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I V V 
Staatsvorming,, nationalisme 

enn natievorming in Duitsland, 
i8e-2oee eeuw 

Nietss van al wat volkeren in politiek en sociaal opzicht bijeen-
houdtt - een zelfde regering, een zelfde geloof, dezelfde wetten, 
dezelfdee belangen, een klassieke literatuur, een overheersende 
openbaree mening — is bij de Duitsers aanwezig. (..) de natie als 
geheell  is zo versnipperd dat in feite onduidelijk is op welk deel 
vann het keizerrijk de naam natie eigenlijk van toepassing is. {..) 
Alleenn politieke instituties kunnen het karakter van een natie 
vormen;; de aard van de regering in Duitsland is bijna in lijnrech-
tee tegenstelling met de filosofische Verlichting van de Duitsers. 
Vandaarr dat zij hun grote durf op ideeëngebied combineren met 
eenn allergehoorzaamste aard. De belangrijke positie van de mili -
tairee stand en de klasseverschillen hebben hen eraan gewend zich 
buitengewoonn nauwkeurig te houden aan de hiërarchie in de so-
cialee betrekkingen; gehoorzaamheid is bij hen geen serviliteit, 
maarr orde; ze voeren de opdrachten die ze krijgen zeer gewetens-
voll  uit, als was elke opdracht een plicht. 

MADAM EE DE STAËL, l8lO 

I .. INLEIDING : HET DUITSE VRAAGSTUK 

'Watt is Duitsland? Wie zijn Duitsers?' Die vragen stelden televisie-ver-
slaggeverss van het ZDF in de eerste dagen na de opening van de Ber-
lijnsee Muur op 9 november 1989 aan passanten uit Oost-Berlijn. Een 
mageree jongeman antwoordde glimlachend: 'Duitsers zijn overal waar 
menn zuurkool eet', om zichzelf na enig nadenken te corrigeren: 'Ach 
nee,, Duitsland is waar men Duits spreekt'. 

Zowell  de vragen als de antwoorden zijn veelzeggend. De vragen 
omdatt ze verwijzen naar de onzekerheid onder Duitsers omtrent hun 
nationalee identiteit, de antwoorden omdat ze verwijzen naar culturele 
kenmerkenn en niet naar politieke of geografische criteria voor het deel 
uitmakenn van de Duitse natie. Vergeleken met bijvoorbeeld Engeland, 
Frankrijkk of Nederland bestaat Duitsland als nationale staat nog niet 
zoo lang — pas in 1871 verwierf het voor het eerst een zekere politieke 
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eenheid.. Sindsdien heeft het herhaaldelijk forse territoriale expansie en 
ingrijpendee contractie doorgemaakt en de daarmee gepaard gaande 
wisselingenn in territorium en bevolkingsaantal en de instabiliteit van 
dee grenzen van Duitsland hebben zeker bijgedragen aan de Duitse on-
zekerheidd omtrent de eigen identiteit. Daarbij speelde ook een rol dat 
steedss grote groepen Duitstaligen in Europa - die zich voor een groot 
deell  mede op grond daarvan als Duits beschouwden - buiten Duits-
landd leefden. Ongerekend de Duitstalige Oostenrijkers en Zwitsers, 
woondenn bijvoorbeeld rond 1920 omstreeks negen miljoen Duitsers 
verspreidd over diverse Centraal- en Oost-Europese landen. Nu is dat 
aantall  teruggelopen tot ruim twee miljoen. De tamelijk recente staats-
vorming,, de instabiele grenzen en het verspreide vestigingspatroon 
makenn begrijpelijk dat niet het leven binnen een afgebakend Duits 
staatsterritoriumm of een Duits paspoort als eerste kenmerk van 'Duits-
zijn'' worden genoemd, maar taal of, ruimer, Kultur.1 

Dee onzekerheid over de nationale identiteit én het besef van een ge-
deeldee cultuur werden de laatste halve eeuw mede in stand gehouden 
doorr het bestaan van twee Duitslanden: de Bondsrepubliek en de 
DDR,, met deels aan elkaar tegengestelde politieke en economische 
systemen.. Aan die situatie is onlangs, op 3 oktober 1990, formeel een 
eindee gekomen. In een zeer hoog tempo, binnen een jaar na de ope-
ningg van de Berlijnse Muur, zijn de beide Duitslanden samengegaan 
inn één nationaal federatief staatsverband. Kort daarna heeft het ver-
enigdee Duitsland zijn soevereiniteit, waar in 1945 met de bezetting 
doorr de geallieerden een einde aan was gekomen, herkregen. Het is 
niett overdreven om te stellen dat met het begin van dit proces van een-
wordingg de Duitse geschiedenis een nieuw keerpunt heeft bereikt en 
eenn nieuwe fase is ingegaan. 

Aann dramatische keerpunten, vaak gepaard gaande met omvangrijk 
politiekk en militair geweld en met traumatische gevolgen, heeft het in 
dee Duitse geschiedenis van de laatste twee eeuwen niet ontbroken. Het 
nationalee vraagstuk heeft daarin steeds een centrale rol gespeeld. Vanaf 
hethet einde van de 18e eeuw is de vraag wat Duitsland was, of zou moeten 
zijnn of worden, een diepgaand problematische en fel omstreden kwes-
tiee geweest. Daarbij ging het zowel om de gebiedsafbakening, de terri-
torialee grenzen van Duitsland, als om de gewenste politiek-institutio-
nelee structuur en de culturele identiteit: de aard, het zelfbewustzijn en 
dee culturele grenzen van de Duitse natie. Deze dimensies hebben in 
wisselendee combinaties en met verschillende accenten over de afgelo-
penn tweehonderd jaar steeds de kern van het Duitse nationale vraag-
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stukk uitgemaakt. Uiteraard was dat vraagstuk niet louter een interne 
Duitsee aangelegenheid, in elk opzicht speelden ook de relaties met 
anderee staatssamenlevingen in Europa een rol. Bezien we de Duitse na-
tionalee kwestie over langere termijn dan zijn vooral de weerkerende te-
genstellingenn en de scherpe polarisatie in de interne Duitse verhoudin-
genn en in de relaties tussen Duitsland en andere Europese staten in het 
westenn en oosten opvallend. Die polarisatieprocessen zijn, zoals be-
kend,, bij herhaling uitgelopen op grootschalig geweld en hebben 
onderr meer geleid tot ingrijpende wendingen in het Duitse lot. 

Hett ontstaan van de Duitse nationale problematiek en van het 
Duitsee nationalisme kan gesitueerd worden in de periode van de on-
dergangg van het Heilige Rooms-Duitse Rijk onder druk van de toen-
maligee Franse politiek-militaire expansie. Die expansie was weer ten 
delee een reactie opp de coalitie-oorlogen die andere Europese staten in 
17922 tegen het revolutionaire Frankrijk begonnen waren. De troonsaf-
standd van de laatste keizer, Frans II , in 1806 bezegelde het einde van dit 
Rijk,, het Eerste Rijk, dat toen bijna een mythische duizend jaar be-
staann had. Nog geen halve eeuw later, in 1848, volgde een nationale re-
volutiee die onder meer ten doel had een vorm van Duitse politieke 
eenwordingg te realiseren maar die vrijwel geheel mislukte. Een politie-
kee eenwording werd wel bereikt tussen 1863 en 1871 maar nu door 
middell  van een serie oorlogen onder Pruisische hegemonie. Op triom-
falistischee wijze werd het nieuwe Duitse keizerrijk, het Tweede Rijk, in 
18711 in Versailles uitgeroepen en daarmee brak een periode aan van 
zeerr omvangrijke Duitse machtsvergroting, van groeiend imperialisme 
enn wijd verbreid Duits nationalisme, en van toenemende tussenstate-
lijk ee rivaliteit in Europa. De daaruit resulterende Eerste Wereldoorlog 
leiddee tot het einde van het Tweede Rijk in 1918, amper vijfti g jaar 
nadatt het tot stand was gekomen. Die ondergang werd door grote aan-
tallenn Duitsers niet geaccepteerd, zoals ook de Weimarrepubliek, 
medee ontstaan door de naoorlogse revolutionaire bewegingen, door 
henn niet geaccepteerd werd. De nationale problematiek werd de meest 
omstredenn politieke kwestie in de republiek, die uitmondde in het ex-
treemm nationalistische Derde Rijk van na 1932. De bevrijding en on-
dergangg van 1945, de grote ontnuchtering van het Duitse nationalis-
me,, resulteerde in de Duitse deling, die nu weer ongedaan is gemaakt. 

Inn en door deze historische perioden, fasen van maatschappelijke 
ontwikkelingg en collectieve ervaringen zijn het Duitse nationale zelf-
beseff  en het Duitse nationalisme gevormd en getekend. Met het on-
derstaandee wordt beoogd de lange-termijnontwikkeling van deze pro-
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blematiekk enigszins te verhelderen. Daarbij gaat het vooral om drie 
veelomvattendee vragen. Ten eerste: hoe is het proces van natievorming 
inn Duitsland verlopen? Of, anders gezegd: onder welke condities heeft 
zichh een Duits nationaal besef ontwikkeld en hoe is dit besefin opeen-
volgendee historische perioden verbreid geraakt over brede lagen van de 
Duitsee bevolking? Een tweede kwestie betreft de relaties tussen natie-
vormingg en staatsvorming in de Duitse gebieden. Een derde vraag 
heeftt betrekking op de bijzondere aard van het Duitse nationalisme: 
watt waren de voornaamste trekken en welke continuïteiten en discon-
tinuïteitenn zijn in de ontwikkeling van dat nationalisme in de 19e en 
20ee eeuw aanwijsbaar? Tenslotte wordt kort ingegaan op het Duitse 
nationalismee na 1945 en op de recente hereniging. 

2.. HET ONTSTAAN VAN HET DUITSE NATIONALISME , 

I77O-182O O 

'Watt zijn de Duitsers?' Ruim tweehonderd jaar geleden, in 1766, gaf 
dee keizerlijke rijkshofraad, Friedrich Carl von Moser, als antwoord op 
diee vraag: 'Wij zijn een volk met één naam en met dezelfde taal, onder 
eenn gemeenschappelijke opperheer, wat innerlijke kracht en sterkte 
betreftt het eerste Rijk van Europa (..) maar zo, zoals we zijn, zijn we al 
eeuwenlangg wat onze politieke constitutie betreft een ingewikkeld 
raadsel,, een bron van buit voor onze buren, een onderwerp van hun 
spot,, onderling verdeeld, onverschillig tegenover de eer van onze 
naam,, een groot en tegelijkertijd veracht volk, dat in principe gelukkig 
zouu kunnen zijn, maar in feite zeer beklagenswaardig is'.2 Von Mosers 
diagnose,, waarin zelfbeklag en een zekere rancune doorklinken, was 
tott op grote hoogte waarheidsgetrouw. Aan het einde van de 18e eeuw 
warenn de Duitse gebieden in Centraal-Europa politiek gefragmen-
teerd,, economisch betrekkelijk weinig ontwikkeld, sociaal en religieus 
diepgaandd verdeeld, en getekend door oorlogvoering. 

Hett Heiliges Römisches Reich deutscher Nation — de naam werd gang-
baarr in de 15e eeuw — ging terug op het Oost-Frankische Rijk dat in 
8433 bij het Verdrag van Verdun was ontstaan. In de geschiedenis van 
hett Rijk in de daaropvolgende eeuwen was het feodaliseringsproces ver 
voortgeschredenn en waren de centrifugale impulsen keer op keer ster-
kerr gebleken dan de centripetale. Centraliserende krachten, die bij-
voorbeeldd in Engeland en later in Frankrijk, Bourgondië en het Habs-
burgsee Spanje de contouren van laat-middeleeuwse en vroeg-moderne 
dynastiekee staten teweeg hadden gebracht, hadden zich wel van tijd 
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tott tijd voorgedaan, maar zetten niet door en het resultaat was dat het 
Rijkk ook na 1500 gekenmerkt bleef door een ineffectieve politiek-insti-
tutionelee structuur met een slechts zeer zwak machtscentrum. In de 
tweedee helft van de 18e eeuw omvatte het niet minder dan 314 staten 
enn staatjes, 51 zogenoemde 'vrije rijkssteden' en nog eens omstreeks 
14755 Rekhsritterschaften, politiek relatief autonome gebieden in han-
denn van leden van de lagere adel.3 

Dezee politieke fragmentatie, goeddeels een erfenis van de feodalise-
ring,, werd bestendigd in en door de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) 
enn getuigde van het stagnerende staatsvormingsproces in Midden-Eu-
ropa.. Binnen dit geheel waren slechts twee staten, Pruisen en Oosten-
rijk,, er in de loop van de 17e en 18e eeuw in geslaagd de status van 
'grootmacht'' te verwerven, op de tweede rang gevolgd door Hannover, 
Baden,, Württemberg, Beieren en Saksen.4 De verdeeldheid in vele sta-
tenn en de daaruit voortvloeiende zwakte van het Rijk als geheel hadden 
hett gebied inderdaad vaak tot een slagveld gemaakt, waarop overigens 
niett alleen de buren van Duitsland opereerden, maar vooral ook de 
Duitsee vorsten zelf. Dynastieke rivaliteiten en conflicterende belangen 
leiddenn met grote regelmaat tot oorlogen, vanaf de 16e eeuw versterkt 
doorr religieuze tegenstellingen tussen het Lutherse protestantisme, 
sterkk in het noorden en oosten, en het rooms-katholicisme, sterk in 
hett westen en zuiden. Vooral de gevolgen van de Dertigjarige Oorlog 
inn de eerste helft van de 17e eeuw waren in veel opzichten zo desastreus 
datt herstel pas in de tweede helft van de 18e eeuw optrad. Naar sommi-
gee schattingen werd tijdens de oorlog de Duitse plattelandsbevolking, 
zo'nn 90% van de totale bevolking, met de helft gereduceerd, zij het 
mett aanzienlijke regionale variaties; de stedelijke bevolking nam met 
meerr dan eenderde af. Dit ging gepaard met een radicale verarming in 
vergelijkingg met de tijd voor de oorlog en met een algehele economi-
schee teruggang waarbij vooral de Duitse steden hun leidende positie 
enn welvaart uit de 16e eeuw verloren. De oorlog impliceerde ook een 
hernieuwdee accentuering van allerlei feodale en standsverhoudingen, 
waartoee de initiatieven zowel van 'onderop' als van 'bovenaf' kwamen. 
Eenn sociale hiërarchie met scherpe standsonderscheidingen bleef daar-
doorr in de 18e eeuw in de Duitse gebieden veel meer behouden dan in 
Engeland,, Frankrijk of Nederland het geval was.5 

Allee staten en staatjes werden beheerst door afzonderlijke dynastieke 
families,, door clericale heersers, of, in de steden, door gesloten burger-
lijkee oligarchieën. Deze heersersgroepen waren primair georiënteerd 
opp eigen (stands) belang en trachtten de macht, soevereiniteit en onaf-
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hankelijkheidd van hun gebieden zo goed mogelijk te handhaven. De 
meestee regimes waren absolutistisch, meer of minder Verlicht, en be-
rusttenn op coalities tussen de dynastieke vorst, de grondbezittende adel 
enn de clerus, eventueel aangevuld met dat deel van de hogere burgerij 
datt in staatsdienst was. Het overgrote deel van de bevolking was uitge-
slotenn van politieke invloed. Zij waren de onderdanen, die in het beste 
gevall  paternalistisch-autoritair geregeerd werden en in het slechtste 
gevall  extreem uitgebuit. Typerend is de visie van een i8e-eeuwse Prui-
sischee vorst op de stedelijke burgerij en de boeren in Pruisen, ze wer-
denn beschouwd als 'rullende Materie des Staates ohne Selbstexistenz', 
henn paste slechts gehoorzaamheid.6 

Economischh verkeerden de Duitse gebieden in de tweede helft van 
dee 18e eeuw niet in een wezenlijk andere situatie dan aan het eind van 
dee 16e eeuw. Omstreeks 85% van de bevolking was werkzaam in de ag-
rarischee sector, in het westen veel nog feodaal gebonden kleine boeren 
enn pachters, in het oosten vooral horige boeren en landarbeiders op de 
grotee adellijke landgoederen. De productiviteit in de landbouw en de 
veeteeltt was nog laag, de gebruikte methoden waren traditioneel, zij 
hett met grote regionale verschillen. De vele steden en stadjes waren 
meestall  klein, doorgaans hadden ze niet meer dan 10.000 inwoners. 
Zee fungeerden als marktplaatsen, centra van bestuur en van traditio-
neell  handwerk en ambacht, nauwlettend beheerst door gilden. In 1780 
teldee Berlijn, hoofdstad van Pruisen, ongeveer 150.000 inwoners; de 
helftt van de beroepsbevolking bestond uit hovelingen, bureaucraten 
enn militairen. Ook elders in Pruisen maakten militaire garnizoenen 
vaakk een belangrijk deel uit van de stedelijke bevolking. In sommige 
gebieden,, in het Rijnland, in Saksen, Silezië en ook wel in andere 
delenn van Pruisen, was sprake van een wat meer ontwikkelde en gedif-
ferentieerdee economie met meer handel, vormen van manufactuur en 
mijnbouw.. Overigens werkte de politieke fragmentatie belemmerend 
opp de economie: talloze tollen en tariefgrenzen, uiteenlopende wets-
enn belastingstelsels, verschillende geldeenheden, maten en gewichten, 
stondenn vooral de economische ontwikkeling van de kleinere territoria 
inn de weg.7 

Inn overeenstemming met het voorgaande was de sociale structuur in 
dee Duitse gebieden rond 1800 nog een typische standenstructuur. De 
samenlevingg was opgebouwd uit hiërarchisch gerangschikte lagen 
waarr mensen door geboorte lid van werden, de sociale mobiliteit was 
gering,, de levensstijlen verschilden sterk en tussen de sociale lagen be-
stondenn duurzame verschillen in politiek-juridisch, economisch en so-
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ciaal-cultureell  opzicht. Het hoogste stratum werd gevormd door de 
dynastiekee families en de adel, door de hogere clerus en in de steden 
doorr de patricische bovenlaag van de burgerij. De machtsposities van 
dee vorstenhuizen en adellijke geslachten berustten op het bezetten van 
dee tronen, de centrale politiek-bestuurlijke functies, en op groot-
grondbezit.. Voorts beschikte de adel over een monopolie op vrijwel 
allee officiersplaatsen in de legers en op vele hogere rangen in de staats-
bureaucratieën.. Hoewel de adel deze bureaucratieën domineerde, 
werdd een deel van de hogere ambten bezet door leden van de hogere 
burgerij.. Deze hooggeschoolde staatsbeambten van burgerlijke komaf 
maaktenn deel uit van de voor Duitsland specifieke burgerlijke groepe-
ringg van de zogenoemde Bildungsbürger. Deze groepering bestond uit 
universitairr gevormden — omstreeks 100.000 aan het einde van de 18e 
eeuw,, 0,5% van de bevolking - en hun families. Behalve staatsbeamb-
tenn behoorden ook beoefenaren van vrije beroepen zoals artsen en ad-
vocaten,, professoren en andere universitaire docenten, de hogere pro-
testantsee clerus, geleerden en schrijvers ertoe.8 Tussen de adel en de 
hogeree burgerij bestond overigens een duidelijke hiërarchie — met de 
burgerijj  op de tweede rang — een scherpe sociale scheidslijn en een 
diepgaandee culturele tegenstelling, meer dan in Engeland of Frankrijk 
hethet geval was.9 Onder de hoogste groepen van adel en burgerij bevond 
zichh de Mittelstané. de kleinere burgerij in steden en dorpen: am-
bachtslieden,, handwerkers, kleinhandelaars, winkeliers, klerken en be-
ambten,, de lagere clerus en de onderwijzers, met hun gezinnen. Daar-
onderr volgde tenslotte de grote massa van de bevolking: de families 
vann boeren en landarbeiders, ambachtsgezellen en -leerlingen, knech-
tenn en meiden, werklieden en dagloners. 

InIn dit politiek gefragmenteerde, economisch weinig ontwikkelde en 
overwegendd agrarische 'Duitsland', dat in feite bestond uit vele ver-
schillendee dynastieke standensamenlevingen, was nog nauwelijks spra-
kee van een proces van natievorming en waren de voornaamste condi-
tiess voor een wijd verbreid Duits nationalisme niet vervuld. Binnen het 
geheell  van een veelheid aan staten was de afstand tussen de afzonderlij-
kee sociale lagen en de verschillende regio's, en die tussen de heersende 
elitess en de geregeerden groot, en de integratie beperkt. Er was geen ge-
standaardiseerdee Duitse cultuur en geen Duits-nationale wij-groep, 
waarmeee vereenzelviging mogelijk was. Er waren nauwelijks of geen 
Duits-nationalee bindingen of gevoelens en Duits-nationalistische ideo-
logiee bestond amper. Bij gebrek aan integratie op het niveau van Duits-
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landd als geheel, waren identificaties, bindingen en loyaliteiten veeleer 
pré-nationaall  te noemen.10 Gericht op de eigen dynastieke familie als 
symbooll  van de eigen staat, op de eigen maatschappelijke stand en de 
eigenn plaatselijke samenleving of streek van herkomst: de Heimat 

Slechtss van de twee voornaamste groeperingen binnen het hoogste 
stratumm - de hogere adel en de hogere burgerij — kan gezegd worden 
datt ze, elk voor zich, meer integratie kenden op het niveau van Duits-
landd als geheel, al werkten ook onder deze groepen verschillen in dy-
nastieke,, regionale en plaatselijke bindingen verdelend. Voor een deel 
vann de hogere adel gold bovendien een sterk internationale of transna-
tionalee oriëntatie, in het bijzonder op de Franse hofcultuur. Wat de 
burgerijj  betreft, was een klein deel van de Bildungsbürger actief bezig 
vormm te geven aan een besef van 'Duits-zijn', aan de vorming van wat 
eenn Duits proto-nationalisme genoemd zou kunnen worden. Dit 
proto-nationalistischh besef was niet direct politiek - politiek werd alge-
meenn beschouwd als prerogatief van vorsten en adel - sterk standsge-
bondenn en primair cultureel van aard: Bildung en Kultur werden de 
sleutelbegrippen.. Het ging om de cultivering van een veelzijdige intel-
lectuelee ontwikkeling, van een waarachtig gevoelsleven, en van burger-
lijkee deugdzaamheid. Aanvankelijk golden vooral de idealen van de 
Verlichting,, de Aufklarung, en de klassieke filosofie als inspiratiebron-
nen.. Ook was er veel belangstelling voor de toenmalige ontwikkeling 
vann wetenschappelijke kennis, voor geschiedenis, filosofie en de Duitse 
literatuur,, die in het laatste kwart van de 18e eeuw voor het eerst sterk 
opbloeide.. Na 1800 evenwel werden idealen uit de Romantiek meer 
richtinggevend:: het gevoel, de ziel, de verbeelding en de organische 
krachtt van de (Duitse) traditie en geschiedenis werden geplaatst tegen-
overr de 'zielloze rede' van de Verlichting." Met hun geschriften tracht-
tenn de betrokken Bildungsbürger individueel en collectief hun eigen-
waardee tot uitdrukking te brengen en zich te onderscheiden van zowel 
dee adel als de lagere strata in eigen land, als van de Franse en Engelse 
cultuur.111 Door zich in woord en geschrift bezig te houden met de be-
palingg van het 'Duits-zijn' eigenden ze zich als het ware het recht toe 
uitt te maken wat en wie wel, en wat en wie niet als rechtgeaard 'Duits' 
konn gelden. Daarmee konden ze zowel anderen, zij het vooralsnog 
voornamelijkk symbolisch, 'hun plaats wijzen' als zelf een plaats inne-
men. . 

Behalvee van dit overwegend burgerlijke, standsgebonden, proto-natio-
nalistischee besef, beperkt tot een in omvang bescheiden deel van het 
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geletterdee publiek, was van Duits nationalisme aan het einde van de 
18ee eeuw nog weinig te merken. Wel waren enkele basisvoorwaarden 
voorr een latere ontwikkeling van massaal nationalisme aanwezig. Zo 
sprakenn de meeste bevolkingsgroepen binnen het Rijk een variant van 
dee Duitse taal, met uitzondering van de hoge adel, die zich bij voor-
keurr van het Frans bediende, en de veelal relatief kleinee taalminderhe-
denn (Frans, Deens, Jiddisch en, omvangrijker, Pools en Tsjechisch). 
Ookk wist men zich christelijk, zij het dat de tegenstelling en de lange 
strijdd tussen het protestantisme en het rooms-katholicisme in religieus 
opzichtt ook verdeeldheid impliceerde. Voorts was er een zeker etnisch-
cultureell  en geo-politiek besef: de Germanen leefden in het midden 
vann Europa, met de Webchen (Romaans, Frans, Italiaans, en 'vreemd', 
inn ongunstige zin) in het westen en zuiden, en de Slawen in het oosten. 
Dee betrekkingen met beiden waren niet onverdeeld gunstig, over bei-
denn bestonden negatieve stereotypen. Ten slotte was er het Rijk, met 
dee keizer als voornaamste symbool, dat, hoe abstract ook en ver verwij-
derdd van het dagelijks leven, Duitse eenheid en historische continuïteit 
suggereerde.. Deze vier elementen — taal, christendom, etnisch-cultu-
reell  en geo-politiek besef, en het Rijk - komen in alle 19e- en 20e-
eeuwsee manifestaties van Duits nationalisme naar voren, zij het met 
wisselendee accenten, en ze kunnen beschouwd worden als de culturele 
enn politieke voedingsbodem waarop het latere Duitse nationalisme, als 
sentiment,, als ideologie en als politieke beweging, kon gedijen. 

Rondd 1800 gaf het politiek-militair expansieve Frankrijk de eerste ster-
kee impuls tot het ontstaan van Duits-nationale sentimenten op grotere 
schaall  en tot het begin van een Duits-nationale beweging die niet meer 
alleenn cultureel was maar ook politieke trekken kreeg. In 1793 bezetten 
Fransee legers de gebieden ten westen van de Rijn en stichtten een nieu-
wee Duitse staat, de Confederatie van de Rijn, onderhorig aan Frank-
rijk.. De Zuid-Duitse staten gingen allianties aan met Frankrijk. Vele 
oudee mini-staatjes werden geïncorporeerd in de nieuwe staat, feodale 
ordeningenn en standsprivileges werden afgeschaft, de horigheid werd 
beëindigd,, steden verwierven plaatselijk zelfbestuur, en met de invoe-
ringg van burgerrechten werden deze ook aan Joden toegekend, die 
voorheenn formeel en informeel systematisch negatief gediscrimineerd 
werden.. Deze gelijkstelling riep overigens direct weerstanden op en 
werdd na 1815 in grote delen van de Duitse gebieden weer ongedaan ge-
maakt.""  Deze hervormingen van staat, bestuurlijke en juridische struc-
tuur,, en economie, die het Napoleontische regime doorvoerde in het 
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westen,, kwamen ook in Pruisen tot stand. In 1806 werd het tot twee-
maall  toe verpletterend verslagen en bij het verdrag van Tilsit in 1807 
verloorr het Pruisische koninkrijk ongeveer de helft van zijn territorium 
enn bevolking, werd het gedwongen een grote oorlogsschuld te betalen, 
eenn Frans bezettingsleger te onderhouden en van bovenaf hervormin-
genn van staat, economie en leger in te voeren. Een Pruisische hervor-
mingsbeweging,, onder leiding van betrekkelijk 'verlichte' aristocraten, 
kwamm op gang.'4 

Tijdenss deze jaren ontstonden een Pruisisch en een Duits nationa-
lisme.. Waar de massa van de bevolking van stad en land in Pruisen de 
Fransee bezetting aanvankelijk gelaten had ondergaan, groeide door de 
duur,, de last en de vernedering van de bezetting meer en meer afkeer 
vann de bezettende macht. Aanvankelijk waren de idealen van de Fran-
see revolutie en de onder Franse druk gerealiseerde hervormingen door 
hett geletterde en hooggeschoolde deel van de Duitse bevolking met in-
stemmingg begroet, maar ook onder hen kreeg teleurstelling de over-
handd en wendde men zich meer en meer af van de revolutie-idealen. 
Eenn historicus schreef terecht: 'De Franse soldatenlaarzen stampten 
steedss meer Pruisische en Duitse patriotten uit de grond'.15 De zogehe-
tenn Bevrijdingsoorlogen van 1809 en 1813 tegen Napoleon gingen ge-
paardd met enthousiaste, grootscheepse en goeddeels vrijwillig e massa-
mobilisatiee - in 1813 leverde de Pruisische bevolking van 5 miljoen 
mensenn een vrijwilligersleger van 350.000 man op - waarbij nationa-
listischee sentimenten een hoofdrol speelden. 

Alss collectief gevoel en ook in de vorm van flarden ideologie is een 
Pruisischh en een Duits nationalisme dus voor het eerst onder bredere 
lagenn van de bevolking ontstaan in het begin van de 19e eeuw. Deze 
eerstee golf van nationalisme was voornamelijk een reactie op een 
vreemdee bezetting en verschafte aan het Duitse nationalisme de uitge-
sprokenn anti-Franse oriëntatie, die het tot halverwege de 20e eeuw zou 
behouden.. Wat 'anti-Frans' inhield, varieerde van tijd tot tijd, maar 
hett impliceerde in elk geval een aangrijpingspunt voor afkeer van de 
idealenn van de Verlichting en de revolutie, en in zekere zin van het hele 
modell  van politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkeling 
zoalss zich dat in de 19e eeuw in West-Europa aftekende.'6 De Duits-
Fransee tegenstelling die in deze tijd ontstond en ruim anderhalve eeuw 
voortduurde,, is illustratief voor de wijze waarop naties en nationalis-
menn zich ten opzichte van elkaar vormen. Toch had het Duitse natio-
nalismee op deze schaal aan het begin van de 19e eeuw nog goeddeels 
eenn incidenteel karakter, het ging om een tijdelijk wij-gevoel, teweeg-
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gebrachtt door de tussenstatelijke polarisatie met Frankrijk. Voor een 
duurzamerduurzamer en massaier nationalisme waren de maatschappelijke con-
dities,, zoals gezegd, nog niet vervuld en na 1815 ebde het nationalisme 
alss massa-verschijnsel dan ook betrekkelijk snel weg. Nationalistische 
ideeënn bleven evenwel behouden en ook raakte het nationalisme orga-
nisatorischh verankerd. 

Dee ideeën uit het begin van de eeuw bleven bestaan onder de oud-
strijderss van de Bevrijdingsoorlog, bij sommige aristocraten, een groot 
deell  van de Bildungsbürger, en vooral onder de burgerlijke jeugd. In 
publiekee en geheime genootschappen en verenigingen werd het ideaal 
vann een Duitse culturele en politieke eenheid besproken en levend ge-
houdenn in een tijd waarin daarvan in werkelijkheid geen sprake was. 
Ookk werden verondersteld nationale waarden en deugden geculti-
veerd.. Tot de voornaamste genootschappen behoorden studentenver-
enigingen,, zangclubs, turn- en gymnastiekverenigingen en schutters-
verenigingen.177 Aanvankelijk waren de gymnasten- en studentenbewe-
gingg het belangrijkst: op een totale bevolking van een kleine 25 miljoen 
warenn er in 1818 150 turnverenigingen met circa 12.000 leden, in dat-
zelfdee jaar waren in een veertiental studentenverenigingen zo'n 4.000 
vann de in totaal 10.000 universiteitsstudenten georganiseerd. Deze ver-
enigingenn hadden primair een plaatselijk en regionaal karakter maar ze 
onderhieldenn ook landelijk contacten met elkaar: een indicatie van een 
eerstee aanzet tot integratie op nationaal niveau. Eén van de voornaam-
stee manieren waarop een nationale gezindheid en nationale idealen tot 
uitdrukkingg werden gebracht was het gezamenlijk zingen van patriotti-
schee liederen. Verguizing van Frankrijk en alles wat als 'Frans' werd be-
schouwd,, verheerlijking van het Duitse vaderland - de taal, het Volk, 
hethet eerste Rijk, de Germaanse geschiedenis - het Duitse landschap en 
dee Duitse natuur waren vaste thema's in deze gezangen. 

Binnenn het nationalistische gedachtegoed tekenden zich twee 
hoofdstromingenn af, die beide ten dele teruggingen op het proto-na-
tionalismee uit het einde van de 18e eeuw. Aan de ene kant een stro-
mingg die, behalve cultureel nationalistisch, ook min of meer liberaal-
democratischh genoemd kan worden en waarin zowel politiek-liberale 
alss economisch-liberale opvattingen bestonden. Het ideaal voor de 
toekomstt was een verenigd, constitutioneel Duitsland — over de terri-
torialee grenzen daarvan liepen de meningen overigens uiteen - waarin 
dee macht van dynastieke vorsten en adel duidelijk aan banden zou zijn 
gelegdd en waarin burgerrechten gewaarborgd zouden zijn. Een Duits-
landd waarin 'eenheid, recht en vrijheid' zouden heersen. Binnen deze 
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stromingg bestonden verschillen tussen hen die meer het liberalisme 
warenn toegedaan en anderen die meer democratisch georiënteerd 
waren.188 Aan de andere kant was er een stroming, meer emotioneel dan 
intellectueel,, die als sterk romantisch kan worden getypeerd. Ook deze 
wass cultureel nationalistisch maar kwam politiek niet veel verder dan 
Duitsland-verheerlijkingg - vooral de taal en het Volk — en een diffuus, 
bijnaa mystiek verlangen naar Duitse eenheid. Beide stromingen waren 
inn werkelijkheid overigens niet scherp van elkaar onderscheiden - in 
dee studentenbeweging bijvoorbeeld kwamen ze alletwee voor - en 
beidee hadden binnen de toenmalige politieke machtsverhoudingen 
eenn sterk oppositioneel karakter. Na 1819 stonden ze dan ook perio-
diekk bloot aan scherpe repressie en vervolging van staatswege. 

3-- STAATSVORMING, NATIEVORMIN G EN NATIONALISME , 

18ZO-1871 1 

Dee Restauratie, die vanaf 1815 in heel Europa inzette, had in 1819 geleid 
tott een coalitie tussen de Russische, de Pruisische en de Oostenrijkse 
dynastiekee regimes. De heersende elites waren daarbij overeengeko-
menn weerstand te bieden aan de in hun ogen subversieve en revolutio-
nairee krachten van liberalisme en nationalisme, van constitutionalisme 
enn democratie. Dientengevolge was het binnenlandse politieke kli -
maatt in het in 1815 territoriaal sterk vergrote Pruisen uitgesproken au-
toritair-conservatieff  geworden. De Pruisische hervormingsbeweging 
kwamm ten einde, de hervormingen werden ten dele teruggedraaid, en 
vann staatswege waren de politieke vrijheden van de onderdanen sterk 
ingeperkt.. Een eerder gedane vorstelijke belofte een constitutie in te 
voerenn werd niet ingelost, er was geen vrijheid van meningsuiting, 
nochh van vereniging en vergadering — openbare politieke activiteiten 
warenn dan ook nagenoeg onmogelijk. Voorts was er een strenge staats-
censuur,, geen academische vrijheid en een omvangrijk en waakzaam 
politie-apparaatt met ruime bevoegdheden om elke vorm van 'subversi-
viteit'' te bestrijden. In 1819 werdenn zowel de turnverenigingen als de 
studentenbewegingg verboden, verschillende leiders werden voor lan-
geree tijd gevangen gezet en tot aan het begin van de jaren '30 van de 
19ee eeuw leek de nationalistische beweging effectief onderdrukt.19 

Dee omvangrijke territoriale vergroting van Pruisen — dat onder an-
deree de helft van het koninkrijk Saksen, Westfalen en het Rijnland ver-
wierf-- was een gevolg van de arrangementen van het Weense Congres 
uitt 1815, dat het aantal Duitse staten tot 38 had teruggebracht: 34 dy-
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nastiekee staten en 4 stadstaten. Vergeleken met het Heilige Roomse 
Rijkk was dit een grote stap voorwaarts in het staatsvormingsproces, al 
wass in de Duitse Bond van deze 38 staten, die bestond van 1815 tot 
1870,, een soortgelijke structurele stagnatie ingebouwd als eertijds in de 
politiek-institutionelee structuur van het Rijk. De politiek-staatkundi-
gee verdeeldheid bleef gehandhaafd en een sterk machtscentrum ont-
brak.. Binnen het geheel van Duitse staten bleven Oostenrijk en Prui-
senn in onderlinge rivaliteit domineren, waarbij Oostenrijk vooralsnog 
hett overwicht behield. Van Pruisen bleef een groot deel buiten de 
Bondd (Posen, West- en Oost-Pruisen) en van Oostenrijk waren behal-
vee het dominant Duitse deel ook Bohemen en Moravië erin opgeno-
men.. Duitse nationale staatseenheid, waar sommigen in 1813-1815 wel 
vann gedroomd hadden, leek nog zeer ver verwijderd. 

Tochh waren er in de 19e eeuw twee op langere termijn werkzame 
ontwikkelingenn die op den duur onontkoombaar bevorderend werk-
tenn op de vorming van een Duitse natie: ten eerste de voortgaande in-
ternee staatsvormingsprocessen, en ten tweede de economische ontwik-
kelingenn in de richting van een industriële samenleving. Vanaf de jaren 
'200 groeiden de staatsbureaucratieën in vrijwel alle Duitse staten in 
omvangg en effectiviteit. Ze gingen zich steeds intensiever en gedetail-
leerderr bezighouden met allerlei facetten van het maatschappelijk 
leven:: bijvoorbeeld met belastingen en tolheffing, met wegenaanleg, 
waterstaatt en de aanleg van spoorwegen, met staatsmijnbouw en 
scheepsbouw,, met uitbreiding en regulering van onderwijs en met 
godsdienstbeoefening,, bevolkingsadministratie en landmeetkunde. 
Ditt bevorderde algemene regelgeving, uniformering en standaardise-
ringg op allerlei terreinen binnen betrekkelijk grote Duitse territoria die 
daardoorr intern meer geïntegreerd raakten. 

Veell  van deze activiteiten waren bedoeld ter stimulering van econo-
mischee ontwikkeling, aansluitend op hervormingen uit het begin van 
dee eeuw die in principe de grondslag gelegd hadden voor een kapitalis-
tischee ontwikkeling van handel, nijverheid en ambacht. Een belangrij-
kee stap in dit proces was de vorming van de eerste tolunie (Zollverein), 
inn 1828 op Pruisisch initiatief tot stand gebracht, in 1834 uitgebreid 
mett een aantal Midden- en Zuid-Duitse staten en in 1867 tot een ge-
biedd dat bijna samenviel met het Rijk van 1871. Deze interne Duitse 
marktvormingg bevorderde handel en productie, en bewerkstelligde 
meerr economische integratie tussen de diverse regio's. Binnen dit 
kaderr kwam na 1830 de industrialisatie op gang. Ruim een halve eeuw 
laterr begonnen dan in Engeland, verliep deze aanvankelijk traag en 
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mett grote regionale en plaatselijke verschillen, maar na 1850 werd het 
tempoo snel hoger en in het laatste kwart van de 19e eeuw zette het pro-
cess zeer sterk door.*0 

Onbedoeldd en nauwelijks voorzien werkten deze twee processen 
vann interne staatsvorming en economische ontwikkeling de trage maar 
gestagee ondermijning van de dynastieke standensamenlevingen in de 
handd en leidden ze in de laatste decennia van de 19e eeuw tot het ont-
staann van een nationale klassensamenleving. De mobiliteit, geogra-
fischh en sociaal, begon in de tweede helft van de eeuw sterk toe te 
nemen.. Omvangrijke bevolkingsmigraties deden zich voor en urbani-
seringg kwam op gang. Nieuwe sociale groepen ontstonden: onderne-
mers,, fabrieksarbeiders en alras ook allerlei nieuwe middengroepen. 
Transport,, communicatie en onderwijs werden steeds belangrijker. 
Di tt alles impliceerde ook dat bindingen aan de eigen stand, aan het 
eigenn Land of de streek van herkomst, en aan de eigen dynastieke fa-
mili ee voor in omvang groeiende groepen aan betekenis inboetten. 
Naarmatee de maatschappelijke integratie op Duits-nationaal niveau 
voorr grotere groepen steeds meer werkelijkheid werd, werd ook het 
'Duits-zijn'' meer en meer een realiteit naast het Thüringer of Sakser, 
Pruiss of Beier zijn. Tegen het einde van de jaren '40, toen een revolu-
tionairee situatie ontstond in de Duitse gebieden, bevond dit alles zich 
overigenss nog slechts in een beginfase. 

Naa de onderdrukking van de nationalistische beweging omstreeks 
18200 duurde het ruim een decennium voordat het opnieuw tot mani-
festatiess van nationalisme kwam. Onder invloed van de revolutie-be-
wegingg in Frankrijk in 1830, de Belgische afscheiding van Nederland 
enn de Poolse opstand in datzelfde jaar, ontwikkelde zich in het zuid-
westenn van de Duitse gebieden en in Beieren in korte tijd een liberaal-
nationalistischh georiënteerde oppositiebeweging die onder meer ge-
richtt was op verruiming van de constitutionele rechten die in de 
meestee Zuid-Duitse staten — in tegenstelling tot Pruisen - al beston-
den.. Door het onwrikbare verzet van de dynastieke regimes hiertegen, 
voorall  in Beieren, radicaliseerde de beweging. Bij een deel van de lei-
derss en de aanhang ontstonden republikeinse en radicaal-democrati-
schee ideeën: het principe van volkssoevereiniteit werd geopperd en 
sommigenn meenden zelfs dat alleen revolutie een uitweg zou kunnen 
bieden.. Het merendeel van de beweging was echter gematigder. De 
voornaamstee organisatie was aanvankelijk de Press- und Vaterlandsve-
rein,rein, een vereniging van circa 5.000 burgers, afkomstig uit de Mittel-
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standenstanden het BiUungsbürgertum. Het doel was 'de geestelijke wederge-
boortee van Duitsland', na te streven door het oprichten en uitgeven 
vann liberaal gezinde kranten die dan de publieke opinie konden vor-
menn in overeenstemming met politiek liberale en nationale idealen, 
waarnaa de 'materiële eenwording' van Duitsland in een later stadium 
alss het ware vanzelf zou volgen. Een andere activiteit was de organisatie 
vann een 'nationaal festival' te Hambach in 1832, waar met toespraken 
enn het zingen van patriottische liederen uiting werd gegeven aan de na-
tionalistischee verlangens. Het festival werd bijgewoond door 25.000 
mensenn en joeg het gevestigde gezag zoveel schrik aan dat kort daarop 
dee autoriteiten via repressie van staatswege opnieuw probeerden de na-
tionalee beweging uit te bannen. Dit lukte ten dele maar de beweging 
zettee zich voort in op het eerste gezicht a-politieke vormen, zoals man-
nenzangkorenn en gymnastiekverenigingen, die vooral in de jaren '40 
steedss meer succes boekten: in 1847 waren er 1100 mannenkoren met 
omstreekss 100.000 leden, verspreid over heel Duitsland, en 250 gym-
nastiekverenigingenn met circa 90.000 leden. Men onderhield onder-
lingg contacten en organiseerde feestelijke manifestaties op nationaal 
niveauu die door de opkomst van spoorwegen en stoomschepen door 
belangstellendenn uit alle delen van Duitsland werden bijgewoond.21 

InIn vergelijking met de nationalistische beweging van vóór 1820 was 
dee sociale samenstelling in zoverre veranderd dat de beweging nu over-
wegendd bestond uit volwassen mannen en minder uit jongeren; wel 
warenn ook deze volwassenen in overgrote meerderheid afkomstig uit 
dee burgerlijke middenlagen. Ideologisch was de beweging nog steeds 
primairr cultureel nationalistisch en gematigd politiek liberaal, maar 
eenn zekere politieke radicalisering was onmiskenbaar. 

Dee betrekkelijk stabiele politieke en maatschappelijke verhoudin-
genn binnen de Duitse staten kwamen in 1848 vrij plotseling onder 
hogee druk te staan. Net als elders in Europa was de tweede helft van de 
jarenn '40 een tijd van crisis: misoogsten, strenge winters, cholera en 
sterkk gestegen voedselprijzen hadden het lot van grote delen van de la-
geree strata, vooral in de steden, precair gemaakt. Groepen ambachts-
lieden,, in het bijzonder in de omvangrijke textielnijverheid, kregen als 
gevolgg van industriële concurrentie te maken met dalende prijzen voor 
hunn producten en met stijgende werkloosheid. In 1847 waren al oproe-
renn uitgebroken die door legeronderdelen scherp onderdrukt waren 
zonderr dat steunmaatregelen waren genomen. Antagonisme ten op-
zichtee van de staatsoverheden bestond niet alleen onder de lagere strata 
enn delen van de Mittelstand, maar ook onder de hogere liberaal ge-
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oriënteerdee burgerij. Velen stonden kritisch tegenover de reactionaire 
aardd van de dynastieke regimes. In Pruisen was in 1840 een nieuwe ko-
ningg aangetreden, die aanvankelijk liberaal gezind leek en hoge ver-
wachtingenn had gewekt - er was zelfs sprake van de invoering van een 
constitutiee - maar die zich na enkele jaren deed kennen als autocra-
tischh heerser in de traditie van zijn voorvaderen. 

Toenn onder deze omstandigheden, begin 1848, nieuws over de aan-
vankelijkk succesvolle revolutionaire bewegingen in Parijs en Wenen 
bekendd werd, leidde dat tot volks vergaderingen, demonstraties en pe-
tities.. De bewegingen begonnen in het zuiden en westen van de Duitse 
gebiedenn en vele Duitse vorsten gingen onder deze druk over tot de 
aanstellingg van liberaal gezinden als minister. Die zetten zich in voor 
politiekee hervormingen: het opstellen van ontwerp-constituties, de 
verruimingg van burgerrechten, de invoering van voorlopige parlemen-
tenn op basis van beperkt censuskiesrecht dan wel uitbreiding van be-
voegdhedenn van reeds bestaande semi-parlementaire organen. Na 
bloedigee straatgevechten in Berlijn gebeurde dit ook in Pruisen: de ko-
ningg trok zijn troepen terug uit de stad, benoemde enkele Rijnlandse 
liberalenn als minister en zegde bovendien in vage bewoordingen een 
grondwett toe. Vanaf het eerste begin speelden naast liberaal-democra-
tischee motieven in de hervormingsbeweging ook Duits-nationale mo-
tievenn een hoofdrol: in Frankfurt kwamen afgevaardigden van alle 
Duitsee staten bijeen om instituties voor een toekomstige Duits-natio-
nalee staat te ontwerpen. 

Vann alle voorgenomen hervormingen en van de politieke eenwor-
dingg kwam uiteindelijk echter vrijwel niets terecht. De nationale en li-
beralee revolutie mislukte. De burgerlijke hervormers bleken onderling 
sterkk verdeeld: er waren republikeinen en monarchisten, radicalen en 
gematigden,, nationalisten en federalisten, voorstanders van een Kkin-
deutschedeutsche eenwording (zonder Oostenrijk) en van een Grossdeutsche 
(mett Oostenrijk), en elke afzonderlijke Duitse staat kende ook weer 
eigenn specifieke problemen. Het bleek moeilijk deze verschillen te 
overbruggenn en de verdeeldheid belemmerde slagvaardig optreden, 
terwijll  de opgaven waarvoor de hervormers zich gesteld zagen zwaar 
enn moeilijk waren. Bovendien verloren de liberale leiders hun greep op 
dee doorgaande opstandige bewegingen onder de lagere strata voor wie 
'werkk en brood' vooreerst belangrijker waren dan liberale principes en 
staatsrechtelijkee hervormingen. Al spoedig namen zij hun toevlucht 
tott repressieve middelen om orde en rust te handhaven. Misschien had 
dee hele beweging deze interne zwakten nog te boven kunnen komen, 
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waree het niet dat zij hernieuwd op sterke tegenstand stuitte. De Pruisi-
schee koning besloot na zijn aanvankelijk toegeven namelijk een po-
gingg te doen de oude dynastieke orde te herstellen. Van doorslaggeven-
dee betekenis daarbij was dat het leger met zijn adellijke officieren en 
boerensoldatenn trouw de koning volgde, net als de Pruisische civiele 
bureaucratie.222 Weliswaar slaagde het Frankfurter parlement er in het 
voorjaarr van 1849 alsnog in een ontwerp-constitutie op te stellen voor 
eenn verenigd Duitsland onder leiding van Pruisen, maar de Pruisische 
vorstt weigerde vol minachting de hem aangeboden keizerskroon, het 
parlementt werd door militair ingrijpen ontbonden en opstanden 
tegenn de herinvoering van de oude orde werden door Pruisische troe-
penn hard neergeslagen. In 1850 brak in Pruisen opnieuw een periode 
vann reactie en repressie aan. 

Dee revolutiejaren hadden een tweede golf van massaal nationalisme te 
zienn gegeven. Ideologisch was dit nationalisme binnen de hervor-
mingsbewegingg overwegend gelieerd met politiek liberale idealen, ge-
richtt op constitutionele Duitse eenwording, vestiging van burgerrech-
tenn en parlementarisering. Leiders en aanhangers van de beweging 
warenn voornamelijk afkomstig uit de burgerlijke middenlagen al was 
err binnen de gevestigde Mittelstand, met name onder de handwerk-
meesters,, ook een vrij sterke anti-liberale stemming.13 Was de revolutie 
gelukt,, dan had 1848 het begin kunnen worden van een waarschijnlijk 
federatievee Duits-nationale staatseenheid, met een tamelijk gematigd 
nationalismee en liberaal-democratische instituties. Daarmee was wel-
lichtt een ontwikkeling in de richting van volledige parlementaire de-
mocratiee mogelijk geworden, analoog aan bijvoorbeeld de Engelse of 
dee Nederlandse politiek-institutionele ontwikkeling. Het mislukken 
vann de revolutie en vooral de daaropvolgende reactie van de gevestigde 
machtenn sloten een dergelijke ontwikkeling echter uit. Een Duitse 
staatseenheidd kwam vooreerst niet tot stand en Duitsland werd meer 
nogg dan voorheen een 'verspatete Nation'. Politiek liberalisme en 
Duitss nationalisme groeiden in de periode van 1850 tot 1880 steeds 
verderr uiteen, waardoor het Duitse nationalisme zijn overwegend bur-
gerlijj  k-emancipatorisch karakter verloor. Door verbreiding van natio-
naall  besef over de adel enerzijds en over de lagere strata anderzijds 
kreegg het zowel meer aristocratische als meer volkse trekken. 

Dee uitslag van de politieke krachtmetingen van 1848-18 50 was van 
beslissendee betekenis voor de hele verdere ontwikkeling tot 1918 en 
werktee ook daarna nog door. Ten eerste was de politieke machtspositie 
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vann de vorst en de adel in het dominante Pruisen - en daarmee ook el-
derss in Duitsland - veel sterker gebleken dan die van de hervormings-
gezindee burgerij. Waar in het westen van Europa de machtsbalans tus-
senn adel en burgerij in de tweede helft van de 19e eeuw definitief 
doorsloegg ten gunste van de burgerij, bleef in Duitsland de adel domi-
nant.. Geconfronteerd met toegenomen polarisatie tussen heersers en 
geregeerdenn en met dreigend machtsverlies hielden vorst en adel, en 
daarmeee ook het leger en de bureaucratie, overwegend vast aan de po-
litiekee denkbeelden en verhoudingen van de dynastieke staat en de 
standensamenleving.. Zij waren in meerderheid niet bereid macht te 
delenn en erkenden de legitimiteit van nieuwe politieke instituties niet, 
ookk niet als ze zelf meegewerkt hadden aan de instelling ervan, zoals 
aann de eerste Pruisische grondwet van 1850 en aan de instituties van 
hett Rijk van 1871, zoals de Rijksdag. Als machtigste politieke elite ble-
venn zij gekant tegen meer democratische invloed van de bevolking op 
staatszakenn en dus tegen politiek liberalisme en tegen het latere demo-
cratischh socialisme. Omdat zij een hoofdrol speelden bij de vorming 
vann het Tweede Rijk en van 1871 tot 1918 politiek bleven domineren, 
werdd hun standsethos van eer en grootheid, van autoritarisme en mili -
tarisme,, van onverhulde arrogantie en botte flinkheid {Schneidigkeit) 
eenn sterk bestanddeel in het Duitse nationale zelfbewustzijn en in het 
Duitsee nationalisme. Het Herrenethos van deze in wezen pre-indus-
triëlee krijgerselite werd een centraal modellerend element in de natio-
nalee politieke cultuur van het industrialiserende Duitsland. 

Tenn tweede bleef de formele machtspositie van de Pruisische ko-
ning,, na 1871 ook keizer van Duitsland, bijzonder sterk. Onder de 
Pruisischee grondwet van 1850 en de Duitse van 1867/1871 kreeg hij de 
gehelee uitvoerende macht toegewezen, het alleenrecht over de buiten-
landsee politiek, een absoluut vetorecht over alle wetgeving en uitge-
breidee rechten om desgewenst alle burgerlijke vrijheden op te schor-
ten.. Ook werd het leger niet aan de grondwet gebonden - het werd 
eenn staat binnen de staat en bleef dat de facto tot 1945 - maar slechts 
aann de keizer persoonlijk, en deze behield alle benoemingen van offi-
cieren,, van civiele ambtenaren en ministers als persoonlijk privilege. 
Tegenn deze machtsconcentratie konden het via het drieklassenkies-
rechtt gekozen Pruisische parlement, en na 1871 de nationale Rijksdag, 
geenn adequaat tegenspel bieden. Binnen de semi-dynastieke staats-
structuurr van het Rijk bleven de Duitse parlementen en de Rijksdag 
betrekkelijkk machteloze praatcolleges, niet in staat de regeringen wer-
kelijkk te controleren, onmachtig om een regering weg te zenden, en 
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mett slechts marginale invloed op militaire zaken en op de buitenland-
see politiek. De slecht functionerende democratische instituties deden 
hethet aanzien daarvan in de ogen van grote delen van de bevolking geen 
goedd en de politieke partijen, die in de jaren '60 van de 19e eeuw ont-
stonden,, werden geen effectief bemiddelende organisaties tussen de 
staatt en groepen uit de bevolking. 

Voorr de burgerij was, ten derde, de afloop van de revolutie een diepe 
teleurstellingg geweest, althans voorzover zij politiek liberaal en enigs-
zinss democratisch georiënteerd was. Veel burgers en leden van de Mit-
telstandtelstandhaddenhadden zich echter ook ernstig bedreigd gevoeld door de op-
standigee bewegingen onder de lagere strata en dat had onder meer tot 
gevolgg dat onder grote delen van de Duitse middenlagen een diep en 
blijvendd wantrouwen ontstond ten aanzien van politieke bewegingen 
onderr die strata. Voor handhaving van rust en orde en ter bescherming 
vann bezittingen en belangen richtte de burgerij zich op de gevestigde 
machtenn -vorsten en adel - binnen de staten. Politiek liberale idealen 
raaktenn voor velen meer en meer op de achtergrond, economisch libe-
ralismee bleef echter wel bestaan, alsook het verlangen naar Duits-na-
tionalee eenheid. 

Aann het einde van de jaren '50 en het begin van de jaren '60, toen het 
reactionairee klimaat in Pruisen enigszins was afgenomen, traden geor-
ganiseerdee uitingen van dat nationale verlangen opnieuw naar voren. 
InIn burgerlijke kringen werd de voornaamste landelijke organisatie de 
DeutscherDeutscher National-verein, met omstreeks 25.000 leden. Onder in-
vloedd van het succes van de Italiaanse eenwording had deze vereniging 
tenn doel opnieuw propaganda te maken voor de Duitse eenwording en 
voorzichtigg druk uit te oefenen op de Duitse regeringen om terzake 
initiatievenn te nemen. Een leidende rol was toebedacht aan Pruisen -
onderr uitschakeling van de Grossdeutsche optie - de Pruisische koning 
moestt dan keizer van het nieuwe Duitsland worden. Een deel van deze 
bewegingg was zeker nog politiek liberaal maar de meerderheid werd 
overtuigdd aanhanger van het zogeheten nationaal-liberalisme. De in 
18666 opgerichte Nationalliberale Partei stelde zich tevreden met de 
economischee speelruimte die de burgerij had, streed niet langer meer 
voorr meer burgerrechten en versterking van de positie van de parle-
menten,, vereerde de koning-keizer en diens premier Bismarck, en 
werdd na 1871 een steunpilaar voor het regime. In de jaren '60 werd een 
mogelijkee politieke en organisatorische band met de beginnende 
Duitsee arbeidersbeweging zorgvuldig uit de weg gegaan. Deze hele 
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ontwikkelingg is wel aangeduid als het einde van het Duitse liberalisme. . 
Doorr 'eenheid' boven 'recht en vrijheid' te stellen, 'nationalisme' 
bovenn 'liberalisme' en de gevestigde machten binnen de semi-dynas-
tiekee staatsstructuur te accepteren, kreeg het nationalisme onder de 
meerderheidd van de Duitse burgerij een anti-liberale inslag.24 Een deel 
vann de nationale beweging van de jaren '60 bleef overigens aanvanke-
lij kk meer republikeins en democratisch, en vaak ook meer anti-Prui-
sischh en pro-Oostenrijks georiënteerd. In de landelijke organisaties van 
turnverenigingen,, zangkoren en schuttersverenigingen, die in de jaren 
'600 opnieuw opleefden en nog enkele grote festivals belegden, bleven 
dee meer radicale ideeën uit 1848 voortleven, waarschijnlijk mede 
omdatt veel van de leden van deze verenigingen afkomstig waren uit de 
kleineree burgerij en uit de lagere strata, vooral ambachtsgezellen. Hun 
politiekee invloed was evenwel niet groot, en hun ideaal, waarin de cul-
turelee natie, opgevat als alle Duitssprekenden, zou samenvallen met 
eenn toekomstige Duits-nationale staat, werd niet gerealiseerd. 

Dee daadwerkelijke eenwording werd tussen 1863 en 1871 door de Prui-
sischee politieke en militaire elite onder leiding van Bismarck doorge-
zet.. In 1863 werd eerst militaire steun verleend aan de Russische onder-
drukkingg van de Poolse nationale beweging. In 1864 werd samen met 
Oostenrijkk een oorlog tegen Denemarken ingezet ter verwerving van 
Sleeswijkk en Holstein, vervolgens werd over dezelfde kwestie maar nu 
tegenn Oostenrijk oorlog gevoerd. Dat leverde Pruisen niet alleen beide 
gebiedenn op, maar ook de suprematie over Oostenrijk en de annexatie 
vann Hannover, Nassau, Kurhesse en Frankfurt, die zich aan de Oos-
tenrijksee kant geschaard hadden. Daarmee omvatte Pruisen drievijfde 
vann het Duitse territorium en een ongeveer evengroot deel van de 
Duitsee bevolking. Ten slotte werden de staten in het zuiden - Beieren, 
Württembergg en Baden - door een combinatie van diplomatie, ver-
dragenn en een oorlog tegen Frankrijk in 1870-1871, die ook nog tot de 
annexatiee van Elzas-Lotharingen leidde, aan Pruisen gebonden en 
werdd in Versailles het Duitse keizerrijk uitgeroepen. 

Hoewell  het Rijk dus tot op grote hoogte het resultaat was van Prui-
sischh expansionisme en imperialisme, bracht deze serie van ver-
bluffendd succesvolle politiek-militaire acties het dynastieke regime, het 
legerr en Bismarck persoonlijk, een massale populariteit en bewonde-
ringg in Duitsland. Eindelijk was het voornaamste nationalistische ide-
aall  gerealiseerd: 'Duitsland' was een politieke eenheid geworden en 
eenn Machtstaat binnen Europa. Deze ontwikkeling gaf een sterke im-
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pulss aan het Duitse collectieve zelfbewustzijn, zowel onder de adel als 
dee hogere burgerij, zowel onder de MittelstandAs de lagere strata. Dat 
hethet nieuwe Duitsland Oostenrijk uitsloot en Van bovenaf' tot stand 
wass gebracht door oorlogvoering en verovering onder leiding van een 
pre-industriële,, adellijke elite, en zonder politieke participatie van de 
meerderheidd van de bevolking, werd door sommigen wel beseft en be-
treurd,, maar speelde in de golf van nationale euforie nauwelijks een 
dempendee rol. 

4.. DUITS NATIONALISM E TUSSEN 187I EN 1945 

Hoewell  het Tweede Rijk een bondsstaat werd - met een zwaar over-
wichtt van Pruisen - en geen nationale eenheidsstaat, hadden de pro-
cessenn van staatsvorming en economische ontwikkeling in het laatste 
kwartt van de eeuw de Duitse natievorming zover voortgestuwd dat 
voorr brede lagen van de bevolking 'de Duitse natie' meer en meer een 
realiteitt was geworden. De vorming van het Rijk had van Duitsland de 
grootstee staat in Midden- en West-Europa gemaakt en in de jaren '70 
werdd door middel van wetgeving en bureaucratie die staat, vooral in 
bestuurlijkk en financieel-economisch opzicht, verder intern gestalte 
gegeven.. In deze periode werd de Duitse samenleving ook gekenmerkt 
doorr een sterke demografische groei, snelle en omvangrijke urbanise-
ringg en doorzettende economische ontwikkeling en industrialisatie. 
Rondd 1870 was Duitsland al verder geïndustrialiseerd dan Frankrijk en 
omstreekss 1900 was het op gelijk niveau met Engeland gekomen.25 De 
industrialisatiee ging gepaard met een enorme groei in de infrastructuur 
voorr transport en communicatie, met een bloeiende ontwikkeling van 
wetenschapp en techniek en met een sterk toenemend belang van het 
onderwijs.. In de laatste drie decennia van de 19e eeuw namen, kortom, 
dee tekenen van Duitse modernisering, macht en welstand reusachtig 
toe.. Het kon niet anders of deze hele ontwikkeling verschafte aan 
velenn nationaal vooruitgangsgeloof en zelfvertrouwen, trots en opti-
misme.. De toenemende integratie op het niveau van Duitsland als ge-
heell  - politiek, economisch en cultureel - schiep de vereiste condities 
voorr een duurzaam en wijd verbreid Duits nationalisme. In tegenstel-
lingg tot de situatie aan het begin van de eeuw tekende zich nu duidelijk 
eenn Duits-nationale wij-groep af, waaraan ieder min of meer gebon-
denn was, uiteraard naast andere loyaliteiten. Er was nu een gestandaar-
diseerdee en standaardiserende Duits-nationale cultuur en manifesta-
tiess van Duits-nationale gevoelens en van nationalistische ideologie 
warenn geen uitzondering meer, maar regel geworden. Nationaal besef 
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enn nationalisme waren niet langer meer overwegend voorbehouden 
aann de burgerlijke standen, zoals in het begin van de eeuw, maar waren 
organisatorischh verankerde massa-verschijnselen geworden die in alle 
standenn en klassen voorkwamen/6 

Tochh betekende dit alles niet dat de Duitse samenleving nu een 
hechtee eenheid vormde en evenmin dat het Rijk erg stabiel was. Bis-
marck'ss staat was een hybride mengsel van dynastieke en parlementai-
ree elementen, met een overwicht van de eerste, en handhaving van dat 
overwichtt vereiste van de centrale regering een voortdurend gevecht 
tegenn mogelijke uitbreiding van de parlementaire macht. Bismarck's 
tactiekk was daarbij om steeds opnieuw binnenlandse en buitenlandse 
vijandenn aan te wijzen en met de strijd daartegen steun voor het Rijk 
tee scheppen. De kanselier zelfwas geen nationalist - veeleer een Prui-
sischh aristocraat - maar zag in het nationalisme de voornaamste ideo-
logischee kracht die de semi-dynastieke staat en de moderniserende, in-
dustriëlee klassensamenleving bij elkaar kon houden. Na 1871 werden 
tweee grote groepen van de Duitse bevolking slachtoffer van deze poli-
tiek.. Eerst werden de Duitse katholieken, circa eenderde van de bevol-
king,, met steun van de nationaal-liberalen bestempeld tot Reichsfeinde, 
diee zouden heulen met Rome en van wie de nationale loyaliteit kwesti-
euss zou zijn. Tijdens de Kulturkampf werd door de staatsoverheid 
tegenn hen een harde repressieve campagne gevoerd.27 Vervolgens wer-
denn de sociaal-democraten van de SPD, en daarmee ook dat deel van 
dee nieuwe arbeidersklasse dat socialistisch georiënteerd raakte, als 
ReichsfeindeReichsfeinde het slachtoffer van repressie en vervolging, die gelegali-
seerdd werd met de anti-socialistische wetgeving van 1878 tot 1890. Het 
'officiële'' nationalisme van de staatsoverheid kreeg hierdoor een anti-
katholiekee en protestantse inslag en, in veel sterkere mate, een anti-so-
cialistischh karakter. 

Hoewell  de georganiseerde strijd tegen de katholieken aan het einde 
vann de jaren '70 eindigde, de katholieke Zentrum-pa.rti] daarna het re-
gimee doorgaans steunde, en de bestrijding van de socialisten na 1890 
verflauwde,, was een belangrijk effect van de campagnes dat onder 
beidee bevolkingsgroepen sterke ambivalenties waren ontstaan ten op-
zichtee van de Duitse staat en de Duitse natie en dat beide in eigen sub-
culturenn betrekkelijk geïsoleerd raakten. Binnen het Rijk bleven zij 
buitenstaanders.. In 1912 vormden de katholieken en de sociaal-demo-
cratenn de twee grootste fracties in de Rijksdag, maar door de aard van 
dee staatsstructuur bleef hun politieke macht en invloed gering, in het 
bijzonderr wat betreft militaire zaken en buitenlandse politiek. 
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Hett Rijk werd politiek vooral gesteund door de adel en de hogere 
burgerij,, door grote delen van de Mittelstand, de boeren en het meren-
deell  van de sterk in omvang groeiende nieuwe middenlagen. Aan het 
eindee van de jaren '70 kwam tussen de grootgrondbezittende adel en 
dee ondernemende industriële burgerij een duurzame politiek-econo-
mischee coalitie tot stand - 'het huwelijk tussen ijzer en rogge' - beze-
geldd door een wending van economisch liberalisme naar nationaal 
economischh protectionisme. Deze coalitie blokkeerde binnen de con-
textt van de semi-dynastieke staat tot 1914 elke verdere politiek-institu-
tionelee ontwikkeling in meer democratische richting. Was eerder al 
eenn tegenstelling ontstaan tussen politiek liberale idealen en Duits na-
tionalisme,, nu werd ook economisch liberalisme onverenigbaar geacht 
mett de Duitse nationale belangen zoals deze door de staatsoverheid en 
dee voornaamste elites werden gedefinieerd. 

Hett beeld van de Duitse natie, van het 'Duits zijn', dat zij uitdroe-
genn was uitgesproken autoritair en hiërarchisch, met een nadruk op 
plichtt en ijver, trouw en eer, gehoorzaamheid en Luthers protestants 
christendom.. Het individuele bestaan moest in dienstbare onderschik-
kingg gewijd worden aan het nationale collectief. Deze deugden wer-
denn in toenemende mate gepresenteerd als de kern van de Duitse Kul-
tur,tur, als kenmerkend voor de Duitse 'volksaard', als typerend voor de 
Duitsee beschaving. God, de keizer, het gezag, het vaderland, het leger 
enn de familie waren vaste thema's in de nu veelvuldig gebezigde natio-
nalistischee retoriek. Deze variant van Duits-nationalistische ideologie, 
dee 'officiële' versie van staatsoverheid en establishment, was voorna-
melijkk gericht op handhaving van de politieke en sociale status quo en 
medee daarom anti-liberaal, anti-socialistisch en anti-democratisch. 
Bedoeldd als Ersatzreligion, als ideologische panacee die alle tegenstel-
lingenn en verdeeldheid binnen staat en samenleving moest overbrug-
gen,, werd dit nationalisme door de staat voorgeschreven als een vast 
onderdeell  van al het onderwijs. Kritiekloze verheerlijking van het 
Duitsee verleden en het Duitse heden en het scheppen van verwachtin-
genn over een grootse Duitse toekomst was de meerderheid van klein-
burgerlijkee onderwijzers en leraren wel toevertrouwd, juist onder hen 
leefdenn al langer sterke nationalistische sentimenten.18 

Watt ook een belangrijke rol speelde bij deze ontwikkeling van het 
nationalismee ten tijde van het Tweede Rijk, was wat wel 'de feodaiise-
ringg van de Duitse burgerij' is genoemd. Met deze wat ongelukkige 
termm wordt gedoeld op een proces waarbij burgerlijke groepen in 
Duitslandd zich in toenemende mate identificeerden met de Duitse 
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adell  en de daarbinnen levende opvattingen en gedragscodes ten dele 
overnamen.. Zulks in tegenstelling tot 'de verburgerlijking van de adel' 
-- het proces in omgekeerde richting- die in West-Europa aanwijsbaar 
was.. Deze partiële conformering van de Duitse burgerij aan de adel -
uitvloeisell  van de al lang bestaande dominantie van de adel die binnen 
hett Rijk werd gecontinueerd - impliceerde onder meer een zeker anti-
intellectualisme,, bewondering voor autoritair ('flink' of schneidig) ge-
drag,, voor militaire deugden, en standsarrogantie. Dit ging ten koste 
vann oudere burgerlijke idealen van meer liberale aard en van humanis-
tischee Bildung.19 

Behalvee in het onderwijs, waarin doelbewust gestreefd werd naar 
'nationalisering'' van de kinderen tot nationaal denkende volwassenen, 
werdenn ook in openbare gebouwen, gedenktekens en standbeelden, in 
openingsceremonieënn en grootscheepse, nu mede door de overheden 
georganiseerde,, nationale festivals, Duits-nationale symbolen uitge-
dragenn en Duits-nationalistische ideeën van 'bovenaf' bevorderd. Na-
tionalee feestdagen - de verjaardag van de keizer en Sedantag{i septem-
ber)) - werden met grootse rituelen gevierd: klokgebeier, militaire 
paradess en optochten, feestelijke bijeenkomsten met toespraken door 
notabelen,, bier, worst, en samenzang van nationale liederen.30 Dat het 
Rijkk mede het product was van een oorlog tegen de Franse Erbfeind 
werdd zo niet vergeten, en Bismarck aarzelde ook niet van tijd tot tijd 
paniekk te scheppen over opnieuw naderende oorlog, bij voorkeur vlak 
voorr Rijksdagverkiezingen, of tegenover de afgevaardigden te dreigen 
mett een staatsgreep. 

Doorr de aandacht te vestigen op dreigende gevaren vanuit het bui-
tenlandd - die in werkelijkheid voornamelijk bestonden in de geest van 
dee leiders van het regime — al dan niet verbonden met binnenlandse 
'rijksvijanden',, werd ook getracht naar binnen toe Duitse eenheid te 
bevorderenn en identificatie tussen het dynastieke regime en de natie te-
weegg te brengen. Bovendien leidde het de aandacht af van belangrijke 
binnenlandsee problemen zoals de sociale kwestie en het voortdurende 
gebrekk aan democratie. De annexatie van Elzas-Lotharingen was al een 
uitingg van imperialisme geweest en in de jaren '80 werd een vooral 
tegenn Engeland en Frankrijk gericht imperialisme officieel Rijkspoli-
tiek.""  Daarmee groeiden ook opvattingen over een Duitse bescha-
vingsmissiee in de wereld, over het belang van een Duitse Weltpolitik, en 
werdd het streven naar Weltmachteen belangrijk doel binnen de natio-
nalistischee ideologie en beweging. Uitbreiding van de militaire sterkte, 
onderr andere door de opbouw van een omvangrijke marine, was hier 
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rechtstreekss mee verbonden. Binnen brede lagen van de Duitse bevol-
kingg werd het imperialisme populair en in de jaren '90 werden vele na-
tionalistischee verenigingen en genootschappen opgericht, met pan-
Germaansee doelstellingen, ter bevordering van het imperialisme, voor 
dee vloot en voor het leger. Vooraanstaande leden van de adel en de ho-
geree burgerij speelden hierbij een belangrijke rol en vele academici en 
studentenn aan de universiteiten raakten extreem nationalistisch geo-
riënteerd.. Deze ontwikkeling ging ook gepaard met vérgaande verket-
teringg van vormen van 'internationalisme' en 'kosmopolitisme', vooral 
gerichtt tegen het socialisme en liberalisme en gecombineerd met hefti-
gee uitingen van anti-semitisme.'2 Ook de binnenlandse minderheden 
voorr wie Duits niet de eerste taal was — omstreeks 10% van de bevol-
king,, meest Pools-, Deens- en Franstaligen - kregen te maken met een 
repressievee staatspolitiek. Het illustreert hoe het proces van natievor-
mingg in Duitsland in deze periode naast 'interne' integratie ook scher-
pee 'externe' uitsluiting en afgrenzing impliceerde. 

Tegenn deze ontwikkelingen van het nationalisme als ideologie en 
bewegingg in het Tweede Rijk werd wel publiekelijk bezwaar gemaakt 
doorr sommige Duitse intellectuelen, door de kleine groep politici die 
werkelijkk liberaal was gebleven en door sommige sociaal-democrati-
schee leiders, maar hun invloed was te marginaal om een tegenbewe-
gingg op gang te brengen. Daar kwam bij dat in de sociaal-democrati-
schee gelederen zowel een krachtig anti-kapitalisme als een sterk 
anti-überalismee overheersten, die ten dele ook kenmerkend waren 
voorr het toenmalige Duitse nationalisme, en dat onder de arbeiders-
klassee in ruimere zin Duits-nationale sentimenten zeker niet ontbra-
ken.» » 

Hett hiervoor beschreven nationalisme van staat en establishment, dat 
voornamelijkk gericht was op handhaving en versterking van de be-
staandee dynastieke en maatschappelijke orde, sloot ten dele aan op het 
romantischee nationalisme uit het begin van de eeuw, maar dit was nog 
meerr het geval bij de variant van Duits nationalisme, die als völkisch 
bekendd is geworden. Hernieuwd onder woorden gebracht door enkele 
tweederangss academische auteurs, wier werk echter een stijgende pop-
ulariteitt genoot, kregen de völkische ideeën omstreeks 1900 een meer 
massalee verbreiding, vooral onder de oude en nieuwe middenlagen. 
Dee door deze auteurs gepresenteerde visie op het Rijk was ambivalent: 
zee beschouwden de stichting ervan als een eerste stap op weg naar al-
Duitsee eenheid en macht, maar daarna hadden burgerlijk kapitalisme 
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enn materialisme, klassentegenstellingen en socialisme, partijpolitiek, 
verdeeldheidd en 'parlementaire zwendel' greep gekregen op de Duitse 
samenleving.. Het 'gezonde', 'zuivere' en 'reine' voortbestaan van het 
Duitsee Volk en van de Volksgemeinschafi werd ernstig bedreigd door de 
maatschappelijkee modernisering en door binnen- en buitenlandse vij -
anden.. De toekomst werd somber ingezien: voor Duitsland was geen 
toekomstt meer mogelijk van groei en expansie, Duitsland was te laat 
gekomen,, de Kultur zou ten ondergaan aan de Zivilisation die overal 
omm zich heen greep.34 Deze gevoelens van bedreigdheid en naderende 
ondergangg gingen paradoxalerwijze samen met een groot geloof in de 
absolutee superioriteit van Deutschheit, een cultureel-racistische bepa-
lingg van het 'Duits-zijn'. Di t völkische nationalisme impliceerde ver-
werpingg van moderniteit en van alles wat als 'vreemd' werd be-
schouwd,, sentimentele romantisering van het verleden, verheerlijking 
vann het rurale leven en van de natuur, van Duitse helden en soldaten, 
enn was gekoppeld aan een fel anti-semitisme.3S Tegelijkertijd radicaal 
énn reactionair, modern én anti-modern, industrieel én pre-industrieel, 
populistischh én aristocratisch, en door en door racistisch, werd dit ge-
dachtegoedd een centraal bestanddeel van de Duitse nationalistische 
ideologiee in de eerste helft van de 20e eeuw. 

Naa het door keizer Wilhelm II afgedwongen vertrek van Bismarck als 
premierr van Pruisen en kanselier van Duitsland in 1890, namen de ver-
deeldheidd binnen het Rijk en de instabiliteit van de politiek-institutio-
nelee structuur nog toe. De binnenlandse polarisatie tussen de klassen 
enn partijen zette door, en door de onaantastbaarheid van de semi-dy-
nastiekee staatsstructuur konden noodzakelijke hervormingen die de 
verdeeldheidd hadden kunnen matigen, niet gerealiseerd worden. Al bij 
all  werd het regeren op rijksniveau steeds moeilijker en het uitbreken 
vann de Grote Oorlog, begin augustus 1914, werd in Duitsland dan ook 
mett opluchting en massaal nationaal enthousiasme begroet. De keizer 
kendee nu 'in mijn volk geen partijen meer, maar nog uitsluitend Duit-
sers'' en de zogeheten Burgfrieden werd geproclameerd waarbij binnen 
dee burcht van het omsingelde Duitsland alle rijen gesloten werden ter 
verdedigingg van het vaderland. Nationale eenheid leek elke verdeeld-
heidd te overheersen en de coalitie met Oostenrijk in een Grossdeutsche 
KampfgemeinschaftKampfgemeinschaft werd ervaren als herstel van de eenheid van de 
Duitsee natie na de pijnlijk e breuk van 1866/1871. De Franse ideeën van 
'vrijheid,, gelijkheid en broederschap' waren nu door 'de Duitse ideeën 
vann 1914: plicht, orde en gerechtigheid' overwonnen.36 Deze 'ideeën 
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vann 1914', die vooral werden uitgedragen door het regime en door 
Duitsee universiteitsgeleerden, circuleerden al spoedig door heel Duits-
landd als eenheidsscheppende politieke mythe. 

Eénn en ander sloeg des te meer aan omdat vrijwel allen, van de 
hoogstee politieke en militaire leiders tot en met de massa van de bevol-
king,, dachten dat de oorlog van korte duur zou zijn en ongetwijfeld 
zouu resulteren in een klinkende Duitse overwinning. Het eerste bleek 
all  snel onjuist te zijn, maar in het laatste werd tot vlak voor het bittere 
einde,, vier jaar later, nog in hoge mate geloofd en gedurende de hele 
oorlogg hielden de politiek-militair verantwoordelijken er hoogst onre-
alistischee denkbeelden op na over de Duitse militaire macht en de te 
bereikenn oorlogsdoelen.37 De catastrofe die zich van 1914 tot 1918 ont-
wikkelde,, was enerzijds te groot om te kunnen verdragen: 1,8 miljoen 
Duitserss sneuvelden, ruim 4 miljoen raakten gewond, van wie een 
miljoenn oorlogsinvalide werd, en vanaf 1916 ontstonden binnenslands 
nijpendee problemen. Aan de andere kant drong de catastrofe niet vol-
ledigg door: tot het einde toe bleven Duitse troepen buiten Duitsland 
vechtenn en bereikte de oorlog het eigen territorium niet op grote 
schaal.. Jarenlang werden Rijksdag en bevolking doelbewust en syste-
matischh misleid over de militaire ontwikkeling en lieten ze zich mislei-
den,, en toen de ineenstorting en het einde van het keizerrijk zich plot-
selingg aandienden, slaagde de politiek-militair verantwoordelijke 
legerleidingg erin de schuld van het verlies via de 'dolkstootlegende' 
doorr te schuiven naar de civiele politici - katholieken, sociaal-demo-
cratenn en een enkele liberaal - die eindelijk probeerden orde op zaken 
tee stellen en de strijd te beëindigen. 

Naa twee jaar oorlog, grote verliezen op het slagveld en groeiende 
grondstoffen-- en voedselproblemen binnenslands - de sterfte door 
voedselgebrekk in 1916/1918 in Duitsland is geschat op 750.000 mensen 
-- gaf 1916 de eerste tekenen te zien van het einde van de nationale poli-
tiekee eenheid die in 1914 nog zo duidelijk bestaan had. In 1917 trad 
hernieuwdd interne maatschappelijke polarisatie op de voorgrond: een 
meerderheidd in de Rijksdag sprak zich voor vrede uit en daartegenover 
ontstondd de Vaterlandspartei waarin allerlei nationalistische groepen 
enn organisaties zich aaneensloten. Deze partij, die op haar hoogtepunt 
anderhalff  miljoen leden telde en daarmee groter was dan de sociaal-de-
mocratischee SPD, drong met alle mogelijke middelen aan op voortzet-
tingg van de oorlog tot de Endsieg behaald was. Zij wenste omvangrijke 
annexatiess in België, Frankrijk en Rusland, en wilde voor het Rijk als 
geheell  het weinig democratische Pruisische drieklassenkiesrecht invoe-
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ren.. Daarmee was de partij niet alleen extreem nationalistisch maar 
ookk reactionair. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum splitste 
zichh eerst de USPD af van de SPD, kwam het vervolgens tot de vor-
mingg van de links-radicale en revolutionaire Spartakusbond, en ten-
slottee tot de oprichting van de Duitse communistische partij. De wor-
telss van de polarisatie tussen 'links' en 'rechts' binnen de Duitse natie 
lagenn ver voor de Eerste Wereldoorlog, maar het verloop van de oorlog 
zelff  verschafte aan de polarisatie een radicaal en extremistisch karakter 
waartegenn de Republiek van Weimar, uitgeroepen in november 1918, 
opp den duur niet bestand bleek te zijn.38 

Hett ontstaan van de Republiek, die aan de Duitse staat voor het eerst 
eenn meer democratische politiek-institutionele structuur verschafte, 
viell  samen met het verlies van de oorlog, het einde van het keizerrijk 
enn de door zeer velen als nationale vernedering ervaren 'vrede' van Ver-
sailles.. Als gevolg van de oorlog en de revolutionaire bewegingen van 
1918/19199 werd de centrale politieke beheersing van het geweldsmono-
poliee ernstig verzwakt: de bewegingen van links radicaliseerden en 
werdenn in bloedig geweld gesmoord, het sterk verkleinde leger claimde 
neutraliteitt in de binnenlandse politiek, maar verleende in werkelijk-
heidd steun aan de vooral in het oosten tot eind 1919 doorvechtende 
'vrijcorpsen'' van formeel gedemobiliseerde officieren en soldaten en 
aann andere extreem-rechtse krachten, en politieke moorden werden 
gangbaar:: tussen eind 1918 en begin 1922 werden er niet minder dan 
3766 gepleegd. In deze jaren werd politiek geweld een integraal be-
standdeell  van het politieke leven in Duitsland.39 In juni 1920, bij de 
eerstee verkiezingen voor de nieuwe Rijksdag, behaalden extreem-links 
enn conservatief- en extreem-rechts samen al ruim 50% van de stem-
men.40 0 

Dee omstandigheden waaronder de politieke democratie in Duits-
landd tot stand kwam, plaatste deze democratie vrijwel lijnrecht tegen-
overr het Duitse nationalisme als sentiment, ideologie en beweging dat, 
zoalss betoogd, al eerder een sterk anti-democratische inslag kende. De 
voormaligee buitenstaanders van het Wilhelminische tijdperk, die geï-
dentificeerdd werden met die democratie, konden in de ogen van zeer 
grotee groepen nationalistisch georiënteerde Duitsers de problemen 
vann na 1918 niet legitiem en geloofwaardig oplossen, al waren de con-
ditiess halverwege de jaren '20 tijdelijk gestabiliseerd. In hun ogen was 
dee Duitse natie niet alleen diepgaand vernederd door de buitenlandse 
vijanden,, maar ook Verraden' en 'uitverkocht' door de nieuwe binnen-
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landsee machthebbers. Bij de 'vrede' van Versailles had de tegenpartij 
uitt de oorlog, vooral onder Franse invloed, inderdaad zo zwaar wraak 
genomenn dat de kansen op ontwikkeling van een meer democratisch 
Duitslandd wel zeer klein waren geworden.41 Door de collectieve natio-
nalee vernedering en de last en de duur van alle verplichtingen die uit 
hethet vredesverdrag voortvloeiden, werden de kansen op een revanchisti-
schee en nationalistische reactie daarentegen zeer groot. Dit temeer 
omdatt het Duitse vooroorlogse nationalisme al veel elementen bevatte 
diee zo'n reactie bevorderden en de nationalistische bewegingen van na 
19200 direct aansloten op de beide stromingen van het conservatieve en 
hethet völkische nationalisme van voor 1914. 

Tenn tijde van de Weimarrepubliek was de balans tussen het conserva-
tievee en het radicale nationalisme aanvankelijk in het voordeel van het 
conservatievee nationalisme, institutioneel onder meer verankerd in de 
DeutschnationaleDeutschnationale Volkspartei en in grote delen van het leger, de civiele 
bureaucratiee en het justitiële apparaat. Bij de Rijksdagverkiezingen van 
19244 behaalde de DNVP ruim 20% van de stemmen en werd de op 
éénn na sterkste fractie in de Rijksdag. In de jaren daarna sloeg de balans 
langzaamm door ten voordele van het extreme nationalisme, uiteindelijk 
voorall  belichaamd in de nationaal-socialistische beweging. 

Watt ideeën betreft was Adolf Hitler geen origineel man en het na-
tionaal-socialismee geen originele beweging. De voornaamste elemen-
tenn van de nationaal-socialistische ideologie bestonden al voor 1914, 
maarr de verloren oorlog en de nieuwe omstandigheden van na 1918 be-
vorderdenn een toenemende populariteit van dat gedachtegoed. Aan de 
enee kant berustte de nationaal-socialistische machtsvorming op een 
hardd werkend partijapparaat, op het systematisch gebruik van politiek 
geweld,, op de groeiende persoonlijke populariteit van Hitler en op 
stembussuccessenn na 1928. Begonnen met 6,5% van de stemmen bij de 
Rijksdagverkiezingenn van mei 1924 was de kiezersaanhang van de par-
tijj  daarna teruggelopen tot minder dan 3% bij de verkiezingen van 
19288 om vervolgens te stijgen tot 18,3% in 1930 en 37,3% in juli 1932 -
hethet hoogste resultaat onder 'vrije' omstandigheden. In november 1932 
vondd een bescheiden terugval plaats naar 33,1% en bij de verkiezingen 
vann maart 1933, minder dan twee maanden na de machtsovername, 
werdd 43,9% behaald, maar toen was er al geen sprake meer van vrije 
verkiezingen.411 Aan de andere kant was de nationaal-socialistische 
machtsvormingg mogelijk geworden door een gebrek aan effectieve op-
positiee en het verval van de politiek-institutionele structuur van de 
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Weimarrepubliek.. De machtsovername van begin 1933 was zeker niet 
onvermijdelijkk en werd slechts mogelijk door medewerking van de ge-
vestigdee conservatief-nationalistische elites in politiek, leger en bu-
reaucratie.. Extreem, fanatiserend en rancuneus Duits-nationalisme 
wass de ideologische kern van de beweging. Wat Hitler en de nationaal-
socialistischee propaganda verwoordden, was wat vele Duitsers voelden 
enn dachten, en Hitler's enorme populariteit berustte op zijn vermogen 
eenn groot deel van de toenmalige nationale politieke cultuur te beli-
chamen.. Als nieuwe volkskeizer wist hij het oude aristocratisch-natio-
nalistischee Herrenethos, voorheen vooral voorbehouden aan de adellij-
kee stand, in cultureel-racistische vorm te 'democratiseren' en daarmee 
nogg verder te radicaliseren dan het van origine al was. Door 'ras' en 
'bloed'' als de meest fundamentele criteria voor het toebehoren aan de 
natiee te proclameren, verkreeg het Duitse nationalisme zijn meest ex-
clusivistischee vorm. Hitler's politieke en militaire 'successen' tussen 
19333 en 1939 herstelden het zo diep gekwetste eergevoel van een groot 
deell  van de Duitse natie en dat verklaart mede waarom er tot 1944, on-
dankss de voortschrijdende decivilisering en de voor Duitsland steeds 
slechterr verlopende oorlog, zo weinig verzet was van de meerderheid 
vann de bevolking, die niet nationaal-socialistisch was, maar wel natio-
nalistisch.43 3 

5.. DUITS NATIONALISM E NA I 9 45 EN DE HERENIGING 

Hoee ontwikkelde het Duitse nationalisme zich na het einde van de 
Tweedee Wereldoorlog, welke rol speelde het bij de recente vereniging 
vann de DDR en de BRD, en welke ontwikkeling is in de nabije toe-
komstt waarschijnlijk? De ondergang en bevrijding van 1945, gevolgd 
doorr het definitieve verlies van de oude Duitse gebieden ten oosten 
vann de Oder en de Neisse - bijna een kwart van het territorium van 
hett Rijk van 1937 — en door de tweedeling van het resterende Duits-
land,, was geen volledige breuk met het verleden, geen Stunde Null, 
maarr de discontinuïteiten hebben wel de continuïteiten overtroffen. 
Dee wending van 1945 was ingrijpender dan de voorafgaande wendin-
genn van 1815,1848,1871,1918 en 1933. Door de integrale verovering, de 
onvoorwaardelijkee overgave en de blijvende bezetting werd de soeve-
reiniteitt van de Duitse staat naar binnen en naar buiten toe aanvanke-
lij kk geheel opgeheven en was deze vervolgens, zowel in het westen als 
inn het oosten, tot voor kort onderhevig aan reële beperkingen. Het 
verliess van de oostelijke territoria, het herstel van Oostenrijk als zelf-

192 2 



STAATSVORMING ,, NATIONALISM E EN NATIEVORMIN G I N DUITSLAN D 

standigee staat en de vorming van de D DR en de BRD werden de 
Duitserss in hoge mate van buitenaf opgelegd en waren niet het resul-
taatt van vrije keuze van de betrokken bevolkingen. Ondanks weerstan-
den,, onvrede en verbittering onder relatief grote groepen, werd in het 
algemeenn beseft dat realiseerbare alternatieven ontbraken en legde 
menn zich de facto neer bij de nieuwe situatie. 

Voorall  de laatste fase van de oorlog, met de zeer grote verliezen aan 
mensenn en materieel in Duitsland zelf— het totale aantal Duitse oor-
logsdodenn is geschat op ruim 6,8 miljoen - en de daaropvolgende 
vluchtt en verdrijving van omstreeks 8 miljoen Duitsers, had aan de 
overgrotee meerderheid duidelijk gemaakt dat de nationaal-socialisti-
schee periode een catastrofe voor heel Duitsland was geworden. Een 
'dolkstoodegende',, die in 1918 zo effectief en succesvol was geweest, 
behoordee niet meer tot de mogelijkheden. De onthullingen over de 
barbarijj  van de concentratiekampen en de massamoord op de Europe-
see Joden konden niemand, behalve de zogenoemde 'onverbeterlijken', 
ontgaan.. Het optreden van de geallieerden tegen de bevolking en 
voorall  de nazi's onder hen was aanvankelijk tamelijk hard — al bleef de 
'denazificatie'' gekenmerkt door grilligheid, ineffectiviteit en onregel-
matigheidd in vele opzichten44 — maar de fouten van Versailles werden 
niett herhaald en al spoedig werd, vooral in het westen, veel gedaan 
voorr wederopbouw in economische, politieke en culturele zin. Natio-
nalistischee verbittering en rancune, zowel individueel als collectief, 
warenn zeker aanwezig, net als in 1918, maar konden door de verander-
dee omstandigheden niet omgezet worden in georganiseerde politieke 
activiteit. . 

Wederopbouw,, vooral in materiële zin, was ongetwijfeld wat de 
overgrotee meerderheid van de Duitse bevolking het meest bezighield 
inn de eerste twee decennia na 1945. Al kort voor het einde van de oor-
log,, in maart 1945, luidde een van de laatste stemmingsberichten van 
deSD: : 

Ess ist der breiten Masse derzeit ganz einerlei, wie das künftige Europa 
aussieht.. Aus allen Gesprachen ist zu entnehmen, dass sich die Volks-
genossenn aller Schattierungen sobald als möglich den Lebensstan-
dardd der Vorkriegszeit herbeiwünschen und gar keinen Wert darauf 
legen,, in die Geschichte einzugehen.45 

Inn hetzelfde licht kan ook het zich massaal afwenden van het natio-
naal-socialisme,, dat zich in de zomer van 1945 voltrok, worden begre-
pen:: het was niet alleen opportuun dat te doen, maar de nederlaag was 
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zoo volledig, de verwoesting zo groot en de nationale ontnuchtering zo 
totaall  dat er weinig anders overbleef dat het verleden af te zweren, te 
verdringenn en zich in werk en familie te verschansen. De groeiende 
welvaart,, die zich al in de jaren '50 begon af te tekenen en die in de 
jarenn '6o sterk doorzette, was in dit verband tegelijkertijd uitdrukking 
vann de nieuwe oriëntatie en een belangrijke stabiliserende factor. Na 
19455 werden het recente nationale verleden en het nationalisme tot in 
dee jaren '60 in vergaande mate getaboe'1'seerd.46 

Watt de Duitse elites betreft, voltrok zich door en na de oorlog een 
fundamentelee verandering. De hegemonie van Pruisen en de politieke 
dominantiee van de Duitse adel verdwenen definitief en daarmee wer-
denn de voornaamste barrières die tussen 1848 en 1933 elke wezenlijke 
politiekee vernieuwing hadden geblokkeerd uiteindelijk opgeheven. 
Daarmeee verviel ook de politieke en sociale basis van het oude conser-
vatievee nationalisme. De definitieve ontmanteling van de Mittelstand, 
diee ironisch genoeg zijn voornaamste beslag kreeg in de nationaal-so-
cialistischee periode, droeg hier evenzeer toe bij. De politieke elite die 
inn het westen aan de macht kwam, bestaande uit christen-democraten, 
sociaal-democratenn en een kleine groep liberalen, zette zich enerzijds 
scherpp aftegen het nationaal-socialisme - en stond mede daarom hui-
verigg tegenover elke manifestatie van nationalisme als politieke ideolo-
giee — en anderzijds tegen het communisme. In de jaren '50 werd de na-
tionalistischee en deels nationaal-socialistische Reichspartei na enig 
stembussuccess verboden. Jaren later volgde ook een verbod van de 
communistischee partij, die overigens in 1969 opnieuw werd opgericht, 
zonderr belemmering van staatswege. Heroplevingen van radicaal na-
tionalismee in de jaren '60 met de Nationaldemokratische Partei Deut-
schlandsenschlandsen in de jaren '80 met de Republikanerwerden door de staats-
overheidd nauwlettend gevolgd maar leidden niet tot verboden. De 
geringee electorale successen van zowel extreem rechts als extreem links 
-- een trend die vanaf 1949 tot op heden onmiskenbaar is - duiden er 
onderr meer op dat de klassenverschillen, klassentegenstellingen en bij-
behorendee ideologische scheidslijnen van weleer goeddeels hun poli-
tiekee relevantie verloren hebben en dat het oude Duitse nationalisme 
onderr de bevolking amper meer leeft. Het duidt ook op het economi-
schee en politieke succes van de zeer gematigd nationale, overwegend 
neoliberalee koers van de opeenvolgende Duitse regeringen, gecombi-
neerdd met een zogeheten sociale markteconomie, en op de sterkte en 
stabiliteitt van de nieuwe politiek-institutionele structuur. Links en 
rechtss extremisme trekken wel veel aandacht in de media maar zijn in 
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hett westen marginale verschijnselen geworden die onder de overgrote 
meerderheidd van de bevolking geen steun van belang genieten.47 Vol-
kischkisch nationalisme, als sentiment, ideologie en beweging zo wijdver-
breidd tussen 1890 en 1945, is door de veranderde omstandigheden vol-
strektt archaïsch geworden, al zijn er nog altijd sporen van over. 

Dee Duitse communistische elite die in het oosten onder Russische 
supervisiee aan de macht kwam, zette zich, net als die in het westen, 
scherpp af tegen het nationaal-socialisme. 'Anti-fascisme', 'volksdemo-
cratie'' en 'de eerste socialistische staat op Duitse bodem' werden de 
slagwoorden.. Daarnaast was en bleef men sterk anti-liberaal en anti-
kapitalistisch.. Juist die twee elementen waren ook prominent aanwe-
zigg geweest in het völkische nationalisme en ook in allerlei andere op-
zichtenn vertoonden staat en samenleving in het oosten veel meer 
continuïteitt met het verleden dan in het westen het geval was. 'Pruisi-
sche'' waarden - autoriteit, hiërarchie, discipline, gehoorzaamheid, mi-
litarismee — stonden hoog aangeschreven, de politiek-institutionele 
structuurr werd en bleef dictatoriaal. Overigens was ook in het oosten 
voorr de overgrote meerderheid de economische wederopbouw van 
primairr belang en werd ook daar het verleden op grote schaal verdron-
gen.. Dit laatste was meer het geval dan in het westen omdat het regime 
inn het oosten ook officieel elke verantwoordelijkheid voor het verleden 
vann de hand wees: geen Wïedergutmachung, geen publieke politieke 
schuldbekentenissen,, geen 'speciale' betrekking met de staat Israël en 
geenn vrije intellectuele discussie waarin op het verleden kon worden 
ingegaan,, zoals in het westen vanaf de latere jaren '60 zeer veelvuldig 
gebeurde.. Hoewel de DDR zich opwerkte tot de meest welvarende sa-
menlevingg in het 'Oostblok', was de wederopbouw, vergeleken met de 
BRD,, veel minder succesvol en effectief, mede daarom was de legiti-
miteitt van het regime veel geringer dan in het westen, ging het over tot 
letterlijkee ommuring van de westzijde van het eigen territorium en 
ontwikkeldee het intern een buitengewoon omvangrijk repressief appa-
raat. . 

Dee beide Duitse staten onderhielden de facto steeds speciale betrek-
kingenn met elkaar, ondanks algemeen wederzijds antagonisme, hoog-
oplopendee spanningen en herhaalde crises. In de officiële publieke 
politiekee beeldvorming beschouwden beide elkaar als kunstmatige po-
litiekee monstruositeiten en betwistte men eikaars recht om 'de Duitse 
natie'natie' te vertegenwoordigen. De regeringen in het westen behielden 
zichh het recht voor namens de gehele Duitse natie op te treden en ver-
enigingg met de DDR was en bleef de voornaamste doelstelling van de 
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buitenlandsee politiek. De regeringen in het oosten geloofden onver-
kortt in de superioriteit van het 'socialisme' en meenden dat dat socia-
lismee uiteindelijk zou triomferen over het kapitalisme, ook in de 
BRD,, waarna 'socialistische eenwording' van Duitsland mogelijk zou 
zijn.. Pas in het begin van de jaren '70 werden, met de erkenning van 
eikaarss bestaan, de wederzijdse verhoudingen realistischer en meer 
ontdaann van ideologische retoriek. 

Doorr de tweedeling bleef de relatie tussen staat en natie in de beide 
Duitslandenn overigens diepgaand problematisch: 'Duits zijn' viel niet 
samenn met het burgerschap van de BRD of de DDR, maar met beide 
tegelijk,, en 'de Duitse natie' kon noch voor de ene noch voor de ande-
ree staat de min of meer vanzelfsprekende basis zijn van het politieke 
leven.. De oude polarisaties over de aard van de natie die de Duitse ge-
schiedeniss zo lang gekenmerkt hadden, werden afgelost door de nieu-
wee polarisatie tussen de beide staatssamenlevingen met hun verschil-
lendee systemen. In de BRD werd de laatste twee decennia hernieuwd 
gezochtt naar nationale historische legitimatie, meest tevergeefs want in 
dee Duitse geschiedenis van voor 1945 is niet veel te vinden van libera-
lismee en democratie. De tamelijk dubieuze pogingen tot historisch, 
enigszinss nationalistisch getint revisionisme hebben tot felle debatten 
geleidd en zijn tot nu toe weinig succesvol geweest.48 In de DDR con-
centreerdee men zich aanvankelijk op episoden van protest en verzet in 
dee Duitse geschiedenis, opgevat als 'voorlopers' van het socialisme: de 
Duitsee boerenkrijg van 1525, de bevrijdingsoorlog tegen Napoleon, 
1848,1918,, het links-radicalisme ten tijde van Weimar en het commu-
nistischee verzet tegen het nationaal-socialisme, maar later werden ook 
Maartenn Luther en het Pruisen van Frederik de Grote 'geannexeerd'. 
Bijj  alle divergentie, staatsretoriek en intellectuele discussie, bleef in 
beidee samenlevingen onder brede lagen van de bevolking evenwel het 
beseff  behouden dat men deel had aan de Duitse cultuur en in zoverre 
bijj  elkaar hoorde. Een besef dat geschraagd bleef door gedeelde histori-
schee ervaringen en door de talloze verwantschapsbanden en andere be-
trekkingenn en contacten tussen Duitsers in het westen en het oosten. 

Dee recente vereniging van de BRD en de DDR is mogelijk gewor-
denn door de sterk veranderde internationale machtsconstellatie en de 
snellee verzwakking van het communistisch regime in het oosten, en is 
inn hoge mate een ontwikkeling geweest die van 'onderaf' begonnen is: 
mett een interne protestbeweging in het oosten, gevolgd door een mas-
salee uittocht. Toen eenmaal besloten was deze beweging niet met ge-
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weidd te stuiten, moesten de politieke elites in het oosten en westen zich 
tott het uiterste inspannen om de hele ontwikkeling nog enigszins te 
kunnenn beheersen. De slagzin van de protestbeweging: 'Wir sind das 
Volk!'' was geen uitdrukking van hernieuwd rabiaat nationalisme maar 
eenn ironische herinnering gericht aan de machthebbers in het oosten 
omm eindelijk hun eigen ideologische retoriek serieus te nemen. De la-
teree uitroep 'Wir sind ein Volk!' was ongetwijfeld een klassiek nationa-
listischee formule maar eerder een wat verraste constatering dan een 
strijdkreet.. De verkiezingen, eerst in het oosten en daarna in Duits-
landd als geheel, hebben de afwezigheid van nationalistisch triomfalis-
mee en van nationalistische rancune duidelijk onderstreept en de offi-
ciëlee plechtigheid voor de nationale eenwording in Berlijn was een 
toonbeeldd van gematigdheid. De condities voor het verdere proces van 
Duitsee eenwording, zowel internationaal als binnenslands, zijn gunsti-
gerr dan ze ooit sinds 1848 zijn geweest. Het lijk t erop dat er nu voor 
hett eerst in de Duitse geschiedenis een Duitse staatseenheid kan ont-
staann die bestemd is voor alle Duitsers, die geen grote groepen meer 
uitsluitt en evenmin te maken zal krijgen met de georganiseerde poli-
tiekee vijandigheid van andere groepen Duitsers. Daarmee zou dan 'die 
deutschee Frage' eindelijk afgesloten kunnen worden en zou op termijn 
eenn betrekkelijk onproblematisch en gematigd Duits-nationaal zelfbe-
seff  mogelijk worden. De eenwording zal zeker leiden tot hernieuwde 
Duitsee machtsvergroting en tot versterking van het collectieve Duitse 
zelfbewustzijn,, maar dat dat opnieuw zal leiden tot extreem nationalis-
mee zoals tussen 1871 en 1945 is hoogst onwaarschijnlijk. 
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