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Nation-building in 
herenigd Duitsland 

Jacobus Delwaide bespreekt: 

Daedalus. Journal <![the American AcadelllJ 

'![Arts and Sciences. Jrg. 123, Nr. 3 (win· 

ter 1994: 'Germany in Transition') en 

Martin en Sylvia Greiffenhagen, Ein 

schwieriaes Voter/and: Zur politischen Kultur 

im vereiniaten Deutschland. Miinchen en 

Leipzig: List, • 99 3. 

Alhoewel de kosten van de Duitse 
eenwording aanzienlijk hoger 
uitvallen dan oorspronkelijk ge
raamd of gehoopt, lijkt de econo
mische eenwording toch te luk
ken; op politiek-cultureel vlak is 
echter nog een lange weg af i:e 
leggen - veellanger dan aanvan
kelijk gedacht. 

Vooral groeit het besef dat het 
communisme door Europa en dus 
ook door Duitsland een breuklijn 
heeft getrokken, die attitudes 
tegenover staat, maatschappij en 
politiek Ieven blijft be"invloeden. 

In een bijdrage aan het tijd
schrift Daedalus stelt de Berlijnse 
historicus ]iirgen Kocka met 
voelbaar onbehagen vast dat 
Duitsland 'meer veranderd is tij
dens de jongste vier jaren dan tij
dens de jongste vier decennia'. 
Men realiseert zich meer en 
mecr, aldus Kocka, hoe moeilijk 
het is om het Westduitse model 
over te planten naar een maat
schappij die niet over de nodige 
'economische, sociale en culture
le voorwaarden' beschikt. 

In de nieuwe editie van hun Ein 
schwierises Vaterland conluderen 
de politicologen Martin en Sylvia 
Greilfenhagen eveneens dat de 
moeilijkheden bij de eenwording 
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van twee zo verschillende cultu
ren zwaar werden onderschat. 
De Greilfenhagens hebben het 
over 'de muur in de hoofden': 
opiniepeilingen tonen zulke 
diepe breuken tussen oost en 
west dat peilers soms geneigd zijn 
te spreken van twee 'verschillen
de volkeren'. Zo blijkt voor de 
meerderheid van de burgers in 
het oosten 'rust en orde' het 
allerbelangrijkste te zijn (5 I pro
cent vs. 35 procent in het wes
ten). En terwijl Westduitsers een 
sociaal-economisch systeem 
steunen dat kansen biedt, maar 
ook nstco's bergt, houden 
Oostduitsers het liever bij mid
delmaat en zekerheid. De 
Greilfenhagens zien een kloof 
tussen de 'burgerlijk-postmate
rialistische levensopvatting' in 
het westen en de 'kleinburger
lijk-materialistische' orientering 
in het oosten, en ze verwachten 
niet dat die kloof snel zal worden 
gedicht. 

Zowel Jurgen Kocka als de 
Greilfenhagens weiden uit over 
de zwakte van de oppositiebewe
ging in de voormalige o oR, dit in 
vergelijking met Polens Solidar
nosc, Hongarije's hervormings
communisme en Tsjechoslowa
kije 's Charta 77. Een dee] van de 
verklaring ligt in het feit dat een 
ander, aantrekkelijker Duitsland 
ter beschikking stond. Oat andere 
Duitsland, zo benadrukken de 
Greilfenhagens, werkte als een 
ware drukklep en zoog in totaal 
2,5 miljoen mensen uit de OOR 

weg - met hen ook de meest 
dynamische en mondige elemen
ten. Kocka voegt eraan toe dat 
dissidenten in Polen of Hongarije 
vrijer waren omdat ze een beroep 
konden doen op nationale argu-

menten in hun kritiek op het 
Sovjet-systeem en op de Sovjet
invloed; maar in de o oR werd op 
die manier de staat zelf ter discus
sie gesteld, en dat was daar vol
strekt tahoe. 

Een natie, twee culturen 
Het andere Duitsland bleef dus 
een enorme rol spelen, ook tij
dens en na de omwenteling, te 
meer omdat in het oostelijke 
Duitsland geen 'tegen-elites' 
klaarstonden zoals in andere 
postcommunistische maatschap
pijen. Het resultaat was dan ook 
een ware overname door het 
westen (die overigens gewenst 
werd door de grote meerderheid 
van de Oostduitser . in I 989/ 
1990). Als gevolg daarvan ver
loopt Oostduitslands overgang 
naar liberalisme en democratie 
veel sneller dan in andere post
communistische maatschappijen, 
maar ook vee! minder autonoom: 
dat geeft dan weer aanleiding tot 
nieuwe conflicten en tot pogin
gen een eigen, Oostduitse identi
teit te doen herleven. 
Uit eigen observatie stelt Kocka 
vast dat in Berlijn de sferen van 
'intensieve communicatie en col
legialiteit, vriendschap en huwe
lijk verdeeld blijven tussen Oost 
en West'. Het gevoel van Duits
Duitse vervreemding beperkt 
zich niet tot intellectuelen; even
eens in het tijdschrift Daedalus 
citeert de (thans eveneens) Ber
lijnse historicus Heinrich August 
Winkler een AJiensbach-peiling 
uit I 99 3, waaruit blijkt dat 
slechts 2 2 procent van de West
duitsers en 1 I procent van de 
Oostduitsers zich 'samen Duits 
voelen', terwijl 7 I procent van 
de Westduitsers en 85 procent 
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van de Oostduitsers zich geschei
den zien door tegengestelde be
langen. De Greiffenhagens van 
hun kant vragen zich af of zich in 
het oosten een nieuwe cultuur zal 
ontwikkelen die anders blijft dan 
die van het westen. Een nog min
der aantrekkelijke mogelijkheid 
die ze opperen is dat de Duitse 
democratie als geheel zou kunnen 
worden teruggeworpen op een 
vroeger stadium van ontwikke
ling. 

H~inrich August Winkler gaat 
in Daedalus dieper in op de kwes
tie van nation-buildinB in heden
daags Duitsland. Vier jaar v66r de 
hereniging, in 1 9 8 6, definieerde 
Karl Dietrich Bracher de Bonds
republiek als een 'postnationale 
democratie tussen nationale sta
ten'. Die definitie geldt niet 
meer: het herenigde Duitsland is 
een nationale staat - in zekere zin 
nog sterker dan het Bismarck
rijk, dat miljoenen mensen om
vatte, die geen Duitsers waren of 
wilden zijn, onder andere Polen, 
Denen en Elzassers. Het Duits
land van 1990 is dus homogener 
dan dat van 1 8 7 1 • 

Maar ook Winkler stelt vast 
dat vele Duitsers zich pas na de 
hereniging 'bewust werden hoe 
ver de twee Duitslanden uit me
kaar waren gegroeid tijdens de 
scheiding van vier decennia'. De 
Oostduitsers waren Duits geble
ven op een manier die vooral 
Westduitslands intellectuelen to
taal vreemd was. Bovendien 
wenste het Westen zo weinig 
mogelijk verworvenheden te ver
liezen; het hele debat rond de 
hoofdstad - Bonn of Berlijn? -
draaide eigenlijk rond deze zorg . 

De cultured sterk verdeelde 
Duitse natie moet 'opnieuw 
gebouwd' worden, concludeert 
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Winkler, maar tegelijkertijd 
moet de Europeanisering worden 
voortgezet, want dat is 'waar
schijnlijk de beste verzekering 
tegen een terugval inDuits natio
nalisme'. De notie van Veifas

sunaspatriotismus - van patriottis
me gebaseerd op de democrati
sche grondwet, die tijdens de 
jaren tachtig onder andere door 
Jurgen Habermas werd verde
digd, reflecteerde de band van de 
Bondsrepubliek met het Westen. 
Veifassunaspatriotismus was een 
grote vooruitgang ten opzichte 
van het traditionele nationalisme, 
benadrukt Winkler: het vormde 
duidelijk een aanwinst voor de 
politieke cultuur, en het nieuwe 
Duitsland kan zich dan ook niet 
permitteren deze aanwinst te 
verkwanselen . 

Tevens moet de 'objectieve' 
definitie van de Duitse nationali
teit, op basis van afkomst, zoals 
artikel 1 16 van de grondwet het 
definieert, worden opgegeven. 
Duitsland is een land van immi
granten geworden, aldus Wink
ler. Duits-zijn is ook een kwestie 
van keuze; het wordt tijd dit te 
erkennen en het concept natie te 
moderniseren in W esterse zin. 
De Duitsers moeten dus leren 
opnieuw een natie te zijn, maar 
tegelijkertijd moeten ze hun con
cept van de natie grondig wijzi
gen, en dat alles in moeilijke eco
nomische tijden. De 'tweede 
Duitse democratie' moet haar 
eerste grote beproeving nog 
doorstaan, waarschuwt Winkler. 

Daedalus, een tijdschrift dat va
ker een brede en toch goed gedo
cumenteerde kijk weet te ver
schaffen op grote thema's, ver
zorgde in 1994 uitstekende num
mers omtrent het hedendaagse 
Europa en omtrent de postcom-

munistische maatschappijen. Het 
hier besproken Duitslandnum
mer weet dit niveau jammer ge
noeg niet te halen. De bijdragen 
zijn van zeer ongelijke kwaliteit 
die van Kocka en de Winklers 
behoren tot de meest interessan
te. Sommige essays blijven in het 
rijk van het Schb'naeistiae zweven 
en brengen weinig concrete ana
lyse. 

Erg partijdig, zelfs grotesk 
partijdig, is Stephan Eisels analyse 
van het politieke Ieven in het ver
enigde Duitsland. De regeringen 
Brandt en Schmidt, aldus Eisel 
terugblikkend, brachten niets 
nieuws, de grote hervormingen 
kwamen pas onder Helmut Kohl. 
Des P D had na de hereniging geen 
'natuurlijke partner' in het Oos
telijke Duitsland, schrijft Eisel, 
omdat 'de oude s P D ' daar in 
1 946 was 'samengegegaan' met 
de KPD 'om de heersendesED te 
vormen' - alsof dat toen uit vrije 
wil was gebeurd. 

Behalve door partijdigheid 
wordt Eisels analyse nog eens 
extra gehandicapt door een aantal 
fouten, waarvan enkele gewoon
weg onaanvaardbaar zijn. Egon 
Bahrs strategie van 'Wandel durch 

Anniiheruna', ontwikkeld na de 
bouw van de muur in 1961 en 
Leitmotiv voor de Ostpolitik van 
de sociaal-liberale coalitie, wordt 
door Eisel in de jaren 1984 tot 
1987 geplaatst, dus na de val van 
de sociaal-liberale coalitie in 
198 2. Gerhard Schroder wordt 
door Eisel terloops tot premier 
verklaard van Nordrhein-West
phalen (in plaats van Nieder
sachsen). Een en ander maakt dit 
artikel, dat een handig overzicht 
had kunnen bieden, tot een wei 
bijzonder onbetrouwbare bron. 
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'Vietcong' -geschiedschrijving 
Ein Schwieriges Vaterland, het hoek 
van de Greiffenhagens, heeft de 
ambitie een overzicht te bieden 
van de ontwikkeling van de poli
tieke cultuur in Duitsland, maar 
het is weinig systematisch. Het 
basisargument van het hoek is 
hetzelfde gebleven als in I 979: de 
oorspronkelijk zeer autoritaire 
politieke cultuur - vandaar het 
'moeilijke vaderland' - is in het 
naoorlogse West-Duitsland ge
leidelijk geweken voor een open, 
participatorische cultuur gedra
gen door de jongere generaties. 
Wei benadrukken de Greiffen
hagens de rol van de geschiedenis 
die ook in West-Duitsland blijft 
doorspelen met een geringere 
capaciteit voor conflict en een 
geringere zin voor oppositie dan 
in oudere democratieen. 

De idee dat de Oostduitsers 
gewoon dertig jaar achter zijn en 
die achterstand wei snel zullen 
inlopen, vegen de Greiffenhagens 
van tafel: zo eenvoudig is het niet. 
Oostduitse jongeren zijn bijvoor
beeld meer ge"interesseerd in 
politick en in 'onconventionele' 
vormen van politieke activiteit 
dan hun westelijke land- en leef
tijdgenoten. De politieke ge
schiedenis van de D DR heeft dus 
een eigen profiel achtergelaten, 
concluderen de Greiffenhagens 
op pagina 3 2. Maar tien pagina' s 
verder staat tach te lezen dat het 
politieke bewustzijn en de maat
schappelijke attitudes van de 
Oostduitsers vaak overeenstem
men met de Westduitse situatie 
30 of 40 jaar eerder. Op pagina 
1 2 1 wordt dit opnieuw genuan-
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ceerd. Het hoek heeft weinig lijn, 
en lijkt in cirkels te draaien. Het 
gevoel van intellectuele stuur
loosheid wordt nog versterkt 
door de vele citaten (die soms 
veel te lang zijn) en door het 
eigenwillige systeem van bron
verwijzingen dat erg vaag is (en 
soms ook erg fout). 

Ook met de feiten gaan de 
Greiffenhagens soms wat losjes 
om. In de Hamburgse buitenwijk 
Volksdorf opperden burgers be
zwaren tegen het plan een straat 
te noemen naar de verzetsgroep 
'Weisse Rose' - een mooi staaltje 
van Duitse liefde voor orde en 
autoriteit: verzet is verraad, of op 
zijn minst verdacht. Het staaltje 
lijkt vers geplukt uit bet Duitse 
leven, maar ik meen me het nog 
te herinneren uitde vorige editie, 
die van I 979 dus, hetgeen bete
kent dat het minstens vijftien jaar 
oud is, waarschijnlijk ouder. Nu 
zou ik toch graag willen weten 
wanneer die bezwaren werden 
geformuleerd. 

Af en toe worden auteurs door 
de Greiffenhagens aangepakt 
over een of andere mening, maar 
tot een grondige uiteenzetting 
komt het nooit. De Greiffen
hagens volgen een intellectuele 
Vietcong-tactiek: ze slaan toe, 
bijvoorbeeld ( op p. 40) tegen de 
door Jiirgen Habermas hoog 
gehouden idee van Veifassungs
patriotismus, maar terwijl de lezer 
warm loopt voor een stimulerend 
duel, zijn de Greiffenhagens 
alweer bij een ander thema. 
Overigens, achtpagina's later lij
ken de Greiffenhagens de idee van 
Veifassungspatriotismus dan tach 

weer te onderschrijven. Was ist 
denn? 

Ein schwieriges Vaterland is vlot 
en leuk geschreven, maar niet 
goed genoeg doordacht. Ook bij 
de meest boeiende thema's blijft 
het een babbelziek potpourri van 
stukjes informatie die nooit op 
een strak geargumenteerd rijtje 
worden gezet. Het hoek zit vol 
interessante gegevens en mooie 
inzichten, het bevat ook hilari
sche momenten, zoals de (gro
tendeels aan Patrick Siiskind ont
leende) beschrijving van de her
enigingsschok in l}et Westen. 
Maar tot een helder, coherent 
beeld komt het niet. Men gebrui
ke dit werk het best als prikkelen
de informatiebron waaruit selec
tief kan worden geput - de 
inhoudsopgave vergemakkelijkt 
dat. 

Het belangrijkste is echter dat 
de hier besproken auteurs - de 
Greiffenhagens, Kocka, Winkler 
- het perspectief delen dat de 
Duitse eenheid geen vanzelfspre
kendheid is, integendeel: die een
heid is weliswaar gewenst, maar 
ze vergt nog een lang en moei
zaam eenwordingsproces - zon
der garantie op succes. 

JACOBUS DELWAIDE 

is hocifddocent politicologie a an de 
K u Brussel en lid vans &.J:>-redactie
raad. 

I. Vergelijk in dit verband het stimule
rende essay van George SchoAin, 
'Postcommunism: The problems of 
Democratic Construction', Daedalus J rg. 
I2J, Nr. 3 (zomer I994), t2J - I4I,p. 
I 28. 


