale Comité de volgende dag, tijdens een algemene vergadering, een onafhankelijk Tsjecho-Slowaakse staat uit.
De militaire bevelhebber in Praag informeerde de regering in Wenen dat het uitroepen van de
uitzonderingstoestand geen zin meer zou hebben. Hij beschikte niet eens meer over de mogelijkheid om die bekend te maken en vreesde dat de weinige loyale troepen, die hem ten
dienste stonden in zo`n geval ook zouden deserteren. Op 30 oktober nam het Nationale
Comité het militaire commando in de Tsjechische delen van Bohemen van het k.u.k.-leger
over663.
In Moravië ontwikkelde de situatie zich op vergelijkbare wijze. In aller haast werd een
Nationaal Comité opgericht naar Praags voorbeeld. Het feit dat zo`n comité niet eerder van de
grond was gekomen had deels te maken met het feit dat Brünn – de hoofdstad – grotendeels
Duitstalig was en door die minderheid werd bestuurd, maar vooral aan de veel soepeler
verhouding tussen beide taalgroepen. In het minder geïndustrialiseerde Moravië, waren de
tegenstellingen tussen Duitsers en Tsjechen veel minder scherp dan in het industriële kerngebied Bohemen. In Brünn waren Tsjechische troepen gelegerd, die zich waarschijnlijk niet
tegen hun landgenoten zouden keren en de Statthalter zag zich gedwongen zijn functie aan
een van zijn Tsjechische medewerkers over te dragen.
Er bestond nu wel een Tsjecho-Slowaakse staat, maar over de staatsvorm, noch over het
staatsterritorium bestond enige duidelijkheid. In de Duitstalige gebieden was men niet van
plan zich aan te sluiten, terwijl er in Slowakije, buiten een handjevol militanten, vrijwel
niemand was die zich er zelfs maar bewust van was opeens deel uit te maken van een nieuwe
staat. De Slowaakse Nationale Partij, verklaarde tijdens een bijeenkomst op 30 oktober, dat
het volk taalkundig, cultureel en historisch deel uitmaakte van de Tsjecho-Slowaakse natie en
recht had op zelfbeschikking. Een deelnemer waarschuwde nog wel om niets overhaast te
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ondernemen, omdat de Slowaken daar eenvoudig nog niet aan toe waren en ook niets van
belang in die richting verwachtten664.
Het samengaan van Tsjechen en Slowaken was in Londen en Parijs beraamd, waar Milan
Štefánek als enige Slowaak lid was van de Nationale Raad. De besluiten werden genomen met
instemming van de geallieerden en van een aantal Amerikaanse staatsburgers van Slowaakse
afkomst, maar zonder de Slowaken zelf. De nieuwe staat kwam daarmee tot stand op basis
van de fictie dat taalverwantschap (beide talen waren verwant, maar niet identiek) gelijk stond
aan cultuurverwantschap en op de mythe dat beide volkeren in een ver en onduidelijk verleden een eenheid zouden hebben gevormd. In feite echter, was het een staat, die in Londen en
Parijs door vooral Tsjechische emigranten was bedacht en door weloverdachte en effectieve
propaganda werd gerealiseerd665. De klerikale Slowaakse leiders hadden grote moeite met een
samengaan met de seculiere Tsjechen, en veel bezwaren. Daarmee is nog niet gezegd dat de
Slowaken ook tegen een gezamenlijke staat zouden zijn, maar als er al enig enthousiasme
voor zo`n staat zou hebben bestaan in 1918, dan was dat wel van zeer recente datum. Van de
toegezegde autonomie, een eigen parlement en eigen gerechtshoven, werd na 1918 weinig
gerealiseerd666. In ieder geval kon van de in Noord-Hongarije wonende Magyaren, HungaroDuitsers en Hungaro-Roethenen met zekerheid geen geestdrift verwacht worden. Maar ook de
klerikale Slowaakse nationalisten waren al snel gedesillusioneerd in hun samengaan met de
seculiere Praagse elite. Anders dan de regering in Wenen, was die in Boedapest veel zelfbewuster en absoluut niet geneigd om Noord-Hongarije aan de Tsjechen, of aan wie dan ook
af te staan. Naar aanleiding van de vergadering van de Slowaakse Nationale Partij, werden
een paar militaire eenheden naar Noord-Hongarije gestuurd om verdere acties van secessionisten te voorkomen. Vanuit Praag besloot het Nationale Comité om in afwachting van de
besluiten van een vredesconferentie, Slowakije alvast maar te bezetten. Maar een honderdtal
Tsjechische gendarmes was niet in staat om tot hoofdstad Preßburg (Bratislava) door te
dringen en keerde onverrichterzake naar Praag terug667.
De nationalistische Tsjechische leiders zagen nu de toekomst in een door hen beheerste
nationale staat, waarbij hun Slowaakse partners in theorie als ere-Tsjechen zouden gelden,
maar waar de overige minderheden althans als groepering geen, of nauwelijks gelijke rechten
zouden hebben. Magyaarse, Roetheense, Poolse en vooral Duitse nationalistische gevoelens
werden hierdoor nog verder verscherpt, met als gevolg dat deze minderheden zich nooit met
de nieuwe Republiek zouden identificeren en dat alle buurstaten aanspraak maakten op
Tsjecho-Slowaaks gebied.
Eind oktober scheidden de Duitssprekenden in Noord-Bohemen zich af en vormden een
aparte provincie, terwijl hun taalgenoten in Zuid-Bohemen en in Moravië zich deels aansloten
bij respectievelijk Neder- en Opper-Oostenrijk en deels een nieuwe provincie Sudetenland
vormden.
Ondertussen, in Wenen, verzochten de Duitstalige burgerlijke politieke partijen de sociaaldemocraten begin oktober om samen een regering te vormen. De SDP was de enige partij die
niet alleen had nagedacht over het nationaliteitenprobleem, maar daarover in de voorafgaande
vijftien jaar ook constructieve plannen en ideeën had uitgewerkt en gepubliceerd. De ideeën
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van de partij ten aanzien van het voortbestaan van de Monarchie hadden zich echter sinds de
zomer van 1918 gewijzigd. Terwijl in 1917 de gehele partij zich nog achter een – zij het
gefederaliseerd – Habsburgs Rijk schaarde, was de linker vleugel (Otto Bauer) inmiddels
overtuigd van de noodzaak nationale staten op het grondgebied van het Rijk te laten ontstaan.
Viktor Adler en Karl Renner hadden het tij tegen en legden zich tegen wil en dank bij dat
standpunt neer668. Als enige had de SDP daardoor een programma klaar dat uitgevoerd kon
worden nu het Rijk op het punt stond uiteen te vallen en de Duitstalige landen op zichzelf
aangewezen waren. Zij drukte dan ook haar stempel op de in Wenen te voeren politiek.
Zoals de Duitstalige sociaal-democraten het recht op zelfbeschikking van alle volkeren van de
Monarchie erkenden, zo eisten zij dat recht ook op voor de eigen bevolkingsgroep, inclusief
de Duitssprekenden van Bohemen, Moravië en Silezië. Hierin konden niet alleen de Duitsnationalen en de liberalen zich vinden, maar ook de christen-socialen. Voor Viktor Adler,
leider van de SDP, lag de toekomst in een keuze tussen een omvorming van de Monarchie in
een federatie van alle Oostenrijkse volkeren, of een aansluiting van Duits-Oostenrijk bij
Rijksduitsland. Het Amerikaanse memorandum van 18 oktober, waarin steun werd uitgesproken voor een onafhankelijk Tsjecho-Slowakije en een onafhankelijke Zuid-Slavische
federatie, maakte de facto een einde aan de eerste mogelijkheid. De Austro-Duitsers waren de
eersten die een eigen nationale vergadering oprichtten, waarin alle Duitse leden van de
voormalige Reichsrat zitting hadden. Voor hen, zoals voor de grote meerderheid van de
Austro-Duitsers werd nu het uiteindelijke doel om een Anschluß, geheel in overeenstemming
met het 10de van Wilsons veertienpunten plan, te realiseren. Ook in Berlijn werd zo`n ontwikkeling ondersteund en Ludendorff hield zelfs troepen gereed om Duitsers tegen Tsjechische
intimidaties te beschermen669. Maar Duitslands rol was vrijwel uitgespeeld, Wilsons ideeën
over zelfbeschikking bleken niet te gelden voor verslagen vijanden en vooruitlopend op een
vredesverdrag, werd Duits-Oostenrijk verdeeld tussen Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en
Italië. De Republiek Oostenrijk werd een voornamelijk Duitstalig Alpenland met geringe
Magyaarse en Sloveense minderheden. Zij was niet “ce qui reste”, zoals Clemenceau
opmerkte, niet de voortzetting van het Habsburgse Rijk. Evenals de andere successiestaten,
was zij een gloednieuw land en niet meer dan een van de scherven van het oude Rijk, waarin
zich min of meer toevallig de oude hoofdstad bevond.
* Polen
Sinds het uitbreken van de oorlog bevonden de Polen zich in een lastig parket. Poolse troepen
in de Duitse en de Oostenrijks-Hongaarse legers vochten tegen hun landgenoten uit het door
Rusland beheerste Congres-Polen, terwijl die gevechten tot 1917 ook nog voor een goed deel
op Pools grondgebied plaats vonden. Alle Polen vielen onder een dictatoriaal, militair bestuur
van een van de strijdende partijen, terwijl hun vertegenwoordigers, al dan niet gedwongen
door de omstandigheden, een van die drie staten steunden die het oude Polen in het eind van
de achttiende eeuw onder elkaar hadden verdeeld. Anderzijds deed zich nu wel – voor het
eerst sinds honderd jaar – de mogelijkheid voor van een, geheel of gedeeltelijk, verenigd
Polen, al bleef het steeds volstrekt onduidelijk of zo`n vereniging gerealiseerd zou worden
onder Duits, Habsburgs of Russisch gezag; een onafhankelijk Polen bleef tot de zomer van
1918 twijfelachtig.
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De Galicische Polen genoten niet alleen een hoge mate van autonomie binnen hun landsgrenzen, zij – althans de hoge Poolse adel uit dat gebied – speelden ook een belangrijke rol in
het bestuur van Cisleithanië, zowel als in dat van de Monarchie als geheel. De Austro-Polen
werden niet ten onrechte tot de trouwste onderdanen van de Monarchie gerekend; zowel als
groep als individueel hadden zij meer rechten en vrijheden dan Polen waar ook in Europa.
De Polen in Rijksduitsland werden geconfronteerd met een germaniseringspolitiek, die onder
meer Pools eigendom ten behoeve van Duitse nieuwkomers onteigende en Polen werden door
veel Duitsers beschouwd als een soort vijfde colonne van de toekomstige Slavische vijand670.
Toch was die assimilatiepolitiek niet geheel zonder succes: secundair en tertiair onderwijs
was uitsluitend mogelijk in het Duits en onder de intelligentsia waren vele Polen, die zich
mettertijd als Duits gingen beschouwen. Maar de meeste Polen in Posen en West-Pruisen
zagen zichzelf als een onderdrukte, rechtenloze minderheid. En zo zagen Duitse chauvinisten
hen ook.
Congres-Polen werd in de Russische Doema vertegenwoordigd door de Nationaal-democratische Partij, een middenstandspartij – te vergelijken met de Jong-Tsjechen – die voor
Russisch-Polen een positie nastreefde gelijk aan die van de Habsburgse Polen in Galicië.
Voor 1905 stonden zowel katholieke als joodse Polen bloot aan een russificatie politiek, die
voor de joden gepaard ging met een virulent antisemitisme. Toch stond de Poolse middenklasse in het algemeen niet afwijzend ten opzichte van het tsaristische bewind, omdat zij de
voordelen ondervond van de industriële ontwikkeling die vooral na 1900 in sommige delen
van Ruslands westen plaats vond, maar socialisten – binnen, zowel als buiten Polen –
daarentegen, zagen in de autocratische heerschappij hun grootste vijand. Het was dan ook een
socialist, Jósef Piłsudski, die zich ontpopte als nationaal leider en die, in tegenstelling tot de
meeste Polen, zowel nationale eenheid als onafhankelijkheid als einddoel zag. Met Habsburgse steun vormde hij een eigen militaire eenheid in Lemberg en in 1915 bereikte een aantal
troepen van dit Poolse Legioen Warschau in het zog van de Duits-Habsburgse opmars671.
Maar de beide Centrale mogendheden konden het niet eens worden over Polens toekomst en
zolang er geen uitzicht bestond op tenminste de eenwording van de verschillende Poolse
gebieden, bestond er in Warschau weinig enthousiasme voor de nieuwe Duits machthebbers
noch, aanvankelijk, voor het Legioen, dat al spoedig onder Duits bevel kwam te staan672. Daar
kwam bij dat alle Poolse gebieden nu onder Duits of Habsburgs, militair bestuur vielen. De
Duitse houding ten opzichte van hun Poolse landgenoten had altijd al van een latente vijandigheid getuigd, na de bezetting van Russisch Polen werd iedere uiting van nationale gevoelens als hoogverraad gezien door een militair bestuur dat op geen enkele wijze werd
gehinderd door burgerlijke autoriteiten of door burgerrechtelijke overwegingen. Zelfs in het
heroverde Galicië gedroeg de k.u.k.-Militärverwaltung zich als een bezettingsleger in vijandig
gebied, hoewel daar nauwelijks aanleiding toe bestond. De stemming in Polen, en in Galicië
in het bijzonder, werd nog sterker anti-Habsburgs toen bleek dat tijdens de vredesbesprekingen in Brest-Litowsk twee districten van Oost-Galicië naar de nieuwe staat Oekraïne zouden
worden overgeheveld, terwijl het restant van die provincie tezamen met de Boekovina een
apart kroonland zou gaan vormen, los van Pools-Galicië. De Poolse Kaisertreue was altijd
gebaseerd geweest op de Poolse heerschappij over het in meerderheid Roetheense Oost-

271
Galicië. Bovendien zou ook Litouwen van Polen afgesplitst worden om onder een Pruisische
prins een Duitse satelliet te worden. In Wenen leidde dit tot een definitieve breuk van het
merendeel van de Poolse afgevaardigden, niet alleen met de regering, maar met de
Habsburgse Monarchie als zodanig, wier belangen kennelijk niet meer met de Poolse in
overeenstemming te brengen waren. Tijdens demonstraties en rellen in Lemberg, Krakau en
elders in de provincie moesten keizerlijke symbolen het ontgelden, evenals het Duitse
consulaat en, zoals steeds bij zulke ongeregeldheden, bestond er de angst voor een
bolsjewistische machtsgreep. Legereenheden moesten vooral dat laatste voorkomen. Alleen
de Poolse adel bleef de Monarchie steunen, waardoor de leiding van de Poolse nationale
beweging nu definitief in handen kwam van de middenklasse, de intelligentsia, de socialisten
en hun organisaties. Kortom, de situatie in Oostenrijks Polen werd in het vroege voorjaar van
1918 vrijwel net zo labiel en bijna even gevaarlijk voor de Monarchie als die in Bohemen al
sinds vele jaren was. Evenals daar werd ook hier de urgentie van de nationale kwestie
onvoldoende onderkend. Men kan zich overigens afvragen in hoeverre de Monarchie nog wel
in staat was om een eigen binnenlandse politiek te voeren, want in april brak een crisis uit
tussen de beide bondgenoten over de ‘Sixtus-affaire’ (zie hoofdstuk VIII) en moest de
Monarchie feitelijk haar laatste restje soevereiniteit aan Duitsland afstaan.
In 1917 hadden de Duitsers in het door hen bezette Congres-Polen het ‘Koninkrijk Polen’
uitgeroepen. Een koninkrijk overigens zonder koning, met een Regentschapsraad zonder
Regent. Vanzelfsprekend waren contacten van dit koninkrijk met Polen in Duitsland ten
strengste verboden. Alleen op cultureel gebied had de Raad enige zeggenschap. Het Poolse
Legioen, 20.000 man sterk, zou worden omgevormd tot de Polnische Wehrmacht onder Duits
bevel. Maar de oorlogskansen in aanmerking nemend, zocht Piłsudski al enige tijd naar
mogelijkheden zijn binding met de Centrale mogendheden zo los mogelijk te maken, om alle
opties open te houden in het geval van een Duits-Habsburgse nederlaag. Hij weigerde daarom
bij het Duitse leger ingelijfd te worden. Het Legioen werd ontbonden en slechts weinigen
opteerden voor de zogenaamde Polnische Wehrmacht, de meerderheid dook onder in de
illegaliteit en Piłsudski zelf werd door de Duitsers geïnterneerd673..
Poolse nationalisten hadden steeds gekozen voor een eenwording van zoveel mogelijk Polen
onder hetzij Russische, hetzij Habsburgse heerschappij. Van Duitse zijde was weinig goeds te
verwachten, daar wilde men niet verder gaan dan een semizelfstandig Congres-Polen als Duits
protectoraat. Daarentegen had Oostenrijk-Hongarije zich als oorlogsdoel gesteld Galicië met
Russisch Polen te verenigen en als Habsburgs kroonland met een eigen parlement en
binnenlandse autonomie, deel te laten uitmaken van Oostenrijk. Zo`n constructie was te
vergelijken met de wijze waarop Hongarije en Kroatië-Slavonië met elkaar verbonden waren
en had als bijkomend voordeel dat de Austro-Duitsers dan een absolute meerderheid zouden
vormen in de Weense Reichsrat. De Duitse legerleiding voelde er echter voorlopig niets voor
om het heft in het door haar bezette Polen uit handen te geven. Poolse autonomie in Galicië
was al voor 1914 een doorn in het oog van Duitsland en indien ook Congres-Polen autonomie
zou krijgen zouden repercussies voor Pruisens Polen niet uitblijven674. Beslissingen werden
hierdoor steeds uitgesteld en dat leidde tot irritaties en spanningen tussen beide bondgenoten
en tussen Polen onderling. Een hereniging van alle Polen zou echter alleen mogelijk zijn na
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een volledige Duitse nederlaag, want zonder zo`n nederlaag zou Duitsland nooit toestemmen
in de afstand van de voormalige Poolse gebieden die sedert de achttiende eeuw deel van
Pruisen waren. In 1914 leek een hereniging van alle Polen alleen mogelijk met Russische
steun.
Onder leiding van Roman Dmowski werd het Nationaal Comité opgericht dat samenwerkte
met de Russische autoriteiten675. Door de oorlogshandelingen gedwongen, verhuisde dit
Comité in 1915 van Warschau naar Petrograd en na de Oktoberrevolutie, toen duidelijk werd
dat de Poolse zaak niet vanuit Sovjetgebied geleid kon worden, vestigde het Comité zich in
Parijs. Van hieruit was samenwerking mogelijk met Tsjechische en Zuid-Slavische
emigrantenorganisaties, die dezelfde doelen nastreefden voor hun respectieve landen. Vóór
1917 zou Franse of Britse steun voor een onafhankelijk Polen onmogelijk geweest zijn zonder
de Russische bondgenoot voor het hoofd te stoten, maar nog voor oktober 1917 veranderde
dat. Kort na de val van het tsaristische regime, stond de Franse regering de vorming van een
legereenheid toe, die onder Frans bevel, maar onder Poolse vlag aan het Westelijk front zou
strijden. Korte tijd later, in de zomer van 1917, bleken de Britse zowel als de Amerikaanse
regeringen bereid een toekomstige onafhankelijke staat te erkennen binnen de historische
Poolse grenzen. Dat wil zeggen inclusief Posen en West-Pruisen, waar zo`n drie miljoen
Polen woonden.
Enerzijds waren de geallieerden bang dat een door de Centrale mogendheden verenigd Polen
de Duits-Habsburgse positie politiek en militair zou versterken, maar anderzijds waren althans
de Amerikanen onder de indruk gekomen van de activiteiten van de beroemde Poolse pianist
Ignaz Paderewski. Met een mengeling van artistieke en propagandistische activiteiten en met
behulp van de grote Poolse gemeenschap in de Verenigde Staten, wist deze – al voor Amerika`s deelname aan de oorlog – het Witte Huis te overtuigen van de noodzaak van een
verenigd en onafhankelijk Polen676. Terzelfder tijd dat het Duitse militaire bestuur de toch al
geringe gunst van de Polen verspeelde, en het aan hun zijde vechtende Poolse Legioen
ontbond, werden de Westelijke geallieerden juist de grote voorvechters van de Poolse zaak,
met een veel aantrekkelijker toekomstbeeld dan Oostenrijk-Hongarije ooit zou kunnen bieden.
Naar mate de berichten hierover binnendruppelden in Oostenrijks-Galicië, werd ook de
resterende Poolse loyaliteit aan de Monarchie sterk ondergraven. In februari 1918 deserteerde
de Austro-Poolse generaal Stanislas Haller met zijn hele brigade aan het Oostelijke front. Kort
daarop werd hij tot commandant van de Poolse troepen in Frankrijk benoemd.
Hoewel het Nationale Comité de geallieerde zaak steeds had gesteund, eerst vanuit Petrograd,
later vanuit Parijs, legde het veel minder gewicht in de schaal dan Masaryks TsjechoSlowaakse Raad. Niet alleen waren de diplomatieke eigenschappen van Dmowski en zijn
medestanders niet van hetzelfde kaliber als die van Masaryk en Beneš, ook had hij veel
minder troepen die aan geallieerde zijde meevochten. Het Comité had niet de status van
officieuze regering in ballingschap, maar ontwikkelde zich eerder in het zog van Masaryks
successen.
Op 7 oktober 1918 riep de Regentschapsraad in Warschau – die tot dan toe steeds een AustroPoolse oplossing had gesteund – de onafhankelijkheid uit van een Poolse staat binnen de
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historische grenzen. Bij het begin van de omwenteling in Duitsland was Piłsudski vrijgelaten
en op 11 november – de dag van de wapenstilstand – arriveerde hij in Warschau. De leden
van het voormalig Poolse Legioen kwamen uit de illegaliteit en maakten van de verwarring in
Duitse gelederen gebruik het bezettingsgarnizoen te ontwapenen. Piłsudski, die zich gedurende dertig jaar op alle mogelijke manieren had ingezet voor Poolse ontvoogding en eenheid en
kon rekenen op een ongekende populariteit in het hele land, moest de leiding van de nieuwe
staat echter delen met Paderewski, die naar voren geschoven werd door het Nationaal Comité
en de regeringen van de Entente. Niet alleen genoot de pianist grote populariteit in Parijs,
Londen en Washington, maar in tegenstelling tot Piłsudski had hij nooit de vijand gesteund.
Paderewski werd daarom eerste minister, terwijl Piłsudski genoegen moest nemen met de
functies van staatshoofd en legerbevelhebber. In die laatste functie zou hij een rol van doorslaggevende betekenis spelen in het conflict tussen Polen en Sovjet-Rusland, waarbij Lenins
opmars naar het Westen een halt toegeroepen werd en de Poolse Oostgrens voor de komende
twintig jaar werd vastgesteld.
De combinatie van eenheid en onafhankelijkheid van Polen, die voor 1914 ondenkbaar en
zelfs begin 1918 nog weinig waarschijnlijk leek, kon zo in de herfst van dat laatstgenoemde
jaar – na 125 jaar – werkelijkheid worden. Ook de Galiciërs, die Habsburgs trouwste onderdanen genoemd werden, verkozen een nationale republiek boven een multinationaal keizerrijk
dat op instorten stond en dat aan zijn vele volkeren geen onderdak meer te bieden had. Als
vanzelfsprekend namen de Austro-Poolse leden van de Reichsrat deel aan de plechtigheden
rond de onafhankelijksverklaring en de Habsburgse autoriteiten, civiel zowel als militair,
accepteerden het verlies van Galicië als onvermijdelijk en namen plaatselijk zelfs deel aan de
feestelijkheden677.
* Zuid-Slavië
Hoewel de Poolse kwestie al meer dan een eeuw een duidelijk Europees probleem was,
speelde zij in de Habsburgse landen vóór de Eerste Wereldoorlog een niet al te grote rol. De
Galicische Polen hadden meer rechten en vrijheden dan hun landgenoten onder Pruisische of
Russische dominantie en een vereniging van alle Polen in een land was voor 1914 volstrekt
ondenkbaar. De Kroaten in Hongarije hadden rechten en vrijheden die vergelijkbaar waren
met die van de Galicische Polen. Ook zij waren gescheiden van hun landgenoten, maar die
bevonden zich in Oostenrijk en Bosnië-Herzegovina en daardoor was hun eventuele vereniging een interne zaak voor de Dubbelmonarchie, die echter bemoeilijkt werd doordat beide
soevereine Rijkshelften, Oostenrijk en Hongarije, erbij betrokken waren. Datzelfde gold voor
de Habsburgse Serviërs, die bovendien gescheiden waren van hun landgenoten in het
Koninkrijk Servië. Het Joegoslavische probleem was daarmee een vooral interne Habsburgse
aangelegenheid met aanvankelijk relatief geringe externe repercussies. Onder Joegoslavië
werd voor 1914 in eerste instantie de samenvoeging van alle Kroaten, Serviërs en Slovenen
uit Oostenrijk, Hongarije en Bosnië-Herzegovina tot één politieke entiteit binnen de Monarchie verstaan. Een coalitie van Kroaten en Serviërs in de Sabor streefde dat doel na, maar
nationalistische Kroaten zagen een Kroatisch ‘Triune’ koninkrijk als ideaal, bestaand uit
Kroatië, Dalmatië en bij gelegenheid (delen van) Bosnië-Herzegovina, eventueel tezamen met
de Slovenen, maar zo mogelijk zonder Servische inbreng. Serviërs, binnen zowel als buiten de
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Monarchie, werden door hen veelal als achterlijk, wild en onbeschaafd betiteld en de enige
mogelijkheid om hen op een hoger plan te brengen zou assimilatie en Kroatisering zijn.
Kortom, een opvatting die niet zo veel verschilde van de wijze waarop de Kroaten zelf gezien
werden door Magyaarse chauvinisten in Boedapest.
Waar de ene partij een Zuid-Slavische federatie nastreefde, daar voorzag de andere een
Grootkroatisch koninkrijk, maar in geen van beide opvattingen speelde het onafhankelijke
Servië een rol van betekenis. De Kroaten van Dalmatië wilden wel eenheid met hun
landgenoten uit Kroatië-Slavonië, maar niet als onderdeel van Hongarije. Hun nationalisme
keerde zich eerder tegen de Italiaanse middenklasse van Dalmatië en daarin werden zij gesteund door de Servische minderheid van hun provincie. Een Joegoslavische eenheid die
behalve de Habsburgse landen ook het koninkrijk Servië zou omvatten, had slechts een klein
aantal volgelingen. Zij was in de woorden van A.P.J. Taylor:”An intellectual creation, not the
outcome of national development”678. De pan-Slavistische politieke elite van het koninkrijk
Servië streefde wel zo`n eenheid met de Habsburgse Zuid-Slaven na. Zij beschouwde de
Kroaten echter als afgedwaalde Serviërs met een verkeerde godsdienst en een fout alfabet en
niet als een afzonderlijk volk. Pas in 1917 erkende de Servische regering in ballingschap de
Kroaten en Slovenen officieel als aparte volken, maar ook na de vorming van het koninkrijk
Joegoslavië bleven zij in feite tweedeklas burgers in een Grootservië679.
In de ogen van een angstige politieke elite van de labiele Monarchie echter, zou Servië, dat na
1905 een anti-Habsburgse en irredentistische politiek voerde, kunnen uitgroeien tot de
nucleus van een onafhankelijke Balkanstaat, op dezelfde wijze als Piemonte dat voor Italië en
Pruisen dat voor Duitsland geweest was. Voor de Monarchie was dat een spookbeeld, maar in
werkelijkheid was Servië niet in staat om zo`n rol te spelen en was de Balkan te
onevenwichtig en intern te verdeeld om een reëel gevaar voor de Dubbelmonarchie te
vormen. De middenklasse, bron van nationalisme bij uitstek, was in de Zuid-Slavische landen
te zwak, en de belangrijkste nationale groeperingen, de Kroaten en de Slovenen, waren niet,
of nauwelijks in zo`n onafhankelijke staat geïnteresseerd. Bovendien, Servië had maar 4
miljoen inwoners, terwijl de Monarchie zo`n 6½ miljoen Zuid-Slaven telde en in totaal was de
Dubbelmonarchie meer dan twaalf keer groter dan Servië. De meest effectieve manier om
Servisch irredentisme uit te schakelen zou ongetwijfeld zijn om de verschillende delen van
Zuid-Slavië binnen de Monarchie daadwerkelijk te verenigen en het was daarom de grootste
angst van de extremisten in Belgrado dat Oostenrijk en Hongarije daartoe zouden overgaan.
Maar hoewel Franz Ferdinand enige tijd van dit idee gecharmeerd leek, werd het in Wenen
noch Boedapest ooit in ernst overwogen.
Niettemin, door zijn successen in de beide Balkanoorlogen steeg het prestige en de
aantrekkingskracht van Servië aanmerkelijk, vooral onder de relatief kleine Servische
minderheid binnen de Monarchie. Na 1908 studeerden sommige Bosnisch-Servische
studenten aan scholen en universiteiten in Servië en tijdens de Balkanoorlogen, in 1912 en `13
onttrokken een aantal Servische en Kroatische dienstplichtigen zich aan hun
mobilisatieverplichtingen in de Habsburgse strijdkrachten om vrijwillig dienst te nemen in het
zo succesvolle Servische leger. Maar binnen de Monarchie vormden de Serviërs slechts een
kleine minderheid. In Dalmatië waren zij met 16% veel minder talrijk dan de 82% Kroaten;
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iets sterker waren zij vertegenwoordigd in de Hongaarse Rijkshelft waar zij 24,6% van de
bevolking van Kroatië-Slavonië uitmaakten, tegenover 62,5% Kroaten. Alleen in BosniëHerzegovina vormden zij de grootste etnisch / religieuze groepering met 42% van de bevolking. In de Monarchie als geheel maakten de Serviërs, met circa 2 miljoen, minder dan 5% uit
van de totale bevolking680.
Alleen een klein aantal extremistische Servische studenten, de meesten uit Bosnië-Herzegovina, zette zich daadwerkelijk in voor een onafhankelijke staat onder Servische leiding,
zowel met propaganda, als door terroristische aanslagen, daarin geholpen door officieuze en
geheime Servische nationalistische organisaties in Belgrado. De moordenaar van Franz
Ferdinand en zijn echtgenote – Gavrilo Princip – was een van hen.
Na het uitbreken van de oorlog richtten een aantal Kroatische, Servische en Sloveense
emigranten – sommigen van hen hadden de Monarchie pas kort vóór of na het uitbreken van
de vijandigheden verlaten, anderen kwamen uit Amerika – in Parijs het Zuid-Slavisch Comité
op. De bedoeling was de Entente-regeringen ervan te overtuigen dat er een Zuid-Slavisch
probleem bestond in de Dubbelmonarchie, dat de Zuid-Slavische volkeren onderdrukt werden
door een wreed Habsburgs regime, dat deze volkeren gedwongen werden te strijden voor de
expansionistische doelstellingen van de Monarchie en dat het Comité als enige deze volkeren
vertegenwoordigde. De leden van het Comité streefden een onafhankelijke Joegoslavische
staat na, tezamen met Servië681. Onder de Entente genoot de Servische regering aanzien als
oudste bondgenoot, hoewel zij in de loop van 1915 al haar grondgebied verloor en dus een
regering in ballingschap werd, gevestigd op het eiland Corfu. Het belangrijkste oorlogsdoel
van Servië was om alle Habsburgse Zuid-Slavische landen met Servië te verenigen en –
hoewel zo`n Joegoslavische staat niet onverdeeld gesteund werd door de geallieerden – zou
het Comité zich bij de Entente onmogelijk maken indien zijn doelstelling met de officiële
Servische politiek in strijd zou zijn. Iedere vorm van agitatie voor Kroatische of Sloveense
onafhankelijkheid zonder Servië – zelfs al zou het Comité daar voorstander van zijn geweest
– zou door de Entente regeringen worden afgewezen682. Niettegenstaande zijn doelstelling
tezamen met Servië een staat te vormen, bleef het Comité steeds gescheiden opereren van de
Servische regering en werd ook niet door haar gefinancierd. Aanvankelijk gingen de Serviërs
ervan uit dat Kroatië en de Sloveense landen na de overwinning zonder meer zouden worden
geannexeerd, maar na het verlies van de Russische beschermheer werd overeengekomen dat
Kroaten en Slovenen gelijke rechten zouden krijgen in een gemeenschappelijk koninkrijk. De
Verklaring van Corfu van 20 juli 1917, voorzag in de stichting van een Koninkrijk van
Serven, Kroaten en Slovenen onder een Servische koning. Er bleven echter duidelijke fricties
bestaan tussen de Kroatische en Sloveense emigranten en de Servische regering over de
organisatie van de toekomstige gemeenschappelijke staat: waar de emigranten een federatie
wensten met gelijke inbreng van de samenstellende volkeren, daar voorzag de Servische
leiding een eenheidsstaat met grote Servische inbreng683.
Een pro-Servische politiek als die van het Comité riep echter weerstand op, niet alleen onder
de grote meerderheid van de Kroaten en Slovenen in de Monarchie, maar ook onder hun
geëmigreerde landgenoten in Amerika en de andere immigratielanden. Ondanks intensieve
propaganda vond het Comité vooral onder de Serviërs weerklank, veel minder onder de
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Kroaten en vrijwel niet onder de Slovenen. Een oproep tot indiensttreding in het Servische
leger in 1914 vond nauwelijks weerklank. Pas later in de oorlog leverden ook de Kroaten een
paar duizend vrijwilligers aan het Servische leger, de meesten van hen kwamen overigens uit
Russische krijgsgevangenschap.
Ook steun uit de thuislanden ontbrak, er bestond aanvankelijk zelfs geen enkel contact met de
Zuid-Slavische gebieden van de Monarchie. Pas in 1918 kon, door de goede diensten van
Masaryk, via Praag, voeling opgenomen worden met Kroatië. Een andere, niet onbelangrijke
reden voor de terughoudendheid van Kroaten en Slovenen, binnen zowel als buiten de Monarchie, om de Entente te steunen waren de toezeggingen gedaan door de Britse en Franse
regeringen aan Italië. Om dat land aan eigen zijde bij de oorlog te betrekken, waren belangrijke delen van Istrië en Dalmatië aan Italië toegezegd, ondanks het feit dat zij tot de
Servische oorlogsdoelen behoorden. Kroaten en Slovenen voelden er weinig voor een
Habsburgse heerschappij in te ruilen voor Italiaans imperialisme en de oorlog tegen Italië
vond bij hen, mede daardoor, vrij algemeen instemming, evenals overigens de oorlog tegen
Servië. Vereniging met Servië zou volgens veel Kroaten hun land uitleveren aan Servische
overheersing. Voorlopig, zo meende een meerderheid van de Kroaten, zouden hun belangen
het beste gediend zijn met een zo groot mogelijke autonomie van een verenigd Kroatië,
binnen de Monarchie. Kroatische troepen werden, na Austro-Duitse, gezien als de meest
betrouwbare van de Habsburgse strijdkrachten.
Tot de herfst van 1918 waren zowel Servië, als Montenegro en Albanië bezet door
Habsburgse en Bulgaarse troepen en een verenigd Joegoslavië leek alleen mogelijk binnen de
Monarchie. Een Grootservische oplossing zou afhankelijk zijn van Servische militaire
successen – maar die ontbraken na 1915 – of eventueel van die van hun Russische beschermers, maar ook die lieten te wensen over. Daarbij kwam dat de binnenlandse ontwikkelingen
in Agram (Zagreb) en Laibach (Ljubljana) voorzichtig wezen op de mogelijke samenvoeging
van de Kroatisch-Sloveense landen van Oostenrijk684. De Reichstag was echter gesloten, daar
kon de zaak niet besproken worden en in Wenen was men te gepreoccupeerd met het Poolse
probleem om veel aandacht te geven aan het Zuid-Slavische. De regering in Boedapest was,
zoals altijd, voor de status quo, van haar viel niet veel te verwachten …en daardoor werd
Servië in de kaart gespeeld. Toch was het pas laat in 1917 dat de openbare mening in Kroatië
en Slovenië begon te veranderen. De Russische Revolutie leek aan te tonen dat niet alleen
vrede mogelijk was, maar ook hoe aan de heersende ongelijkheid, aan de honger en aan het
gebrek een eind te maken viel, terwijl het heropende parlement een spreekbuis werd voor
radicale voorstanders van onafhankelijkheid. Evenals in Bohemen en in Polen werden nu alle
opties opengehouden. Een compromisvrede zou mogelijkerwijs de Monarchie voorlopig laten
voortbestaan, officieel bleef het doel daarom nog steeds de eenheid van de Zuid-Slaven
binnen de Monarchie. Maar het voortbestaan van die Monarchie werd met de dag onzekerder.
Weliswaar was de Russische steun voor Servië uitgeschakeld, maar ook Britten, Fransen en
Amerikanen steunden hun bondgenoot, althans voor zover het de vereniging van alle Joegoslaven met Servië betrof. Een onafhankelijk Kroatië stond niet op het programma van de
Entente. Bovendien, als onderdeel van een Servisch-Joegoslavië zouden de Kroaten tot de
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overwinnaars van de oorlog behoren, niet tot de verliezers, terwijl met Servische hulp er een
redelijke kans bestond de Italiaanse expansie te beperken.
In de Reichsrat ontstond voor het eerst in de geschiedenis van dat instituut, een samenwerking
tussen Slavische afgevaardigden: met name Tsjechische en Kroatische parlementsleden vormden een effectief bondgenootschap tegen de regering. Hoewel eerst nog kaisertreu, radicaliseerden de parlementsleden in de loop van 1918 steeds sneller – tezamen met grote delen
van de bevolking – naar mate de voedselsituatie nijpender werd, de oorlogskansen voor de
Centrale mogendheden verslechterden, een compromisvrede onmogelijk bleek en het voortbestaan van de Monarchie steeds ongewisser werd. Een aanvankelijk min of meer loyale
oppositie werd steeds meer een beweging die zich keerde tegen het bestaan van de Monarchie
zelf en voor onafhankelijkheid. Zowel in Kroatië-Slavonië als in Dalmatië en in de Sloveense
provincies deed zich dezelfde ontwikkeling vrijwel gelijktijdig voor. Op 6 oktober 1918
richtten de parlementaire vertegenwoordigers van de Kroaten, de Serven en de Slovenen uit
zowel Hongarije als uit Oostenrijk, een nationale Raad op. Deze Raad zou de belangen van
alle Zuid-Slaven van de Monarchie behartigen, niet alleen in Wenen en Boedapest, maar ook
bij Servië, Italië en de overige geallieerden. Binnen noch buiten de Raad bekommerde men
zich er vooralsnog over of onafhankelijkheid los van, of als onderdeel van een door Servië
geleid Joegoslavië tot stand moest komen. Die beslissing zou men wel nemen na de val van de
Monarchie.
In feite werd die beslissing elders genomen. Nadat alle kansen op een compromisvrede of op
een separate vrede met de Dubbelmonarchie waren verkeken, besloot de Amerikaanse
regering alle steun te geven aan de Slavische ambities voor onafhankelijkheid. In feite
betekende dat steun voor de Servische bondgenoot en voor de het Joegoslavische emigranten
comité, niet voor weifelende vijandige Habsburgse onderdanen.
De 29ste oktober werd tijdens een plechtige zitting van de Sabor, de landdag van KroatiëSlavonië in Agram (Zagreb), en in aanwezigheid van de Hongaarse burgerlijke autoriteiten,
de onafhankelijkheid uitgeroepen van alle Zuid-Slaven van Oostenrijk-Hongarije. De Sabor
verklaarde ook te spreken namens de Kroaten, Serviërs en Slovenen van Oostenrijk en van
Bosnië-Herzegovina die geen eigen parlementaire vertegenwoordigingen hadden in Agram.
De nieuwe staat zou geen onderdeel meer vormen van de Monarchie, maar keerde zich
evenmin tegen haar en zowel Oostenrijk als Hongarije werd vrije toegang tot hun havens,
Triëst en Fiume, toegezegd. Een aansluiting bij Servië werd in eerste instantie nog open
gelaten. Maar de opmars van Servische en Franse troepen in de Balkan - Belgrado was
inmiddels gevallen – en het ineenstorten van het k.u.k.-leger aan het Italiaanse front, leidde
ertoe dat men Servische bijstand vroeg tegen het Italiaanse gevaar. Zonder enthousiasme en
zonder verdere voorwaarden sloot men zich vervolgens aan bij het nieuwe Joegoslavië. Een
ander keus was er niet.
Onder het mom van Slavische verbondenheid en met behulp van historische mythen werd een
staat gesticht waarvan de bevolking tot twee volstrekt verschillende beschavingen behoorde,
volkeren die elkaar bovendien gedurende het voorafgaande halve millennium steeds te vuur
en te zwaard hadden bestreden. Het is daarom verbazingwekkend dat deze geconstrueerde
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staat – met uitzondering van de periode 1941-`45 – het nog bijna driekwart eeuw heeft
uitgehouden.
* Hongarije
Oostenrijk en Hongarije waren ieder voor zich soevereine staten, die hun diplomatieke en
militaire belangen bij een gemeenschappelijke vorst hadden ondergebracht en die gezamenlijk
een economische markt vormden. Beide tezamen golden als grote mogendheid en met die
status kon de interne en externe veiligheid en rechtszekerheid – maar niet altijd alle groepsbelangen – van hun volkeren gegarandeerd worden. Maar juist die status van grote mogendheid brokkelde na 1914 in hoog tempo af, waardoor voor de Hongaren de waarde van de band
met Oostenrijk devalueerde.
De zwakte van de Westelijke Rijkshelft contrasteerde al geruime tijd, maar vooral sinds
1914, met een schijnbaar sterk Hongarije. Schijnbaar, want hoewel er in Hongarije tot 1918
geen roerige minderheden waren, was de sociale situatie er explosief. Oppositiegroepen
werden stelselmatig buiten het parlement gehouden en radicaliseerden daardoor, vooral onder
invloed van de Russische Revolutie. Minstens even erg was dat alle bestaande en nog te
vormen buurstaten aanspraak maakten op grote delen van Hongarije. Indien de oorlog
verloren werd, zou Hongarije hooguit een erg labiele eenheid blijven.
Maar voorlopig leidde zijn Premier, István Tisza, de regering in Boedapest met sterke hand en
parlementaire goedkeuring. Besluiten werden niet alleen sneller genomen, zij hadden ook een
hogere mate van legitimiteit dan die van de Oostenrijkse regering, waarvan de leden voortdurend vervangen werden en waar het parlement naar huis gestuurd was. Tisza`s invloed op
de buitenlandse politiek van de Monarchie was groter dan die van zijn Weense tegenhanger
en dat beleid was mede daardoor consistent pro-Duits. Ook op het binnenlands beleid van
Oostenrijk was zijn invloed aanzienlijk en die werd benut om Tsjechen en andere Slavische
volkeren zo min mogelijk invloed te geven op het bestuur. De Oostenrijkse regering had
daarentegen geen enkele invloed op de politiek van Boedapest. Toen Karl, geheel volgens het
opvolgingsdraaiboek van Franz Ferdinand, zijn kroning in Boedapest wilde uitstellen om niet
door de eed op de Hongaarse grondwet gehinderd te worden bij eventuele staatkundige hervormingen, dreigde Tisza met het stopzetten van voedselleveranties aan Wenen. De kroning
vond plaats en daarmee werden het duale systeem en de positie van het Magyaarse
establishment voorlopig bestendigd en de voedselvoorziening van Wenen werd, althans voor
het moment, gered685.
Het oude, en steeds mislukte, plan om de gevestigde Hongaarse elite uit het zadel te wippen
en het politieke spectrum te verbreden door middel van kiesrechthervorming, werd door Karl
uit de kast gehaald. Het had in ieder geval tot gevolg dat Tisza werd opgevolgd door
Alexander Wekerle, een befaamd troubleshooter, maar Tisza bleef de éminence grise, zodat
er van kiesrechthervorming opnieuw niets in huis kwam. Hongarije kon nog niet geregeerd
worden zonder de gevestigde Magyaarse elite, evenmin als Oostenrijk bestuurd kon worden
zonder de Austro-Duitse politieke elite, en de sterk geërodeerde macht van de keizer-koning
kon daar weinig aan veranderen. Beide elites hadden hun lot verbonden met Duitsland en zo
konden hervormingen alleen slagen in geval van een volledige nederlaag van de Centrale
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mogendheden. Oostenrijk zou in zo`n geval mogelijk uiteen vallen en sedert het voorjaar van
1918 bereidden Tsjechen, Kroaten, Polen, Slovenen en Austro-Duitsers zich voor op die
gebeurtenis. Maar dat ook Hongarije uiteen zou vallen lag vooralsnog minder voor de hand.
Buiten Kroatië bestonden er geen georganiseerde groepen die afscheiding nastreefden en
behalve het enige Slowaakse lid van de Tsjecho-Slowaakse Raad, bestonden er geen emigrantenorganisaties in het buitenland, die voor onafhankelijkheid ijverden. Het Hongaarse
grondgebied werd wel door alle – deels nog niet eens bestaande – buurstaten bedreigd, maar
de Magyaren waren zeker niet bereid Hongaars gebied zonder meer op te geven. Wel werd
duidelijk dat de gevestigde Magyaarse orde na de nederlaag niet alleen aan de macht kon
blijven. Iedere regering, van welke samenstelling dan ook, zou echter het uiterste doen om
Groot-Hongarije (dat wil zeggen inclusief Kroatië-Slavonië) overeind te houden en als dat
onmogelijk zou blijken toch ten minste Ungarn in engerem Sinne, ofwel Hongarije zonder
Kroatië-Slavonië, intact te houden.
Graaf Mihály Károly behoorde niet alleen tot de hoogste adel, was niet alleen een dandy met
snelle auto`s en mooie vrouwen, die zijn familiefortuin in casino`s verspeelde, hij was ook
een radicaal politicus. Als parlementslid voor de oppositionele onafhankelijkheidspartij had
hij, niet zonder persoonlijke moed, steeds geageerd tegen de oorlog en tegen de alliantie met
Duitsland. Binnen die partij, die een vrij grote aanhang had, maar door het beperkte kiesrecht
weinig parlementaire zetels, behoorde hij tot de linker vleugel en zijn invloed was beperkt. In
1916 stichtte hij met 28 andere parlementsleden de onafhankelijkheids & `48 partij. Deze
‘Károly-partij’ bepleitte een onmiddellijke separate vrede, zonder annexaties of gebiedsverlies. Verder stond zij voor algemeen, gelijk en geheim kiesrecht en zag zij de toekomst van
Hongarije als een soort Zwitserland, waarin alle volkeren gelijke rechten zouden hebben.
Ideeën, kortom, die goed overeen zouden komen met die van de nieuwe koning, Karl IV, ware
het niet dat Károly ook de banden met Oostenrijk tot een minimum wilde beperken. Als
partijleider was Károly een van de weinigen die met alle Hongaarse minderheden overleg
voerden over een toekomstige staatsinrichting. Geen van die minderheden overwoog – in
oktober 1917 – vooralsnog een toekomst buiten de Monarchie686. Ofschoon intelligent, tot op
zekere hoogte bevlogen en met goede bedoelingen, was Károly een politiek naïef en
weifelend dilettant. In de woorden van Robert Kann: “An aristocratic enfant terrible (…)
without any gifts of statesmanship in domestic or foreign policy”687.
Het Völkermanifest van 16 oktober 1918 liet Hongarije buiten beschouwing en zijn
minderheden werd nog een keer het recht op politieke autonomie ontzegd. De Magyaarse
politieke elite realiseerde zich kennelijk nog onvoldoende dat haar dagen geteld waren en
Tisza`s parlementaire meerderheid smoorde ieder regeringsvoorstel dat haar positie ter
discussie kon stellen. Maar lang kon dat niet meer duren en al de volgende dag erkende Tisza
openlijk in het parlement: “Wij hebben de oorlog verloren” Toen die uitspraak bekend werd
waren de gevolgen nauwelijks te overzien: de desertie uit het leger nam nu ongekende vormen
aan en op 20 oktober herriep het parlement de Ausgleich van 1867 en verbrak daarmee
formeel alle banden met Oostenrijk, voorlopig met uitzondering van de personele unie, Karl
bleef Hongaars koning. Op initiatief van de oppositie en de sociaal-democraten werd een
Nationale Raad opgericht met Károly als voorzitter, die een onmiddellijke beëindiging van de
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oorlog eiste, het verbreken van de alliantie met Duitsland, zelfbeschikking voor de
minderheden en algemeen kiesrecht voor alle Hongaren. De 29ste oktober scheidde KroatiëSlavonië zich af van Hongarije en te midden van een toenemende chaos werd twee dagen later
het boegbeeld van de Magyaarse suprematie, Tisza, door muitende soldaten in zijn villa
vermoord. Dezelfde 31ste oktober benoemde aartshertog Josef, Karls plaatsvervanger in
Hongarije, Mihály Károly tot eerste-minister, nadat aanvankelijk de voorkeur was uitgegaan
naar een meer conservatieve kandidaat. Gehoopt werd dat hij de revolutie nog zou kunnen
voorkomen, maar daarvoor was het al te laat688. In een chaotisch Boedapest werd gestaakt en
gedemonstreerd vóór Károly, vóór een republiek en tegen de Monarchie. Witte asters, overal
verkrijgbaar vanwege Allerheiligen, werden het symbool van de revolutie. Het paleis van de
aartshertog werd aangevallen, soldatenraden werden gevormd, koninklijke symbolen vernield
en aanhangers van de Nationale Raad bezetten alle openbare gebouwen. De 13de november
trok de laatste Habsburgse koning, Karl IV, zich terug uit de Hongaarse politiek, zonder
afstand te doen. Drie dagen later werd de Hongaarse Republiek uitgeroepen689.
Károly werd geacht beter met de geallieerden te kunnen onderhandelen dan vertegenwoordigers van het oude regime. Evenals Masaryk gold hij als democraat en voorvechter van de
rechten van minderheden, was hij voor algemeen kiesrecht, stond hij bekend als anti-Duits en
sprak hij vloeiend Frans en Engels. Maar niet alleen miste hij de drie jaar waarin Masaryk de
hoogste kringen in Parijs, Londen en Washington had weten te overtuigen van de juistheid
van zijn zaak en had hij geen troepen die aan geallieerde zijde vochten of die in Siberië
sleutelposities innamen, hij had ook niet het kaliber van Masaryk. In tegenstelling tot TsjechoSlowakije, dat nu tot de overwinnaars behoorde, bleef het nieuwe Hongarije een verslagen
vijand in de ogen van de geallieerden690.
Na de Hongaarse eenheden van het k.u.k.-leger te hebben gescheiden en Kroatië-Slavonië te
hebben ontruimd, leken de eisen voor een wapenstilstand van de Franse commandant van de
Balkenstrijdkrachten, generaal Franchet d`Esperey, hard, maar niet desastreus. Totdat een
definitief vredesverdrag anders zou bepalen, moesten grote delen van Transsylvanië door
Hongarije worden ontruimd, een deel van Zuid-Hongarije, inclusief de Bánát, zou door Servië
worden bezet, maar de Hongaarse regering behield haar jurisdictie over het hele land,
inclusief de delen die door geallieerde troepen waren bezet en de Entente zou Hongarije`s
soevereiniteit en grondgebied garanderen tot een definitieve vrede gesloten werd. De realiteit
was echter veel minder gunstig. Niet alleen had de Entente weinig invloed op haar oude en
nieuwe bondgenoten in Centraal Europa, haar bekommernis om de toekomst van Hongarije
was weinig meer dan nihil. De pacifist Lindner – ironisch genoeg de nieuwe minister van
oorlog – had praktisch het hele leger gedemobiliseerd, zodat men overgeleverd was aan de
nukken van op buit beluste buurstaten.
Ofschoon Roemenië, na zijn nederlaag in 1917, de Vrede van Boekarest had gesloten met de
Dubbelmonarchie, verklaarde het in november 1918 opnieuw de oorlog aan een staat die
inmiddels niet meer bestond en Roemeense troepen bezetten de inmiddels gedemilitariseerde
delen van Transsylvanië en beschouwden dat land als eigen grondgebied. Tsjechische troepen,
die tot aan Preßburg (Bratislava) waren opgerukt, konden nog door de Hongaren teruggeslagen worden, maar heel Noord-Hongarije werd korte tijd later onder Franse druk
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ontruimd en door de Tsjechen bezet. De Serviërs bezetten grote delen van Zuid-Hongarije
waaronder de Bánát (Vojvodina) en beschouwden dat land – met een sterke Servische minderheid – als deel van Servië. De Tsjechen sloten de aanvoer van kolen af, waardoor de
resterende industrie stilviel en de Hongaren een koude winter tegemoet konden zien.
Herhaaldelijk vroeg de Hongaarse regering de geallieerden, die in Parijs bijeen waren voor de
vredesconferentie, om hulp tegen deze schendingen van de wapenstilstandsovereenkomst
maar de Fransen protegeerden hun bondgenoten en negeerden Hongaarse verzoeken691.
Dat alles verhinderde niet dat Károly blind bleef vertrouwen dat Wilsons ideeën over nationale zelfbeschikking ook voor Hongarije zouden gelden. Hij verzette zich nauwelijks tegen
Franse eisen, zelfs niet wanneer verzet een redelijke kans van slagen zou hebben. Zijn binnenlandse hervormingen verliepen veel stroever dan verwacht en bovendien onderschatte hij het
gevaar van een staatsgreep door revolutionair links. Verscheidene fact finding missions van
Britse en Amerikaanse afgevaardigden van de Parijse vredesconferentie onderkenden dat
gevaar wel en hun aanbevelingen waren daarom om Hongarije economische te steunen, van
voldoende voedsel te voorzien en om de buurstaten in toom te houden. Maar in de Raad van
Tien, die de conferentie leidde, vertolkte Frankrijk juist de belangen van die buurstaten en
daarom gebeurde er niets wat de toestand in Hongarije zou kunnen verbeteren.
Toen het hoofd van de Franse militaire missie in de vorm van een ultimatum de verdere ontruiming van Transsylvanië eiste, viel de regering. Károly werd staatspresident en verzocht op
21 maart 1919 de sociaal-democraten een nieuwe regering te vormen. Zonder dat dit buiten
zeer enge kring bekend was, hadden de socialisten zich echter verbonden met de nieuwe en,
althans in Boedapest populaire, communistische partij van Béla Kun. De regeringswisseling
kwam dus neer op een revolutionaire staatsgreep naar Petrograds voorbeeld. De nieuwe
staatspresident werd onmiddellijk afgezet en een Revolutionaire Regeringsraad riep nog
dezelfde dag de Dictatuur van het Proletariaat uit. Kun werd Commissaris voor buitenlandse
aangelegenheden, maar was in feite de dominante figuur van de nieuwe Radenrepubliek. Alle
andere Commissarissen waren socialisten, maar hadden ieder een communistische plaatsvervanger, die stemrecht had met feitelijk evenveel invloed. De socialisten hadden daarom
niet veel te zeggen in de Radenrepubliek, hoewel het moeilijk is in dit stadium een duidelijke
scheiding aan te brengen tussen de twee stromingen692.
Al in Kuns eerste proclamatie werd het Franse ultimatum verworpen. Er zou een gigantische
proletarische legermacht gevormd worden om het land te verdedigen tegen Roemeense
bojaren, Tsjechische bourgeoisie en kapitalisten in het algemeen, terwijl een militair verbond
gesloten zou worden met Sovjet-Rusland.
In Parijs sloeg dit nieuws in als een bom. Niemand was op de hoogte van de feitelijke
toestand en niemand wist iets over de actoren in Boedapest.
“We cannot be blind to what has just happened in Hungary. Károly was favourable to us and
endeavouring to work with us, but found no encouragement…Result: Hungary is now joining
hands with Bolshevist Russia”693,
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schreef generaal Jan Smuts aan Lloyd George op 26 maart 1919. Smuts werd op missie
gestuurd naar Boedapest, waar hij negen dagen later een aantal gesprekken voerde met Kun
en andere regeringsleden. Maar de voorstellen van Smuts waren weinig beter dan het eerdere
Franse ultimatum en werden door Kun verworpen, bovendien kwam Kun met steeds nieuwe
eisen. De volgende dag al vertrok een geïrriteerde Smuts, zonder zijn treinwagon (waar de
gesprekken plaats vonden) te hebben verlaten. Beide heren hadden een grondige afkeer van
elkaar. Na die ontmoeting was Smuts er echter wel van overtuigd dat Kun niet lang in het
zadel kon blijven.
Ofschoon zij aanvankelijk op steun kon rekenen, wist de Radenrepubliek in de 133 dagen van
haar bestaan vrijwel de hele bevolking tegen zich in het harnas te jagen. Alleen de arbeiders
van de zware industrie in Boedapest bleven Béla Kun trouw. Althans in Boedapest werd het
leven op marxistisch-leninistische wijze gereglementeerd, er werd onteigend, genationaliseerd
en een ‘rode terreur’ maakte met doodseskaders honderden slachtoffers; de voedselsituatie
verbeterde echter niet. Door een stortvloed van decreten zou Hongarije met grote spoed omgevormd moeten worden tot een bolsjewistische modelstaat waar Petrograd zich aan zou
kunnen spiegelen. Maar de genomen besluiten werden lang niet altijd uitgevoerd en, zeker op
het platteland, vaak zelfs gesaboteerd of genegeerd.
Van Westelijke zijde had Kun nog minder goeds te verwachten dan Károly en dat liet hem
weinig anders over dan militair op te treden tegen de invasies van de buurstaten.
De “gigantische proletarische legermacht”, die Kun in zijn eerste proclamatie had toegezegd,
was een belofte die hij in ieder geval waar maakte. De onder Károly gedemobiliseerde troepen
van het k.u.k.-leger en van de Honved, de Hongaarse militie, werden opnieuw opgeroepen en
een groot aantal officieren meldde zich als vrijwilliger om de landsgrenzen te verdedigen. De
strijd tegen Roemenen en Tsjechen was een zaak die alle Magyaren, en waarschijnlijk ook een
deel van de minderheden, verenigde. Aurél Stromfeld, veteraan van het Habsburgse leger,
slaagde erin de gedemoraliseerde resten van de Honved om te vormen in een gemotiveerde en
effectieve strijdmacht van 200.000 man. Op 20 mei 1919 begon het herboren Rode Leger een
offensief waarbij eerst de rechter flank van het Roemeense leger werd teruggeworpen en vervolgens werden de Tsjechen uit een groot deel van Noord-Hongarije verdreven. Bij een
dergelijk succes moest de geallieerden in Parijs wel de schrik om het hart slaan. Per telegram
berichtte de Raad van Vier (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten) tot
welke Tsjecho-Slowaakse en Roemeense grenzen men in Parijs besloten had. Geëist werd dat
alle vijandigheden zouden worden gestaakt en dat indien Hongarije Slowakije zou ontruimen,
Roemenië zich uit Hongaars gebied zou terugtrekken. Na enig gemarchandeer besloot Kun dit
aanbod te accepteren, de winst in Oost-Hongarije zou het verlies van Noord-Hongarije compenseren en het zou een rijk landbouwgebied opleveren ten Oosten van de Theiss, waardoor
de voedselsituatie op korte termijn kon verbeteren. Bovendien namen de contrarevolutionaire
activiteiten in omvang toe en wilde een groot deel van het Rode Leger wel vechten voor
Hongarije, maar niet voor de Radenrepubliek694. Desertie en muiterij waren een kwestie van
tijd. En die liet niet lang op zich wachten. De afgedwongen terugtocht na een reeks van
overwinningen bleek moordend voor het moreel van het (toch al niet zo erg Rode) Leger.
Stromfeld nam, bij wijze van protest, ontslag. De geallieerde toezeggingen werden opnieuw
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niet nagekomen en in plaats van de overeengekomen terugtocht, groef het Roemeense leger
zich in aan de oevers van de Theiss, middenin Hongarije. Bedrogen door de geallieerden,
beval Kun nu een grootscheepse aanval op de Roemeense eenheden, maar ditmaal mislukte
het offensief. De Roemenen lanceerden een tegenaanval, staken de Theiss over en rukten op
naar Boedapest695.
De 26ste juli deden de geallieerden een oproep direct gericht aan het Hongaarse volk, waarin
gesteld werd dat vrede en economisch herstel alleen bereikt konden worden indien Hongarije
een regering zou hebben die het volk werkelijk vertegenwoordigde, haar macht niet op terreur
baseerde en die haar woord zou houden. Dat laatste was enigszins cynisch, omdat juist de geallieerden steeds hun afspraken hadden geschonden. Onder druk van oprukkende Roemeense
troepen, een uiteenvallend leger, publiek ongenoegen en een dreigende contrarevolutie, trad
de Revolutionaire Raad op 1 augustus 1919 af ten gunste van een sociaal-democratische
formatie, die spoedig vervangen werd door reactionaire figuren. Béla Kun vertrok naar
Wenen en uiteindelijk naar Moskou, waar hij in 1939 bij een stalinistische zuivering door de
NKVD werd vermoord; de instigator van de rode terreur, Tibor Szamuely pleegde zelfmoord.
Boedapest en Oost-Hongarije werden bezet door het Roemeense leger dat een systematisch
opgezette roof- en plundercampagne begon die niet onder deed voor die van Atilla en Djengis
Khan. Protesten van geallieerde zijde hiertegen waren zwak en hadden geen effect. Het hoofd
van de geallieerde militaire missie, de Amerikaanse generaal Harry Brandholz, weet dit aan
de intriges van de Roemeense koningin Marie, Roemenië`s meest formidabele diplomatieke
wapen, die op vele manieren de belangen van haar land behartigde:
“Her Majesty certainly seems to think that she can control any man whom she meets, and it
must be admitted that she has considerable foundation for that opinion”696.
Terwijl in Oost-Hongarije gemoord en geplunderd werd door de Roemenen, viel het Westen
des lands ten prooi aan de contrarevolutie. Admiraal Miklós Horthy ontketende daar een witte
terreur, die zijn rode equivalent in barbaarsheid verre overtrof. Aanhangers van het Kunregime en andere sympathisanten van links werden op uitgebreide schaal vermoord. Joden,
zowel arbeiders als fabriekseigenaren en bankdirecteuren, werden automatisch gecategoriseerd als bolsjewisten, omdat Kun en een aantal van zijn medestanders als joods golden.
Nadat Horthy ook in Boedapest aan de macht was gekomen, werd Hongarije uitgenodigd om
in Parijs het oordeel aan te horen dat de geallieerden ondertussen hadden geveld.
* De geallieerden en de Monarchie.
Gedurende de gehele oorlog had de toekomst van Oostenrijk-Hongarije geen rol van
betekenis gespeeld in de overwegingen van de Frans-Britse Entente. Voor Serviërs en
Italianen was de Dubbelmonarchie de grote vijand en indirect was haar destructie een
oorlogsdoel, maar voor de Entente en later ook voor de Verenigde Staten, was de Monarchie
alleen van belang wanneer zij in staat zou zijn een separate vrede te sluiten en daardoor
Duitsland zou verzwakken. Het al dan niet voortbestaan van de Monarchie speelde hooguit bij
gelegenheid een – meestal dan nog ondergeschikte – rol, hetzij in positieve, hetzij in
negatieve zin. Vernietiging van de Monarchie was tot het late voorjaar van 1918 in ieder
geval geen oorlogsdoel, haar voortbestaan evenmin. Binnen de Franse, Britse en Amerikaanse
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regeringen was men zich enerzijds bewust van de rol die Oostenrijk-Hongarije in het
naoorlogse Europa zou kunnen spelen als waakhond tegen een heroplevend Duitsland, maar
anderzijds zou die rol ook toebedeeld kunnen worden aan krachtige en stabiele nog te vormen
nationale successiestaten, die bovendien gemakkelijker door Frankrijk te manipuleren zouden
zijn. Dat zulke staten niet stabiel en krachtig konden zijn en dat zij wellicht ook door Duitsland gemanipuleerd konden worden, werd nauwelijks gerealiseerd. Aardrijkskundige, demografische en historische kennis van het betreffende gebied was bij de geallieerde beleidsmakers minimaal. Wel overwoog men het gevaar dat Duitstalig Oostenrijk zich bij Duitsland
kon aansluiten en daardoor dat land zou versterken. Gebrek aan kennis had overigens niet
belet dat grote delen van de Monarchie werden toegezegd aan Servië, Italië en Roemenië,
waarbij sommige gebieden zelfs twee keer werden ‘weggegeven’ aan verschillende partijen,
in ruil voor hun inzet aan geallieerde zijde. Emigrantencomités werden meestal welwillend
behandeld, maar onder hen was eigenlijk alleen de Tsjecho-Slowaakse Nationale Raad van
belang. Het feit dat de Tsjechische emigranten geleid werden door – betwistbaar – de beste
staatslieden die er op dat moment in Europa te vinden waren, dat zij uitstekende connecties
hadden en over een vrij aanzienlijke legermacht beschikten, die sedert mei 1918 ook nog een
sleutelpositie innam in de Russische burgeroorlog, maakte dat de Raad als officiële bondgenoot werd erkend. Voordien hadden de Tsjechen genoegen moeten nemen met officieuze
toezeggingen, vriendelijke woorden en vage beloften, maar nu waren zij een factor van zowel
diplomatiek als militair belang geworden. Weliswaar wisten de geallieerden nog niet wat ze
precies met de Donaumonarchie aan moesten, maar ze werden wel door zelf gecreëerde
omstandigheden steeds meer in een bepaalde richting gedreven697.
Onwetendheid ging gepaard aan besluiteloosheid en dat verleende de weinigen in Londen,
Parijs en Washington, die wel bekend waren met de Habsburgse Monarchie een buitensporige
invloed. In het Verenigd Koninkrijk waren dat vooral Robert Seton-Watson, een Schotse
taalkundige die veel onderzoek had gedaan in de Habsburgse landen en zijn vriend Wickham
Steed, buitenland- en later hoofdredacteur van The Times. Beiden hadden een grondige afkeer
van de Monarchie in het algemeen en van Hongarije in het bijzonder en waren propagandisten
voor alle volkeren die, naar hun opvatting, in de Monarchie onderdrukt werden. Als adviseurs
van de regering en via de openbare mening speelden zij een rol in de veranderende houding
van de Entente en de Verenigde Staten ten aanzien van het voortbestaan van de Monarchie in
het voorjaar van 1918. Toen werd onderkend dat de Monarchie niet meer in staat was een
separate vrede te sluiten en dat zij volledig aan Duitsland gebonden was. Vanaf dat ogenblik
konden Poolse en Kroatische, maar vooral Tsjechische emigranten rekenen op de volle steun
van de geallieerden en die steun impliceerde het einde van de multinationale Monarchie,
hoewel dat nog niet met zoveel woorden werd toegegeven. Vooral in Engeland was men
geneigd Oostenrijk-Hongarije nog in een of andere federatieve vorm te laten voortbestaan, als
tegenwicht voor Duitsland, maar ook tegen een te grote Franse machtspositie in het naoorlogse Europa. De Franse regering voelde nu meer voor totaal onafhankelijke successiestaten, die
tezamen met Frankrijk een anti-Duits cordon sanitaire zouden vormen. Duidelijk werd in
ieder geval wel dat erkenning van een onafhankelijke Tsjecho-Slowaakse staat het einde van
Oostenrijk-Hongarije zou betekenen. Maar in feite waren het toch militaire kortetermijnoverwegingen en niet een visie op de toekomstige veiligheid van Europa, die de houding van
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de Westelijke geallieerden deed omslaan van een neutrale, of gematigd negatieve houding ten
opzichte van de Dubbelmonarchie, naar een die noodgedwongen tot haar vernietiging zou
leiden.
Behalve deze militaire overwegingen waren er ook ideologische redenen voor de omslag. De
uitschakeling van tsaristisch Rusland en, bijna gelijktijdig, de Amerikaanse deelname aan de
oorlog, hadden democratie en zelfbeschikking tot althans een Amerikaans oorlogsdoel
gemaakt en de emigrantencomité`s wisten daar handig op in te spelen, door zich op te werpen
als democratische bevrijdingsbewegingen 698. Voor het eerst begonnen zij samen te werken,
verleenden elkaar hand- en spandiensten en traden gezamenlijk op tijdens een door Italië
georganiseerd Congres van Onderdrukte Volkeren in Rome.
Maar van hoeveel belang was dit geallieerde besluit voor de verdere gang van zaken? In de
zomer van 1918 was de Monarchie al reddeloos verloren. Zij had haar krediet in de ogen van
Tsjechen, Polen, Kroaten, Hongaren en Roethenen verspeeld. Autonomie binnen de Monarchie was een gepasseerd station. Onafhankelijkheid zou een betere bescherming geven
tegen zowel Duitse expansie als Russisch bolsjewisme, dan de Monarchie als Duits satelliet
nog kon bieden, terwijl de gemeenschappelijke markt niet in staat was gebleken de eigen
bevolking te voeden. Alleen Austro-Duitsers hoopten nog de staat te kunnen voortzetten,
maar dan wel met behoud van hun voorrangspositie. Nog steeds meenden zij dat hun eigen
groepsbelang identiek was aan het rijksbelang. Kennelijk waren velen in Duitstalig Oostenrijk
niet goed op de hoogte van wat er speelde onder hun anderstalige Rijksgenoten, of zij wensten
de feiten te ontkennen. Op 6 januari 1918 dienden de Tsjechische parlementsleden een
verzoekschrift in voor volledige onafhankelijkheid. Let wel, midden in de oorlog en met de
stilzwijgende goedkeuring van alle officiële autoriteiten! Nog dezelfde maand gingen de
nieuwe programma`s van Tsjechische, Poolse en Kroatische leden van de Reichsrat uit van
hun recht te kiezen voor welk regeringssysteem dan ook. De invloed van radicale emigranten
groeide snel en de Tsjechen in Londen en Parijs deden voorkomen alsof geallieerde steun
voor onafhankelijkheid een uitgemaakte zaak was. In werkelijkheid kwam die steun pas in de
loop van het voorjaar, maar niemand kon hen tegenspreken. De autoriteiten in Wenen gaven
blijk zelf geen fiducie meer te hebben in het voortbestaan van de Monarchie699. Ook de
Magyaren zagen in Oostenrijk geen partner meer; zij hadden de meeste onderlinge banden al
de facto verbroken. Voor hen was het zaak het eigen land zoveel mogelijk intact te houden.
Zelfs als de geallieerden de Dubbelmonarchie hadden willen behouden en bereid waren
geweest daarvoor diplomatieke en zo nodig militaire middelen in te zetten, is het de vraag of
Oostenrijk-Hongarije gered had kunnen worden. In werkelijkheid bestond de Monarchie al
niet meer geruime tijd voordat de wapenstilstand werd getekend.
* Nasleep.
Voor de meeste afgevaardigden van de grote mogendheden, in Parijs bijeen voor de
vredesconferentie, was Oostelijk Centraal-Europa niet veel meer dan een onbekende
verzameling aardrijkskundige namen, bevolkt door vreemde mensen met ongetwijfeld
onhebbelijke gewoonten700. Geen van de grote mogendheden had consistente ideeën
ontwikkeld over de toekomst van deze gebieden, behalve dat sommige landstreken waren
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toegezegd aan staten die in ruil daarvoor aan geallieerde zijde meevochten. Zulke
toezeggingen gingen bijna steeds ten koste van Oostenrijk-Hongarije. Hoewel CentraalEuropa een verzameling was van uiterst zwakke, deels nieuwe, deels verslagen staten, die
ieder voor zich een potentiële prooi vormden voor Sovjet-Russische expansie of bolsjewistische revolutie, werden de onderhandelingen over de toekomst van de voormalige
Habsburgse gebieden overgelaten aan relatief jonge leden uit het tweede garnituur van de
delegaties van de grote mogendheden. Dit gebrek aan inzicht, tezamen met onkunde en – in
sommige gevallen – desinteresse, bleek al tijdens de wapenstilstandsbespekingen over
Hongarije en was tekenend voor de verdere gang van zaken tot en met de uiteindelijke
vredesverdragen van St.-Germain-en-Laye (met Oostenrijk) en vooral die van Trianon (met
Hongarije). Weliswaar hadden Frankrijk en Italië meer interesse in het gebied, maar hun
kennis ter zake was al even beperkt en geen van beide had een onafhankelijk opererende
troepenmacht in het gebied, waardoor hun wensen en protesten alleen gehoord werden als de
betreffende staat er baat bij had.
Eerst waren er de soms conflicterende toezeggingen aan Italië, Servië, Roemenië, aan de
Tsjechen en aan de Polen. Vervolgens de langzame acceptatie door de Entente van Wilsons
ideeën over zelfbeschikking, die wel in Europa mochten gelden, maar niet in Azië, wel voor
bondgenoten, maar niet voor de eigen staat en niet voor voormalige vijanden. Anders gezegd,
wel voor Tsjechen, Polen en Roemenen, maar niet voor Duitsers, Magyaren, Roethenen en
Bulgaren (en zeker niet voor Ieren). Na het uiteenvallen van de Dubbelmonarchie en de
resulterende chaos in Oostelijk Centraal-Europa, leek het concept van nationale zelfbeschikking het minst slechte middel om de conflicterende aanspraken van de verschillende
successiestaten te regelen Bij het ontbreken van een eigen militaire macht ter plaatse, zou
deze ideologie de chaos kunnen beperken door onderlinge geschillen tussen de successiestaten
langs diplomatieke weg op te lossen. Maar in feite berustte die ideologie op de paradox
stabiliteit te creëren door middel van revolutie701. Bovendien was onduidelijk welke criteria
zouden gelden voor zelfbeschikking: was dat taal, etniciteit, religie, geschiedenis of geografische samenhang, en hoe waren die begrippen stuk voor stuk te definiëren? Dan waren er
ook nog economische, strategische en transporttechnische overwegingen om een bepaald
gebied te incorporeren. Daarbij speelde voor Wilson, als Amerikaan, de vrije, persoonlijke
keuze een essentiële rol, terwijl het nationalisme van de regionale leiders dat begrip juist als
vaststaand en onveranderlijk beschouwde. Zo beriepen de Tsjechen zich op de historische
grenzen voor wat betreft Bohemen, Moravië en Silezië. Voor Slowakije zouden echter
etnische grenzen moeten gelden, behalve voor het meest Oostelijke landsdeel, want daar
woonden Roethenen en voor hen waren er geografische en politieke redenen om deel uit te
maken van de nieuwe republiek. Voor het gebied rond Kassa, dat vrijwel zuiver Magyaars
was, golden dan weer economische en transporttechnische motieven. Al met al vormden
Tsjechen en Slowaken tezamen minder dan tweederde van de totale bevolking van deze
‘natiestaat’ en vrije keuze kwam vanzelfsprekend niet ter sprake702. Die vrije keus gold al
evenmin voor de Slowaken. Een aantal van hun nationale leiders dat zich aanvankelijk had
uitgesproken voor aansluiting bij Bohemen en Moravië, kreeg daar spoedig spijt van. Tiso en
Hlinka, beiden katholieke priesters, keerden zich tegen de vereniging met de ‘goddeloze’
Tsjechen en eisten tenminste autonomie voor Slowakije. Zij vonden in Praag, noch bij de
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grote mogendheden gehoor. In 1939 werd een ondertussen tot het fascisme bekeerde
monseigneur Tiso de leider van de Duitse satellietstaat Slowakije. Voor sommige leden van
de clerus was het nationaal-socialisme kennelijk minder goddeloos dan seculiere, democratische Tsjechen.
Voor de bewoners van de premoderne landstreken was nationale identificatie veelal een
onbekend fenomeen. Des gevraagd zouden zij geen nationaliteit opgeven, maar hun religie –
zoals onder Osmaanse heerschappij gebruikelijk – of eenvoudig een bepaalde streek of hun
dorp. Maar ook onder de stadsbewoners waren er velen wier ouders en grootouders uit
verschillende landsdelen kwamen. Ook zij waren zich van een nationaliteit vaak niet bewust.
Al deze zaken maakten van een schijnbaar eenvoudig principe een onoplosbare warboel.
Tijdens de Parijse vredesbesprekingen stond het al dan niet voortbestaan van OostenrijkHongarije, in welke vorm dan ook, niet meer ter discussie. Zijn definitieve einde was een fait
accompli. Een aanvankelijke Britse voorkeur voor een Centraal-Europese Federatie, die de rol
van de Monarchie zou kunnen voortzetten, vond nergens ondersteuning, hoewel velen van de
wenselijkheid van zo`n federatie overtuigd waren703. Zo stelde Smuts, na zijn terugkeer uit
Boedapest, voor de successiestaten in gezamenlijk overleg zowel hun eigen grenzen, als een
gezamenlijke economische politiek te laten vaststellen. Samen met Keynes werkte hij zelfs
korte tijd aan een plan om door middel van leningen de economische activiteit in de Donaulanden op gang te brengen704. Anderen konden slechts dromen over een vorm van supranationale eenheid. Zo zag Masaryk een unie van kleine staten die zich zou uitstrekken van de
Noordkaap tot aan de Middellandse-Zee en Oscar Jászi droomde van een Donau federatie van
alle gebieden van de voormalige Monarchie samen met Polen en Roemenië705. In Parijs
vonden dergelijke ideeën echter geen ondersteuning, daar werd slechts gepraat over de
grenzen van iedere successiestaat afzonderlijk en gezien de onderlinge vijandigheid van die
staten, was dat misschien ook wel de enige mogelijkheid.
De vredesverdragen met Oostenrijk en Hongarije waren vernietigende en vernederende strafexercities. De nieuwe Republiek Oostenrijk werd gescheiden van de drie miljoen AustroDuitsers in Bohemen, Moravië en Silezië die voortaan tot Tsjecho-Slowakije zouden behoren
en van tweederde van Tirool, dat naar Italië ging. Aansluiting bij Rijksduitsland werd door de
geallieerden verboden, ondanks het feit dat referenda in sommige landsdelen zich daarvoor
met haast onwaarschijnlijk hoge percentages hadden uitgesproken. Het Duitstalige Burgenland werd wel overgeheveld van Hongarije naar de Republiek Oostenrijk, zonder referendum,
want dat zou waarschijnlijk een meerderheid voor Hongarije hebben opgeleverd. Economisch
was haar situatie penibel. Een economie die berekend was op een markt van 50 miljoen werd
teruggebracht tot een van 7 miljoen en in 1922 kon een staatsbankroet alleen voorkomen
worden door leningen, die door de Volkerenbond waren verkregen.
De commissies, die voorstellen moesten doen voor de vaststelling van Hongarije`s buurstaten,
werkten los van elkaar en hadden nauwelijks onderling contact. Nooit werd de problematiek
van het voormalige Rijk in haar totaliteit behandeld. Zij werden geadviseerd door experts met
vaak uitgesproken Hungarofobe ideeën en hadden als opdracht de vaststelling van de
Roemeense, respectievelijk Tsjecho-Slowaakse grenzen, terwijl los daarvan ook de
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Joegoslavische Noordgrens en de Oostgrens van de Republiek Oostenrijk in Parijs werden
vastgesteld. Tsjechische, Roemeense en Servische ministers en diplomaten en de Roemeense
koningin trachtten met succes hun staten met zoveel mogelijk Hongaars gebied uit te breiden.
Niemand bekommerde zich daarbij om de Hongaarse grenzen en Hongaarse vertegenwoordigers waren niet uitgenodigd. Onmiddellijk na de wapenstilstand – en ten dele daarmee in
strijd - hadden Servische, Roemeense en Tsjechische troepen al de maximale eisen van hun
landen met militaire middelen waar gemaakt. Van hun kant gingen de leden van de commissies ervan uit dat hun aanbevelingen niet definitief zouden zijn. Ongetwijfeld, zo meende
bijvoorbeeld Harold Nicolson, zou er een plenaire zitting volgen waarin het geheel van alle
grenzen op redelijkheid zou worden beoordeeld:
“We were never for one instant given to suppose that our recommendations were absolutely
final. And we thus tended to accept compromises, and even to support decisions, which we
ardently hoped would…not be approved… Had it be known from the outset that no
negotiations would ever take place with the enemy, it is certain that many of the less
reasonable clauses of the Treaty would never have been inserted”706,
waarbij “less reasonable”, in deze context mag worden opgevat als een understatement.
De voorstellen van de commissies waren gereed op het ogenblik dat Bela Kun de macht in
Boedapest had overgenomen. Kort daarna werden ze bekend gemaakt aan alle partijen,
inclusief de Hongaarse regering en lagen daarna in feite vast.
De vrede met Duitsland werd op 28 juni 1919 getekend, in september volgde de Republiek
Oostenrijk en begin januari 1920 arriveerde de Hongaarse delegatie in Parijs. Wilson was al
lang naar Amerika vertrokken en de overblijvende delegatieleden waren vergadermoe.
Hongarije, als laatste, was een moeilijk en vervelend dossier dat zo gauw mogelijk afgesloten
moest worden, zodat iedereen naar huis kon gaan. De Hongaarse afgevaardigden deden hun
best, maar hun land was al verkocht en verkwanseld en liefst wilde niemand daar verandering
in aanbrengen. Het resultaat was dat buiten Kroatië-Slavonië, Hongarije tweederde van zijn
grondgebied verloor, terwijl van de oorspronkelijke 18,2 miljoen inwoners er nog maar 7,9
miljoen in het resterende gebied overbleven. Alleen al het voormalig Hongaarse gebied dat
aan Roemenië toeviel was groter dan het resterende romp-Hongarije. Vrijwel alle gebieden
met delfstoffen gingen voor Hongarije verloren, de voedselverwerkende industrie van Boedapest bleef behouden, maar het te verwerken graan groeide nu in de buurstaten. Een ietwat
cynische clausule eiste verder dat de rechten van de Hongaarse minderheden gewaarborgd
moesten worden, hoewel er nauwelijks minderheden meer waren. De Magyaarse minderheden
in Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en de Republiek Oostenrijk daarentegen,
tezamen meer dan 3 miljoen, kregen geen controleerbare waarborgen. De enige wens van de
Tsjechen die het niet haalde in Parijs, was het merkwaardige idee om tussen Oostenrijk en
Hongarije een Tsjechisch-Joegoslavische corridor te creëren om beide Slavische broederstaten
met elkaar te verbinden.
Onwetendheid, desinteresse en incompetentie van de geallieerde vredestichters in Parijs
maakten van Hongarije de zwaarst getroffen verliezer van de Eerste Wereldoorlog, dezelfde
eigenschappen maakten van Roemenië de grootste profiteur. De Franse wens om een sterk
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bondgenootschap te vormen met stabiele nieuwe staten gericht tegen een toekomstig Duits
gevaar, bleek al spoedig irreëel. De nieuwe staten waren niet alleen zwak en labiel, maar de
meeste waren elkaar zo vijandig gezind dat zij niet alleen geen hand zouden uitsteken voor
elkaars verdediging, maar elkaar bij voorkeur diplomatiek dwars zaten en van elk moment
van zwakte gebruik maakten om eigen gebied ten koste van buurlanden uit te breiden. De
positie van Duitsland, de echte vijand daarentegen, werd potentieel sterker dan voor 1914,
omdat het aan zijn oost- en zuidgrenzen niet meer geconfronteerd werd met sterke mogendheden en daardoor moeiteloos Centraal en Zuidoost Europa, zowel als het Balticum zou
kunnen beheersen.
Vergeleken met de onderlinge territoriale strijd, die zowel met militaire middelen als door
diplomatieke actie onder dreiging van militaire middelen werd gevoerd, verliep de feitelijke
machtsoverdracht aan de successiestaten opmerkelijk soepel. De machtswisseling van oktober
en november 1918 was – de kortstondige Hongaarse Radenrepubliek buiten beschouwing
latend – nergens op een sociale revolutie uitgelopen. De sociaal-economische machtsverhoudingen bleven grotendeels ongewijzigd en, zeker zo belangrijk, het ambtelijk apparaat
van de voormalige Kroonlanden werd vrijwel ongewijzigd door de successiestaten overgenomen. In Praag werd zelfs de nummering van de dossiers niet onderbroken. Alleen de
aristocraten die tot het einde van de Monarchie toonaangevend waren in de hogere bestuurslagen, werden vervangen door vertegenwoordigers van de nationale massapartijen, maar
verder functioneerde de bureaucratie als weleer. De bureaucratische tradities van de oude
Monarchie zorgden voor een belangrijk element van continuïteit707.
* Een nieuw statensysteem.
De taken waarmee de geallieerde oorlogsleiders, nu vredestichters, in 1919 werden
geconfronteerd waren haast onvoorstelbaar van omvang en complexiteit. Het gehele
statensysteem waarop de Europese politiek honderd jaar lang gebaseerd was geweest lag uit
zijn voegen en moest herzien en vervangen worden. De openbare mening in hun landen eiste
strenge strafmaatrelen tegen die landen waarvan werd aangenomen dat zij – en zij alleen –
schuldig waren aan de oorlog, maar eiste tergelijkertijd ook vrede. Duitsland en zijn bondgenoten moesten dus gestraft worden en tergelijkertijd als gelijken worden opgenomen in een
nieuwe Europese gemeenschap van staten. Een haast onmogelijke combinatie. Wilsons ideeën
over liberaal-democratisch internationalisme en een vreedzame wereldorde stonden in krasse
tegenstelling tot de integrale vorm van etnisch nationalisme, die er mede een gevolg van was.
Beide ideologieën hadden een grote aanhang onder de Europese bevolking, maar waren evenzeer nauwelijks te combineren. De Parijse verdragen resulteerden daarom niet in een overwinning van morele principes, democratische zelfbeschikking en collectieve veiligheid over
een ongeremd nationaal belang, maar anderzijds schiepen zij wel de basis voor nieuwe
experimenten in internationale samenwerking708.
De totstandkoming van de Parijse verdragen werd verder niet alleen bemoeilijkt door de
chaotische werkwijze van de belangrijkste actoren, Clemenceau, Lloyd George en Wilson,
maar ook door hun ongeïnteresseerdheid in, en onwetendheid over problemen die hun
nationale belangen niet direct betroffen, of die buiten hun gezichtsveld lagen. Juist daar
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werden zij geconfronteerd met onopgeloste problemen en lokale oorlogen: in Oostelijk
Centraal-Europa, Rusland en het Midden-Oosten, gebieden waar zij geen machtspositie
hadden en waar zij geen vat op konden krijgen. De gevolgen voor Oostenrijk en Hongarije
waren desastreus, zoals hierboven beschreven.
Sedert het Weense Congres in 1815 hadden vijf grote mogendheden de Europese politiek
bepaald. Gedurende honderd jaar was hun gezamenlijke macht bijna absoluut en onaangevochten geweest, maar desondanks werd hun hegemonie enigszins beperkt door gedeelde
normen en waarden, die beschaafde staten onderling geacht werden te respecteren.
Onderlinge, kleinschalige oorlogen waren steeds de voortzetting van diplomatie met andere
middelen en vernietiging van de vijand was nooit een doel. De rechten van kleine en
middelgrote mogendheden werden gerespecteerd en soms beschermd, zolang zij zich niet op
hinderlijke wijze met de grote politiek bemoeiden. Die beschaafde omgangsvormen beperkten
zich als vanzelfsprekend tot Europa, daarbuiten golden zij niet. Hoewel deze Europese
constellatie al na het midden van de negentiende eeuw aan erosie onderhevig was en in de
twee decennia vóór 1914 grotendeels werd ontmanteld, bleven onderdelen ervan nog tot dat
jaar geaccepteerd709. Nadien resteerde er niets meer van. In 1917 en `18 werden de drie grote
Europese multinationale imperia diplomatiek en militair uitgeschakeld, of zelfs van de kaart
geveegd. De beide ander grote mogendheden waren zwaar aangeslagen en vreesden voor hun
nog resterende positie en toekomstige veiligheid.
Tijdens het Weense Congres werd staatsvorming op basis van nationale zelfbeschikking
principieel verworpen. Hoewel moeilijk te definiëren, werd die nationale zelfbeschikking in
de loop van de negentiende eeuw wel selectief toegepast, maar pas nu, tijdens de Parijse
vredesverdragen, werd het als grondbeginsel algemeen aanvaard. Etniciteit, of andere vormen
van taalkundige, culturele of religieuze verwantschap, werden nu erkend als de basis voor
staatsvorming en dat was een principiële breuk met het verleden710. De feitelijke toepassing
was echter een veel moeilijker zaak en vaak onmogelijk; de uitvoering leidde telkens weer tot
nieuwe complicaties.
Uit de drie verslagen grote mogendheden werden negen nieuwe, pseudo-nationale staten
gevormd, die veelal net zo multinationaal waren als hun imperiale voorgangers, maar veel
minder consideratie toonden met hun minderheden711. De meeste bestaande staten kregen
nieuwe grenzen en vrijwel al die nieuwe grenzen werden door buurstaten betwist. Van een
hegemonie van de resterende grote mogendheden was geen sprake meer. De vredestichters
waren zich van al die problemen ongetwijfeld bewust, maar de gebeurtenissen van de voorafgaande vijf jaar waren nog te dichtbij en de gevolgen ervan waren nog te nieuw om de
diepgaande veranderingen goed te kunnen begrijpen. De meest voor de hand liggende
mogelijkheid leek daarom de meest urgente problemen zo goed en zo kwaad het ging aan te
pakken. De rest zou zichzelf hopelijk oplossen. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat deze
nieuwe, labiele Europese constellatie nog zo`n tien jaar vrij goed bleek te functioneren. Zara
Steiner stelde dat er althans tot 1929 een vrij groot vertrouwen bestond in de duurzaamheid
van het nieuwe Europese statensysteem712. Niettemin, hoewel de oorlog gewonnen werd uit
naam van een liberaal-democratische wereldorde, werd die ideologie al vanaf het begin van
de jaren 1920 in het defensief gedrongen. Met één uitzondering, Tsjecho-Slowakije, werden
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alle nieuwe, en verscheidene oude staten vijftien jaar later op fascistische of althans
autoritaire wijze bestuurd.
Terwijl de Britten hun oorlogsdoelen – in het Midden Oosten en Afrika – al vóór het begin
van de vredesconferentie hadden bereikt en de Amerikanen de Volkerenbond tot stand hadden
gebracht, werd Frankrijk geobsedeerd door zijn eigen veiligheid. Alleen Frankrijk grensde aan
Duitsland. Het had de oorlog nu wel gewonnen, maar alleen dankzij een grote internationale
coalitie, terwijl Duitsland het, zonder noemenswaardige hulp, vier jaar lang tegen die coalitie
had kunnen uithouden. Het belangrijkste doel van Frankrijk tijdens de vredsonderhandelingen
was steeds om Duitsland zo in te dammen dat het Frankrijk nooit meer zou kunnen bedreigen.
Voor de Verenigde Staten en vooral voor het Verenigd Koninkrijk was een door Frankrijk
gedomineerd Europa echter net zo onverteerbaar als een Duitse dominantie. Duitsland werd –
mede door hun toedoen – niet opgedeeld, maar bleef als potentiële grote mogendheid niet
alleen intact, maar verkeerde nu zelfs in een veel betere uitgangspositie, ongehinderd door
machtige, potentieel vijandige buren als Rusland of Oostenrijk-Hongarije. Vandaar de
verwoede Franse pogingen Duitsland te omringen door een cordon sanitaire enerzijds, en
door een defensief verdrag met Engeland en Amerika anderzijds. Ook Lloyd George zag de
noodzaak om Duitsland in te dammen in, maar Engelands welvaart was nauw verbonden met
een Duits economisch herstel. Een duurzame Europese vrede zou volgens hem alleen
mogelijk zijn door Duitsland op voet van gelijkheid te accepteren en niet als de eeuwige
potentiële vijand713. Nadat Wilson de verkiezingen verloren had, trok Amerika – nota bene de
rijkste en machtigste van de overwinnaars – zich als een kluizenaar terug uit de
wereldpolitiek. De beide voormalige bondgenoten waren daarom weinig geneigd een
wraakzuchtig Frankrijk te blijven steunen tegen een verslagen Duitsland. Het cordon sanitaire
van nieuwe staten, gecreëerd om Frankrijk tegen Duitsland te beschermen werd al spoedig
niet meer door Frankrijk, maar door Duitsland gemanipuleerd en zolang de Sovjet-Unie als
gevaarlijke paria gezien werd, vormde die evenmin een tegenwicht tegen een toekomstige
Duitse suprematie. Maar die ontwikkelingen lagen in 1919 nog verborgen in de schoot der
goden.
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10. Conclusie.
De vraag of Oostenrijk-Hongarije ook zonder de Eerste Wereldoorlog uiteengevallen zou zijn,
ligt voor de hand, maar is contrafactueel. Toch probeerde een aantal historici die vraag te
beantwoorden. Met uiteenlopende nuancering meenden bijvoorbeeld Robert Kann714, Edward
Crankshaw, François Fetjö en Alan Sked dat de Monarchie nog lang na 1918 zou hebben
voortbestaan, zij het onder de voorwaarde dat geen grote oorlog haar bestaan voortijdig zou
hebben beëindigd. Anderen, als Otto Brunner, Fritz Fellner, Carlile Macartney, Solomon
Wank en Robin Okey meenden echter dat zonder ingrijpende hervormingen het labiele
Habsburgse Rijk weinig toekomstmogelijkheden zou hebben in de twintigste eeuw.
In het voorafgaande werd betoogd dat de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie inderdaad
labiel was. Niet zozeer wegens haar wat rommelige samenstelling en evenmin door haar veelsoortige inwoners, hoewel die beide factoren op zich niet stabiliserend werkten. De reden van
haar instabiliteit lag in de uiterst gebrekkige verwerking van de effecten van de modernisering. Vrijwel iedere vorm van politieke vernieuwing, zoals die zich in Europa met horten en
stoten tussen 1789 en 1918 had ontwikkeld, werd in de Habsburgse landen bestreden,
genegeerd, of hooguit met tegenzin, te laat en in sterk verwaterde vorm aanvaard als een
absoluut verbod niet meer vol te houden was. Zolang de economische ontwikkeling van de
Monarchie sterk achterbleef en de modernisering weinig effect sorteerde, was de geringe
traditionele cohesie die de bevolking onderling en met de staat verbond, toereikend. Een
moderne, geïndustrialiseerde en geürbaniseerde staat, zoals die zich na 1880 in hoog tempo
ontwikkelde, had nieuwe, sterkere bindmiddelen nodig. In andere Europese staten werden die
gevonden in nationalisme of in staatspatriottisme, een enkele keer in socialisme, en in een
democratische ontwikkeling waarbij de staat ten dienste stond van de bevolking, of althans
van een brede burgerlijke laag van die bevolking. Die burgerlijke middengroepen, vereenzelvigden zich met de staat, ongeacht hun geografische of etnische herkomst of hun religieuze
overtuiging en veelal slaagden zij erin ook andere bevolkingssegmenten van hun burgerlijke
idealen te overtuigen en tot staatsburgers te maken. Zo werd moderne cohesie gecreëerd en
moderne en traditionele bindingen werkten meestal in dezelfde richting en versterkten elkaar.
Maar die ontwikkeling deed zich in Oostenrijk-Hongarije niet voor. Staatspatriottisme werd
nooit ontwikkeld, evenmin als staatsburgerschap. Dat manco in combinatie met een groeiend
particularistisch nationalisme op etnische basis, dat de bevolking onderling juist verdeelde, in
plaats van cohesie te creëren, resulteerde in de onmogelijkheid om tot structurele oplossingen
te komen voor de problemen van de Monarchie. Voeg daaraan toe een haperende democratie,
die zichzelf onvoldoende serieus nam en politieke partijen die onderling niet samenwerkten
en uitsluitend de belangen van de eigen groepering of de eigen etnie behartigden. Een parlement dat zich, juist daardoor, niet te weer stelde tegen een verstarde, semifeodale bestuursopvatting van een dynastie die meende zelf de raison d`état te zijn en van een veel te
machtige adel, die ervan overtuigd scheen dat zijn belang identiek was aan het staatsbelang.
Al deze factoren samen resulteerden in de loop der jaren in een haast procesmatige ontwikkeling, waarbij de problemen steeds groter werden en steeds minder beheerst konden worden.
De middelpuntzoekende krachten namen door dit alles op alarmerende wijze af, terwijl
tergelijkertijd de middelpuntvliedende krachten toenamen. Tenzij zo`n proces gestopt of
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omgekeerd wordt, moet het wel leiden tot desintegratie. Zover was het nog niet in 1914, maar
evenmin werden op dat moment hervormingen overwogen die tot consolidatie hadden kunnen
leiden. Maatregelen om de interne stabiliteit van de Monarchie te vergroten lagen al helemaal
niet in het verschiet. Consolidatie kon daarom alleen van buiten komen. Voor zolang de grote
mogendheden het bestaan van Oostenrijk-Hongarije voor noodzakelijk hielden, bleef zijn
desintegratie onwaarschijnlijk. Maar de Europese constellatie was in 1914 nog instabieler dan
de Monarchie zelf.
De onderlinge verhoudingen tussen de Europese grote mogendheden waren in 1914 bijzonder
gespannen en de conflictstof tussen de vijf grote Europese mogendheden was zo hoog opgelopen dat een oorlog voor mogelijk werd gehouden. In Wenen en Berlijn, maar ook in Petersburg en Parijs werd niet alleen het risico van een algemene oorlog onderschat, maar vooral het
effect ervan. Vrijwel niemand had enig idee over de gevolgen van een alomvattende, moderne
en gemechaniseerde slachting. Men dacht nog in termen van een korte, beperkte, negentiendeeeuwse oorlog. Niet alleen de Duitse en de Habsburgse machthebbers, maar ook leidende
kringen in zowel Rusland als Frankrijk, waren kennelijk bereid het risico van zo`n oorlog in
hun beleidsplannen op de koop toe te nemen. In ieder van die landen bevonden zich onder de
machthebbers, naast meer pacifistische politici, ook lieden die een oorlog niet uit de weg
zouden gaan en in de zomer van 1914 stonden juist die laatsten aan het roer in zowel Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, als in Rusland en Frankrijk. Een dergelijke noodlottige combinatie zou zich op elk moment in de toekomst opnieuw kunnen voordoen. Het is daarom
moeilijk voorstelbaar dat, indien in 1914 de moordaanslag in Sarajevo niet had plaats
gevonden, in Europa pais en vree zouden hebben geheerst gedurende de daarop volgende
decennia. De opeenvolgende crises van de voorafgaande twintig jaar hadden het karakter van
een spelletje Russisch roulette. Vaak liep alles met een sisser af, maar hoe langer het spelletje
duurde, des te groter de kans dat het mis zou gaan. Maar ook zonder oorlog behoorden grote
economische crises, revoluties en andere wereldschokkende gebeurtenissen, niet alleen tot de
mogelijkheden, maar eerder tot de waarschijnlijkheden. De eerste decennia van de twintigste
eeuw waren nu eenmaal uiterst turbulent en het ligt niet voor de hand dat het labiele Oostenrijk-Hongarije een grote crisis van welke aard ook had overleefd. Ook op consolidatie van
buitenaf kon de Habsburgse Monarchie na de eeuwwisseling dan ook niet meer rekenen.
De conclusie van dit alles kan dan ook niet anders zijn dan dat de Habsburgse Dubbelmonarchie ten onder ging aan de slechte verwerking van de gevolgen van de modernisering.
Die gevolgen erodeerden enerzijds haar geringe traditionele cohesie, zonder een noodzakelijke nieuwe binding tussen haar volkeren onderling of tussen die volkeren en de staat te
creëren. Haar middelpuntzoekende krachten namen als gevolg hiervan op alarmerende wijze
af, terwijl tergelijkertijd ook de middelpuntvliedende krachten toenamen. Beide als gevolg
van een particularistisch nationalisme – eveneens een gevolg van de modernisering – waarvan
de effecten niet konden worden beperkt door het ontbreken van staatspatriottisme. Het gevolg
was een labiele Monarchie die niet in staat was een zich voordoende calamiteit, van welke
aard ook, te doorstaan.
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Samenvatting
van
Casus Imperii.
Enige aspecten van de ondergang der Dubbelmonarchie 1867-1918.

* Modernisering.
In de hieraan voorafgaande hoofdstukken werd, als bijdrage in het debat, getracht een
antwoord te geven op de vraag waarom Oostenrijk-Hongarije de Eerste Wereldoorlog niet
overleefde en in hoeverre zijn ineenstorting veroorzaakt werd door interne instabiliteit, ofwel
te wijten was aan het verliezen van die Eerste Wereldoorlog. Dit is een vraag die historici al
sinds het einde van de Monarchie bezig houdt en waarover de standpunten sterk uiteen lopen.
Als sleutelmotief voor de beantwoording van die vraag werd in deze bijdrage het fenomeen
van de modernisering gebruikt. Deze term is te verstaan als verzamelbegrip voor de combinatie van snelle economische, politieke, sociale en culturele veranderingen die in Europa
plaats vonden als gevolg van zowel de Industriële als de Franse Revoluties en zeker niet als
een bepaald ontwikkelingsmodel. Een aantal historici (zoals Heinrich Benedikt, Alan Sked,
Lothar Höbelt) voerde aan dat de middelpuntvliedende krachten die op de Monarchie werden
uitgeoefend betrekkelijk gering waren. In het voorafgaande werd dat niet ontkend, maar werd
wel gesteld dat die krachten in sterkte toenamen als gevolg van een groeiend en steeds integraler wordend nationalisme. De nadruk werd echter gelegd op de uiterst geringe krachten die
het Rijk bijeen hielden en die daarbij aan voortdurende erosie blootstonden. Zowel de toename van de ene, als de afname van de andere was een gevolg van de modernisering van de
samenleving. De combinatie van afnemende centripetale en toenemende centrifugale krachten
had een haast procesmatige ontwikkeling tot gevolg, die – indien niet onderbroken – wel
moest leiden tot desintegratie. Daarmee is niet gezegd dat die desintegratie ook onvermijdbaar
zou zijn geweest; er konden zich steeds gebeurtenissen voordoen die het proces zouden
vertragen, stoppen of zelfs omdraaien.
Hoewel de middelpuntvliedende en de middelpuntzoekende krachten als algemene termen
eerder werden vermeld (bijvoorbeeld bij Robert Kann), kwamen beide in combinatie met, en
als gevolg van de modernisering, niet eerder expliciet ter sprake in de historiografie.
In het betoog werd allereerst vastgesteld dat de effecten van de Industriële Revolutie zich in
Oostenrijk en Hongarije aanmerkelijk later voordeden dan in Engeland, België, Frankrijk of
Duitsland. Pas in de loop van het vierde kwart van de negentiende eeuw werd de Monarchie
geconfronteerd met grootschalige gevolgen van de modernisering. De sociologische veranderingen die het gevolg waren van de urbanisatie en industrialisatie lieten een nieuwe samenleving ontstaan. Binnen de nieuwe sociale klassen verzwakten traditionele bindingen en
klassenbewustzijn en nationalisme werden massafenomenen die voortkwamen uit de ontworteling, de onzekerheid, en de vervreemding van mensen die hun traditionele onderlinge
banden hadden verbroken en die nieuwe identiteiten en zekerheden zochten. Het was nu aan
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de samenleving als geheel en aan de staat in het bijzonder om nieuwe vormen van onderlinge
cohesie te creëren en om de maatschappij als geheel bijeen te houden en aan de staat te
binden. Oostenrijk-Hongarije bleek echter niet in staat zulke nieuwe vormen tot stand te
brengen. Nieuwe vormen van cohesie ontstonden wel binnen de meest ontwikkelde volkeren
van het Rijk, maar uitsluitend op etnische basis. De Monarchie bleek niet in staat om de
verschillende etnische groepen aan zich te binden, noch om door een overkoepelend staatspatriottisme die groepen aan elkaar te binden. Integendeel, de meest ontwikkelde nationaliteiten – de Duitsers en de Tsjechen – zagen elkaar aanvankelijk als concurrenten en al spoedig
als vijanden, of zelfs als behorend tot een minderwaardig ras. Hun binding aan de staat bleek
onderhevig aan ernstige erosie, omdat die binding berustte op voor hen goeddeels achterhaalde waarden zoals dynastieke trouw, verstarde maatschappelijke machtsposities en
religieuze dogma`s. Toch wilde geen van die volkeren zich vooralsnog van de Monarchie
afscheiden.
De moderniseringseffecten manifesteerden zich echter niet in de gehele Monarchie en niet
overal op gelijke wijze. In ieder geval tot circa 1910 bleven zij beperkt tot gebieden ten
Westen van de lijn Triëst-Boedapest-Brünn. Niet alleen ten Oosten van die lijn bleven de
traditionele bindingen in de samenleving grotendeels intact, maar ook plattelandsstreken in
het meer ontwikkelde Westen bleven vrijwel onberoerd door de nieuwe ontwikkelingen. Aan
beide zijden van de Leitha bleef de agrarische sector dominant. De onderlinge cohesie van de
diverse premoderne bevolkingsgroepen – voor zover die al aanwezig was – en hun binding
aan de staat, berustten op traditionele waarden en banden die vooralsnog onaangetast bleven.
Daarom vormden juist die onderontwikkelde landstreken de ruggengraat van de Monarchie.
Daar lag de – door sommige historici als verbazingwekkend omschreven – cohesie van het
Rijk. Maar die cohesie erodeerde voortdurend want de modernisering verspreidde zich
gestaag en beide regeringen, gesteund door het bedrijfsleven, deden hun best om ook de randgebieden te industrialiseren en te moderniseren. Spoorwegen werden aangelegd, mijngebieden
ontgonnen, banken opgericht en achtergebleven streken werden met staatssubsidie tot ontwikkeling gebracht. Na 1880 toonde de economische ontwikkeling van de Monarchie een zeer
sterke groei die gelijk, of mogelijk zelfs groter was dan die van Duitsland en die de groei van
de Britse en Franse economie verre overtrof. Al deze economische ontwikkelingen veroorzaakten de groei van nieuwe maatschappijvormen, die op hun beurt bijdroegen aan de erosie
van de traditionele waarden en bindingen waarop de Monarchie gegrondvest was. OostenrijkHongarije ging niet ten onder aan een kwakkelende economie, zoals Oscar Jászi veronderstelde1. In tegendeel, het was juist de economische ontwikkeling, de groei en bloei ervan, die
cohesievorming binnen de nationale gemeenschappen bevorderde, maar die tussen de bevolkingsgroepen onderling verhinderde en die daardoor de staat ondermijnde. Voor een moderne
staat in het Europa van de vroege twintigste eeuw, en zeker voor een die pretendeerde tot de
grote mogendheden te behoren, waren binnenlandse cohesie en stabiliteit echter een conditio
sine qua non.

1

O. Jászi, The Dissolution of the Habsburg Empire (Chicago 1929) p. 451.
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* Kaisertreue in plaats van staatspatriottisme
Waarom was de Monarchie niet in staat zich aan te passen en de nieuwe ontwikkelingen te
gebruiken voor eigen voordeel, zoals dat in andere Europese staten wel gebeurde? Het
antwoord op deze vraag is in oorsprong te zoeken bij de Franse Revolutie, of althans bij de
Habsburgse reactie daarop. Aan het eind van de achttiende eeuw was Oostenrijk waarschijnlijk de meest modern geregeerde staat op het continent. Het had dat te danken aan de hervormingen van Maria Theresia, Joseph II en Leopold II, die het fundament legden voor een in die
dagen moderne, gecentraliseerde staat. Hun opvolgers echter, diep onder de indruk van de
regicide van 1793 en de daarop volgende gebeurtenissen, ontwikkelden een panische angst
voor revolutie en alles wat zij ook maar enigszins daarmee verbonden achtten. Volkssoevereiniteit en democratie waren vanzelfsprekend uit den boze, maar ook nationaal gevoel,
staatspatriottisme, trias politica, liberalisme en liberaliteit, kortom vrijwel alle ideeën met
bestuurlijke consequenties die ontleend konden worden aan de Verlichting of de Romantiek,
werden als staatsgevaarlijk bestreden en aanvankelijk zelfs onderdrukt. De Obrigkeitsstaat
had geen behoefte aan burgerlijke inmenging; de burger was er om bestuurd te worden en
belasting te betalen aan de staat en de staat bestond ter meerdere eer en glorie van de vorst.
Staatspatriottisme werd nooit ontwikkeld, want de staat was immers ondergeschikt aan, en
stond louter in dienst van de dynastie. In plaats daarvan werd Kaisertreue gepropageerd, het
sentiment dat alle individuen en alle volkeren met de dynastie zou verbinden. De afwezigheid
van staatspatriottisme had echter als consequentie dat er nooit enige vorm van cohesie ontstond tussen de verschillende volkeren, waardoor de Monarchie als los zand aan elkaar bleef
hangen. De burger was als Duitser, Tsjech, Magyaar of Pool Habsburgs onderdaan, maar het
gevoel staatsburger te zijn ontbrak. Als onderdaan, was men ondergeschikt aan, maar niet
gevoelsmatig verbonden met een ontoegankelijke, meestal vreemdtalige bureaucratische
overheid, waarover men geen enkele zeggenschap had. De Obrigkeitsstaat had als gevolg dat
burgers zelden op het idee kwamen op constructieve wijze zelf het heft in handen te nemen.
Destructieve, parlementaire en buitenparlementaire acties, kwamen wel voor en zij tastten niet
alleen de parlementaire legitimiteit, maar ook het staatsbestuur zelf, op onaanvaardbare wijze
aan.
Verantwoordelijkheid droeg de volksvertegenwoordiging niet en die wilde zij ook niet
dragen. Zij was een wetgevend orgaan dat de eigen bevoegdheden onvoldoende serieus nam.
Voor het oplossen van problemen was er altijd de keizerlijke bureaucratie. Het parlement –
althans dat van Cisleithanië – was een keizerlijke gunst en nooit probeerden zijn leden hun
bevoegdheden ten koste van de keizer en van diens bureaucratie uit te breiden.
Verantwoordelijkheid werd geschuwd, liever bestreden de partijen elkaar. Het gevolg van dit
alles was dat de bevolking de staat wel tolereerde, maar er niet aan deel nam. Met uitzondering van een kleine elite ontbrak bij de bevolking vrijwel iedere uiting van res publica voor
de staat, laat staan voor de Monarchie-als-geheel. Op lager bestuurlijk niveau, dat van
gemeente en soms van provincie, was overigens vaak wel sprake van een zekere mate van
identificatie tussen bevolking en overheid.
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* Ontoereikende middelpuntzoekende krachten.
Toch waren de middelpuntvliedende krachten in de Dubbelmonarchie, tot 1918, steeds minder
sterk dan de middelpuntzoekende, of waren daaraan gelijk, zoals Robert Kann stelde2. Dat
was ongetwijfeld juist, want indien dat niet het geval was geweest zou de Monarchie, per
definitie, al veel eerder uiteen gevallen zijn. Inderdaad waren de centrifugale krachten in grote
delen van het Rijk latent of nog niet bijzonder sterk. Het probleem van de Monarchie was dat
de middelpuntzoekende krachten, niet alleen te zwak waren, maar voortdurend in kracht
afnamen door de veranderingen in de samenleving. Waar beide krachten gelijk zijn, of waar
hun verschil in sterkte gering is en de neiging heeft nog geringer te worden, heerst of ontstaat
instabiliteit. En dat was de Monarchie: instabiel. Alleen de uiterlijke kenmerken leken
krachtig: leger, bureaucratie, adel, hof en de Duitstalige haute bourgeoisie, maar de samenleving als geheel was, evenals de staat, uiterst labiel. De meeste historici die externe oorzaken
aanwijzen voor de val van de Monarchie, leggen de nadruk op de relatieve zwakte van centrifugale krachten en besteden relatief weinig aandacht aan de ontoereikende sterkte van de
middelpuntzoekende elementen. De zwakte van die laatste elementen was echter een zeker zo
groot gevaar voor de stabiliteit van het Rijk. Zo stelden onder anderen Alan Sked en Pieter
Judson dat de nationaliteitenkwestie eigenlijk nauwelijks een probleem vormde, want niet een
van die nationaliteiten overwoog in ernst zich van de Monarchie af te scheiden3. Zij wilden
emancipatie, hervormingen, meer autonomie, maar altijd binnen de bestaande staat. Beide
auteurs hebben in zoverre gelijk dat afscheiding niet aan de orde was, maar het valt moeilijk
te ontkennen dat de nationaliteitenkwestie – en dan de Tsjechisch-Duitse controverse in de
eerste plaats – een steeds groter probleem werd voor de stabiliteit van de Monarchie. Hun
zienswijze wordt om die reden aangevochten door anderen, als Solomon Wank4 en Robin
Okey5. Beiden wijzen op de inherente zwakten van de Monarchie die haar stabiliteit
uitholden.
Voor een goed begrip is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de grotendeels premoderne gebieden en anderzijds de moderne, geïndustrialiseerde landstreken. De
eerste bestonden in overgrote meerderheid uit keuterboeren, landarbeiders en andere plattelandsbewoners, vaak analfabeet, soms levend in semi-horige omstandigheden, nauwelijks
geïnteresseerd in zaken die het dorpsniveau te boven gingen en die uiterst moeilijk te mobiliseren waren. Geografisch bevonden die nationaliteiten zich vooral ten Oosten van de lijn
Triëst-Boedapest-Brünn, zoals de Slowaken, de Roethenen, de Roemenen en de Kroaten.
Zeker in gemengde gebieden, wisten veel van hen niet eens tot welke nationaliteit ze geacht
werden te behoren. Nationaliteit speelde voor hen eenvoudigweg geen rol van betekenis. In de
steden van hun vestigingsgebieden vormden zij vrijwel steeds een kleine minderheid, want
daar woonden hoofdzakelijk Duitsers, Magyaren of Italianen6. Nationalisme en de vraag om
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hervormingen bestonden alleen onder een handjevol parlementaire of lokale politici en een
kleine dorpsintelligentsia van onderwijzers en lagere clerus, terwijl onder de rest van de
bevolking grotendeels apathie heerste. Voor zover zij onder de Hongaarse kroon ressorteerden, kwam daar nog bij dat sociale mobiliteit alleen mogelijk was door assimilatie aan de
Magyaarse meerderheid, een mogelijkheid waar velen gebruik van maakten, vooral in de
steden. Vooralsnog vormden deze volkeren geen gevaar, maar omdat ook hier langzamerhand
een proces van moderne economische ontwikkelingen op gang kwam, zou het met die rust en
apathie naar verwachting ooit gedaan zij. In de woorden van Robert Kann: certus an, incertus
quando7.
Anderzijds was er de bevolking van de inmiddels hoog ontwikkelde landstreken als NederOostenrijk en sommige andere Duitstalige gebieden, de Tsjechen van Bohemen, de Magyaren
uit Boedapest en West-Hongarije, de Italiaanse middenklasse van Triëst en Fiume en in mindere mate ook de Slovenen en de Polen. Die laatsten niet zozeer wegens hun hoge economische ontwikkeling – Galicië behoorde tot de meest achtergebleven delen van het Rijk –
maar omdat bij veel Polen de herinnering aan de onafhankelijkheid sterk leefde. Bovendien
hadden de Polen die onder Russische heerschappij stonden die dominantie verscheidene keren
gewapenderhand getrotseerd. Zij vormden dus een potentieel gevaar, en datzelfde gold ook
voor de Hongaren, die zich bij herhaling tegen hun Habsburgse overheersers hadden gekeerd.
Nadat een tweede poging om een eenheidsstaat te creëren – in de periode 1849-1867 – was
mislukt en twee oorlogen waren verloren (in 1859 en 1866), werd het Rijk in twee onafhankelijke staten verdeeld die ieder een deel van hun soevereiniteit onderbrachten bij de overkoepelende Monarchie. Daarnaast sloten beide staten een reeks van verdragen af, die het onderlinge
verkeer regelden en die periodiek vernieuwd moesten worden. Bovendien werden beide staten
omgevormd tot parlementaire rechtsstaten, zij het dat beide parlementen slechts beperkte bevoegdheden verkregen. Wat men ook van deze Ausgleich moge vinden – en hij ging ongetwijfeld gepaard met een aantal nadelen – de problemen met de op een na grootste bevolkingsgroep, de Magyaren, werden er wel door opgelost. Nationale problemen zouden zich in het
vervolg misschien wel binnen Hongarije voordoen, maar zelden nog met Hongarije. De
Ausgleich werd gevolgd door soortgelijke, maar minder vergaande overeenkomsten met de
Polen in Cis- en met de Kroaten in Transleithanië en tot kort voor het einde van de Monarchie
in 1918, leverden ook deze beide nationaliteiten geen onoplosbare problemen op. De grootste
grief van de Kroaten was niet zozeer een gebrek aan autonomie, danwel dat een vereniging
met hun Dalmatische landgenoten vrijwel uitgesloten was. Die vormden immers een deel van
Oostenrijk en behoorden niet tot Hongarije. De Polen waren voorlopig tevreden met hun
positie in de Monarchie, maar wilden uiteindelijk een vereniging met de Russische en
Pruisische Polen om samen een zo onafhankelijk mogelijke staat te vormen. De Europese
constellatie maakte dat echter onmogelijk. Pas in 1918, toen bleek dat niet alleen Rusland,
maar ook Duitsland en Oostenrijk-Hongarije de oorlog hadden verloren, konden de Polen hun
ideaal verwezenlijken. De Slovenen waren verdeeld over vier verschillende landen en de
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stedelijke bevolking bestond daar voor een belangrijk deel uit Duitsers en Italianen. Locaal
leidde dat tot onenigheid die soms gevolgen had tot in Wenen, maar de Slovenen waren te
verdeeld en te zwak om een echt probleem te vormen. Na het verlies van Lombardije en
Venetia, waren de Italianen de kleinste nationale minderheid. Enerzijds voelden zij zich
irredenti en werden daarin gesteund door de Italiaanse regering, maar anderzijds dankten zij
hun dominante positie in Dalmatië aan het centrale gezag en Triëst, de belangrijkste Oostenrijkse haven, zou als Italiaanse stad zijn achterland kwijtraken en een onbetekenend backwater worden. Voor veel streng katholieke Italiaanstalige Tirolers stond de seculiere
Italiaanse staat gelijk aan de anti-christ. Niet alle Italianen waren daarom even geestdriftig
over een aansluiting bij het Italiaanse koninkrijk.
* De Boheemse kwestie.
Het enige grote probleem dat resteerde was Bohemen. Het meest geïndustrialiseerde land van
de Monarchie en op een na het rijkste, waar 35% van de bevolking Austro-Duits was en 65%
Tsjechisch. Terwijl elders in de Monarchie het nationaliteitenvraagstuk ofwel geregeld (als
met Magyaren, Polen en Kroaten), ofwel latent was (zoals in de premoderne landstreken),
daar was de Boheemse kwestie een acuut probleem, dat de Monarchie niet in staat bleek op te
lossen. De Tsjechische plattelandsbevolking was in de tweede helft van de negentiende eeuw
massaal naar de in meerderheid Duitstalige steden en industriegebieden getrokken. De plaatselijke Duitstalige meerderheid kwam daardoor in gevaar of werd teniet gedaan (zoals in
Praag). De Tsjechen emancipeerden snel en namen geen genoegen met de ondergeschikte
maatschappelijke, culturele en politieke rol die hen vanouds door de Duitssprekenden was
toebedeeld. Hun op zich terechte eisen veroorzaakten echter een angstreactie, die de Duitse
Bohemers deed verkrampen in een benauwend en agressief nationalisme. Tsjechisch nationalisme verhardde als gevolg daarvan, werd ook agressief, maar bleef toch meer open en minder
benauwend. Ook na kiesrechthervormingen, werd de Tsjechische meerderheid maar ten dele
weerspiegeld in de Praagse Landdag, waar Duits- en Tsjechischtalige partijen in wankel
evenwicht werden gehouden door de aparte curia van de adellijke grootgrondbezitters. Het
meest geïndustrialiseerde, meest moderne kroonland kon alleen bestuurd worden dankzij een
feodale elite, bestaande uit een paar honderd families. Hoe absurd dit moge klinken, zeker
nadat algemeen en gelijk kiesrecht was geïntroduceerd voor de Rijksdagverkiezingen in 1907,
het was toch deze adelsfractie die Bohemen nog enigszins bestuurbaar maakte. Gesteld kan
worden, dat het hele nationale vraagstuk van Oostenrijk-Hongarije zich toespitste op de
Boheemse kwestie: een etterende zweer, die symptomatisch was voor de labiliteit van de
Monarchie. De rest van het nationaliteitenprobleem was ofwel voorlopig opgelost, ofwel niet
acuut.
Voor de Weense beleidsmakers echter, was Bohemen een probleem van tweede orde. De
kwestie werd alleen ad hoc aangepakt wanneer de steun van de Tsjechische afgevaardigden in
het parlement nodig was om de begroting, de militaire uitgaven, de onderhandelingen met
Hongarije, of andere naar verhouding triviale zaken met een meerderheid goedgekeurd te
krijgen. Zo werden wel oplossingen aangedragen, maar die liepen steeds stuk op hetzij Duitse,
hetzij Tsjechische onwil. Wat in feite een provinciale aangelegenheid was (economische en
culturele rechten en de machtsverdeling in de provincie Bohemen), verwerd tot een onoplos-
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baar probleem voor de hele Monarchie. Het legde het parlementaire functioneren lam, maakte
democratische ontwikkelingen onmogelijk, verzwakte Oostenrijk, vergiftigde de relaties met
Hongarije, veroorzaakte Rijksduitse inmenging in Habsburgse zaken en had zelfs verdere
internationale repercussies met Rusland en Frankrijk, doordat sommige Tsjechische kopstukken daar steun zochten. Kortom, de Boheemse kwestie was méér dan één nagel aan de
Habsburgse doodskist. Het hele staatsbestel had veel te weinig aandacht voor het probleem
omdat de Monarchie zich nooit als staat had ontwikkeld, maar vooral als macht (aldus Gustav
Kálnoky8). Binnenlandse problemen, voor zover die geen externe gevolgen hadden, kwamen
op het tweede plan, waren een zaak voor bureaucratie, politie en eventueel leger. Buitenlandse
aangelegenheden werden veel belangrijker gevonden, want daar ging het om de macht, het
prestige en de roem van de dynastie en dat was de eigenlijke raison d`état. Dat was misschien
de belangrijkste reden dat de Boheemse kwestie nooit ten gronde werd aangepakt. De
Tsjechen waren niemands irredenten en werden daarom wel lastig, maar betrekkelijk
ongevaarlijk gevonden. Van Zuid-Slavië, daarentegen, werd wel een belangrijke kwestie
gemaakt, hoewel daar feitelijk weinig reden toe bestond. Hier speelde de internationale positie
en het aanzien van de Monarchie wel een rol, voornamelijk door de angst voor een toekomstige Zuid-Slavische staat, verenigd buiten de Monarchie en onder Servische leiding. Na
de eerdere trauma`s van de Italiaanse en Duitse eenheid, zou de Monarchie een derde
soortgelijke nederlaag mogelijk niet overleven, dat was althans de heersende mening binnen
de ministeries van oorlog en van buitenlandse zaken. Het was om dit grotendeels imaginaire
gevaar te voorkomen dat in juli 1914 de oorlog aan Servië werd verklaard.
* De Ausgleich als positieve factor.
In de geschiedschrijving heeft de Ausgleich met Hongarije een slechte reputatie. Door veel
historici werden de nadelen van dit compromis uitvoerig behandeld, terwijl de voordelen
onderbelicht bleven. In de bovenstaande hoofdstukken werd echter een positiever beeld
geschetst, hoewel de overeenkomst ongetwijfeld ook duidelijke nadelen had. De Ausgleich,
tezamen met de verdragen en parlementaire concessies die ermee samenhingen, was de eerste
en enige belangrijke hervorming van de Monarchie sinds de late achttiende eeuw. Misschien
wel het meest bijzondere van de verdragen en wetten die in 1867 de verhouding tussen de
beide Rijksdelen regelden is dat zij het nationale aspect overstegen, zonder het te ontkennen.
Delen van de nationale soevereiniteit van zowel Oostenrijk als Hongarije werden overgedragen aan een overkoepelend staatkundig orgaan, zodanig dat beide staten daar baat bij
hadden en gezamenlijk als grote mogendheid konden blijven functioneren. Pas zo`n negentig
jaar later zou een dergelijke staatkundige constructie in Europa opnieuw ter sprake komen.
Zonder een verregaande regeling met Hongarije, zou de Monarchie waarschijnlijk geconfronteerd zijn geweest met obstructie en actief verzet van de Magyaren, de op een na grootste en
machtigste minderheid. Zo`n radicalisering had alleen bestreden kunnen worden met zware en
kostbare militaire middelen. Hongarije zou een loodzware last voor de Monarchie gevormd
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hebben. Parlementaire ontwikkeling en de vestiging van een rechtsstaat zouden onmogelijk
geweest zijn en de bourgeoisie zou de staat niet langer gesteund hebben. Het is onwaarschijnlijk dat het Rijk een dergelijke krachttoer gedurende lange tijd had kunnen volhouden.
Na de reeks diplomatieke en militaire van nederlagen die begon met de Krimoorlog, waarin
Oostenrijk zijn Russische bondgenoot verloor en die eindigde met de Italiaanse en Duitse
eenwording, vormde de overeenkomst met Hongarije en de invoering van parlementaire
rechtsstaten in beide Rijksdelen, een duidelijke versterking van de Monarchie. Het lijkt
daarom geen boude veronderstelling, dat de Monarchie zonder die versterking al voor 1918
uiteengevallen zou zijn. De oplossing waarvoor in 1867 gekozen werd spoorde duidelijk niet
met de opvattingen van centralisten en absolutisten in Wenen, noch met die van radicale
nationalisten in Boedapest. Maar in feite was het compromis de best haalbare oplossing voor
een probleem waarmee de Monarchie al ruim honderd jaar werd geconfronteerd. Een levensgevaarlijke situatie, zoals die zich in 1849 met de Hongaarse revolutie voordeed, was nu
vrijwel uitgesloten.
Inderdaad was de Ausgleich er ook mede debet aan dat de democratie zich in Hongarije niet
kon ontwikkelen, dat de Hongaarse minderheden zich niet als zodanig konden emanciperen en
blootstonden aan Magyaarse culturele overheersing. Maar ook zonder het compromis zou de
Magyaarse politieke elite, van magnaten en lagere adel, een belangrijke, of zelfs overheersende positie hebben gehad. Verdergaande democratisering en meer rechten voor minderheden
zouden ook zonder de Ausgleich uiterst moeilijk geweest zijn. Een ander nadeel was de
verstarring die optrad in de onderlinge verhoudingen, waardoor bijvoorbeeld een vereniging
van Kroatië-Slavonië met Dalmatië praktisch uitgesloten was. Het dualisme sloot trialisme
uit, waardoor Polen, Kroaten of Tsjechen nooit dezelfde positie zouden kunnen verwerven als
de Magyaren, maar in feite waren Tsjechen, evenmin als Kroaten of Polen, geïnteresseerd om
het duale systeem te veranderen9. Daar staat dan weer tegenover dat in Hongarije een vrij
goed functionerende parlementaire rechtsstaat ontstond en dat sociale mobiliteit – zij het
onder voorwaarde van assimilatie – aangemoedigd werd. Bovendien gaven de Hongaarse
minderheden weinig blijk van emancipatiedrang. Zij vormden ongetwijfeld een latent gevaar
voor de Magyaarse suprematie, maar veroorzaakten vooralsnog geen grote problemen. De
effecten van de modernisering waren in hun vestigingsgebieden nog nauwelijks waarneembaar en voor zover zij naar de steden trokken, assimileerden de minderheden. Op federaliserende hervormingen in Cisleithanië had Hongarije ongetwijfeld een remmende invloed,
maar het maakte federalisering niet onmogelijk. De Polen kregen vergaande autonomie en het
feit dat de Tsjechen dat niet kregen, lag niet aan de Hongaren.
Oostenrijk en Hongarije waren zowel politiek als economisch op elkaar aangewezen. Hun
onderlinge banden waren eerder rationeel dan emotioneel, maar zolang beide partijen er
voordeel van ondervonden was een complete breuk onwaarschijnlijk. De fulminaties van
9
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reactionaire aartshertogen en populistische politici ten spijt, hield het Hongaarse compromis
het vijftig jaar uit.
* Ontbrekende cohesie.
Alan Sked heeft gelijk wanneer hij stelt dat geen van de elf nationaliteiten – randfiguren
buiten beschouwing gelaten – een toekomst zag buiten de Monarchie. De reden daarvan lag
echter niet in een buitengewone aanhankelijkheid aan de Habsburgse dynastie en nog minder
in patriottische gevoelens voor de multinationale staat. De reden was althans voor een belangrijk deel van de Tsjechen en de Polen – en mogelijk voor een kleine radicale minderheid
van de andere nationaliteiten – het ontbreken van niet alleen een directe aanleiding, maar
vooral van een reëel perspectief op afscheiding, of op aansluiting bij een andere staat. Tot
1918 was secessie onmogelijk door zowel de repressieve mogelijkheden van de Monarchie,
als door de Europese constellatie. Rebellie en opstand zouden nergens ondersteuning vinden
en bloedig worden neergeslagen, zoals gebeurde met de Polen in Rusland in 1830 en 1863 en
met de Hongaren en Italianen in 1849. Vóór 1914 was onafhankelijkheid geen optie. Daarom
was het veel verstandiger om als kaisertreue onderdanen te ijveren voor een zo groot mogelijke autonomie. Maar eigenlijk was autonomie voor nationale leiders als Masaryk of Kramár
tweede keus en was de Kaisertreue voor velen meer geveinsd dan gemeend. Ook buiten
radicale kringen was de Kaisertreue vaak van kwestieuze kwaliteit. Ongetwijfeld was het een
oprecht sentiment bij de adel, de strijdkrachten en de ambtenaren, die afhankelijk waren van
de Monarchie, onder de Austro-Duitse bourgeoisie, die de voordelen genoot van het bestaande bestel en onder de joden, die zich door de vorst beschermd voelden. Maar op het platteland
in de achtergebleven landstreken was de apathie vaak sterker en was de Kaisertreue veelal
meer een uiterlijk, dan een innerlijk beleefd gegeven.
Bij gebrek aan beter was die dynastieke trouw niettemin de sterkste band die de Monarchie
bijeen hield, hoewel het magische effect ervan in de moderne steden allang was verdwenen en
het zelfs in de meest achtergebleven streken veel van zijn glans had verloren. Bovendien ging
die trouw uit van een min of meer persoonlijke relatie tot de vorst, zoals de adel die had, of
hoge ambtenaren en legerofficieren die een eed van trouw op de vorst hadden gezworen en
die via hen ook geacht werd te gelden voor degenen die van hen afhankelijk waren. Vervolgens was die trouw gerelateerd aan een directe macht van de vorst, die persoonlijk kon
ingrijpen ten gunste van zijn onderdanen, of die persoonlijk kon bemiddelen bij geschillen. In
de moderne staat echter was die persoonlijke macht allang overgenomen door anonieme
bureaucratische instellingen. Daar stond tegenover dat Franz Joseph een soort grootvaderfiguur was, gerespecteerd door grote delen van de bevolking, die soms zelfs enige populariteit
genoot, maar dat respect en die populariteit gold de oude keizer als personificatie van de
goede oude tijd, van onkreukbaarheid, eenvoud, vroomheid en van recht en orde. Zijn opvolger, wie dat dan ook mocht worden, zou in het beste geval vele jaren nodig hebben om een
eigen, soortgelijke populariteit op te bouwen, terwijl de groeiende moderne massa in de grote
steden en industriegebieden van Neder-Oostenrijk, Bohemen en Boedapest weinig of geen
emotionele binding had met welke keizer of koning dan ook.
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Andere bindingen aan de staat waren vaak afgeleid van de dynastieke. De bureaucratie
vormde de ruggengraat van de staat, maar werd door velen niet als eigen ondervonden wegens
de Duitse, Poolse of Magyaarse bestuurstaal. Datzelfde gold voor het leger, dat bijna altijd
vreemd en vreemdtalig was omdat troepen zelden in hun geboortestreek werden gelegerd.
Bovendien was het leger in de eerste plaats een binnenlandse machtsfactor en vormde daarom
een latent gevaar voor de inwoners en hun instellingen. Bureaucratie, noch leger waren onderworpen aan parlementaire controle, het waren instellingen die alleen aan de vorst verantwoording schuldig waren, maar waar de burgers wel voor mochten betalen. De dienstplicht had
dan weer als voordeel dat de rekruten de Kaisertreue werd ingeprent, dat zij kennis maakten
met andere landsdelen en volkeren van de Monarchie, maar ondanks Hongaarse pogingen
daartoe werd zij in Cis-, noch in Transleithanië een école de la nation, zoals in Frankrijk of
Duitsland. Dat laatste alleen al omdat het leger een monarchaal en geen nationaal instrument
was.
Ook de katholieke kerk had nauwe banden met de apostolische dynastie en gaf cohesie aan de
staat. De hoge clerus kwam veelal voort uit de adel en zorgde ervoor dat liefde voor en
gehoorzaamheid aan God en keizer werden onderwezen op school en werden gepreekt van de
kansel. Wilde de kerk echter niet het contact met haar gelovigen verliezen, dan moest zij zich
wel minder autoritair gedragen en meer ruimte geven aan de lokale lagere geestelijkheid, die
veel meer geneigd was tot nationalistische, en later fascistische ideeën10. Bovendien klommen
sommige kapelaans en pastoors van sociaal lagere afkomst op in de rangen en werden
bisschop of zelfs kardinaal, waardoor het elitaire karakter van de hoge geestelijkheid en haar
onvoorwaardelijke steun aan keizer en staat verwaterden.
Vanzelfsprekend was ook de economie een belangrijke reden om het Rijk bijeen te houden.
Een markt van vijftig miljoen inwoners en een steeds sterkere integratie van de verschillende
landsdelen vormden een belangrijke impuls voor welvaart in alle delen van de Monarchie. Het
bedrijfsleven was sterk met de beide staten verweven. De economie was echter ook de motor
van de modernisering, die nu juist de traditionele banden uitholde zonder een nieuwe cohesie
te creëren tussen samenleving en staat of tussen de volkeren onderling. Daarbij poogden
Magyaarse nationalisten hun kiezers te overtuigen dat echt of vermeend falen van de
economie nu juist het gevolg was van de open markt en dat protectie op nationaal niveau tot
meer welvaart zou leiden. In de Westelijke Rijkshelft bleek de verwachting ongegrond dat de
invoering van algemeen kiesrecht de aandacht van nationalistische en culturele thema`s zou
afleiden naar sociaal-economische kwesties. Austro-Duitse en Tsjechische radicale nationalisten mobiliseerden hun achterban met de stelling dat economische problemen juist
veroorzaakt zouden worden door nationale achterstelling of gevaar voor de eigen Besitzstand.
Rationele argumenten legden vaak minder gewicht in de schaal dan populistisch-emotionele.
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* Het Europese machtsevenwicht en Oostenrijk-Hongarije.
Tot slot was de Europese politieke constellatie een belangrijk element in het voortbestaan van
de Monarchie. Als zwakste en meest labiele van de grote mogendheden werd de Monarchie in
stand gehouden zo lang de overige mogendheden geen belang hadden bij haar verdwijnen.
Oostenrijk-Hongarije was onderdeel van het bestaande Europese machtsevenwicht en zolang
dat evenwicht behouden bleef, was zijn bestaan verzekerd. Maar bij een verstoring van de
Europese constellatie werd zijn voortbestaan dubieus, en in de eerste decennia van de twintigste eeuw was het machtsevenwicht uiterst labiel. In geval van oorlog, revolutie, wisseling
van allianties of een andere ernstige crisis van welke aard ook, zou de Monarchie alleen op
eigen kracht kunnen voortbestaan en het is maar de vraag of zij die kracht nog bezat. Geen
land zou zich onder die omstandigheden nog actief willen inzetten om haar voortbestaan te
verzekeren. Ook Duitsland niet, want ondanks zijn bondgenootschap met de Monarchie was
Duitsland steeds een heimlicher Feind, die na 1914 weldegelijk van plan bleek de Monarchie
tot vazalstaat te maken, met de uiteindelijke bedoeling haar deels te annexeren en de rest op te
splitsen in kleine satellietstaatjes11.
Verscheidene historici, zoals Hans Kohn en A.J.P. Taylor, wezen op de desastreuze buitenlandse politiek van Oostenrijk-Hongarije, gebonden aan Duitsland, waarvan het in de uitoefening van zijn machtspolitiek afhankelijk was12. Zij concludeerden dat neutraliteit een
betere en veiliger keuze was geweest13. Die conclusie is ongetwijfeld juist, maar was
neutraliteit voor een grote mogendheid met vijftig miljoen inwoners, in het hart van Europa,
ook een reële mogelijkheid? De Monarchie was nu eenmaal geen Nederland of Zwitserland en
het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat in geval van een groot Europees conflict waarin Duitsland, Rusland, Frankrijk en Engeland betrokken zouden zijn, Oostenrijk-Hongarije zijn
neutraliteit zou kunnen handhaven, zelfs als het dat uitdrukkelijk zou willen. Terecht kan de
dynastie verweten worden, dat zij in de Monarchie vooral een middel zag tot meerdere eigen
eer en glorie, maar zij was niet de enige die de status van grote mogendheid voor essentieel
hield. Ook de verschillende kleine volkeren binnen de Monarchie dankten hun relatieve
vrijheid en welvaart aan die status. Hongaren vreesden op te gaan in een zee van Slavische
volkeren, Polen vreesden onderdrukking door Duitsers en russificatie door het Tsarenrijk,
Tsjechen waren bang door Rijksduitsland gegermaniseerd te worden en Kroaten stelden zich
teweer tegen Italiaans imperialisme. De bescherming die de Monarchie hun bood berustte
voor een belangrijk deel op de status van grote mogendheid die zij alleen gezamenlijk hadden.
Alleen een grote mogendheid kon hen tegen hun echte, of vermeende vijanden beschermen. In
zoverre was de Monarchie een sociaal contract. De consequentie was echter dat wanneer de
Monarchie die status verloor en die bescherming niet langer kon waarborgen, de voorkeur van
deze volkeren zou uitgaan naar afscheiding en onafhankelijkheid, in de hoop dat andere grote
11

H. Holborn, ‘The Final disintegration of the Habsburg Monarchy’ in: Austrian History Yearbook 3part 3
(1967) p.p. 189-205. Tevens F. Fischer, Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des kaiserlichen
Deutschland 1914-1918 (Düsseldorf 1961) passim.
12
A.J.P. Taylor, ‘The Failure of the Habsburg Monarchy’in: Taylor, Europe: Grandeur and Decline
(Harmondsworth 1969) p. 123.
13
H. Kohn, ‘Was the Collapse Inevitable?’ in: Austrian History Yearbook 3 part 3 (1967) p.p. 250-63.

355
mogendheden hen tegen hun vijanden zouden beschermen. Achteraf moeten wij constateren
dat die hoop volstrekt misplaatst was.
Men kan zich afvragen of een alliantie met Frankrijk, Engeland of Rusland niet voordeliger
was geweest. Tsjechische politici streefden iets dergelijks na en Franz Ferdinands ideeën
gingen uit naar een overeenkomst met Rusland, naast het bondgenootschap met Duitsland.
Leidende Austro-Duitsers en Magyaren waren echter in grote meerderheid geporteerd voor de
bestaande Zweibund. Die gaf de beste garantie tegen de echte of vermeende gevaren van panSlavisme en irredentisme en maakte een eigen Balkanpolitiek mogelijk. Voor de AustroDuitsers kwam daar een verbondenheid bij met een volk dat door hen bewonderd werd, waar
ze eigenlijk ook deel van wilden uitmaken, maar waarbij ze niet door de ballotage gekomen
waren. Een politiek die tegen Duitsland gericht was, zou voor hen totaal onacceptabel zijn.
Bovendien zou zo`n anti-Duitse politiek levensgevaarlijk zijn. Niet alleen kon Duitsland een
groot deel van de Austro-Duitsers naar zijn hand zetten en manipuleren, maar bij een gewapend conflict zou het weinig moeite hebben gekost de hele Monarchie te bezetten, zonder
dat althans Engeland en Frankrijk daar veel tegen zouden kunnen ondernemen. Een alliantie
met Duitsland leek dus vrijwel onontkoombaar.
* Van Duitse hybris naar Habsburgse nemesis.
Een belangrijk symptoom van het gebrek aan cohesie in de Monarchie was wel de houding
van de Duitse minderheid in de taalgrensgebieden van Bohemen en, in mindere mate, van
Karinthië, Stiermarken en de Krain. Voortgekomen uit liberale groeperingen, radicaliseerden
Duits-nationalen tot een vileine, agressieve beweging, die iedere redelijke overeenkomst in
Bohemen onmogelijk maakte. Door middel van Schutzvereine werd de bevolking van de
taalgrensstreken gemobiliseerd en werden anti-Tsjechische acties georganiseerd, soms samen
met de nog extremistischer pan-Germanisten van Schönerer. Hoewel de Austro-Duitsers in
grote meerderheid veel gematigder waren, slaagden radicalen er bij herhaling in hun taalgenoten in andere delen van Oostenrijk – en vooral in Wenen – te mobiliseren en te manipuleren voor specifieke, extreem nationalistische, doelstellingen. Zelfs massapartijen die
ijverden voor Duits-Slavische samenwerking, werden gedwongen extreme standpunten te
verdedigen of zich tenminste neutraal op te stellen, om niet de steun van hun achterban te
verliezen. De Tsjechische reactie was voorspelbaar en net zo compromisloos. Het parlement
verloor zijn macht aan de straat, democratisch overleg werd onmogelijk, Oostenrijk werd
onbestuurbaar en kon alleen nog geregeerd worden per keizerlijk decreet. In 1914 kon het
parlement niet eens zijn instemming betuigen met de oorlog. Het was naar huis gestuurd.
De kern van het probleem lag echter niet eens zozeer bij een geradicaliseerde minderheid, als
wel bij de latente superioriteitsgevoelens van de Duitse bevolking als geheel en van de kleine
middengroepen – die sinds kort kiesrecht hadden verkregen – in het bijzonder, ten opzichte
van de, door haar minder beschaafd geachte, Slavischsprekende bevolking. Deze hybris was
onder vrijwel de gehele Duitstalige bevolking actief of latent aanwezig. Bijna iedereen was
overtuigd van de culturele en morele superioriteit van het Deutschtum. Onder arbeiders en op
het platteland waren deze gevoelens minder uitgesproken, maar ook voor hen was het prettig
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bij gelegenheid gewezen te worden op de eigen voortreffelijkheid. Daarom viel een oproep tot
steun aan een benarde Duitse minderheid steeds in goede aarde.
De grote Austro-Duitse massapartijen namen weliswaar niet van harte deel aan anti-Tsjechische acties, maar althans de christen-socialen cultiveerden andere fobieën. Er waren in
Wenen gewoon te veel Tsjechen onder het kiesvolk en daarom trok Karl Lueger liever van
leer tegen joden en Magyaren. Van de joden zouden maar weinigen christen-sociaal stemmen
en het aantal Magyaren in Wenen was gering. Beide fobieën kwamen tezamen in zijn hetze
tegen de “judeomagyaren uit Judapest”. Ondanks de tentoongespreide gezagsgetrouwheid,
veroorzaakte deze partij daarmee grote schade aan de nog resterende cohesie van de
Monarchie.
Nu waren de Duitse verdiensten op cultureel en wetenschappelijk gebied zonder twijfel
aanzienlijk en dat werd ook door de andere volkeren in de Monarchie erkend. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee op grond van die verdiensten aanspraak gemaakt werd op een
onveranderlijke Besitzstand (wat dat begrip dan ook mocht inhouden) en op morele superioriteit, was een zaak die vooral de Tsjechen niet konden accepteren. Als gesteld kan worden
dat het Habsburgse nationaliteitenprobleem zich toespitste op de Boheemse kwestie, dan moet
erkend dat de Austro-Duitsers, en onder hen in eerste instantie de (klein)burgerlijke groeperingen, een grotere verantwoordelijkheid droegen voor de onoplosbaarheid van dat vraagstuk dan de Tsjechen. Een oplossing van het Boheemse probleem kon alleen gerealiseerd
worden door concessies van zowel Duitsers als van Tsjechen. Een compromis zou beide
partijen tot voordeel strekken, terwijl de Monarchie zich niet kon veroorloven deze kwestie
onopgelost te laten, zonder het eigen voortbestaan op den duur in gevaar te brengen. Maar
geen der partijen had daar oog voor. Juist ook voor Austro-Duitsers gold wat ook op
Tsjechen, Polen en Hongaren van toepassing was: het veronderstelde nationale groepsbelang
prevaleerde steeds over het staatsbelang en de veelvolkerenstaat werd alleen gesteund voor
zolang en in zoverre die vermeende nationale groepsbelangen overeen kwamen met de
belangen van die staat. Onderling overleg tussen nationale groeperingen was praktisch nihil
en in het parlement beperkten de partijen hun samenwerking tot hoogst noodzakelijke ad hoc
zaken. Mede door dat gebrek aan samenwerking was het parlement niet in staat de eigen
positie te versterken, laat staan zijn rechten uit te breiden vis à vis het keizerlijk bureaucratisch apparaat. De positie van het Hongaarse parlement was sterker, ook ten opzichte van
het k.u.-ambtelijke apparaat, maar ook daar bleek het niet in staat de eigen bevoegdheden ten
koste van koninklijke prerogatieven uit te breiden.
* De Wereldoorlog en de casus imperii.
Oostenrijk-Hongarije begon in augustus 1914 met wat een strafexpeditie had moeten worden
om een lastige, maar betrekkelijk onbelangrijke tegenstander langdurig uit te schakelen en
daardoor de eigen positie extern zowel als intern te consolideren. Die drieste en ondoordachte
actie bleek een kolossale misrekening. In werkelijkheid werd de Servische kwestie door de
andere grote mogendheden gebruikt om hun eigen doelen te realiseren met als uiterste
consequentie een Europese oorlog waar de Monarchie geen enkel belang bij had. De
gebeurtenissen van na juni 1914 bewezen onomstotelijk de zwakte van de Monarchie. Militair
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bleken haar verwachtingen niet in overeenstemming met de werkelijkheid. In het onverwacht
grote conflict bleek zij niet op eigen benen te kunnen staan en werd daardoor ook in politiek
opzicht al spoedig een bijwagen van Duitsland. Door een Europese ontwikkeling waar zij
geen vat op had, bleek zij opeens in oorlog met staten waarmee zij geen enkel verschil van
mening had. Haar oorlogsdoelen werden al vanaf het begin overschaduwd door de belangen
van haar bondgenoot. Terwijl Austro-Duitsers zich nog tot op zekere hoogte konden identificeren met de zaak van het broedervolk en Kroaten bereid waren hun eigen positie tegen
Italiaans imperialisme te verdedigen, zagen de meeste Tsjechen zich gedwongen te vechten
voor belangen die de hunne niet waren. Andere oorlogsdoelen, die door het verloop van de
strijd mogelijk leken – zoals een gedeeltelijk verenigd Polen binnen het Habsburgse Rijk –
stuitten op Duitse onwil en vielen niet te realiseren. Voedselschaarste, die in het laatste
oorlogsjaar tot regelrechte hongersnood leidde, kon slechts in heel beperkte mate bestreden
worden met productie uit de Oekraïne die in begin 1918 door Duitse en Habsburgse troepen
bezet werd. Sociale revolutie en het spookbeeld van een bolsjewistische machtsgreep, leken
nabij.
Sinds eind 1916, toen het laatste grote Russische offensief teruggeslagen en Roemenië
uitgeschakeld was, leek een overeengekomen vrede de enige oplossing. Zonder een spoedige
beëindiging van de strijd zou de Monarchie verloren zijn. Ook in Duitse bestuurlijke kringen
werd een voortzetting van de strijd als nutteloos gezien. Maar het vredesvoorstel waarmee de
geallieerden benaderd werden, werd door de Oberste Heeresleitung gesaboteerd. Voor Ludendorff kon de oorlog slechts beëindigd worden met een totale Duitse overwinning en hij was
het die vanaf augustus 1916 de Duitse politiek zou bepalen.
Het overlijden van Franz Joseph, het mislukken van de vredespoging en kort daarna de
Russische Revolutie en de Amerikaanse oorlogsverklaring aan Duitsland, veranderden het
karakter van de oorlog. De ideologische wending die de strijd nu nam, was nog nadeliger voor
de Monarchie en speelde haar meest fundamentele vijanden, de radicale emigrantenorganisaties in Londen en Parijs, in de kaart. Vooral na oktober 1917 droegen de gebeurtenissen in
Rusland sterk bij aan de onrust in de Monarchie, die de binnenlandse instabiliteit verder
verhoogde. Voor de nieuwe keizer, Karl, was het daarom zaak koste wat het kost vrede te
sluiten. Vrede werd het allesoverheersende Habsburgse oorlogsdoel en alle diplomatieke
inspanning werd erop gericht Duitsland van de noodzaak ervan te overtuigen. Maar ofschoon
Duitsland door enige toegevingen in het Westen aanzienlijke gebiedsuitbreiding aan zijn
Oostgrens had kunnen realiseren en daarmee als (mede)winnaar de oorlog had kunnen
beëindigen, bleek Ludendorff niet voor Habsburgse argumenten vatbaar.
In Oostenrijk-Hongarije bestond geen oorlogspartij die de strijd tot het bittere einde zou
willen voortzetten, maar in spraakmakende Duitstalige kring overheerste wel de mening dat
een Verständigungsfriede alleen mogelijk was tezamen met Duitsland. Door de Duitse
onverzettelijkheid zag keizer Karl zich echter gedwongen ook de mogelijkheden van een
separate vrede te onderzoeken. Over zijn dappere, maar ondoordachte pogingen, liet hij zelfs
Czernin, zijn Minister van Buitenlandse Zaken, in het ongewisse. Toen de zaak toch aan het
licht kwam ontstond een scherpe controverse met Duitsland, die resulteerde in exact het
tegenovergestelde van wat de keizer had willen bereiken. Karl moest zich volledig aan de
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Duitse legerleiding onderwerpen, verloor zijn resterende vrijheid van handelen en zowel zijn
interne als zijn externe prestige liep fatale schade op. De geallieerden, die tot dan toe de
ondergang van de Monarchie niet hadden nagestreefd, zagen nu geen heil meer in haar
voortbestaan als willoze Duitse satelliet en gaven al hun medewerking aan de radicale
emigrantenorganisaties. Wenen leek als lamgeslagen en verloor de hoop op het behoud van de
Monarchie. In Praag, in Krakau en in Agram (Zagreb) begonnen zelfs de tot dan toe loyale
partijen te radicaliseren in de geest van de emigranten organisaties, terwijl de k.k.-bureaucratie verdampte en het k.u.k.-leger muitte of deserteerde. Hongarije maakte zich op om alle
resterende banden met Oostenrijk te verbreken en in Wenen bereidden zelfs de kaisertreue
sociaal-democraten zich voor op een Duits-Oostenrijkse Alleingang. De Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie ging kort nadien uit als een nachtkaars, terwijl restanten van haar
leger, ver van haar grenzen op de Balkan en aan de Piave, nog poogden een Rijk te verdedigen, dat inmiddels had opgehouden te bestaan. Eén generaal overwoog nog een mars op
Wenen om keizer en Rijk te redden, maar bleek daartoe niet meer in staat. De keizer deed
afstand van al zijn politieke rechten… Austria delenda est.
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Summary
of
Casus Imperii.
Some aspects of the disintegration of the Austro-Hungarian dual Monarchy 1867-1918.

As a contribution to an ongoing debate this thesis tries to answer the question why the AustroHungarian Dual Monarchy did not survive the First World War and to what extent its demise
was due either to internal failings and instability or simply to losing that war. In fact this is a
question historians have endeavoured to answer ever since the fall of the empire without ever
having reached a generally accepted solution. As a key to the answer of the problem this
contribution uses the phenomenon of modernisation. The concept modernisation in this
context is to be understood as a combination of rapid and profound economic, political, social
and cultural changes that took place in Europe as a consequence of both the Industrial and the
French Revolutions. Various historians (e.g. Heinrich Benedikt, Alan Sked, and Lothar
Höbelt) contended that the centrifugal forces in the Habsburg Monarchy were rather limited,
since none of her peoples strived for independence. Even though that is correct, one can
hardly deny that those forces increased as a result of the growth of an ever stronger,
intransigent and particularistic form of nationalism, even if outright independence was not the
issue. More important, however, was the weak cohesion that held the Monarchy together. A
cohesion moreover, that was exposed to a continuous erosion. Both the growth of nationalism
and the decline of internal cohesion were caused by the modernisation of the the society. This
combination of decreasing centripetal and increasing centrifugal forces resulted in a process
that – if not interrupted – almost had to result in the Monarchy`s disintegration. Nevertheless,
disintegration was not inevitable: circumstances could change and events could occur that
would slow the process, stop it, or even turn it around. Centrifugal and centripetal forces in
relation to the Habsburg Empire were mentioned before (e.g. by Robert Kann) but in the
historiography they were not mentioned explicitly before in combination with, and as a result
of modernisation.
First of all one has to realise that consequential effects of the Industrial Revolution in Austria
and Hungary manifested themselves at a much later stage than in England, Belgium, France
or Germany. It was only in the fourth quarter of the ninetieth century that the Monarchy was
confronted with those effects on a large scale. The sociological changes caused by
urbanisation and industrialisation gave birth to a new type of civil society. Traditional forms
of cohesion had little importance for new social classes whose nationalism and class
consciousness turned into mass phenomena. These new ideologies originated from the
disruption, the insecurity and the alienation of people who, when moving to industrial centres,
were in the process of discarding their traditional bonds and who were in search of new
identities and securities to replace them. It was up to civil society, and to the state in
particular, to create new forms of civil cohesion to keep society`s various segments together
and to bind them to the state. Austria-Hungary, however, appeared unable to realise such new
forms of cohesion. Within the most developed nations of the Empire they did grow but only
on an ethnic basis. Neither the government, the civil administration nor a democratic process
were able to bind the various ethnic groups to the Monarchy, nor did any form of cohesion
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between the various ethnic groups ever come about, due to the absence of a generally
accepted form of state patriotism. Rather to the contrary, the most developed national groups
– the Austro-Germans and the Czechs – saw each other initially as competitors, later as
enemies and ultimately, at least by some, as belonging to an inferior race. Their bond with the
multinational state was eroding to the same extent as industrialisation and urbanisation grew
in their homelands. Their bindings to the state were founded upon largely outdated views such
as dynastic loyalty, rigid and powerful, sometimes semi feudal institutions, and religious
dogmas. Yet, none of these national groupings endeavoured to secede from the Monarchy.
The effects of modernisation, however, were not apparent in all parts of the Monarchy, nor
did they manifest themselves everywhere in the same manner. At least until 1910 they were
limited to an area west of the line Prague-Budapest-Brünn. But it was not just east of that line
that society`s traditional cohesion remained intact, also the agricultural areas in the western
parts of the Monarchy were largely untouched by new developments. As a whole the
Monarchy was still predominantly agricultural. The mutual cohesion between the various premodern ethnic groups – in as far as it existed to begin with – as well as their bond to the state
were based on traditional values that were as yet unchallenged. Consequently it was those
underdeveloped lands that formed the Monarchy`s backbone. It was those lands that the
remaining cohesion of the Empire was based on. Various historians stressed this cohesion,
calling it `amazing‘ but in fact what held the Monarchy together eroded rapidly due to the
constant spread of modernity`s effects. Both governments, strongly supported by private
industry, invested in the industrialisation and modernisation of the Empire`s periphery.
Railroads were built, mines exploited, banks opened branch offices in far-off places and large
sections of the periphery were being developed with state subsidies. After 1880 the
Monarchy`s economy showed a strong growth, equal to or possibly even larger than
Germany`s and certainly far greater than the growth of either the French or the British
economy. This rapid economic development, however, also produced those new forms of
society that in turn contributed to the erosion of the traditional values and bindings that the
Monarchy was based on. Austro-Hungary `s demise was certainly not caused by a deficient
economy, as Oscar Jászi thought14. To the contrary, it was precisely the rapid economic
development, its spread and growth that did create cohesion within the various ethnic groups
but at the same time prevented and even perverted cohesive bonds between those groups. For
a twentieth century European state, in particular for one that pretended to be a major power,
internal cohesion and stability was a conditio sine qua non.
Dynastic loyalty in lieu of state patriotism.
Why was it that the Austro-Hungarian Monarchy was unable to adjust to new political
demands and why could it not use the new social developments to its own advantage as did
other European countries? The answer to this question is basically to be found in the French
Revolution, or rather in the Habsburg reaction to what happened in Europe in the years 1789
to 1815. By the end of the eighteenth century Austria was arguably politically the most
modern state of the continent. This was due to the major reforms by both Maria Theresa, her
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son Joseph II and his successor Leopold II, who created a – for those days – modern and
centralised state. Their successors however, deeply impressed by the Revolution`s regicide of
1793 and subsequent events, developed a frantic fear of revolution and everything they
considered connected with it. People`s sovereignty and democracy were of course totally
unacceptable but so were national feeling, state patriotism, the trias politica and liberalism. In
fact all ideas with political consequences that originated from the Enlightenment or
Romanticism were considered a danger to the dynasty and as such were not tolerated and
often suppressed. The Obrigkeitsstaat (authoritarian state) did not appreciate any form of civil
interference. As imperial subjects the inhabitants were to obey and it was their primary
privilege to pay taxes to the state. The state itself merely existed to further dynastic honour
and glory. Patriotic feelings for the state were never developed since the state was merely an
institution for service to the emperor. In its stead kaisertreue (loyalty to the emperor) was
propagated: the sentiment that would bind all individuals and all nations to the emperor. The
lack of state patriotism had as a consequence the absence of any form of cohesion between the
various ethnic groups and the result was a disjointed empire. The inhabitants were Habsburg
subjects as German, Czech, Magyar or Pole but the notion of citizenship was virtually nonexistent. One was subjected to, but had no feelings of belonging to a state whose bureaucracy
usually spoke a foreign language and in whose policy one had little say. As a consequence
very few conceived of the idea to take matters into one`s own hand in a constructive way, destructive extra parliamentarian action, however, was not unusual. Parliament shunned
responsibility; it did not take its tasks seriously enough. For solving real problems there was
always the imperial bureaucracy. Moreover the Viennese parliament was granted as an
imperial favour and never did it try to extend its competences to curb the imperial power or
limit the authority of the imperial bureaucracy. Save for a small minority even the elite had
little interest in any form of res publica for Austria and even less for the Monarchy. Nevertheless, on municipal and sometimes also at provincial level the population often did identify
with the local authorities, as was the case e.g. in Vienna.
Inadequate centripetal forces.
Notwithstanding the above, centrifugal forces in the Dual Monarchy were always weaker than
the centripetal forces holding the Monarchy together, at least until 1918. Robert Kann15
mentioned this and he was doubtlessly right since if it had been otherwise the Monarchy
would – by definition – have disintegrated at a much earlier point in time. In fact the
centrifugal powers exercised on the empire were still latent or at least not very strong in a
considerable part of the Habsburg lands. The main problem was rather that the centripetal
forces were not only weak, but were constantly diminishing in strength as a result of changes
in society. In a situation where both these forces are equal, or where their difference is little
and is likely to grow even smaller, instability prevails. And that is precisely what the
Habsburg Empire was: unstable. From the outside the Monarchy still looked sturdy enough: a
loyal army, an effective bureaucracy, the splendour of court, a wealthy aristocracy and a
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seemingly loyal haute bourgeoisie, but society as a whole was, just like the state itself,
growing ever more unstable. Most historians who stress an external origin as the main cause
for the Monarchy`s disintegration point to the weakness of the centrifugal forces exerted on
the Empire, but at least as important was the insufficient strength of the forces that held her
lands together. In Alan Sked`s opinion the nationality question hardly posed a problem since
not one of the minorities intended to secede from the Empire16 and in his new book The
Habsburg Empire; a New History, Pieter Judson shared that view17. They wanted
emancipation, reforms, greater autonomy but always within the Monarchy. Both Sked and
Judson are right in that secession was indeed not considered an option but one can hardly
deny that the nationality question – and the Czech-German controversy most of all – formed a
great problem for the Monarchy`s stability. Sked`s point of view therefore is not shared by
others, such as Solomon Wank18 or Robin Okey19.
For a correct understanding of the problem one has to differentiate between the largely
premodern peoples on one hand, and on the other hand the modernised inhabitants of the
industrialised areas. The former were to a large extent peasants, unskilled agricultural
labourers and other country dwellers. They were often illiterate, sometimes still living under
semi-feudal circumstances, uninterested in matters beyond their own village and almost
impossible to mobilise for whatever cause. Geographically these were the nationalities living
east of the line Trieste-Budapest- Brünn, such as the Slovaks, the Ruthenians, the Rumanians
and the Croats. Certainly in areas with mixed populations many of them would not even have
known what nationality they were supposed to belong to. Nationality simply did not play a
role of importance in their lives. In the nearby towns and cities they usually formed a minority
since city dwellers were mainly Germans, Magyars or Italians20. Nationalism or demands for
reforms were limited to a handful of parliamental or local politicians and perhaps a tiny
intelligentsia of schoolmasters and lower clergy, amongst the rest of the population apathy
prevailed. As far as the Hungarian minorities were concerned social mobility – though
possible – was conditional to assimilation to the Magyar majority, a chance many made use of
in the Hungarian cities and towns. For the moment these peoples did not pose a threat but
when modern economic development would fully reach the periphery social, economic and
political demands were to be expected. The apathy and relative quietness would likely come
to an end at some point in the future. `Certus an, incertus quando`, dixit Robert Kann21.
On the other hand there was the population of the highly developed lands like Upper-Austria,
Bohemia, the Alpine cities, Budapest and Western Hungary, the Italian middle class in Trieste
and Fiume and to some extent the Slovenes and the Poles. The latter not so much because of
16

A. Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918 (London 1989) p.p. 208-38.
P.M. Judson, The Habsburg Empire. A New History (Cambridge, Mass. / London 2016) p.p. 269-332, 381.
18
S. Wank, ‘The Nationalities Question in the Habsburg Monarchy. Reflections on the Historical Record’ in:
Working Paper 93-3 Franklin & Marshall College (April 1993).
19
R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918 (London 2001) passim.
20
There were a few exceptions: the population of Novi Sad (Southern Hungary, at present in the Voivodina in
Serbia) was Serbian speaking in majority, in Agram (Zagreb) there was a Croat majority and in Lemberg (Lviv)
most people spoke Ruthenian (Ukrainian).
21
R.A. Kann, op.cit. p.p. 24, 126.
17

363
their high economic development – Galicia was one of the poorest parts of the Monarchy –
but rather because the fairly recent past of a united and independent Poland was vividly
remembered by many Poles. Besides, their fellow nationals under Russian domination had
challenged that rule several times. They posed a potential danger and the same was true for
the Hungarians who had turned against their Habsburg rulers on several occasions in the past.
After a second attempt to form a unitary state had failed during the years 1849-1867 and two
foreign wars had been lost (in 1859 and 1866) the Empire was split into two independent
states. Both Austria and Hungary renounced parts of their sovereign rights to the shared
Crown while other rights were subject to agreements with each other. The latter had to be
renewed every ten years and concerned interstate economic and financial traffic. Importantly,
both were transformed into parliamentary states of law, albeit that both parliaments had only
limited rights. Whatever one may think of this compromise – and no doubt it had many
failings – it did solve the problems with the second largest ethnic group, the Magyars. In
future national problems might occur inside Hungary but hardly anymore with Hungary. The
Ausgleich (compromise) was followed by similar but less profound agreements with the
Croats in Transleithania (Hungary) and with the Poles in Cisleithania (Austria) and until the
demise of the Empire in 1918 neither of these nationalities posed insoluble problems. The
Croats` major grievance was not their lack of autonomy but rather the fact that unification
with their Dalmatian fellow countrymen, who belonged to the Austrian half of the Monarchy,
was now well-nigh impossible. The Poles were quite content with their situation but would
ultimately prefer unification with their fellow countrymen in Russia and Prussia to form an
independent state. The European constellation, however, made such a wish impossible. Only
in 1918, when not just Russia but also Germany and Austria-Hungary had lost the war, the
Poles could realise their ideal. The Slovenes were spread over four different provinces where
the urban population consisted for a fair part of Germans and Italians. They posed local
problems that sometimes reached Vienna, but in general the Slovenes were too weak and too
divided to cause real trouble.
After the loss of Lombardy and Venetia Italians formed the smallest minority. On the one
hand many of them felt irridenti and were at least morally supported in that feeling by the
Italian government. On the other hand however, they owed their dominant position in
Dalmatia to the central government in Vienna and Trieste, Austria`s main port, would lose its
hinterland and become an insignificant backwater as a part of Italy. For many strictly
orthodox Catholic Italian speaking Tyrolese the liberal Italian state was almost identical to the
anti-Christ. Not all Italians were therefore enthusiastic for joining the Italian kingdom.
The Bohemian question.
The major remaining problem was Bohemia. The most industrialised province of the
Monarchy and save for Lower Austria also the richest, had an ill-fated population mix. Just
65% was Czech and 35% Austro-German. Elsewhere in the Empire the national question was
either provisionally settled (as with the Magyars, the Poles and the Croats) or latent (as in the
premodern areas) but the Bohemian question was a problem of the first order that the
Monarchy was never able to solve. After the middle of the nineteenth century many Czechs
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had migrated to the largely German speaking industrial centres of the province. The local
German majority was endangered as a result or in some cases even became a minority (as in
Prague). The industrial development caused the Czechs to emancipate quickly and they no
longer accepted the subordinate social, cultural and political role the Austro-Germans had
forced them into ever since the early seventeenth century when Bohemia was reconquered by
Habsburg forces and the Counter-Reformation had prevailed. Their demands, although
certainly not unjustified, caused a reaction of tensed-up fear among German speaking
Bohemians and created a narrow-minded and aggressive form of nationalism among certain
sections of the population. Czech nationalism turned more vicious as a result but remained
somewhat more open and less cramped-up.
Even after electoral reforms, the Czech majority was not reflected in the provincial diet where
German and Czech parties were kept in a shaky equilibrium by a separate curia of aristocratic
landowners who commanded one fourth of the diet`s seats. The most industrialised, most
modern province of the Empire could not be governed without a feudal elite of a few hundred
aristocrats. However absurd this may sound, and certainly so after the introduction of general
and equal franchise for the Viennese parliament in 1907, it was this landowners fraction that
kept the administration of the province going. The entire national question of AustriaHungary culminated in the Bohemian problem; it was like a festering abscess, symptomatic
for the instability of the Monarchy. To the Viennese policy makers however, Bohemia was a
problem of secondary order. It was dealt with in an ad hoc manner and only when support of
Czech delegates was necessary to steer the budget, a military expenses bill, a deal with the
Hungarians, or some other relatively trivial affair though parliament. Under those
circumstances solutions were offered but they invariably broke down on either German or
Czech unwillingness or excessive demands. What was in essence a provincial matter
(economic and cultural rights and power sharing in the province of Bohemia), became an
unsolvable problem for the entire Empire. It paralysed the local diet as well as the Viennese
parliament, made democratic developments impossible, weakened Austria and poisoned
relations with Hungary, caused Imperial German interference in internal Habsburg affairs, and
even had further international repercussions when some Czech leaders looked for support in
Russia and France. The imperial regime gave far too little attention to the problem, mainly
because the Monarchy was developed as a power, rather than as a state (dixit Gustav
Kálnoky22). Internal problems were considered of secondary importance, in so far as they had
no external repercussions. They were seen as a matter for the bureaucracy, the police and in
worst case for the army. External matters were of far greater importance. There the power, the
prestige and the glory of the dynasty were at stake and that was supposed to be the real raison
d`état. This was the real reason that the Bohemian problem was never fundamentally dealt
with. The Czechs were no one`s irridenti, they might have been a pain in the neck, but they
were not seen as very dangerous. That was different for developments in the Balkans. Here
the Monarchy`s international prestige seemed at stake, mainly due to the rather remote chance
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of a future united Yugoslav state. After the traumas of Italian and German unification, a
united Balkan state under Serbian leadership seemed a nightmare. Policy makers in both the
ministries of war and of foreign affairs thought the very existence of Austria-Hungary at stake
and it was this fear that played such a major role in the declaration of war to Serbia in July
1914. In fact however, the Serbian danger was largely imaginary.
The compromise as a positive factor.
In historiography the 1867 compromise with Hungary has rather a bad reputation. Many
authors dealt extensively with the negative effects of the Ausgleich but spent little ink on its
positive sides. Yet a more positive view is quite possible without disregarding the negative
aspects. The compromise together with the various treaties and parliamental concessions that
formed a constituent part of it was the only major reform in the Monarchy since the late
eighteenth century. Perhaps the most extraordinary characteristic of the laws and the treaties
that regulated the relationship between both parts of the Empire was the fact that they
superseded national aspects without denying them. Parts of the national sovereignty of both
Austria and Hungary were transferred to a coordinating political body (viz. the Crown), in
such a manner that both states profited and that together they could maintain their great power
status. It was precisely ninety years later that a comparable political construction was used
again in Europe.
Without such a far reaching compromise the Monarchy would most likely have been
confronted with obstruction and active resistance by the Magyars, the second largest and
powerful minority in the Empire. The year 1849 had shown what the Magyars were capable
of and a similar radicalisation could only have been suppressed with massive and very costly
military means. Hungary would have formed an unbearable burden to the Monarchy. A state
of law and any form of parliamentary development would have been highly unlikely and the
bourgeoisie would not have supported the state, either financially or otherwise. It is doubtful
that the Empire could have produced the strength to maintain such a tour de force during any
length of time.
After the series of diplomatic and military defeats, starting with the Crimean War, in which
Austria lost its Russian ally and ending with the Italian and German unifications, the
compromise with Hungary, together with the introduction of two parliamentary states of law,
formed a clear strengthening of the Monarchy. It would not be unreasonable to suppose that
without this ’accursed’ Ausgleich the Empire`s disintegration would have started much earlier
than it actually did.
In 1867 the chosen solution certainly did not comply with the ideas of centralists and
absolutists in Vienna and neither did it answer the demands of radical nationalists in
Budapest. However, notwithstanding its many failings, it was the best feasible compromise
attainable at the time and it solved the Hungarian problem the Monarchy had been confronted
with during the preceding century.
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No doubt the Ausgleich was also accessory to the fact that democracy could not develop in
Hungary and that Hungarian minorities were largely unable to emancipate as such and were
exposed to a cultural Magyar domination. But even without the compromise the Magyar
political elite, the aristocratic magnates and the landed nobility, would most probably have
held the same dominant position. A larger degree of democracy and more minority rights
would hardly have been more likely without the compromise. Arguably its most important
failing was the rigidity it caused by freezing the relations between the Monarchy`s two states.
Dualism excluded any possibility that Czechs or Croats would reach the same degree of
independence the Magyars had, even though it is questionable if those nations really aspired
to such position23. A more practical disadvantage was that a union between Croatia-Slavonia
and Dalmatia – a dear wish of the Croat majority in both provinces – was impossible, since
one belonged to Hungary and the other was Austrian territory.
In general the disadvantages were mitigated by the fact that Hungary was transformed into a
fairly well functioning parliamentary state of law and that social mobility was encouraged,
albeit on condition of assimilation to the Magyar culture. Moreover the Hungarian minorities
showed rather little urge to emancipate: those who wanted to could do so by assimilation but
the peasant majority hardly seemed interested as yet. Apathy prevailed in the premodern
countryside and in so far as they moved into the towns and cities a good part of the minorities
magyarised. They certainly posed a time bomb under the Magyar dominance, but for the time
being they did not cause great problems.
Federal reforms in Austria were undesirable in Magyar eyes and they opposed all plans in that
direction, but their influence on Austrian politics was as limited as was the reverse. They
could not prevent a growing federalising tendency in Viennese politics and as a result the
Poles got far reaching autonomic rights in Galicia and the Magyars could not be blamed for
the fact that the Czechs did not get the same in Bohemia.
Both politically and economically Austria and Hungary were dependent on each other. Their
mutual relations were rather rational than emotional and as long as the advantages prevailed a
complete rupture seemed unlikely.
The lack of cohesion.
Alan Sked was right when he wrote that none of the eleven nationalities – a lunatic fringe
aside – considered a future outside the Habsburg Monarchy. The reason for this presumed
loyalty however, was not their great devotion for the dynasty and neither was it a palpable
patriotic feeling for the multinational Empire. The reason – at least for a good many Czechs
and Poles – was that secession was simply not an option. Leaving the Monarchy was an
almost absolute impossibility considering both the repressive potential of the Monarchy itself
and the existing European constellation. Insurrection and rebellion would find no support and
would quickly be suppressed by police or military action as happened in Russian Poland in
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1830 and 1863 or in Hungary in 1849. Before 1914 independence was simply not an option.
Therefore it was much more effective to devote oneself as a loyal subject to as large an
autonomy as possible within the Monarchy. But at least to some national leaders, such as
Masaryk or Kramár, autonomy was only second best and their kaisertreue (loyalty to the
emperor) was more pretended than real, as it was for many others. Also outside radical circles
feelings of loyalty often were of doubtful quality. It was certainly a sincere sentiment for the
nobility, the armed forces and the civil service all of whom were to some degree dependent on
the Monarchy, for the haute bourgeoisie and other members of the establishment and for the
Jews who had no nation to fall back on and who enjoyed imperial protection. In the
premodern countryside and in the agricultural area`s in the west apathy was usually more
prevalent than dynastic loyalty and kaisertreue was often rather an outward appearance than
an inner conviction.
For want of anything better, dynastic loyalty was still the strongest bond that held the
Monarchy together, although its magical effects had disappeared a long time ago and not only
in the urban areas but even in the most remote parts of the Monarchy it had lost a good deal of
its former glamour. Kaisertreue often presupposed some degree of personal relationship vis à
vis the person of the ruler. Such a relationship did still exist to some extent for the aristocracy,
higher ranking civil servants and army officers but hardly for the rank and file of the
population, although in principle they too had the right to an audience. Personal requests,
however, could only be based on a direct and personal power whereby the emperor could
personally intervene in favour of his subject, or could personally mediate in the case of a
dispute. In the modern state, however, these personal powers had long been replaced by
anonymous bureaucratic institutions. On the other hand Franz Joseph was sort of a
grandfatherly figure, respected by the bulk of the populace and at times he even enjoyed a
certain popularity. But this respect and popularity for the old emperor rather reflected a
craving for the `good old days`, for his honesty, his piety and for law and order. His
successor, whoever that would be, would need at best many years to build a similar respect
and popularity, while in the meantime a growing modern mass in the industrialised and
modernised lands had little or no emotional binding with whoever was king or emperor.
Other forms of bindings to the state were mainly derived from the dynastic bond. The
bureaucracy was certainly the backbone of the Monarchy but was not generally considered as
an “own” institution because of its either German, Polish or Magyar official languages. The
same was true for the army which was almost invariably “foreign” since soldiers were hardly
ever based in their native lands. Besides, the army was in the first place a factor for internal
power and consequently a latent danger for the population and its institutions. Neither the
bureaucracy nor the armed forces were subject to parliamentary control. They owed
responsibility to the emperor and to no one else, even though it was the population who had to
pay for both. Military service, on the other hand, had the advantage that the idea of dynastic
loyalty was imprinted on the recruits and that they became acquainted with the different
peoples of the Empire. But despite Hungarian efforts in that direction, the army never became
an école de la nation like it did in France or Germany.
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The Catholic Church also had a close relationship with the `apostolic` majesty, thereby
increasing cohesion in the state. The higher clergy was generally recruited from the ranks of
the aristocracy or nobility and took good care that love for and obedience to God and emperor
were taught at school and preached from the pulpit. This authoritarian structure however, ran
the risk of losing contact with its congregation. Eventually, the Church was therefore forced
to give more leeway and more influence to the locally based lower clergy whose priests were
rather more inclined to nationalist, and later fascist, ideas24. Unavoidably some priests
originating from the lower social strata climbed in rank and became bishop or even cardinal.
As a consequence both the elitist character of the higher clergy and its almost unconditional
support for emperor and state corroded.
It goes without saying that also the economy formed an important reason to keep the Empire
together. A market of fifty million inhabitants and a growing integration of the various parts
of the Monarchy gave a strong impulse for prosperity in Austria as well as in Hungary. Both
industry and banking were closely interconnected with the two states. On the other hand the
economy was also the motor of modernisation, and it was modernisation that corroded the
traditional cohesion without creating new links between society and the state or between the
various national groups.
Nationalist Magyar politicians tried to convince their voters that real or presumed defects of
the economy were caused by the open market and that only protection on a national level
could lead to greater national prosperity.
The introduction of general franchise in Austria was expected to redirect attention away from
nationalist and cultural themes to socio-economic issues. Austro-German and Czech
nationalists however, were quite successful in mobilising many of their co-nationals with the
idea that economic problems were in fact caused by national slights and discrimination,
respectively by endangering a cultural status quo. Rational argumentation often lost from
populist, emotional slogans.
The European balance of power and Austria-Hungary.
Through the centuries the European political constellation had been an important element in
the continued existence of the Habsburg Monarchy. As weakest and most unstable of the great
powers the Monarchy was kept intact so long as the other major powers were not interested in
her disappearance. For a long time Austria (and later Austria-Hungary) had been an essential
part of the balance of power and for as long as this balance was kept in force, its existence
seemed assured. A disturbance on the other hand, could seriously endanger the Empire and at
the beginning of the twentieth century the European balance of power was clearly very
unstable. In case of war, revolution, change of alliance or any other serious crisis, the
Monarchy could only rely on her own strength and it is questionable if she still had the grit to
do so. No other power would be willing, under those circumstances, to actively intervene in
favour of the Monarchy`s existence. Perhaps not even Germany. Germany was in fact
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considered as the ‘friendly foe’, and after 1914 it made contingency plans to turn the
Monarchy into a vassal state (which in fact she became in the course of the war) and with the
ultimate intention to annex part of her lands and split up the rest into satellite states25.
Several historians (e.g. A.P.J. Taylor26) blame the Empire`s disastrous foreign policy for its
demise. In particular its close ties to Germany whose power politics in 1914 were not in the
Monarchy`s interest, were considered fatal. Neutrality would have been a better option,
according to some27. No doubt this conclusion is correct, but would neutrality for a major
power in the heart of Europe have been a viable option? The Monarchy`s role was different
from that of countries like Switzerland or the Netherlands and it seems highly unlikely that
she would have been able to maintain her neutrality in case of a large-scale European conflict
involving all other great powers, even if it had been her intention to do so.
The dynasty can certainly be blamed for considering its own honour and glory as the essence
of the Monarchy`s existence but she was not the only one to consider her great power status as
all important. The small nations within her borders enjoyed their relative freedom and
prosperity as a result of this status. Magyars feared to be overwhelmed by a sea of Slavic
peoples, Poles were horrified at the idea of being suppressed by Germans, or being russified
by the Czarist Empire. Czechs feared germanisation by the German Empire and Croats feared
Italian imperialism. The protection the Monarchy offered was based for a good part on the
great power status none of them would have on their own. From that point of view the
Monarchy was a social contract. If however, the Monarchy would ever lose that status and
could no longer ascertain protection, then secession and independence would become an
option and hopefully some other great power would offer a similar form of security. The latter
was an idea that in hindsight would prove to be utterly unrealistic.
One could ask if an alliance with either France, Britain or Russia would not have been more
advantageous. In fact Czech politicians were in favour of such an alliance and Franz
Ferdinand considered an alliance with both Germany and Russia. Leading Austro-Germans
and Magyars on the other hand, were generally in favour of the German alliance. This
Zweibund seemed to be the best guarantee against the real or presumed dangers of panSlavism and irredentism and made an own Balkan policy possible. Especially for AustroGermans a feeling of solidarity with their admired brethren in the north seemed essential: a
people they felt closely connected with, of which they really wanted to be part but were
excluded from. An anti-German policy would have been unacceptable for a great majority.
Besides, anti-German actions would be utterly dangerous. Not only could Germany
manipulate a good part of Austro-Germans but in case of conflict it would have had little
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trouble in occupying the entire Monarchy and neither France, nor Britain could have done
much to prevent such an action. A German alliance therefore seemed almost unavoidable.
From German hubris to Habsburg nemesis.
An important symptom of the Monarchy`s lack of cohesion was the behaviour of the German
minorities in Bohemia and to some extent in the southern linguistic border areas of Carinthia,
Styria and Carnolia. Originating from a liberal background, the German national parties
radicalised into a scurrilous and aggressive movement that made any reasonable agreement in
Bohemia impossible. With the help of Schutzvereine (protective associations) the population
in the linguistic borderlands were mobilised, were indoctrinated and incited to organise antiCzech actions, sometimes together with the even more extreme proto-fascists of the PanGerman Party. Although the vast majority of Austro-Germans were far more moderate, the
radical nationalists succeeded at various occasions to mobilise their fellow nationals for
specific extreme nationalistic purposes. Even modern mass parties that were normally in
favour of German-Slavic cooperation were forced to take neutral and sometimes even extreme
positions so as not to lose their voters` trust. The Czech reaction was predictable and equally
radical. Parliament lost its power to the street and democratic debate or consultation grew
impossible. Austria became ungovernable and could only be ruled by imperial decree. In 1914
the Vienna parliament could not even agree to the declaration of war with Serbia: it had been
dissolved.
The core of the problem was not so much a radicalised minority as it was the latent feelings of
superiority that lived among the Austro-German population at large. In particular these
feelings were prevalent among the petty bourgeoisie who had only recently obtained the right
to vote but they were certainly not the only ones. Many considered their Slavic neighbours
culturally and even morally inferior. This hubris was almost general, be it actively or latently,
among German speakers. In the countryside and among industrial workers it was perhaps less
evident but even for them it was pleasing to be informed occasionally about one`s own
excellence. Consequently an appeal to support a German minority, presumed endangered, was
always well received.
Even though the large Austro-German mass parties did not wholeheartedly support anti-Czech
actions, some cultivated different phobias. The Christian-socialists for instance had just too
many Viennese Czechs among their voters and that was why they preferred to fulminate
against Jews and Magyars. Jews would not generally vote for an anti-Semitic party and
Hungarians there were few. Therefore Karl Lueger could fulminate freely against the “JudeoMagyars from Judapest”. The Christian-democrat party was considered law-abiding but with
its rhetoric it did great damage to the Monarchy`s remaining cohesion.
It was, of course, an undeniable fact that German cultural and scientific achievements were
considerable and that was acknowledged by both Germans and non-Germans. However, the
self- evidence with which this fact was used to claim not just an economic but also a moral
superiority was a matter the Czechs could not possibly accept. If the problem of the Austrian
nationalities culminated in the Bohemian question then it has to be acknowledged that the
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Austro-Germans and their (petty) bourgeois segment in particular, were largely to blame for
the insolubility of that problem.
The Bohemian problem could only be solved by means of concessions from both the German
and the Czech side. Such an agreement would have been advantageous to both and the
Monarchy could not afford to leave the question unsolved without endangering her very
existence. Neither party was interested in the consequences of their implacability. The
supposed interests of the national groups always prevailed over that of their mutual state and
the multinational Monarchy. The state was only supported when and if the group`s interests
happened to coincide with those of its own. Mutual consultation between national groups or
institutions was practically non-existent and in parliament parties limited cooperation to
absolutely necessary ad hoc matters. As a consequence the Viennese parliament was never
able to strengthen its position with regard to the imperial bureaucracy. The Hungarian
parliament had a stronger position but was equally unable to increase its competences vis à vis
royal prerogatives.
The First World War and the Casus Imperii.
In August 1914 Austria-Hungary began what should have been a punitive expedition to
eliminate a troublesome, but fairly unimportant foe. This rash and ill-considered action soon
turned out to be a colossal mistake. In reality the other great powers used the Serbian question
to realise their own goals and the consequence was a European war in which the Habsburg
Empire had no interest at all. The subsequent events proved the Monarchy`s weakness beyond
a shadow of doubt. As from the beginning her military expectations were unrealisable and in
so large a conflict she proved to be unable to cope by herself. Quite unexpectedly she found
herself at war with countries she had no conflict with at all. As a result she became almost
completely dependent on her German ally, both militarily and politically. Her war aims were
vastly overshadowed by those of her ally.
While Austro-Germans did identify to some extent with the cause of their brethren in the
north and Croats were motivated to defend their position against Italian imperialism, most
Czechs were forced to fight for interests that were not their own. War aims that came within
reach in the course of the war – such as a partly united Poland under Habsburg suzerainty –
could not be realised due to German unwillingness. Scarcity of food, fuel and transport turned
into downright famine during the last year of the war. Relations between both Austria and
Hungary reached a breaking point as a result. Social revolution and a Bolshevik coupe seemed
imminent.
By the end of 1916, when the last major Russian offensive had been beaten back and Rumania
had virtually been eliminated, a cease-fire and a negotiated peace seemed the only reasonable
solution. Without an end to the war the Monarchy would be lost. In German political and even
in some military circles a continuation of the conflict was considered useless. But a peace
proposal was sabotaged by the Oberste Heeresleitung (the German General Staff). For Erich
Ludendorff – since August of that year he was Chief of Staff with dictatorial civil powers –
the war could only end in a complete German victory. His intransigence eventually resulted in
a complete German defeat.
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Franz Joseph`s death, the failure of the peace initiative, soon followed by the Russian
Revolution and America`s entry into the war, changed the war`s character. The ideological
turn the conflict now took was even more disadvantageous for the Monarchy and benefitted
her most fundamental enemies: the radical emigrant organisations in Paris and London. After
October 1917 the developments in Russia had serious repercussions in the big cities and in the
Monarchy`s armed forces, thereby further increasing her instability. The new emperor`s prime
aim was therefore to make peace at almost any cost, ideally together with Germany but if
necessary alone. All Karl`s personal and diplomatic efforts were directed to convince
Germany of the necessity to end the war. By making some concessions in the west, Germany
could realise large territorial gains in the east and so end the war as one of its victors.
Ludendorff however, was not impressed by rational arguments and went va banque.
Unlike in either France or Germany, there was no single party in Austria-Hungary that wanted
to continue the war till the bitter end but in leading Austro-German political circles a
negotiated peace was only considered possible together with Germany. Ludendorff`s refusal
to negotiate forced Karl to consider the possibility of a separate peace. About his brave, but
not very thoughtful attempts in that direction he even left his foreign minister in the dark.
Once exposed, his actions resulted in exactly the opposite of what he had intended. Karl had
to submit himself to the German General Staff, lost his little remaining freedom of action and
both his internal and external prestige were fatally damaged. Until that moment the
disintegration of the Habsburg Empire had not been an allied war aim but since the Monarchy
was now little more than a German vassal state, both France and the United States gave full
support to the radical emigrant organisations.
The Habsburg authorities subsequently seemed paralysed, losing all hope to save the Empire
in whatever form. In Prague, in Cracow and in Agram (Zagreb) even loyal parties began to
radicalise, turning to the emigrant organisations who had finally managed to establish direct
connections with their homelands. The Habsburg bureaucracy evaporated, a good part of the
army was mutinous or deserted. Hungary was about to sever its remaining ties with Austria
and in Vienna even the kaisertreue social-democrats were preparing an Austro-German
independent republic. The Austro-Hungarian Dual Monarchy fizzled out while at the same
time the remains of her army tried to defend an Empire that had ceased to exist. Just one
general considered a march on Vienna to save emperor and Empire, but was unable to realise
his plan. The emperor gave up all his political rights.... Austria delenda est.
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Conclusion.
The obvious question of whether or not Austria-Hungary would have disintegrated if there
had been no First World War is of course contra factual. Yet, in various nuances, historians
like Robert Kann28, Edward Crankshaw, François Fetjö and Alan Sked put it that the
Monarchy could have endured long after 1918, albeit on condition that no large scale war
would have ended her existence prematurely. Others, such as Otto Brunner, Fritz Fellner,
Carlile Macartney, Solomon Wank or Robin Okey were of the opinion that without thorough
reforms the unstable Habsburg Empire would have had little future in the twentieth century.
In the above it was put that the Austro-Hungarian Monarchy was unstable indeed. Not so
much because of her somewhat messy construction and neither because of her multifarious
inhabitants, although these factors certainly did not contribute to her stability. The reason for
her instability was the inadequate way she coped with the effects of modernisation. Practically
every form of political innovation that haltingly had been introduced in Europe between the
years 1789 and 1918 was forbidden, resisted, ignored, or at most reluctantly accepted in a
watered-down form if it could no longer be avoided. For as long as the economic
development of the Habsburg Monarchy lagged behind and modernisation scored little effect,
the limited traditional cohesion that interconnected the various ethnic groups and bound them
to the state, sufficed. To the extent however that the Monarchy was modernised, urbanised
and industrialised ever stronger means of cohesion were necessary. In other European states
new forms of cohesion were found in nationalism or state patriotism, sometimes in socialism
or anti-Semitism and often in a democratic development where the state existed for the benefit
of the population, or at least for a fairly broad segment of the higher middle classes. Those
middle classes identified with the state, irrespective of their geographical, ethnic or religious
background and eventually they succeeded in convincing others of their middle class ideals,
turning them into citizens. In that way modern cohesion was created. Both modern and
traditional bonds usually (but not always) strengthened each other and stabilised the state.
But not so in Austria-Hungary. The idea of state patriotism was never developed and neither
was citizenship. The absence of these two combined with a growing particularistic
nationalism based on ethnicity, served to divide the population rather than create cohesion. In
addition a faltering democracy that did not take itself seriously enough and political parties
that limited their activities solely to the narrow interests of their own voters` national group,
rather than to cooperate with others to increase their mutual influence, resulted in the
impossibility of reaching structural solutions for the Monarchy`s problems. A parliament that
as a result shunned confrontation with the rigid, semi-feudal political philosophy of a dynasty
that saw itself as the raison d` état and a far too powerful aristocracy that was convinced that
its own interests were identical to those of the state, prevented a democratic development. All
these factors resulted over the course of years in an almost methodical development where
problems increased and the means to solve them diminished. Centripetal forces eroded in an
28
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alarming way while at the same time centrifugal factors grew in importance. Unless such
process is turned around, or at least halted disintegration is inevitable. That point was not yet
reached in 1914 but neither were there reforms in the offing that could have led to
consolidation. Plans to increase the internal stability there were none. Consolidation therefore
could only come from the outside. For as long as the major powers considered the existence
of Austria-Hungary as beneficial, disintegration would be unlikely. Unfortunately the
European constellation in 1914 proved to be even more unstable than the Monarchy herself.
Relations between the great European powers were extraordinarily tense in 1914 and
differences had run so high that war was considered a possibility. Not only in Vienna and
Berlin but also in Petersburg and Paris the risk of a general war was underestimated and even
more so its consequences. Hardly anyone had the slightest idea of the enormity of a general,
modern and mechanised type of butchery. War was still thought of as the short, limited,
nineteenth century version Europe had known in the previous six decades. Next to more
pacifically minded politicians there were those belligerent leaders who showed little
reluctance to accept war as a solution. It so happened that the latter were in power in four out
of the five major capitals by July 1914. A similar fatal combination could occur at any
moment. It is difficult to imagine that a long-lasting peace would have prevailed in Europe
even if the assassination in Sarajevo had not taken place. The succeeding crises of the
preceding twenty years had all the characteristics of a game of Russian roulette. Often it
would blow over but the longer the game lasted, the greater the chance it would end in a
catastrophe. On hindsight even apart from war, economic crises, revolutions and other
catastrophes were probabilities rather than possibilities. During the first half of the twentieth
century Europe was extremely turbulent and it is very doubtful that the unstable Habsburg
Monarchy would have survived a major crisis of whatever sort. At any rate, a consolidation
by a European political consensus seemed unlikely.
In conclusion it seems clear that the Habsburg Dual Monarchy`s demise was caused by her
insufficient reaction to the effects of modernisation. Those effects eroded her already very
limited internal cohesion, without creating new bonds between her various peoples or between
her population-as-a-total and the state. Centripetal forces diminished alarmingly, while at the
same time centrifugal forces increased. Neither of these forces could be reversed because of
an almost total lack of state patriotism, conscientious citizenship and civic responsibility for
state or Monarchy.
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