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Und Siegesboten kommen herab: Die Schlacht 
Ist unser! Lebe droben, o Vaterland, 
Und zähle nicht die Toten! Dir ist, 
Liebes! Nich Einer zu viel gefallen. 
 

Hölderlin, Der Tod fürs Vaterland 
 
 
 
…denn all mein Schmuck sind nur die Waffen,  
und mein Ausruhen ist das Streiten. 
 

Cervantes, Don Quixote 
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WWWWoordoordoordoord vooraf vooraf vooraf vooraf    

 
    

Deinde dicit Thomae: “Infer digitum tuum huc et vide manus meas et affer 
manum tuam et mitte in latus meum; et noli fieri incredulus sed fidelis!”. 
 

Johannes 20:27 
 
U heeft een hoogst onwaarschijnlijke afstudeerscriptie in uw handen, in die zin dat er 
vaak op duistere momenten door mij en mijn naasten in de meer dan twee jaar die het 
gekost heeft deze tekst te voltooien, aan werd getwijfeld of een definitieve tekst ooit het 
daglicht zou zien. In deze periode van twee jaar zag ik mij bovendien door het noodlottige 
verlies van een deel van de aantekeningen die ik tijdens mijn eerste verblijf in Duitsland 
maakte, gedwongen een tweede maal af te reizen naar het Deutsches Literaturarchiv in 
Marbach am Neckar, alwaar ik beide keren door het vriendelijke personeel in alle rust in 
staat gesteld ben Ernst Jüngers op microfiche overgezette Kriegstagebuch te bestuderen. 
Door de relatief korte tijd die ik mijzelf voor deze bezoeken aan Marbach gunde, zag ik 
mij gedwongen razendsnel en on the fly de Duitse paleografie van de vroege twintigste 
eeuw eigen te maken, hetgeen mij gelukkig verbazingwekkend goed afging.  
 
Inspirerend aan deze bezoeken was bovendien het simpele feit in directe verbinding te 
staan met handgeschreven bronnenmateriaal, en het gevoel van verwondering dat 
daarmee gepaard gaat; wat Ankersmit de sublieme historische ervaring genoemd schijnt 
te hebben. Het licht vervreemdende gevoel van een constant déja-vu tijdens mijn tweede 
bezoek, en de idyllische omgeving van het Literaturarchiv gelegen op de Schillerhöhe in 
het prachtige Marbach am Neckar versterkten deze haast mythische ervaring. 
 
Ik wil graag mijn begeleider dr. mr. Frans Willem Lantink bedanken voor zijn begeleding 
en de inhoudelijke gesprekken die ik met hem over Duitse interbellumintellectuelen heb 
gevoerd. Bovenal wil ik hem echter bedanken voor zijn geduld in het begeleiden van mijn 
meer dan tweejarige scriptietraject. Ook ben ik dank verschuldigd aan mijn goede vriend 
Corné Versluis, met wie ik menige avond ‘afstuderend’ in de universiteitsbibliotheek 
doorbracht. Wim de Jong, die op een tweetal beslissende momenten zijn licht over de 
tekst van deze scriptie liet schijnen, verdient ook mijn dank, en mijn goede vriend Thijs van 
der Valk dien ik hier ook te bedanken voor zijn niet aflatende pogingen mij in zijn 
maatschappelijke keurslijf te persen.  
 
Ten slotte wil ik deze scriptie opdragen aan Floor Vierboom, die van goud en licht 
gemaakt is. 
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I. I. I. I. InleidingInleidingInleidingInleiding 

    
    
Op achttien maart 1918, elf dagen vóór zijn drieëntwintigste verjaardag, schrijft de jonge 
luitenant Ernst Jünger, met dan al meer dan drie jaar ervaring in de loopgraven, voor zijn 
vertrek naar de voorste linies nog enkele zinnen in zijn dagboek. Hij zou de 
daaropvolgende dagen deelnemen aan het laatste grote Duitse offensief van de Eerste 
Wereldoorlog, dat overigens zeker niet zijn eerste was: 
 

Morgen abend werden wir nach Lagancourt kommen, übermorgen Nacht in 
Stellung und am Morgen darauf wird der gewaltige Angriff stattfinden.1  

 
Op deze regels volgt in Jüngers handschriften een gedeelte dat met potlood geschreven 
is, waarin alleen het woord “Gefühl” nog duidelijk te lezen is. Dit potloodgeschreven 
gedeelte is door Jünger achteraf namelijk met inkt doorgestreept en nog verder 
onleesbaar gemaakt door er met inktpen overheen te schrijven. 

 

                                                 
1 Ernst Jünger, ‘Kriegstagebuch 1914-1918’, Deutsches Literaturarchiv (DLA) Marbach am Neckar, A: 
Jünger/Autobiographisches, Fiches 11387 – 11403, deel XII, 18.III.18. Voor de annotatie van Jüngers 
dagboekaantekeningen in het Kriegstagebuch gebruik ik de dateringen zoals door Jünger zelf gebruikt, 
waarbij eerst de dag in arabische cijfers genoteerd staat, dan de maand in romeinse cijfers en als laatste het 
(tot twee cijfers afgekorte) jaartal weer in arabische cijfers. Alle citaten uit Jüngers Kriegstagebuch waar niet 
specifiek bij vermeld staat dat (en waar) ze eerder door anderen zijn geciteerd, zijn door mijzelf 
getranscribeerd. Alle citaten uit en afbeeldingen van het Kriegstagebuch in deze scriptie zijn © Liselotte 
Jünger en het Deutsches Literaturarchiv in Marbach. 
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Das geht aber Niemand anders etwas an. Deshalb wird es hier überkleistet Amico 
pectus, hosti frontem oti tacuisses  
[Hierop volgen enkele slecht leesbare regels uit het hoofd opgeschreven latijnse 
zinnen.]  
Quatsch, Quatsch. Mist Unsinn erledigt Beati possi deutes tul omnia aut nihil 
capito si legere.2 

 
Wat stond er in deze passage en waarom maakte Jünger dat onleesbaar? Het 
bovenstaande voorbeeld uit deel XIII van Jüngers Kriegstagebuch roept vragen op naar de 
redactionele veranderingen die Jünger tijdens het schrijven van zijn dagboeken en het op 
zijn dagboeken gebaseerde In Stahlgewittern in zijn eigen teksten aanbracht, en de 
betekenis van deze veranderingen voor wat betreft Jüngers wereldbeeld en politieke 
opvattingen.  
Jüngers oorlogsdagboeken bestaan uit 16 volgeschreven schriften die na overname door 
het Deutsches Literaturarchiv in Marbach am Neckar overgezet zijn op 17 microfiches. In 
totaal komt dit neer op 1834 pagina’s aan handschriften. De aantekeningen van Jünger 
variëren van zeer moeilijk leesbare, bijzonder slordige aantekeningen, met een stomp 
potlood gemaakt, tot redelijk goed leesbare, heldere aantekeningen met vulpen. Jünger 
gebruikt in zijn eerste twee schriften en voor latijnse en Franse woorden en zinnen een 
latijns en voor de moderne lezer eenvoudig leesbaar handschrift. Vanaf het derde deel van 
het Kriegstagebuch  gebruikt hij het klassieke deutsche Schreibschrift, dat zeker in 
slordige, met potlood geschreven passages tot moeilijk leesbare zinnen leidt. 
 
In 1920 publiceert Jünger onder de titel In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines 
Stoßtruppführers zijn bewerking van het Kriegstagebuch in eigen beheer en in een oplage 
van 2000 exemplaren. Hoewel zijn boek, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt,3 
aanvankelijk niet bijzonder goed verkocht, verwierf Jünger er een klein maar trouw 
publiek van lezers mee, dat aanvankelijk voornamelijk bestond uit oud-strijders, maar dat 
hij steeds verder uit zou breiden. Ondanks de lage verspreiding vestigt het werk zijn naam 
als schrijver, en in 1922 wordt zijn werk herdrukt bij een echte uitgever.  
Na In Stahlgewittern ging Jünger zich steeds meer met politiek bezighouden en begon hij 
te schrijven voor allerlei verenigingen van oud-strijders, waarvan de Stahlhelm de 
voornaamste was. Het is voornamelijk aan deze periode, grofweg vanaf 1924 tot 1933, 
waarin hij als extreem-rechtse en nationalistische publicist in de Konservative Revolution 
actief was, dat Jünger zijn controversiële positie als schrijver na de Tweede Wereldoorlog 
te danken heeft. Vanuit linkse kringen werd Jünger een actieve wegbereiding van het 
nationaal-socialisme verweten, terwijl ter rechterzijde Jünger juist werd geïnterpreteerd als 
een beschermer van het conservatisme tegen de barbaarse nationaal-socialistische horde, 
en als een Hitlerregimekritische schrijver die in de jaren twintig vooral de rechts-autoritaire 
tijdgeest op literaire wijze had proberen te vangen. Op deze controverse rond het Fall 
Jünger zal ik in het biografische hoofdstuk van deze scriptie verder ingaan. 
 

                                                 
2 Ernst Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XII, 18.III.18. 
3 Paul Noack, Ernst Jünger. Eine Biographie (Berlijn, 1998) 39. 
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Jünger was in ieder geval niet de enige geëngageerde publicist en intellectueel in het 
interbellum. De Weimarrepubliek geldt nog altijd als een intellectuele bloeiperiode in 
Duitsland en tegelijk als een periode van buitengewone politieke, maatschappelijke en 
culturele polarisatie. Verhit debat en regelrechte strijd waren alomtegenwoordig in de 
Weimarrepubliek. Politiek was ook in het culturele leven tonaangevend en de 
betrokkenheid van wetenschappers, intellectuelen en kunstenaars bij de politiek was - 
zeker voor Duitse begrippen - ongewoon groot. Door de chaos die het gevolg was van 
het uitroepen van de socialistische radenrepublieken en de gewelddadige beëindiging 
daarvan direct na de Eerste Wereldoorlog bestond er een sterk gevoelde dreiging van een 
socialistische opstand in eigen land enerzijds, met anderzijds revolutionair-rechtse 
elementen die zich zowel tegen het ‘rode gevaar’ als de in 1919 formeel gestichte 
Weimarrepubliek keerden en een autoritaire staat zoals in 1871 gevormd prefereerden. In 
dit hevig gepolariseerde krachtenveld, waarin geen van beide antagonisten wars was van 
het gebruik van geweld, zagen intellectuelen zich gedwongen partij te kiezen: vóór of 
tegen revolutie, vóór of tegen de Weimarrepubliek. Een jonge generatie intellectuelen die 
hun scholing in het vooroorlogse Wilhelminische Duitsland hadden kregen, maar die 
voornamelijk gevormd waren door hun ervaringen in oorlogstijd, wierp zich na de Eerste 
Wereldoorlog in deze strijd. Deze oorlogsgeneratie drukte aan beide zijden van het 
politieke spectrum een duidelijk stempel op het culturele en politieke debat in de 
Weimarrepubliek. Ernst Jünger was een van de invloedrijkste conservatieve revolutionairen 
en daarmee een van de spilfiguren in dit debat. 
 
Het feit dat Jüngers Kriegstagebuch pas relatief recent vrijgegeven is4, betekent dat het 
onderzoek naar het Kriegstagebuch, in schril contrast met de veelvoud van studies over 
Jüngers latere werk, nog in de kinderschoenen staat. De Engelse literatuurwetenschapper 
John King is naar mijn weten mijn eerste en voorlopig enige voorganger geweest in het 
bestuderen van het Kriegstagebuch. Daarbij dient wel nadrukkelijk vermeld dat Kings 
dissertatie zéér doorwrocht is en zeer uitgebreid ingaat op aard en betekenis van het 
Kriegstagebuch.5 Toch laat Kings werk door zijn literatuurwetenschappelijke aanpak nog 
genoeg ruimte over voor een meer politiek-historische benadering, en daarin probeert 
deze scriptie te voorzien.  
Ik wil graag komen tot een antwoord op de vraag of er al in Jüngers allervroegste werk en 
in de redactionele keuzes die hij maakte bij het schrijven en bewerken van zijn dagboeken 
en bij het uitbrengen van de eerste druk van In Stahlgewittern sprake is van een 
conservatief-revolutionaire ideologie, zoals die in Jüngers latere rol als rechtse intellectueel 
en als één van de spilfiguren in de zogenaame Konservative Revolution in de 
Weimarrepubliek zo duidelijk aangetroffen kan worden. 
 

                                                 
4 Hoewel het Kriegstagebuch met veel van Jüngers andere handschriften al in 1995 aan het Deutsches 
Literaturarchiv in Marbach am Neckar was overgedragen, moest de engelse Jünger-kenner John King in 
1999 nog expliciet de toestemming van Jüngers weduwe Liselotte Jünger verkrijgen om het Kriegstagebuch 
in te zien. 
5 John King, Writing and Rewriting the First World War: Ernst Jünger and the Crisis of the conservative 
Imagination, 1914-1925 (Oxford, 1999). 
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In een algemene bespreking van de politieke en intellectuele context waarin Jünger  
opgroeide en waarin hij zijn boeken en essays publiceerde, aan de hand van het 
begrippenpaar ‘intellectuelen’ en ‘conservatisme’,6 wil het tweede deel van deze scriptie 
voorzien.  
Jünger is door zijn persoonlijk secretaris en auteur van het apologetische standaardwerk 
Die Konservative Revolution, Armin Mohler, ingedeeld in de stroming die Mohler de 
Konservative Revolution noemt, waarvoor Mohler in de jaren vijftig een definitie bedacht, 
en waar Stefan Breuer in de jaren negentig zijn kritiek op zou botvieren. Naast de voor de 
hand liggende bezwaren die men aan kan brengen tegen de tegenstrijdigheid tussen de 
termen ‘conservatief’en ‘revolutie’ kan men namelijk, zoals Breuer, ook zijn vraagtekens 
zetten bij het nut van de noemer Konservative Revolution, aangezien er grote verschillen 
bestaan tussen de verschillende denkers en kringen die Mohler tot de conservatieve 
revolutie rekent. Het derde deel van deze scriptie zal voor verdere contextualisering 
zorgen door in te gaan op de Konservative Revolution en de analyse die Stefan Breuer op 
deze stroming toepast en die ik wil gebruiken bij mijn analyse van Jüngers vroegste 
schrijverschap. 
Het vierde deel zal Ernst Jüngers leven en schrijven uitgebreid behandelen: zijn jeugd, de 
tijd aan het front waarin hij zijn Kriegstagebuch schreef, de publicatie van de eerste druk 
van In Stahlgewittern. Verder zal ik ook ingaan op zijn latere werk en de cultus en 
controverse die na de Tweede Wereldoorlog rond zijn persoon ontstond. 
Het vijfde deel voorziet in een krititsche inleiding op Jüngers Kriegstagebuch en de eerste, 
zeer beperkte en relatief onbekende druk van In Stahlgewittern. Aandacht zal uitgaan 
naar de aard van Jüngers aantekeningen in het Kriegstagebuch en het omwerken van zijn 
dagboeken naar boekvorm, en de aantoonbare redactionele beslissingen die Jünger 
maakte tijdens het schrijven van zijn Kriegstagebuch en bij het publiceren van In 
Stahlgewittern.  
In het zesde deel wil ik deels aan de hand van het systeem van analyse dat Stefan Breuer 
toepast op de Konservative Revolution,7 en deels aan de hand van een aantal eigen, op 
andere studies gebaseerde begrippen, komen tot een ideologische analyse van Jüngers 
Kriegstagebuch en de redactionele keuzes die hij maakte bij het publiceren van In 
Stahlgewittern. 
Tot slot wil ik in het zevende en concluderende deel komen tot een antwoord op de 
eerder genoemde vraag of er al in Jüngers vroegste schrijverschap en de redactionele 
keuzes die hij maakte bij het schrijven van zijn dagboeken en bij het uitbrengen van de 
eerste druk van In Stahlgewittern duidelijk sprake is van een ‘conservatief-revolutionaire’ 
ideologie.

                                                 
6 Met dit begrippenpaar hield Karl Mannheims Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens 
(Herdruk, Frankfurt am Main, 1984) zich al bezig. 
7 Zie: Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution (Darmstadt, 19952). 
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II. Conservatieve IntellectuelenI. Conservatieve IntellectuelenI. Conservatieve IntellectuelenI. Conservatieve Intellectuelen in Duitsland in Duitsland in Duitsland in Duitsland 
 
1. Intellectuelen in Duitsland 
 
Het begrip intellectueel werd tijdens de Dreyfus-affaire in Frankrijk door Georges 
Clemenceau geïntroduceerd om de groep prominente voorstanders (waaronder 
Clemenceau zelf) van Dreyfus op een inhoudelijke manier te karakteriseren. In bredere zin 
is het begrip intellectueel zoals gebruikt door de socioloog Joseph Schumpeter8 gangbaar 
geworden: als aanduiding voor een persoon die in openbaar schrijven of spreken zich op 
een erudite en kritische wijze uitlaat over onderwerpen die niet specifiek tot zijn 
vakgebied horen. Deze definitie is zeer goed toepasbaar op Jünger, alleen al omdat het 
moeilijk is Jünger tot een bepaald vakgebied te beperken: Voor een schrijver was Jünger 
te politiek, voor een politicus te beschouwend en voor een filosoof te oppervlakkig. 
Jünger is bij uitstek een voorbeeld van een moderne intellectueel, vanwege zijn radicale 
engagement gecombineerd met zijn beschouwende stijl.  
In Duitsland verwierf het begrip intellectueel vanaf het einde van de negentiende eeuw 
ook grote populariteit, hoewel het aanvankelijk vooral als scheldwoord werd gebruikt, 
een synoniem voor een gebrek aan loyaliteit aan de eigen natie en oppervlakkigheid. 
Karl Mannheim heeft zich uitgebreid beziggehouden met het begrip intellectueel in 
Duitsland. Hij concentreerde zich in zijn studie over het conservatisme op de gehele 
negentiende eeuw, en in zijn analyse van de ontwikkeling van een conservatieve stroming 
in Duitsland gedurende deze periode, legde hij sterk de nadruk op de rol van de 
‘vrijzwevende intellectueel’. Deze was bij uitstek geschikt om zich een mening over de 
maatschappij aan te meten. Omdat de intellectueel niet gebonden was aan welke sociale 
groep dan ook, liet hij zich niet door groeps- of eigenbelang verblinden en kon hij zich dus 
een zo objectief mogelijke mening vormen. 
De Duitse intellectueel zoals door Mannheim beschreven verschilde in een belangrijk 
opzicht van de intellectuelen in een land als Frankrijk, waar onder intellectuelen een 
traditie van verregaand engagement en activisme, over het algemeen progressief en ‘links’ 
van aard, bestond. Waar Franse intellectuelen zich dus graag en veel aan 
maatschappelijke partijen lieerden, was dit in Duitsland veel minder gebruikelijk. Daar 
bestond lange tijd een traditie van teruggetrokken intellectualisme, dat zich niet tot 
nauwelijks met de staat en de machthebbers bemoeide, en ook door de autoriteiten 
grotendeels met rust werd gelaten. De enige duidelijke uitzondering hierop vormde de 
geschiedwetenschap, waar het Rankeaanse historisme zich juist duidelijk met de staat 
affilieerde en de staatsmacht legitimeerde. 
De Duitse traditie van een relatief onmaatschappelijk intellectualisme kwam vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw met de opkomst van het socialisme en de 
geëngageerde intellectueel steeds meer onder druk te staan en was in feite in het hevig 
gepolitiseerde interbellum op sterven na dood. De Eerste Wereldoorlog creëerde in 
Duitsland een sterk veranderde verhouding tussen intellectueel en maatschappij. 

                                                 
8 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York, 1950). 
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Wanneer men een algemene vergelijking tussen intellectuelen het Wilhelminische 
keizerrijk9 en in de Republiek van Weimar10 trekt, valt één ding direct op: het verschil in 
radicalisme tussen de vooroorlogse en de naoorlogse intellectuelen. Het 
“weltanschauliche Historismus”, de omarming van de “konstitutionelle Monarchie”, de 
“Neufassung des Deutschen Idealismus”  en het “kulturprotestantistische 
Neuhumanismus” waarmee Gangolf Hübinger de laat-Wilhelminische intellectuelen 
karakteriseert, klinken een stuk gemoedelijker en vooral gematigder dan het “sie waren 
radikal, oppositionel, nonkonform – und das aus Prinzip” waarmee Wolfgang Bialas de 
intellectuelen van de Weimarrepubliek neerzet. Het beeld van de afstandelijke, 
‘vrijzwevende intellectueel’ die zich kritisch verhoudt tot politiek en maatschappij, zoals 
gepopulariseerd door Mannheim, dat uit de bundel van Hübinger en Mommsen rijst, 
steekt schril af tegen de Interbellum-intellectueel van Bialas, die maar al te graag bereid is 
‘vuile handen te maken’, in de woorden van Thomas Mann.11 Deze radicalisering van de 
intellectuele elites in Duitland is al tijdens de Eerste Wereldoorlog te bespeuren.12 
Deze bereidheid om zich in het maatschappelijke gewoel te storten leefde zowel bij 
intellectuelen ter linker- als ter rechterzijde. Toch waren er verschillen in de vorm die het 
engagement bij beide groepen aannam. Waar anti-burgerlijke linkse kunstenaars voor én 
na de Tweede Wereldoorlog vooral een ‘zelf-onttroning van de intellectueel’ als middel 
om de burgerlijke cultuur omver te werpen propageerden en praktiseerden, gaven rechtse 
denkers als Jünger het geweld een hoofdrol. De tijdelijke suspensie van het dagelijkse 
leven in de technologische moderne oorlogvoering, was het middel dat naar de gewenste 
totale overschrijding van de civliele verhoudingen leidde.  
Het is de nieuwe, door engagement gekenmerkte verhouding tussen de ‘outsider’ (de 
intellectueel) en de ‘insiders’ (de invloedrijken en de machthebbers) die in Peter Gay’s 
Weimar Culture13 een prominente rol speelt, maar die bij Gay in feite neerkomt op een 
bevestiging van de Sonderweg-these: Het Duitse klimaat vóór 1918 was traditioneel, anti-
modern, en de Weimarrepubliek, met haar intellectuele pluralisme en creatieve 
uitspattingen, was in de ogen van Gay niet meer dan een kortstondige breuk, een 
tijdelijke omwenteling, waar Duitsland eigenlijk nog niet klaar voor was. Dat dit in 
werkelijkheid niet zo zwart-wit lag als Gay wil doen geloven, spreekt vanzelf. 
Genuanceerder is het beeld van de Weimarrepubliek dat Detlev Peukert schetst in Die 
Weimarer Republik14, waarin hij de problemen van de Weimarrepubliek blootlegt als 
zijnde problemen inherent aan botsing van de klassieke moderniteit met de constante 
modernisering in wetenschap, cultuur en maatschappij. In zijn boek benadrukt Peukert 
tevens de continuïteit van de rationalisering – Max Webers Entzauberung der Welt15 – 
vóór, tijdens en na de periode van de Weimarrepubliek.  

                                                 
9 Gangolf Hübinger en Wolfgang J. Mommsen, Intellektuelle im Deutschen Kaiserreich (Frankfurt am Main, 
1993). 
10 Wolfgang Bialas en Georg G. Iggers, Intellektuelle in der Weimarer Republik (Frankfurt am Main, 1996) 
11 Dit hoewel Mann zelf daar in het polemische Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) overigens nog 
wat huiverig voor was. 
12 Wolfgang Mommsen ed., Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im 
Ersten Weltkrieg (München, 1996), 15. 
13 Peter Gay, Weimar Culture: The Outsider as Insider (Londen, 1969). 
14 Detlev Peukert, Die Weimarer Republik: Krisenjahre der Klassischen Moderne (Frankfurt am Main, 1987). 
15 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, dee I (Tübingen 1988), 93. 
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Er zijn meer auteurs die juist de continuïteit van de Duitse intellectuele traditie 
benadrukken. Dat beeld vinden we bijvoorbeeld bij Woodruff D. Smith, die zich bezighield 
met de ontwikkeling van de sociale wetenschappen in Duitsland gedurende de 
negentiende eeuw16. Smith betoogt dat de Duitse sociale wetenschappen al vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw op bepaalde gebieden fundamenteel op de 
ontwikkeling van de sociale wetenschappen in de westerse landen achterliep, en hij 
benadrukt de continuïteit met het interbellum.  
Een zelfde stelling betrekt Georg Iggers met betrekking tot de geschiedwetenschappen in 
Weimar-Duitsland, die hij als “überwiegend reaktionär, aber nicht radikal” neerzet. De 
historici in Duitsland bleven vasthouden aan hun vooroorlogse intellectuele tradities en 
antipositivisme: “Der Zusammenbrucht des Kaiserreichs und die Entstehung der Weimarer 
Republik zeitigten für den Großteil der Fachhistoriker keine wirkliche Neuorientierung.”17 
Anders is het bij Geoff Eley, bekend van zijn aanval op de Sonderweg-these met David 
Blackbourn in The Peculiarities of German History 18, die niet het radicalisme van de 
naoorlogse generaties in twijfel trekt, maar die in zijn studie naar rechts-populistische 
pressiegroepen in het Keizerrijk19 juist sterk de nadruk legt op een radicale verandering 
van het publieke domein in het Duitsland van na Bismarck, waarin populisme, radicalisme 
en een agressief nationalisme en militarisme razendsnel opkwamen. In deze visie is de 
Eerste Wereldoorlog dus veel meer slechts een katalysator van al langer bestaande 
maatschappelijke ontwikkelingen, dan een werkelijk breukvlak. Het werkelijke breukvlak 
lag rond 1890, “a vital decade of political flux”, aldus Eley. 
 
Ondanks het argument van Eley blijf ik eerder geneigd om de Eerste Wereldoorlog als de 
duidelijke waterscheiding te zien: na 1918 is activisme en radicaal engagement bij Duitse 
intellectuelen bijna vanzelfsprekend, zelfs bij de conservatieven onder hen. Denk aan 
mannen als Troeltsch, Brecht, Bloch, Schmitt of Jünger, die zich ongeacht hun 
positionering in het politieke spectrum, en al dan niet gebaseerd op eigen 
oorlogservaringen, zeer betrokken en activistisch opstelden.  
Aan de linkerzijde waren dit radicalisme en het revolutionaire sentiment niet zo nieuw. In 
die kringen was het ideaaltype van de moderne geëngageerde intellectueel op Franse 
leest al voor de oorlog verspreid en populair geworden. Voor wat oudere conservatieven 
zoals Thomas Mann, was deze geëngageerde intellectueel echter vooral on-Duits, 
oppervlakkig en wezensvreemd aan de Duitse traditie.20  
Ondanks deze kritiek van Mann was er iets opvallend anders aan de jongere generatie 
rechtse conservatieven die na de Eerste Wereldoorlog opkwam. Het engagement, en de 
soms zeer radicale en revolutionaire ideeën uit het rechtse kamp in Duitsland waren 
nieuw, en redelijk uniek, hoewel natuurlijk geworteld in de vooroorlogse rechts-
populistische en antisemitische bewegingen die onder anderen ook Eley bestudeerd heeft. 

                                                 
16 Woodruff D. Smith, Politics and the sciences of culture in Germany, 1840-1920 (New York, 1991). 
17 Bialas en Iggers, Intellektuelle in der Weimarer Republik, 446. 
18 David Blackbourn and Geoff Eley, The Peculiarities of German History. (Frankfurt am Main, 1984). 
19 Geoff Eley, Reshaping the German right. Radical nationalism and political change after Bismarck (New 
Haven, 1980). 
20 Zie: Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen (Berlijn, 1918). 
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Het is de intellectuele diepgang en veelzijdigheid van deze groep die eigenlijk pas de 
laatste jaren in de literatuur over intellectuelen in het interbellum in kaart gebracht wordt. 
In veel opzichten zijn de rechtse denkers van Weimar in al hun extreme, dromerige, 
progressieve, sociale, behoudzuchtige en activistische ideeën volwaardige intellectuelen. 
Zelfs diegenen, die Thomas Mann’s kritiek op de intellectueel deelden. 
 
Wat opvalt bij teksten over de rechts-oppositionele intellectuelen in Weimar Duitsland, is 
dat het gros van de auteurs in één van twee kampen is in te delen. Het ene kamp 
benadrukt de onderlinge verschillen en de diversiteit en rijke schakering aan opinies en 
standpunten van de rechtse interbellumintellectuelen, het andere gebruikt zijn tekst om 
de overeenkomsten tussen denkers te benadrukken en daarmee ook vaak de wortels van 
het nationaal-socialisme in hun denken aan te wijzen. Enerzijds zijn er dus de historici die 
zich verwonderen over de intellectuele vitaliteit en rijkdom aan zeer uiteenlopende visies 
bij conservatieve intellectuelen, daarbij vaak zoveel mogelijk voorbijgaand aan meer 
morele en politiek-ethische kwesties, anderzijds zijn er de historici die slechts op zoek 
lijken te zijn naar de proto-fascistische overeenkomsten die deze denkers delen. 
Eenzelfde tweedeling zien we overigens ook in de Jünger-biografieën. Jüngers 
controversiële positie in naoorlogs Duitsland heeft er voor gezorgd dat veel van wat er 
over hem geschreven is in meer of mindere mate in te delen is in één van twee kampen. 
Het ene bestaand uit wat je ‘apologisten’ zou kunnen noemen, zij die Jüngers werken en 
denken in de jaren twintig, culiminerend in Der Arbeiter in 1933, als een flirt met het 
nazisme en autoritarisme zien, of sterker nog, zij die Jüngers positie in die periode als puur 
registrerend afschilderen – Jünger als seismograaf van de tijdsgeest, zoals hij zijn rol in het 
Interbellum zelf ooit beschreef. Het andere kamp bestaat uit in meer of mindere mate 
uitgesproken tegenstanders van Jünger, critici, zeker in de jaren zestig en zeventig veelal 
afkomstig uit marxistische hoek, die in Jünger vóór alles een autoritaire (proto-)fascist 
zien.  
Dat we deze polarisering in de meningvorming over Jünger en zijn geestverwanten en 
tijdgenoten zien, heeft natuurlijk alles te maken met wat er na de jaren twintig in 
Duitsland gebeurd is. De machtsovername van Hitler in 1933 (tevens het jaar waarin 
Jüngers autoritaire fantasie ‘Der Arbeiter’ verscheen) en de verschrikkingen van de jaren 
die volgden hebben de periode vóór 1933 in Duitsland definitief in een ander daglicht 
gesteld. Na de Tweede Wereldoorlog stuitte men op zoek naar oorzaken en wortels van 
het nationaal-socialisme uiteraard direct op de verscheidene conservatieve, 
nationalistische en conservatief-revolutionaire stromingen in Weimar-Duitsland.  
De diepe verdeeldheid die de discussie over conservatieve intellectuelen in het interbellum 
kenmerkt, is temeer vanzelfsprekend omdat de politieke stellingname van die 
intellectuelen in de periode na de Eerste Wereldoorlog vaak zo radicaal was. Bovendien 
hebben de meesten van Jüngers geestverwanten zich niet zo afzijdig gehouden van het 
nazisme na 1933 als Jünger, waardoor hen naast aanvankelijke nazistische sympathieën 
bovendien ook nog lidmaatschap van of het verlenen van actieve medewerking aan de 
Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij verweten kon worden.  
De verdeelde meningen over de Duitse conservatieven in het interbellum roepen tevens 
vragen op naar de precieze definitie van conservatisme, de wortels van het conservatieve 
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denken en de manier waarop het conservatisme van begin twintigste eeuw zich tot die 
wortels verhield. 
 
 
2. Conservatisme in Duitsland 
 
Het conservatisme is vanaf haar ontstaan als een historische stroming in het begin van de 
negentiende eeuw moeilijk te definiëren geweest. Waar het bij het liberalisme en het 
socialisme veel eenvoudiger is om een in hoofdlijnen samenhangend ideologisch 
programma te onderscheiden, heeft men daar bij het conservatisme vanaf het vroegste 
begin problemen mee, zeker in Duitsland.  
Mannheim maakt in zijn studie naar de kennissociologische ontstaansgeschiedenis van het 
conservatisme een onderscheid tussen traditionalisme, een natuurlijke, algemeen 
menselijke, bijna instinctieve levenshouding die negatief tegenover verandering staat, en 
conservatisme, de historische denkstroming die in de negentiende eeuw vanuit het 
reflectief-worden van de natuurlijke traditionalistische neiging tot behoud ontstond in 
reactie op het verlichtingsdenken. Mannheim constateert een steeds groter wordende 
kloof tussen de  instinctieve afkeer van verandering en de intellectuele weerslag van deze 
afkeer, die een historische stroming, een tegen het verlichtingsdenken agerende anti-
ideologie werd. Deze loskoppeling van traditionalisme en de stroming conservatisme zoals 
geschetst in het systeem dat Mannheim bedacht is door vele auteurs na hem in stand 
gehouden, ondanks de problemen die het oplevert. Het gegeven dat de moderniteit 
ondanks alles wat conservatieven schreven simpelweg voort bleef schrijden, is 
bijvoorbeeld al problematisch. De bestaande orde die een traditionalistisch denker aan het 
einde van de zeventiende eeuw wil bewaren, is een andere orde dan de orde die een 
conservatief in 1871 wil bewaren.  Dit leidde bij latere auteurs tot de indeling van 
conservatieven in categorieën als “status-quo-conservatieven”, “reactionairen” en 
“restoratie-conservatieven”. Mannheim zelf onderscheidt in het de ontwikkeling van het 
conservatisme in de negentiende eeuw drie grote golven, die ook wel als 
‘vernieuwingsbewegingen’ van het conservatisme getypeerd kunnen worden – en met 
elke vernieuwingsgolf verwijderde de conservatieve stroming zich meer en meer van het 
laat achttiende-eeuwse traditionalisme waaruit het ontstond. 
De eerste generatie conservatieven schrijft en handelt in het begin van de negentiende 
eeuw in relatief directe reactie op de Franse Revolutie en het om zich heen grijpende 
verlichtingsdenken, en is dus nog grotendeels te vereenzelvigen met het traditionalisme. 
De tweede generatie conservatieven dateert Mannheim rond het revolutiejaar 1848, waar 
een conservatisme ontstaat met een veel sterker nationalistisch karakter dan het vroege 
conservatisme, dat meer naar regionale behoudzucht neigde.  De derde en laatste golf 
schetst Mannheim als een revisie van conservatieve ideeën in reactie op het socialisme, en 
dit conservatisme is dan ook populistischer en duidelijk völkischer dan de voorgaande 
golf. 
De conservatieve intellectuelen in Weimar-Duitsland zijn door latere auteurs als 
bijvoorbeeld Armin Mohler in dit model opgenomen als de vierde generatie: het eindpunt 
van het geschetste uiteengroeien van traditionalisme en conservatisme. Alleen de 
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paradoxale naam Konservative Revolution die men deze groep gegeven heeft, geeft al 
aan hoe ver de interbellumdenkers die tot deze groep behoorden af stonden van het 
oorspronkelijke traditionalisme waar de conservatieve beweging uit voortkwam. Het 
conservatisme gebroederlijk in één begrip te vinden met zijn verklaarde doodsvijand de 
revolutie – een wonderlijke combinatie.  
De jonge conservative uit de oorlogsgeneratie van Jünger zagen zich in de 
Materialschlacht van de Eerste Wereldoorlog zeer direct en ingrijpend geconfronteerd 
met de voortgeschreden moderniteit en velen van hen concludeerden in meer of minder 
mate dat de enige hoop voor de toekomst school in een zeer extreme revisie van het 
conservatisme. 
 
Deze wat vreemd aandoende constructie van een zich steeds vernieuwend conservatisme 
verliest aan geloofwaardigheid als men de zienswijze van meer recente auteurs over het 
conservatisme aanneemt. Een auteur als Panajotis Kondylis interpreteert het 
conservatisme niet anders dan hij het liberalisme of en socialisme interpreteert: als een 
historische ideologie die duidelijk aan een maatschappelijke groep gelieerd is en die er 
naar streeft de belangen van die groep te beschermen.21 De geschiedenis van het 
conservatisme hing dus samen met die van de adel, en het verdwijnen van de adel als 
heersende klasse aan het einde van de achttiende eeuw betekende dan ook het einde van 
het conservatisme als sociaal relevante stroming. Dit betekent dat er wat betreft de 
stromingen die gelden als negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse ‘incarnaties van het 
conservatisme’ geen sprake kan zijn van werkelijk conservatisme in specifiek-historische 
zin. 
Heel anders en minder radicaal dan Kondylis is de visie van Martin Greifenhagen, waarin 
het conservatisme, samen met liberalisme en socialisme, als één van de loten van de stam 
van het verlichtingsdenken geldt, in tegenstelling tot de auteurs vóór hem die in navolging 
van Mannheim het conservatisme vooral interpreteerden als een reactie op het 
verlichtingsdenken, een “reflexiv werden”  van het traditionalisme. Greifenhagens visie op 
het conservatisme heeft ingrijpende gevolgen voor de interpretatie van de latere 
generaties conservatieven, die Mannheim en Mohler signaleerden. Volgens Greifenhagen 
waren de stromingen die ingedeeld worden bij de Konservative Revolution inherent 
modern, zij bewogen zich binnen de moderniteit, en zochten daarbinnen ook naar 
antwoorden en alternatieven op de bestaande burgerlijk-liberale orde. Zoals de Duitse 
socioloog Stefan Breuer in zijn analyse van de Konservative Revolution schrijft: “Was 
immer die Konservative Revolution gewesen sein mag: eine konservative Revolution was 
sie nicht”.22 
 
Het schijnbare onderscheid dat Breuer lijkt te maken tussen conservatief en modern is 
echter niet nodig, wanneer de lijn van Greifenhagen gevolgd wordt. Een mens kan reëel 
gezien slechts conservatief zijn tot zover zijn vroegste herinneringen gaan. Ieder 
terugverlangen van conservatieven naar een tijd daarvóór betekent het scheppen van een 
mythe en is daarmee inherent modern. Dit betekent niet dat echte conservatieven slechts 

                                                 
21 Panajotis Kondylis, Konservatismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang (Stuttgart, 1986). 
22 Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution (Darmstadt, 1995), 5. 
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terug kunnen verlangen naar de politieke en culturele verhoudingen van hun jeugd, maar 
dat hun verlangen naar een verloren gegane of gewaande irrationele collectieve beleving 
een integraal tot de moderniteit behorend verschijnsel is.  
Een erkenning van het bestaan van een dergelijk conservatisme, dat met recht modern 
genoemd kan worden, levert een veel helderder beeld op dan het systeem met alle 
onduidelijke verschillen tussen restauratie-, status quo- en hervormingsconservatisme. 
Bovendien is het niet zo extreem dat het geen ruimte meer laat voor het behoud van de 
term conservatisme binnen het kader van de moderniteit. De rechts-conservatieve denkers 
van de Konservative Revolution dienen dus niet alleen als intellectuelen beschouwd te 
worden. Ze zijn met recht ook moderne intellectuelen te noemen.    
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IIIIII. II. II. II. Konservative RevolutionKonservative RevolutionKonservative RevolutionKonservative Revolution    
 
1. Conservatieve revolutie? 
 
De paradox die besloten ligt in het begrip Konservative Revolution geeft al direct aan dat 
de afbakening van de groep conservatieve revolutionairen niet eenvoudig is. De vraag rijst 
direct in hoeverre de Konservative Revolution bruikbaar is als algemene aanduiding van 
een cultureel-maatschappelijke stroming. Wat maakte de meest revolutionaire leden van 
de groep conservatief en wat was er nog revolutionair aan de meest conservatieven van 
hen?  
De auteurs Armin Mohler en Stefan Breuer hebben zich beiden met de Konservative 
Revolution beziggehouden. Mohler, jarenlang de persoonlijk secretaris van Ernst Jünger, 
was de eerste die de naam Konservative Revolution gebruikte als Generalnenner voor een 
vijftal brede bewegingen van conservative intellectuelen uit het interbellum die wél rechts-
radicaal waren, maar niet - of in mindere mate - besmet waren met een bruin verleden: 
De Jungkonservativen, de Völkische Bewegung, de Nationalrevolutionäre, de Bündische 
Bewegung en de Landvolkbewegung. 
Het feit dat de persoonlijk secretaris van Jünger vrij snel na de Tweede Wereldoorlog een 
studie schrijft over een zeer diverse groep van volgens Mohler nauwelijks door een 
nationaal-socialistisch verleden aangetaste rechtse intellectuelen, waarin Ernst Jünger 
bovendien als centrale figuur schittert, stemt natuurlijk tot nadenken. Hoewel er vanaf het 
begin kritiek vanuit het linkse kamp op Mohlers werk was23, is het als een standaardwerk 
gaan gelden over wat ondanks de paradox in de naam de Konservative Revolution is gaan 
heten. Dit komt met name door de zéér uitgebreide bibliografie van de tweede, geheel 
herziene druk uit 1972 en de derde druk uit 1989, die het werk met een tweede deel 
uitbreidde. Na een ongewijzigde vierde en vijfde druk verscheen er overigens in 2005 nog 
een door Mohlers leerling Karlheinz Weißmann herziene en uitgebreide uitgave. 
Mohler positioneert zich duidelijk in het conservatieve kamp na de Tweede Wereldoorlog 
en deze stellingname maakt de objectiviteit van zijn werk over de Konservative Revolution 
enigszins twijfelachtig. 
Pas in 1993 publiceerde Stefan Breuer in zijn Anatomie der Konservativen Revolution de 
broodnodige grondig uitgevoerde kritiek op Mohlers werk. Dit sterke, thematisch 
opgebouwde boek benadrukt de grote onderlinge verschillen tussen de intellectuelen die 
Mohler tot de Konservative Revolution rekent. Zo opent Breuer sommige hoofdstukken 
met twee diametraal tegenover elkaar staande citaten van twee schrijvers die beiden tot 
de Konservative Revolution behoren.24  
Ondanks deze nadruk op het pluralisme binnen de Konservative Revolution, handhaaft 
Breuer in zijn boek ondanks de verdere kritiek die hij op Mohler heeft de naam die Mohler 
bedacht. Pas in zijn conclusie doet hij een poging het begrip Konservative Revolution te 

                                                 
23 Een extreem voorbeeld hiervan is Gerda Liebchens Ernst Jünger: Seine literarischen Arbeiten in den 
zwanziger Jahren. Eine Untersuchung zur gesellschaftlichen Funktion von Literatur (Bonn, 1977). Hierin 
verwijt Liebchen In Stahlgewittern in dienst van “imperialistischen Herrschaftsinteressen” te staan en werpt 
ze Jünger een enthousiast goedkeuren van “monopolkapitalistischen Produktionsverhältnisse” voor de 
voeten. 
24 Zie bijvoorbeeld Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 59. 
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vervangen door het begrip der neue Nationalismus, maar de groep denkers die onder 
deze noemer valt is in feite dezelfde, en evenals Mohler trekt Breuer scheidslijnen tussen 
dit neue Nationalismus en het Nationaal-socialisme. Er is natuurlijk wel iets te zeggen 
voor de verwerping van de term Konservative Revolution. Het begrip impliciteert 
onterecht een gedeeld conservatisme dat niet bij alle conservatieve revolutionairen 
aanwezig is, en is door Mohler vooral gebruikt als categorie waarmee een groep 
nationalistische conservatieve denkers van verwantschap met de nationaal-socialisten 
veiliggesteld kon worden. Toch heb ik er voor gekozen de term te handhaven. Alleereerst 
omdat ik de conservatisme-definitie die Breuer van Kondylis leent niet deel, en bovendien 
omdat de innerlijke tegenstrijdigheid van het begrip de grote tegenstellingen tussen de 
conservatief-revolutionairen onderling mooi weerspiegelt. Bovendien onderschat Breuer in 
mijn ogen de inherente esthetische meerwaarde van het paradoxale begrip Konservative 
Revolution. 
In tegenstelling tot Mohler, wiens boek soms iets weg heeft van een veredelde tabel, kiest 
Breuer ervoor zich in zijn bespreking van de Konservative Revolution voornamelijk te 
beperken tot enkele hoofdfiguren, waarmee hij de verschillen en overeenkomsten tussen 
deze auteurs aan de hand van een zevental thema’s in kaart brengt. Tot deze kerngroep 
behoren onder meer de schrijver Ernst Jünger, de historicus en filosoof Oswald Spengler, 
de literator Arthur Moeller van den Broeck, de jurist Carl Schmitt, jurist en politicus Edgar 
Jung, journalist Hans Zehrer, socioloog en filosoof Hans Freyer en literator en anarcho-
bolsjewist Ernst Niekisch. Aan de hand van de kernthema’s van de Konservative 
Revolution, vijandbeeld, economie, wetenschap en techniek, natie en volk, ras, Herrschaft 
en Reich onderzoekt Breuer hoeveel voornoemde auteurs en andere conservatieve 
revolutionairen op die thema’s van elkaar verschilden.Aan de thema’s van Breuer heb ik in 
deze scriptie nog een viertal thema’s toegevoegd die Breuer niet bespreekt, deels 
gebaseerd Mohler (oorlog, religie), deels op Greifenhagen (de intellectueel) en deels op 
Breuers korte hoofdstuk over de sociologische achtergronden van de Konservative 
Revolution (het mannelijke en het vrouwelijke).  
De Konservative Revolution was een zeer diverse stroming, die niet zo duidelijk af te 
bakenen is als Mohler hoopt of Breuer denkt. De scheidingswand die Mohler tussen 
conservatief nationalisme en nazisme in stand probeert te houden is een poreuze. De 
wisselwerking tussen het nationaal-socialisme en de Konservative Revolution moge al 
blijken uit de hoeveelheid conservatieve revolutionairen die weinig moeite hadden zich 
voor de nationaal-socialistische zaak in te zetten of actief lid te worden van de NSDAP. 
Beide stromingen komen dan ook voort uit een veel breder patroon van fascistische 
bewegingen die in Duitsland, maar ook in de rest van Europa na de eerste wereldoorlog 
de kop opstaken.25 
De veelvormigheid van standpunten binnen de Konservative Revolution betekent dat een 
verkenning van conservatief-revolutionaire standpunten aan de hand van de 
bovengenoemde thema’s niet snel zal leiden tot een eenvoudig ja/nee sjabloon dat op 
Duitse intellectuelen uit het interbellum is toe te passen om hen al dan niet tot 
conservatieve revolutionair te bombarderen. Wél ben ik er van overtuigd dat deze thema’s 

                                                 
25 Zie Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche: Die Action Française, der Italienische Faschismus, der 
Nationalsozialismus (München, 1963). 
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waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de structuur en denkwijze van veel 
conservatieve revolutionairen, inzichten die op hun beurt weer zeer behulpzaam kunnen 
zijn bij het analyseren en politiek-ideologisch interpreteren van Jüngers Kriegstagebuch. 
 
 
2. Vijandbeeld 
    
Breuers analyse opent met een hoofdstuk over de Feindbestimmung van de Konservative 
Revolution, omdat de conservatief-revolutionaire beweging een sterk oppositioneel 
karakter had. Wie beschouwden de conservatieve revolutionairen als hun voornaamste 
vijanden? De literatuur biedt twee duidelijke kandidaten voor deze rol van definitorische 
Gegner : enerzijds het marxisme, anderzijds het liberalisme. Breuer kiest duidelijk voor de 
laatste.  
In marxistische interpretaties geldt het rechts-conservatieve sentiment van mannen als 
Spengler, Jünger en Schmitt als het reactionaire antwoord vanuit de liberale burgerlijke 
middenklasse op de revolutionaire dreiging die van het marxisme uitging. Deze visie is 
echter moeilijk te rijmen met de sterk anti-liberale neigingen van de conservatieve 
revolutionairen. Hoeveel hekel ze ook aan communisten konden hebben, de haat die zij 
tegen het liberalisme koesterden was groter, ze konden sociaal-democraten zelfs voor de 
voeten gooien dat ze niet revolutionair genoeg waren, zoals in de woorden van een van 
de spilfiguren van de Tat-kreis, Hans Zehrer: “Nur irrtümlicherweise werde ihr mißgünstig-
kleinbürgerliches Gepolter als Ausbruch revolutionärer Grundstimmungen end 
Entschlossenheit gehalten.”26 
De hoofdvijand was kortom het liberalisme, en de woede van de conservatieve 
revolutionairen richtte zich dan ook voornamelijk dáár tegen. Het liberalisme verpestte 
culturen, religies en naties, schiep verdeeldheid door de traditonele, organische 
Gemeinschaft  te vervangen door de Gesellschaft, “das bloße Gegeneinander egoistischer 
Privatinteressen.”27  Het liberalisme was een “Aufstand der nur in der Großstadt 
gedeihenden Mächte des Geldes und des Geistes gegen Blut und Tradition.”28 
Deze kritiek op het liberalisme van Spengler en Moeller van den Bruck werd door een 
groot deel van de conservatieve revolutionairen gedeeld of overgenomen. Het liberale 
individualisme verscheurde volgens hen alle organische verbanden die mensen konden 
hebben en verving deze door kunstmatige instituties. Het liberalisme werd gezien als 
mechanisch en bloedeloos, een symptoom van de degeneratie en afnemende levenskracht 
van de moderne samenleving. 
Het grootste deel van de kritiek op het liberalisme was volgens Breuer echter buitenlands-
politiek van aard. Het liberalisme werd, zeker na Versailles, gezien als een buitenlandse 
inbreuk op de Duitse staat en maatschappij. Spengler noemde het liberalisme “[die] 
unsichtbare englische Armee, die Napoleon seit Jena auf deutschem Boden 
zurückgelassen hatte”. 29 

                                                 
26 Ernst Niekisch, Die Entscheidung (Berlijn, 1930), 128. 
27 Arthur Moeller van den Bruck, Das Dritte Reich (Hamburg, 1931), 84. 
28 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 52. 
29 Oswald Spengler, Preußentum und Sozialismus (München, 1924), 5. 
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Net als voor de nationaal-socialisten was het verdrag van Versailles voor alle conservatieve 
revolutionairen de grootste steen des aanstoots, en illustratie van de westerse bemoeienis 
met Duitsland. In het systeem van herstelbetalingen kon Duitsland slechts verliezen, zo 
was de algemene teneur, en in dat licht waren de liberale idealen van vrijheid en 
gelijkheid niet slechts betekenisloos, maar zelfs te vergelijken met vijandelijke propaganda, 
bedoeld om de naoorlogse status-quo te handhaven. 
Bovenop de aversie die na 1918 al in brede lagen van de Duitse bevolking tegen het 
westen bestond, kwam nog de economische malaise van 1929. De ineenstorting van de 
economie gaf velen het gevoel het slachtoffer te zijn van de machinaties van de 
wereldmachten, en dit deed het vertrouwen in de kapitalistische wereldorde nog verder 
dalen. Steeds meer mensen deelden de mening die de conservatieve revolutionairen al 
vanaf Versailles uitdroegen: het uit het westen geïmporteerde liberalisme bood geen 
afdoende antwoorden en er moest dus naar nieuwe oplossingen gezocht worden. 
De hoofdvijand van de Konservative Revolution was dus een vijand van buiten: de Entente 
en de door hen gecreëerde liberaal-kapitalischische ordening na de Eerste Wereldoorlog. 
De in de oorlog gevormde eenheid, die een Gemeinschaft was, werd vervangen door een 
Gesellschaft van individuen die hun eigenbelang boven het algemeen belang lieten 
prevaleren en daarmee Duitsland zwak hielden. De Weimarrepubliek, de staat die deze 
individuen door democratische verkiezingen tot stand brachten, was in niets vergelijkbaar 
met de vooroorlogse, eenheidstichtende Duitse staat, het was niet meer dan een 
“Konkursverwalter” en een ”Scheinstaat” 30. De Republiek van Weimar moest dan ook 
verdwijnen.  Het parlementarisme diende afgeschaft, en alle politieke vormen van het 
liberalisme vernietigd te worden. 
 
 
3. Economie 
 
Dat het liberale systeem moest verdwijnen was voor de conservatieve revolutionairen dus 
duidelijk, maar er waren op het economische vlak onderling grote verschillen in 
radicaliteit, zo constateert Breuer. Spenglers ‘echte’ want ‘Pruisische’ socialisme zoals 
onder meer uitgewerkt in Preußentum und Sozialismus, kwam neer op een 
“Privatwirtschaft mit ihrer altgermanischen Freude an Macht und Beute”31 die beschermd 
moest worden tegen dirigistische bemoeienis van socialisten en vakbonden, en leunde dus 
zwaar op liberale opvattingen. 
Aan de andere kant van het spectrum vinden we mannen als Jünger en Niekisch, die de 
maatschappij integraal aan de staat ondergeschikt wilden maken, op een wijze 
vergelijkbaar met de algemene mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog of de 
vijfjarenplannen in de totalitaire Sovjetunie. De bestrijding van het politieke liberalisme 
was niet voldoende, ook de Wirtschaftsformen des Liberalismus dienden afgeschaft te 
worden. Het tijdperk van de persoonlijke vrijheid was voorbij, en dat van de collectieve 
planning aangebroken, aldus Niekisch. De totale Mobilisation, noemde Jünger dit. 

                                                 
30 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 59. 
31 Oswald Spengler, Politische Schriften (München, 1932), VIII. 
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Tussen deze twee uitersten ligt een grijs gebied van auteurs die zich in verschillende 
gradaties van radicaliteit uitlieten over de nieuw te bewerkstelligen economische en 
maatschappelijke orde. De grote onderlinge verschillen tonen volgens Breuer aan dat wat 
het de economie betreft, “jede gemeinsame Plattform verlassen war”.32 
 
 
4. Techniek 
 
Ook de verhouding tot wetenschap en techniek kent onder conservatieve revolutionairen 
grote verschillen. Enerzijds waren er de critici, die in de lange traditie van de Duitse 
cultuurkritiek stonden, en die de mens als steeds meer en meer onderworpen aan de 
machine zagen. Mannen als Carl Schmitt en Edgar Jung zagen de techniek niet als iets dat 
in dienst stond van het leven, maar juist als iets dat het leven verstikte. Niemand 
verwoordde deze angst pregnanter dan Ernst Niekisch, die in 1931 een essay met de 
nietsontziende titel Menschenfresser Technik publiceerde: “Die Technik frißt Menschen 
und Menschliches. Sie wird mit Leibern geheizt, und Blut ist ihr Kühlwasser.”33 
Wat er aan deze overmacht van de techniek gedaan kon worden, daar waren de critici het 
niet over eens. Schmitt zag aanvankelijk nog heil in de terugkeer van de kerk als bindend 
en ordenend instituut, anderen, zoals de filosoof Ziegler, propageerden een geleidelijke en 
gestage afbouw van de overmacht van de techniek, terwijl Zehrer de volledige 
ineenstorting van de moderne rationeel-technocratische samenleving en een terugkeer 
naar meer agrarische productiemethoden voorstond. Niekisch ging, zoals te verwachten, 
hierin het verst door “eine gewaltsame Reduziering der Industrie, einen entschlossenen 
Willen zur Armut und die Bereitschaft zu Primitivität und Barbarei“34 te verlangen. 
Dit radicalisme werd echter niet zo breed gedeeld. Over het algemeen gold de kritiek van 
de Konservative Revolution op de overmacht van de techniek in de moderne samenleving 
niet zozeer de techniek, als wel het onvermogen van de heersende klasse om ermee om 
te gaan. Spengler zag met lede ogen aan hoe de toonaangevende delen van de 
samenleving zich van de techniek afwendden en zich op nutteloze zaken als occultisme en 
natuurfilosofie richtten, “Eine Müdigkeit verbreitet sich, eine Art Pazifismus im Kampfe 
gegen die Natur”.35 
Deze in de kern positieve visie op de techniek werd door velen gedeeld, en vaak nog 
verder doorgevoerd. Schmitt zag het als de taak van de moderne politiek om de macht 
over de techniek te verwerven en daarmee zijn macht te vergroten.  
Jünger ging in navolging van Spengler36 veruit het verst in zijn omhelzing van de techniek. 
Hij zag in Der Arbeiter37 met de opkomst en uiteindelijke alleenheerschappij van de 
moderne techniek ook het nieuwe menstype van de arbeider ontstaan, een menstype dat 
al van nature ‘de taal van de techniek beheerste’. Na de nivellering en ontwrichting van 

                                                 
32 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 69. 
33 Ernst Niekisch, Menschenfresser Technik (1931), 58-59. 
34 Zie Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 73. 
35 Oswald Spengler, Der Mensch und die Technik, (München, 1931), 81. 
36 Zie Francis Wilhelm Lantink, Oswald Spengler oder die 'zweite Romantik’. Der Untergang des 
Abendlandes, ein intellektualer Roman zwischen Geschichte, Literatur und Politik (Haarlem, 1995). 
37 Ermst Jünger, Der Arbeiter (Hamburg, 1932). 
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de traditionele gezagsverhoudingen door de techniek konden er binnen dit nieuwe type 
mensen vervolgens nieuwe elites ontstaan. Omhelzing en versnelling van de ontwikkeling 
van de techniek tot een allesoverheersend middel, en het aldus mogelijk maken van het 
ontstaan van een nieuwe orde was daarom in de ogen van Jünger juist gewenst. 
 
 
5. Volk en natie 
 
Het nationalisme en het natiebegrip, die beiden in de negentiende eeuw nog sterk met de 
Duitse staat en deels zelfs met het liberalisme verbonden waren, wonnen in de 
Weimarrepubliek aan belang, maar werden tegelijkertijd losgekoppeld van de staat. In de 
ogen van veel conservatieve revolutionairen had Versailles een situatie gecreëerd waarin 
het belang van de staat, dat wil zeggen het behoud van de politieke en administratieve 
eenheid, gescheiden was van het belang van de natie: zelfbeschikking en soevereiniteit. In 
een land waar de staat altijd wezenlijk was geweest voor het natiebegrip, was deze 
situatie nieuw en voor velen verwarrend. Wilden de coalitiepartijen echter een realistische 
politiek voeren en de stabiliteit en het voortbestaan van de staat verzekeren, dan konden 
ze slechts mondjesmaat aan de wraakzuchtige eisen van de nationalisten voldoen. Dit was 
voor het grootste deel van de nationalisten veruit onvoldoende, en daarmee een van de 
nagels aan de doodskist van de Weimarrepubliek. 
De Konservative Revolution speelde een belangrijke rol bij deze “Mobilisierung der Nation 
gegen den Staat”.38  De zwakheid van de Weimarrepubliek werd door de conservatieve 
revolutionairen vaak besproken in termen van oud versus jong en mannelijk tegenover 
vrouwelijk: Weimar was volgens Moeller een staat gebouwd op de gecorrumpeerde en 
impotente generatie van de vaders, waar hij het Mutterland, de Duitse natie, 
tegenoverstelde.  
Breuer grijpt voor de analyse van het natiebegrip onder de conservatieve revolutionairen 
terug naar een driedeling die door Friedrich Hertz al in de jaren twintig voorgestaan 
werd.39 Allereerst is de natie op te vatten als staatsvolk, dat wil zeggen dat met ‘de natie’ 
de verzameling van alle staatsburgers bedoeld wordt, het tot op heden in de 
Angelsaksische wereld dominante natiebegrip. Het zal niet verwonderen dat er onder de 
conservatieve revolutionairen vrijwel geen sympathie voor een dergelijk natiebegrip  
bestond.  
Daarnaast is er het subjectieve natiebegrip, meer op de Franse leest geschoeid, dat stelt 
dat een natie bestaat bij de gratie van de wil van een volk om één volk te zijn. 
Saamhorigheidsgevoel is hierbij dus de belangrijkste karaktereigenschap van een natie. 
Deze vorm van natiebesef vinden we terug bij Carl Schmitt en Hans Zehrer, die de “Tat”-
kreis  in 1929 in de ”Schaffung einer möglichst breiten und geschlossenen Glaubens- und 
Willensgemeinschaft des deutschen Volkes” ten doel stelde.40 

                                                 
38 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 79. 
39 Idem, 81. 
40 Idem, 82. 
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Veruit de meeste conservatieve revolutionairen huldigden echter een wellicht wat 
misleidend ‘objectief’ geheten natiebesef, dat zich in zijn definitie van naties beriep op 
‘objectieve’ eigenschappen van bevolkingen, zoals taal, ‘ras’ en ‘volksaard’.  
Mannen als Jung en Stapel, die de natie als één biologsch geheel zag, beleden een 
objectief natiebegrip. Hoewel Niekisch in de vroege jaren twintig nog het idee van een 
staatsvolk omarmde, raakte hij gedurende de jaren twintig steeds meer van een objectief 
natiebegrip overtuigd. Ook Moeller, een van de oudere conservatieve revolutionairen, valt 
duidelijk bij de objectivisten in te delen, zij het dat zijn natiebegrip mystieker en minder 
biologisch was. De politieke en culturele eigenschappen van volkeren kwamen volgens 
Moeller voort uit hun “Erdkraft” en de “Urseele des Landes” . Het was de taak van het 
individu dit te doorzien en ”seinen Beitrag zur Erfüllung jener Sendung zu leisten, die 
jedem Volk geschichtlich vorgegeben war”.41 
Spengler en Jünger zijn moeilijker in te delen. Bij hen is volgens Breuer sprake van een 
tussenvorm van het subjectieve en objectieve natiebegrip. Spengler definieerde een volk 
als een groep mannen (!) die zich één geheel voelden, wat duidelijk naar subjectivisme 
neigt, maar tegelijkertijd waren de ideeën die de geschiedenis volgens hem vorm gaven, 
geworteld in cultuur en volksaard, wat weer enigszins objectivistisch te noemen is. Ook 
Jünger combineert beide opvattingen. Enerzijds is zijn taal doorspekt van objectivistische 
noties van bloed en geboorte, en definieert hij in navolging van Spengler de natie als een 
natuurlijk gegeven dat leeft en sterft naar organische wetten, maar anderzijds kan het 
natuurlijke organisme dat de natie is, slechts door de wil en het bewustzijn daadwerkelijk 
tot leven geroepen worden.  
 
 
 
6. Ras 
 
Met de opkomst van de natiestaat en nation-building bracht de moderniteit ook een 
herwaardering van etniciteit met zich mee. Vanaf het einde van de negentiende eeuw 
neemt de “Naturalisierung der ethnischen Differenz”, oftewel “Rassenkonstruktion”42 een 
enorme vlucht. Hoewel het begrip ras natuurlijk overlappingen kent met de begrippen 
volk en natie, besteedt Breuer er toch een apart hoofdstuk aan, hetgeen waarschijnlijk 
ook samenhangt met de belangrijke rol die het racisme in het nationaal-socialisme 
speelde.  
Het onderscheid tussen puur biologisch racisme en andere vormen van racisme die het 
begrip ‘ras’ bijvoorbeeld als een culturele, geestelijke, völkische of seelische categorie 
hanteerden, is niet altijd even duidelijk. Om al deze vormen van racisme in te sluiten 
hanteert Breuer de definitie van de historicus Patrick von zur Mühlen, die racisme 
definieert als een conflict tussen groepen waarin individuele groepsleden “durch wirkliche 
oder vermeintliche ererbter, als unveränderlich geltender physischer und psychischer 
Eigenschaften und Gruppenmerkmale ihrer jeweiligen Gruppe zugerechnet werden”.43 

                                                 
41 Moeller van der Bruck, Der preußische Stil (Heruitgave, Hamburg, 1932) 196. 
42 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 86. 
43 Idem, 87. 
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Op basis hiervan deelt Breuer de conservatieve revolutionairen in drie groepen in, op 
grond van de mate waarin er in hun denken van racisme gesproken kan worden. Tot de 
eerste groep van zogenaamde low-scorers waar het racisme betreft, rekent hij Spengler, 
Zehrer en Schmitt. De toevoeging van Schmitt mag wellicht verbazen, gezien de nadruk 
die deze op homogeniteit en de daaruit voorkomende noodzaak van uitsluiting van een 
bepaalde groep legde, maar de verdeling van de maatschappij in twee groepen hield voor 
Schmitt niet in dat het voor een individu onmogelijk was om vanuit de uitgesloten groep 
tot de ‘ingewijden’ toe te treden: “’Volk’ war für Schmitt eine Willenskategorie, keine 
Kategorie des physischen oder kulturellen Seins”.44 Zehrer, en met hem de “Tat”-kreis, 
hanteerde een zelfde subjectivistisch en abiologisch natiebegrip als Schmitt. Spengler ging 
nog verder, en veroordeelde het biologische racisme en het völkische denken zelfs sterk. 
Lichaamsbouw en schedelomvang hadden voor Spengler niets met ras te maken. Volkeren 
konden niet op hun fysieke afstamming herleid worden, een “gefühlter Einklang eines 
Schiksals, gleicher Schritt und Gang im historischen Sein” was wat een volk zijn eenheid 
en samenhang verleende.45  
In de tweede groep, die der ambivalenten, vinden we onder anderen Stapel en Jünger. 
Hoewel Jünger zich niet kon vinden in de overmatige völkische verheerlijking van bloed en 
bodem, en hij zich afzette tegen het biologische rassenbegrip, was een cultureel 
antisemitisme hem zeker niet vreemd. De joodse cultuur en psyche waren voor Jünger 
onlosmakelijk verbonden met de doodsvijand: het liberalisme. De jood, 
vertegenwoordiger van westerse, liberale waarden, was een Fremdkörper in de Duitse 
samenleving en diende geïsoleerd te worden:  
 

Im gleichen Maße jedoch, in dem der deutsche Wille an Schärfe und Gestalt 
gewinnt, wird für den Juden auch der leiseste Wahn, in Deutschland Deutscher 
sein zu können, unvollziehbarer werden, und er wird sich von seiner letzten 
Alternative sehen, die lautet: in Deutschland entweder Jude zu sein oder nicht zu 
sein.46 

 
Stapel liet een vergelijkbare of-of mentaliteit ten opzichte van de joden blijken: óf het zou 
de joden lukken de liberale cultuur die zij vertegenwoordigden aan Duitsland op te 
dringen, hetgeen in zijn ogen natuurlijk synoniem was aan de ondergang, óf het Duitse 
Volkstum zou overwinnen, wat niets anders dan de volledige uitsluiting van het joodse 
volksdeel uit het maatschappelijke leven kon betekenen.  
De derde groep, die men met een modern engels woord de haters zou kunnen noemen, 
ging verder dan Stapel en Jünger en hield er rassenideologische en mystiek-völkische 
theorieën op na. Moeller werd sterk beïnvloed door de Britse racist Chamberlain en diens 
mystiek van het bloed. Deze bloedmystiek gecombineerd met het idee dat de Duitsers het 
meest Germaans gebleven volk van alle Europese volkeren waren, is typerend voor het 
racisme onder deze groep conservatieve revolutionairen. Ook Jung en andere 
Jungkonservativen bezagen de wereldvolkeren duidelijk vanuit het racistisch perspectief 
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45 Spengler, Der Untergang des Abendlandes, deel II (München, 1922), 755. 
46 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 90. 
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van superieure en minderwaardige rassen en volkeren. Het hoogwaardig houden van het 
Duitse ras doormiddel van rassenhygiënische methoden was derhalve in Jungs ogen ten 
zeerste geboden.  
Niemand ging echter zo ver als de nationaalbolsjewist Niekisch, die vanaf het einde van 
de jaren twintig steeds meer overtuigd werd van een wereldbeeld dat op geheel eigen 
wijze de theorie van rassendegeneratie van Arthur de Gobineau verbond met de positieve 
notie van rassenkruising. In de ogen van Niekisch leidde de vermenging van de 
Germaanse androgyne Ursubstanz met westers en zuidelijk, romaans bloed tot een 
vervrouwelijking, en werd deze dienstbaar en ontvangend. Het Germaanse element werd 
op die manier door het Romaanse gedomineerd en verloor zich in een wezensvreemde 
burgerlijke, ‘geciviliseerde’ grootstedelijke levenswijze.  
Een vermenging met de oosterse, slavische Substanz daarentegen, resulteerde in 
mannelijke en bevelende eigenschappen, en was verantwoordelijk voor de schepping van 
het ‘Pruisische ras’, dat Duitsland vanuit het oosten volledig moest vernieuwen, om 
daarbij “alles zu zerstören, was romanisch-städtisch-bürgerlich war”.47 Volgens Niekisch 
kon alleen een terugkeer naar een meer rurale, barbaarse maatschappelijke ordening het 
Duitse ras nog redden. 
In zijn analyse van het racisme binnen de Konservative Revolution toont Breuer aan dat 
een aanzienlijk deel van de conservatieve revolutionairen wel degelijk racistische en 
antisemitische denkbeelden had, in tegenstelling tot de visie van Mohler, die de 
Konservative Revolution toch vooral als een intelligente, diepzinnige, weliswaar radicaal-
conservatieve maar niet antisemitische stroming aan de rechterzijde van het politieke 
spectrum van de Weimarrepubliek wil zien. In de woorden van Breuer: “Blut galt 
durchgängig als ganz besonderer Saft, Boden, Rasse und Volk waren ‘schwere’ 
Kategorien, denen erhebliche Prägekraft zugemessen wurde.” Dit betekent overigens niet 
dat deze categorieën de enige en de belangrijkste waren voor de conservatieve 
revolutionairen. De Konservative Revolution was altijd nog stukken “geestelijker” dan de 
völkische en biologisch-mythische bewegingen in Weimar-Duitsland: er was voor de 
conservatieve revolutionairen méér dat de aandacht verdiende dan het begrip Rasse.  
 
 
7. Autoriteit en leiderschap 
 
Alle conservatieve revolutionairen waren het er over eens, dat de nieuwe orde die 
gecreëerd moest worden, een hiërarchisch karakter diende te hebben. Het oude Europese  
idee van machtsuitoefening, waarin het geheel in de macht vertegenwoordigd wordt 
door een geprivilegieerde klasse, is dan ook één van de belangrijkste vlaggen waar de 
gehele Konservative Revolution zich rond verzamelde.  
Voor de analyse van de verschillende visies op macht binnen de Konservative Revolution 
gebruikt Breuer een model dat van Max Weber afkomstig is. Webers model stelt 
persoonlijk leiderschap tegenover onpersoonlijk leiderschap en alledaags bestuur 
tegenover onalledaags bestuur. De combinatie van het persoonlijke met het alledaagse is 
wat ‘traditioneel’ leiderschap genoemd kan worden, de macht die we in patriarchale 
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standensamenlevingen tegenkomen. Een tweede combinatie, van het onpersoonlijke met 
het rationele element is in ‘rationele’, bureaucratische bestuursvormen terug te vinden. De 
derde combinatie, tussen het persoonlijke en het onalledaagse leidt tot de 
‘charismatische’ vorm van bestuur en leiderschap. Het zal niet verwonderen dat vrijwel 
alle conservatieve revolutionairen een zwak hadden voor deze laatste vorm van 
Herrschaft, en alle vormen van Führercultus en leiderschapsmystiek die ermee samen 
hangen. 
Binnen deze algemene en wat vage consensus constateert Breuer echter wel verschillen. 
Zo liepen de meningen over de ultieme vorm van charismatisch leiderschap, de 
persoonlijke dictatuur, nogal uiteen. Hoewel Spenglers ceasarisme hier bijvoorbeeld vrij 
naadloos op aansluit, zijn er ook vele conservatieve revolutionairen die iedere vorm van 
despotisme en tyrannie nadrukkelijk afwezen. Voor Jung was het beeld van de 
cesaristische leider die over de zielloze massa’s heerste een cultuurloze gruwel, Niekisch 
verwierp het cesarisme alleen al omdat het een Romaanse vinding was. Slechts een 
enkeling, zoals Jünger, wilde een persoonlijke dictatuur puur als overgangsfase nog 
overwegen. 
De meeste conservatieve revolutionairen neigden dus naar een charismatische vorm van 
bestuur, maar wilden deze lijn niet ad extremum naar de persoonlijke dictatuur 
doorvoeren. De nuancering van de rol van het charisma verliep in de hoofden van de 
conservatieve revolutionairen langs ongeveer dezelfde lijnen als waarin volgens Weber 
een charismatisch bestuur, na de aanvankelijke onalledaagse omstandigheden waarin het 
aan de macht is gekomen, aan Veralltäglichung onderhevig is:  ófwel er vindt een 
ontpersoonlijking en rationalisering plaats, die het charisma vervangt en een 
bureaucratisch en rationeel bestuur ten gevolge heeft, óf het persoonlijk charisma 
traditionaliseert en blijft in een gewijzigde, alledaagse vorm als ambtscharisma of erfelijk 
(stands)charisma bestaan. 
Aanhangers van de eerste, rationele vorm van charismatisch bestuur zijn onder anderen 
Freyer, Schmitt, Zehrer en Jünger. De totale Arbeitsstaat die in Jüngers Der Arbeiter 
beschreven wordt is illustratief voor de door en door rationele, onpersoonlijke 
bestuursvorm die hij voor ogen had. Deze staat kende ook zijn helden, weinig verbazend 
gestileerd naar de ijzervretende stoottroepcommando’s uit de Eerste Wereldoorlog, maar 
het ging hierbij niet om “persönliche Träger eines Charismas,” maar juist om 
”hausragende Verkörperungen des Typus, die sich von den übrigen Exemplaren der 
Gattung allein durch ihre höhere leistung unterschieden”.48 
Naast deze groep, die je cum grano salis de ‘rationalisten’ zou kunnen noemen, waren er 
echter ook een aantal ‘traditionalisten’ binnen de Konservative Revolution. Ziegler, Jung 
en Stapel zijn hierbij in te delen.  Ziegler en Jung waren voorstanders van de invoering van 
een presidentschap voor het leven, een functie die wat hen betreft eventueel ook 
Wahlkeiser of Wahlkönig genoemd mocht worden. Na 1933 pleitte Jung als tekstschrijver 
voor Von Papen in diens Marburger rede zelfs bijna onverbloemd voor een herstel van de 
monarchie. Stapel ging zelfs nóg verder door te dromen van een herstel van het Heilige 
Roomse Rijk. 
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Naast de vorm die het bestuur moest aannemen was er nog de kwestie van de elite die de 
macht uit diende te oefenen. Alle conservatieve revolutionairen waren elitaristen, dat 
moge duidelijk zijn, maar ideeën over de vorm en samenstelling van deze elite waren ook 
niet bij iedereen hetzelfde.  
Het onderscheid tussen rationalisten en traditionalisten is ook wat het elites betreft te 
maken. De rationalisten, zoals Spengler, Jünger en Freyer, staan een meritocratische, op 
rationale Kompetenz gebaseerde elite voor, die puur op prestaties en kennis geselecteerd 
wordt, en in staat is de moderne economische en technische middelen zo efficiënt 
mogelijk in dienst van de staat te stellen.  
De traditionelen, zoals de leden van de Ring-kreis, en Jung, neigden veel meer naar een 
op zijn minst economische elite, maar liever nog een klassiek-adellijke, op erfrecht 
gebaseerde elite, een bovenlaag “bestehend aus unabhängigen Persönlichkeiten, freien 
deutschen Herrenmenschen, ein(em) Adel nordischer und auch christlicher Gesinnung, der 
den Willen hat, sich gegen die bestehenden organisierte Massenherrschaft, gegen 
Parlementarismus und Demokratie auf alle Fälle durchzusetzen.”49 
Sommigen gingen verder dan alleen de elite: niet alleen moest er een nieuwe adel 
gevormd worden, maar de gehele maatschappij diende weer op basis van standen 
georganiseerd te worden. Jung had een model voor ogen dat het traditionele systeem van 
standen nieuw leven inblies door de schepping van een systeem van moderne, op 
beroepen gebaseerde standen. Deze beroepsstanden zouden als organische 
overkoepelende organen fungeren waarbinnen werkgevers en werknemers zouden 
samenwerken, een concept dat Jung duidelijk aan het corporatisme had ontleend. 
Dergelijke neuständische ordeningen van de maatschappij werden echter door 
rationalisten als Jünger en Freyer als naïef gezien: de moderniteit en de burgerlijke 
samenleving hadden iedere terugkeer naar een op standen gebaseerde orde onmogelijk 
gemaakt. De enige mogelijke weg naar een nieuwe geleding van de maatschappij, lag 
vóóruit, in de moderniteit. 
 
 
8. Reich 
 
De conservatieve revolutionairen zijn in hun imperialistische ambities voor het nieuw 
gestalte te geven Duitse Reich zéér verschillend. Voorstanders van een klein-Duitsland 
waren er niet te vinden tussen de conservatieve revolutionairen, maar verder strekt het 
spectrum zich uit van de aansluiting van Oostenrijk en wat minderheden in Oost-Europa 
tot het scheppen van een wereld-imperium machtiger dan het Engelse. Grofweg zijn de 
conservatieve revolutionairen in twee groepen in te delen: een groep met ‘beperkte’, 
veelal Europese ambities, en een groep universalisten, waarvoor expansie een doel op zich 
was, en wereldheerschappij niet uitgesloten werd. 
Jung was op dit vlak veruit de meest bescheiden conservatieve revolutionair. Zijn 
imperialistische ambities gingen niet verder dan de aansluiting van alle Duitssprekende 
gebieden bij het moederland, en uiteindelijk, op de langere termijn, de gestage vorming 
van een Europese statenbond onder Duitse leiding. Jung was bovendien een tegenstander 
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van overzeese avonturen en kolonialisme.  Ook Zehrers Tat-kreis nam een vergelijkbare 
positie in, waarbij de vorming van een Zuid- en Oost-Europese economische unie van 
belang werd geacht. Het doel hierachter was uiteindelijk de vorming van een autarkisch, 
door Duitsland geleid economisch machtsblok dat de concurrentie met het Engelse 
Empire aan kon gaan. Ook Moeller hamerde op de continentale lotsbestemming van 
Duitsland en laakte pogingen tot overzees Duits kolonialisme.  
Niekisch ging al veel verder: Duitsland diende zich naar het oosten te wenden om samen 
met Rusland, en met een flinke injectie slavisch bloed, een groot Eurasiatisch wereldrijk te 
stichten, dat zich uit zou strekken van Vlissingen tot Vladivostok. 
Werkelijk grenzeloos waren de ambities van Jünger, Spengler en Stapel. Die laatste was 
voorstander van een groot-Duits rijk waarbij gehele gebieden in het oosten als 
Lebensraum voor de Duitse boerenstand geconfisceerd zouden worden. Later was dat 
niet genoeg en diende het Imperium Teutonicum geheel Europa te omvatten, om van 
daaruit verder uit te breiden, enerzijds om de wederkomst van Christus te bespoedigen, 
anderzijds omdat de verspreiding van de moderne techniek het concept van de soevereine 
natiestaat aan het inhalen was. 
Stapel leunde sterk op Spengler, de vader van het idee dat ondergang van de cultuur van 
het avondland in niets anders dan imperialisme en uitbuiting kon eindigen. Het enige wat 
telde was de wil tot “unbedingten Weltherrschaft im militärischen, wirtschaftlichen und 
intellektuellen Sinne”. 50  
In de kring rond Jünger vonden de ideeën van Spengler navolging. Jünger was na het 
lezen van Untergang des Abendlandes in het begin van de jaren twintig bijzonder onder 
de indruk en dit werk heeft reusachtige invloed op zijn denken gehad. Net als voor 
Spengler was de vraag voor Jünger welk volk uiteindelijk door pure wilskracht de wereld 
uit zou mogen buiten, en hij geloofde dat de totale Mobilmachung van de Dutise natie de 
enige manier was waarop een dergelijk wereldrijk verwezenlijkt kon worden.  
Deze onafwendbare imperialistische toekomst is bij Spengler en Jünger vrijwel totaal 
losgezongen van het Duitse nationalisme. Hoezeer hij ook hamerde op de specifieke 
schoonheid en kwaliteit van het Pruisische socialisme, ook Spengler moest toegeven: 
“Nicht jeder ist Preuße, der in Preußen geboren ist; dieser Typus ist überall in der weißen 
Welt möglich, und wirklich, wenn auch noch so selten, vorhanden.”51 
Het nieuwe imperialisme heeft derhalve niets met de Pruisische natie meer te maken, 
maar zal de vorm aannemen van een “Weltzivilisation jenseits aller nationalen 
Gliederung”.52 Op precies dezelfde, spengleriaanse wijze heeft Jüngers supranationale 
Arbeiterstaat  niet zoveel meer met Duitsland van doen. Het blijft daarom ook opvallend 
dat Spengler Der Arbeiter, toch het werk van zijn meest nauwgezette leerling, afwees. 
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9. Religie 
 
Hoe breed opgezet en systematisch Breuers analyse ook moge zijn, een aantal facetten 
van de Konservative Revolution lijken in Anatomie der Konservative Revolution niet of 
nauwelijks belicht te worden. Aan kwesties als religie en zingevingsvragen, seksualiteit en 
de verhouding tussen man en vrouw raakt Breuer slechts zijdelings in het hoofdstuk 
Gruppenbild ohne Dame, dat de meer sociologische aspecten van de Konservative 
Revolution behandelt. 
Breuer bespreekt kort de religieuze achtergrond van de conservatieve revolutionairen,  
vaak van protestante huize, die vrijwel allemaal behoorlijk religieus zijn opgevoed, van 
Hans Freyer die van zijn moeder theologie moest gaan studeren tot de katholieke Carl 
Schmitt die zijn schooltijd grotendeels op kloosters doorbracht. Ernst Jünger kan als een 
uitzondering gelden in de zin dat zijn vader, hoewel hij zijn kinderen in de basis 
protestants op liet voeden, als chemicus en apotheker toch vooral de rationaliteit en de 
wetenschap in zijn opvoeding hoog had.  
Mohler gaat in zijn Die Konservative Revolution verder in op de doorwerking van religie in 
het denken van de conservatieve revolutionairen, maar stelt ondanks dat er veel 
belijdende christenen onder de conservatieve revolutionairen waren, dat de Konservative 
Revolution loodrecht tegenover het christendom stond. Volgens Mohler had het individu 
voor conservatieve revolutionairen geen enkele zelfstandige waarde en diende het op te 
gaan in het geheel. In het christendom stond echter de verlossing van de individuele mens 
en daarmee de persoonlijke waardigheid van het individu centraal. Deze nadruk op de 
persoon, als meer organische, traditionele variant van het individu, zou in het 
personalisme van de christendemocratie van na de Tweede Wereldoorlog zeer grote 
populariteit verwerven. Voorts schetst Mohler het verschil tussen de lineaire 
geschiedsopvatting van het christendom (dat veel gelijkenis vertoonde met het 
vooruitgangsgeloof van het liberalisme en socialisme) en de meer cyclische 
geschiedsopvatting van de Konservative Revolution. 
Het scherpe onderscheid tussen christendom en Konservative Revolution dat Mohler 
maakt, lijkt gezien de grote verschillen die Breuer tussen de verscheidene conservatief-
revolutionaire auteurs constateert echter niet geheel terecht. Zo betoogde Karl Schmitt in 
de vroege jaren twintig nog dat de eeuwenoude structuren van de rooms-katholieke kerk 
een heilzaam tegengif boden tegen de dreiging van de zielloze techniek. Het feit dat veel 
conservatieve revolutionairen in meer of mindere mate gelovig waren strookt natuurlijk 
ook niet met de tegenstelling die Mohler suggereert.  
Hoewel de grote verschillen op religieus vlak tussen conservatieve revolutionairen 
onderling, variërend van radicaal atheïsme tot devoot katholicisme, eenduidige uitspraken 
uitsluiten, is de meest voorkomende denominatie onder conservatieve revolutionairen 
toch het protestantisme. 
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10. Het mannelijke en het vrouwelijke 
 
Een ander duidelijk ontbrekend thema bij Breuer is dat van de seksualiteit en de 
verhouding tussen man en vrouw. Breuer refereert hier wel aan in de titel “Gruppenbild 
ohne Dame” die hij aan zijn hoofdstuk over de sociologische achtergrond van de 
Konservative Revolution gaf, maar gaat hier niet veel dieper op in.53 
De conservatieve revolutionairen legden grote nadruk op mannelijkheid en het aanleggen 
en versterken van Männerbünde. Deze nadruk op mannelijkheid was niet geheel nieuw in 
Duitsland, gezien het als mannelijk te kenmerken karakter van het keizerrijk, met zijn 
patriarchale burgerlijke cultuur, de Pruisische militaire traditie en de masculiene 
staatssymboliek, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Habsburgse monarchie.  
Toch gingen de conservatieve revolutionairen verder in hun benadrukken van het belang 
van mannelijkheid. De al dan niet imaginaire mannelijke verbondenheid die in de 
loopgraven heerste, was in de ogen van vele conservatief-revolutionaire Heimkehrer 
superieur aan de wereld waarin zijn terugkeerden. De Weimarrepubliek werd door de 
conservatieve revolutionairen gezien als een een Welt der Frau, waarin de vrouw haar 
zelfstandigheid en rechten grotendeels bevochten had en op weg was ook het bij uitstek 
mannelijke instituut staat te ‘vervrouwelijken’.  
De voorkeur voor Männerbünde ging bij sommige conservatieve revolutionairen zelfs zo 
ver, dat zij de traditionele burgerlijke opvoeding van jongens in het gezin het liefst 
vervangen zagen door een systeem waarin jongens al vanaf jonge leeftijd in grote, 
kloosterorde-achtige gemeenschappen opgevoed dienden te worden. Dit in sterke 
tegenstelling tot de meisjes, die wél in het gezin opgevoed zouden blijven worden. 
Burgerlijkheid, en burgerlijke waarden als vrijheid en democratie werden door 
conservatieve revolutionairen als zeer vrouwelijk van karakter gezien. Het was aan de 
“echte mannen” om zich in op militaire leest geschoeide mannenverbonden te 
verenigingen, om van daaruit weerstand te bieden aan de burgerlijke maatschappij. 
Bloedvergieten en burgeroorlog werden hierbij als verzetsmiddelen geenszins uitgesloten. 
Het thema van de Männerbundnis komen we overigens vaker tegen in de bredere stroom 
van alle fascistische bewegingen in het Europa van na de Eerste Wereldoorlog: van de 
organisatie van Freikorps en Arditi tot de de nadruk die de nationaal-socialisten op 
mannelijkheid en Männerbundnis legden. 
 
 
11. Oorlog 
 
Veel conservatieve revolutionairen maken deel uit van de frontgeneratie, die in de 
grootschalige Materialschlacht  rechtstreeks geconfronteerd werd met een zeer diepe en 
direct beleefde zinsvraag: de vraag naar het nut en de zin van de oorlog. Ook bij hen die 
niet direct deelnamen aan de vijandelijkheden was de periode 1914-1918 van bepalend 
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belang.  Voor de conservatieve revolutionairen gold volgens Mohler,  dat de oorlog de 
vader van alles was.54  
De oorlog werd toen hij uitbrak in 1914 door velen gezien als een verlossing, die 
ongekende mogelijkheden bood tot grootscheepse vernieuwing en verjonging van de 
maatschappij. De conservatieve revolutionairen bleven deze visie op de oorlog en de rol 
die de oorlog kon spelen ook na de Eerste Wereldoorlog nog huldigen. Zo schreef Jünger 
in 1926 in het voorwoord van Aufmarsch des Nationalismus, geschreven door zijn broer 
Friedrich Georg:  

 
Der Krieg ist unser Vater, er hat uns gezeugt im glüihende Schoße der 
Kampfgräben als ein neues Geschlecht. […] Diese Jugend hat in den furchtbarsten 
Landschaften der Welt die Erkenntnis erkämpft, das alte Wege zu Ende gegangen 
und neue zu beschreiten sind.55  

 
Wellicht op het nationaal-socialisme na baseert geen enkele andere stroming zich zo vaak 
op de oorlog als referentiekader en rechtvaardiging van haar standpunten als de 
Konservative Revolution. Hoewel veel van hun standpunten overeenkomsten vertonen 
met het activisme van de italiaanse futuristen en de franse syndicalisten, gingen rechtse 
intellectuelen in Duitsland het verst in de verinnerlijking van de oorlog in hun denken.  
Historisch gezien werd oorlog over het algemeen als een noodzakelijk kwaad gezien, vaak 
zelfs door conservatieven. De conservatieve revolutionairen zagen oorlog echter als de 
normale toestand van een wereld waarin naties en rassen met elkaar in een eeuwige 
worsteling om de wereldhegemonie verwikkeld waren. In de woorden van Thomas Mann:  
 

Die schiedlich-friedliche Völkergesellschaft ist Chimäre. Der Ewige Friede ware nur 
möglich bei völliger Vermengung und Verschmelzung der Rasse und Völker, - 
womit es, sage man leider oder gottlob dazu, gute Weile hat. Wer aber den Krieg 
für unsterblich hielte, der beschimpfte damit die Menschheit nicht, - er täte eher 
das Gegenteil.56 

 
Deze voorliefde voor de oorlogstoestand heeft haar stempel gedrukt op de politieke 
denkbeelden van de Konservative Revolution. De oorlog dwong nationale integratie af, 
vergde de opoffering van het individu aan de natie en vereiste krachtig leiderschap, drie 
wezenlijke elementen waarop de Konservative Revolution politiek-theoretisch gezien 
rustte.  
Het belang dat de conservatieve revolutionairen aan nationale eenheid en integratie 
hechtten, kwam deels voort uit het gevoel van nationale eenheid dat bij veel Duitsers, al 
dan niet conservatief, tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer sterk leefde. Deze nationale 
eenheid viel na de Eerste Wereldoorlog weer uit elkaar, wat onder conservatieve 
revolutionairen resulteerde in een soort heimwee naar de onderlinge verbondenheid die  
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tijdens de oorlog zo sterk gevoeld werd. Scheler noemde de oorlog bewonderend de 
“mächtigste Einheitsbildner unter Menschen”.57 
De mobilisatie van het gehele volk in dienst van de oorlog maakte grote indruk op de 
conservatieve revolutionairen, met name ook vanwege het totale karakter van die 
mobilisatie. Het gebruik van dat begrip, de Totalität, raakte onder conservatieve 
revolutionairen in zwang. Hoewel Jünger in zijn dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog 
zou beweren dat hij de eerste was die met zijn ideeën over de Totale Mobilmachung het 
begrip Totalität populariseerde, schreef Adam Müller al in 1922 in Die Elemente der 
Staatskunst: 

 
[Der Staat] ist die innige Verbindung der gesammten physischen und geistigen 
Bedürfnisse, des gesammten physischen und gestigen Reichtums, des gesammten 
inneren und aüßeren Lebens einer Nation, zu einem großen energischen, 
unendlich bewegten und lebendigen Ganzen. […] Der staat ist die Totalität der 
menschlichen Angelegenheiten, ihre Verbindung zu einem lebendigem Ganzen.58 

 
Dit opgaan in het levende, organische geheel dat de Natie was, vereiste opoffering. Waar 
opoffering normaliter altijd in dienst stond van een groter geheel, een doel dat boven de 
belangen van het inidividu uitstak, verwerd het offer bij de conservatieve revolutionairen 
tot een doel op zichzelf. Voor de conservatieve revolutionair gold:  
 

Aus der Heiligkeit des Opfers, nicht dessen, wofür man sich opfert, erwartet er die 
Geburt einer Wertwelt, der gegenüber er dann seine Funktion , zu bewahren, zu 
erhalten und zu schützen, wieder ausüben kann.59 

 
Net als voor het offer, gold voor de oorlog ook dat het een inherente waarde had, zonder 
direct een doel te vereisen. De oorlog zélf, en niet de reden waarom hij gevochten werd, 
was “das Heiligste auf Erden”.60 De oorlog was Bewegung, activiteit in haar puurste vorm. 
Hoewel het begrip reiner Aktivität wellicht anders doet vermoeden, stond deze beweging 
niet gelijk aan chaos, maar diende juist op krachtige wijze van hogerhand in goede banen 
geleid te worden. De strakke hiërarchische organisatie van het leger diende hierbij als 
voorbeeld.  
 
 
12. De intellectueel  
 
De vraag welke vorm de nieuwe elite volgens de conservatieve revolutionairen aan moest 
nemen hangt natuurlijk direct samen met de visie die zij hadden op de rol van de 
intellectueel. Thomas Mann, wiens vroege werk door Armin Mohler bij de Konservative 
Revolution wordt ingedeeld, gaat in zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog geschreven 
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Betrachtungen eines Unpolitischen uitgebreid in op wat volgens hem de rol van de 
intellectueel moest zijn, of eigenlijk: niet moest zijn. Mann schetst het schrikbeeld van de 
Zivilisationsliterat – die overigens veel wegheeft van zijn broer Heinrich, die de oorlog 
afwees. De Zivilisationsliteraten probeerden volgens Mann, geheel in lijn met het in 
Duitsland zo populaire onderscheid tussen wersterse Zivilisation en Duitse Kultur, de 
idealen van democratie en gelijkheid vanuit het westen in Duitsland in te voeren, tegen de 
wil en de ziel van Duitsland in.  
 

Der radikale Literat Deutschlands also gehört mit leib und Seele zur Entente, zum 
Imperium der Zivilisation. Nicht, daß er mit sich zu kämpfen gehabt, daß die Zeit 
ihn in schmerzlichen, seelichen Widerstreit gerissen hätte; nicht, daß sein Herz hier 
und dort gebunden ware, daß es mahnend, strafend, begütigend nach beiden 
Seiten zu predigen und sich, wie der sanfte Romain Rolland, über das Getümmel 
zu stellen versuchte: er stellt sich mit voller Leidenschaft in das Getümmel, - aber 
auf die feindliche Seite. 61 

 
Het moge duidelijk zijn dat de opkomst van deze radicale Zivilisationsliterat in Manns 
ogen, en in die van vele conservatief-revolutionairen met hem, een ongewenst verschijnsel 
was. De conservatieve revolutionairen legden grote nadruk op nationale eenheid, en het 
concept van de geëngageerde intellectueel een aanvankelijke kritische, afstandelijke 
beschouwing van de maatschappij vertaalde in sociale en politieke betrokkenheid sloot 
hier niet bij aan. Wél had de nieuw in te richten autoritair bestuurde samenleving 
behoefte aan een leidinggevende elite.  
In Jüngers Der Arbeiter vertoont deze elite grote gelijkenis met het stereotype geharde 
Sturmtruppführer uit Jüngers oorlogsboeken. De onverschrokken, gedisciplineerde Duitse 
officier vormde voor Jünger het prototype van de nieuwe mens, en diende dan ook als 
leidende elite het voortouw te nemen in de totale mobilisatie van de maatschappij. 
De nieuwe elite zou gekenmerkt moeten worden door haar omarming van wat Alfred von 
Martin het heroische Nihlismus noemt:  
 

[Ein] exzessiv subjektiven Bejahung der Beschleunigung, der Technik, des 
Inhumanen und des absolut Kontingenten und einer Verneinung und des Glauben 
weder an Gott noch an objektiven Werten, die in einer konkreten Welt 
erkennbaren Wahrheiten verankert seien und die durch die Sprache beschreibar 
waren.”62 

 
Mohler, die veel meer genegenheid voor de Konservative Revolution voelde, prefereerde 
hiervoor de term heroische Realismus, die ook al door conservatieve revolutionairen zelf 
werd gebruikt. Het heroïsche realisme vormt volgens Mohler de kern en het wezen van de 
conservatief-revolutionaire houding, die zich sterk beroept op Nietsche’s amor fati: 
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Ich will immer mehr lernen, das Nothwendige an den Dingen als das Schöne 
sehen: so werde ich Einer von Denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor 
fati: das sei von nun an meine Liebe! 63 

 
Deze amor fati beschrijft volgens Mohler de conservatief-revolutionaire liefde voor de 
wereld zoals zij is, met haar afwisseling van geboorte en vernietiging, opkomst en 
ondergang, een totale omarming van het heden, zonder enige hoop op een structurele 
verbetering dan ook, zij het in een hiernamaals of een verre of nabije toekomst.  
Dat sommige auteurs, zoals Von Martin, geneigd zijn deze liefde voor het lot als een vorm 
van nihilisme te beschrijven hoeft niet te verbazen als men leest dat Jünger in Der Arbeiter 
zijn nieuwe elite, de voorvechters van het heroischen Realismus, enthousiast neerzet als 
een menstype dat “sich mit Lust in die Luft zu springen vermag und in diesem Akte noch 
eine Bestätigung der Ordnung erblickt” .64  
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IIIIVVVV....    EEEErnst Jünger, 1895rnst Jünger, 1895rnst Jünger, 1895rnst Jünger, 1895----1920192019201920    
 
1. Jeugd 
    
Er is, op een paar aantekeningen en schoolrapporten na, weinig beschikbaar aan 
bronnenmateriaal over Jüngers vroege jeugd. Voornaamste bron is dus de oudere Jünger 
zelf. Voor wat het zijn avontuur in het vreemdelingenlegioen in 1913 betreft is er zijn 
boek Afrikanische Spiele65. Voorts zijn er de jeugdherinneringen her en der te vinden in 
Siebzig Verweht66. 
Ernst Jünger werd op 29 maart 1895 als oudste van zeven kinderen in Heidelberg geboren 
in een klassiek hoogburgerlijk Duits gezin. Jüngers vader, Ernst Georg Jünger, was 
chemicus maar vestigde zich ondanks het perspectief van een universitaire loopbaan, 
enkele jaren na Jüngers geboorte in Hannover als zelfstandige apotheker, huiverig om aan 
de universiteit zijn onafhankelijkheid te verliezen. Jüngers vader was in veel opzichten een 
typische negentiende-eeuwse natuurwetenschapper, die zich in zijn vrije tijd bezig hield 
met het werk van Einstein Planck, Bohr, en Schrödinger, en hij zou met zijn 
“mathematischer Handschrift” voor Jünger dan ook altijd het archetype 
vertegenwoordiger van de “positivistische Generation” blijven.67 Het kalme, 
beschouwende realisme dat kenmerkend was voor zijn vader vinden we ook bij Jünger 
zelf terug.  
In Jüngers jeugdherinneringen laat hij zijn moeder Karoline voornamelijk de klassiek 
burgerlijke rol van wederhelft van haar man, een “musische Ergänzung ihres Ehegatten”68, 
spelen: waar Ernst Georg zijn zoon aanmoedigde om zijn geduld in het schaakspel te 
oefenen en analytisch te denken, was het Jüngers moeder die hem liet tekenen, schilderen 
en lezen. Bij zowel Ernst als zijn broer Friedrich Georg Jünger is een sterke neiging naar 
hun moeder te bespeuren, niettegenstaande het diepe respect dat Jünger blijkens zijn 
jeugdherinneringen ook voor zijn vader had. Het verbaast dan ook niet dat het eerste 
gedicht dat in Jüngers Kriegstagebuch aangetroffen kan worden, aan zijn moeder gericht 
en opgedragen is: 
 

Mein Tagebuch 
 
Was auf die weißen Seiten 
Mit krauser Schrift ich kritzeln werde 
Noch ruht’s im dunklen Schoß der Zeiten 
Ein kleines Schiksal auf der Großen Erde 
 
Noch tobt  der Kampf. Nur Todesnot und Grauen 
Stahlhärte gegen blutge Schmerzen 
Wirst Du in diesen Blättern schaun 
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Und stille Hoffnung wunder Menschenherzen 
 
Doch still davon. Es kann es wohl vertragen 
Mich reizt die wilde Schönheit der Gefahr 
Hier wirst Du lesen, wie ich mich geschlagen 
Und wenn ich fiel, daß es in Ehren war.69 
 

Hoe klassiek-burgerlijk en typisch laatnegentiende-eeuws de Jüngers ook waren,  het 
gezin was in een aantal opzichten ook ‘moderner’ dan andere gezinnen: Jüngers vader 
poogde in zijn opvoeding zijn kinderen te overtuigen, niet te dwingen. Bovendien kon de 
jonge Jünger als hij weer eens in moeilijkheden geraakt was altijd op de 
onvoorwaardelijke steun, financieel of anderszins,  van zijn vader rekenen. Dan was er 
nog Jüngers moeder, die heel open haar interesse voor vrouwenemancipatie en literatuur 
met haar zoons deelde.  
Jüngers schoolcarrière was niet bijzonder glansrijk. Hij wisselde tussen zijn tiende en zijn 
zeventiende meer dan vier keer van school, en werd steeds in verschillende internaten van 
Hannover tot Braunschweig ondergebracht. Jüngers onrustige, avontuurlijke aard zal 
ongetwijfeld met deze schoolwisselingen te maken gehad hebben. Het is in zijn onrustige 
schooltijd dat Jünger zijn eerste reisaantekeningen maakte, een voorafschaduwing van de 
dagboekvorm, het genre dat later zijn specialiteit zou worden. Zo noteert een 
veertienjarige Jünger op uitwisseling in het Franse St. Quentin in 1909:  
 

Dumme Fragen können die Franzosen richten. Der eine fragt, ob in Deutschland 
die Toten begraben würden? Der andere: ‘spricht man denn in Coeln Deutsch?’ 
Der III.: ‘Kannst Du ebensogut Deutsch wie Französisch sprechen?’70 

 
Twee jaar wordt Jünger samen met zijn broer Friedrich Georg lid van de Wunstorfer 
afdeling van de Wandervogel, en verschijnen zijn eerste gedichten in het Gaublatt van zijn 
afdeling. In 1912 verschijnt in de schoolkrant van de Scharnhorst-Realschule in Wunstorf, 
waar Jünger schoolging het volgende gedicht, waarin Jünger zichzelf al een poëet noemt: 

 
Kunst ist auch bei unst vertreten 
durch Jünger oder den Poeten. 
Auch er soll häufig eigen haben 
und dann in höheren Regionen schweben. 
Das Büffeln läßt ihn ziemlich kühl. 
Für Liebe hat er mehr Gefühl. 
Postlagernd schreibt er leider auch 
Wie’s bei verdorbner Jugend Brauch. 
Jetzt schreibt er diese Versie hier, 
Damit ihr lustig seid beim Bier.71 

                                                 
69 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XVI. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 
128. 
70 Noack, Ernst Jünger, 22. 



 

 36 

 
Uit het gedicht blijkt naast Jüngers antipathie jegens de dagelijkse schoolroutine een 
vroege voorliefde voor alcohol, die ook uit zijn Kriegstagebuch spreekt en waar hij veel 
later, in Annärungen: Drogen und Rausch  nog verder op in zou gaan. Verder is dit een 
zeer vroege zelfstilering van Jünger als poëet en kunstenaar, en een indicatie dat Jünger al 
vóór de Eerste Wereldoorlog door het schrijverschap, of althans het dichterschap 
aangetrokken werd.  
 
Jünger had als jongeling een onrustige aard en was in veel opzichten geen brave 
schooljongen, maar onrustige scholieren zijn van alle tijden en zeker niet uniek. Wat 
Jünger in 1913 echter deed, kan gerust als uitzonderlijk gekenmerkt worden. Begin 
november van dat jaar kocht Jünger van het pensiongeld dat hij voor een half jaar 
meekreeg een revolver, een Duitse vertaling van Henry Morton Stanley’s The Secrets of 
the Dark Continent en een kaartje voor een enkele reis per spoor naar Verdun. Daar 
meldde hij zich aan bij het Franse vreemdelingenlegioen, werd onderzocht en geschikt 
verklaard en op 3 november via Marseilles naar Oran verscheept, en van daar uit verder 
gestuurd naar het kampement van Sidi-Bel-Abbès. 
Jünger had in zijn jeugdige naïviteit het Vreemdelingenlegioen slechts als een begin, een 
uitvalsbasis voor een verdere reis naar donker Afrika gezien. Niet snel na zijn aankomst in 
Sidi-Bel-Abbès deserteerde hij daarom met een mede-legionair en ondernam een poging 
om naar het zuidwesten van Marokko te ontkomen. Deze poging mislukte echter en hij 
werd met zijn mede-deserteur overnachtend in een hooischuur opgepakt en vastgezet. 
Tegelijkertijd had Jüngers vader al voordat Jünger in Noord-Afrika aankwam contact 
opgenomen met de Duitse ambassade in Parijs. De oude Jünger wees op de verlopen 
status van het rekruteringsverdrag en verzocht de Duitse diplomatieke dienst ten gunste 
van zijn zoon op te treden. Terwijl Jünger tien dagen als deserteur in de cel doorbracht, 
bemiddelde zijn vader met Parijs zijn vrijlating. Op 13 december ontving Jünger van zijn 
vader het bevrijdende telegram “Franzoesische Regierung hat deine Entlastung verfuegt. 
Lasz dich photographieren = Juenger.”72  Jünger liet zich dan ook alvorens hij naar huis 
terugkeerde in het uniform van de vreemdelingenlegionair fotograferen. 
Vijfentwintig jaar later schreef Jünger Afrikanische Spiele gebaseerd op deze episode in 
zijn leven. De oudere Jünger zag in zijn jeugdig escapisme “zugleich das Ende seiner 
Kindheid und einen Akt der Selbstbefreiung”73. Hoewel zijn Afrikaanse avontuur op een 
mislukking uitliep, weet Jünger er ondanks het mislukken van zijn plan toch een soort 
overwinning van te maken: hoewel de Afrikaanse belofte niet is vervuld, keert hij bevrijd 
terug naar een nieuw leven.  
De eerste maanden van 1914 bracht Jünger echter nog door in de schoolbanken. De 
Eerste Wereldoorlog was al begonnen toen Jünger op 21 augustus aan de Realschule in 
Hannover het zogenaamde Kriegsabitur maakte. Jünger slaagde, hoogst ongebruikelijk 
voor zijn doen, met uitstekende cijfers – dat hij van dienstgeschikte leeftijd was en dat zijn 
vader hem bij het succesvol afronden van het examen een expeditie naar de Kilimanjaro 
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beloofd had, zouden hierbij wel eens van invloed geweest kunnen zijn. Van een reis naar 
donker Afrika kon gezien de omstandigheden echter geen sprake zijn. Bovendien lonkte 
er in het soldatendom een minstens zo groot avontuur.  
 
 
2. Jüngers oorlogservaring en zijn Kriegstagebuch 
    
Toen Jünger zijn opleiding tot soldaat afgerond had werd hij met zijn regiment per trein 
via Luxemburg naar Frankrijk gestuurd. Het is hier dat Jünger aan zijn Kriegstagebuch 
begint: een project dat hij de gehele oorlog volhoudt. De eerste aantekening van zijn 
dagboek is gedateerd op 30 december 1914. De laatste duidelijke tijdsindicatie in het 
laatste schrift dateert van 10 september 1918, en maakte Jünger terwijl hij in Duitsland 
van een verwonding aan het genezen was. Jüngers Kriegstagebuch beslaat dus een 
periode van bijna vier jaar, waarin Jünger vijf maal gewond raakte en vier van de grootste 
veldslagen van de Eerste Wereldoorlog in de frontlinies meemaakte.  
Jüngers oorlogservaring begon in december 1914, toen zijn vers getrainde, jonge eenheid 
in de Champagne bij het 73e Hannoverse fusiliersregiment gevoegd werd. In het begin van 
1915 bleef zijn eenheid gelegerd in het gebied rond Banzancourt. In februari en maart 
volgde er een training in Recouvrence. Jünger raakt in april voor het eerst verwond bij Les 
Éparges in Lotharingen. Hij herstelde snel en werd voor de zomer geselcteerd voor een 
opleidingscursus tot de rang van Fähnrich, een gebruikelijke opmaat voor een carrière als 
officier. Na terugkomst in het regiment nam Jünger deel aan de langdurige 
loopgravenoorlog in de regio rond Douchy en Monchy en in de Artois, waarin hij zich 
dusdanig bewees dat hij in november tot Leutnant gepromoveerd werd. 
1916 betekende voor Jünger nog meer Stellungskampf in Artois. Na een trainingscursus 
van april tot juni, keerde Jünger terug naar het front. Daar kwam Jüngers eenheid onder 
zware druk te staan in de de aanloop van het Somme-offensief, en tijdens hevige 
gevechten bij Guillemont raakte Jünger wederom gewond maar werd weggedragen en 
afgevoerd. Zijn eenheid leed hierbij bijna volledige verliezen. In november keerde hij 
genezen terug en werd ingezet als verkenningsofficier, waarbij hij in St. Pierre Vaast 
gewond raakte, hetgeen hem het IJzeren Kruis eerste klasse opleverde. 
In januari 1917 volgde Jünger een opleiding tot compagniecommandant, waarna Jünger 
regelmatig aangesteld werd als Compagnieführer van verscheidene compagnieën binnen 
zijn regiment. In maart dekte zijn eenheid in de voorste linies de Duitse terugtocht vanaf 
de Somme, in mei gevolgd door de terugtrekking van het 73e fusiliersregiment naar de 
Siegfriedlinie. Na een aantal gevechten en schermuselingen werd Jüngers regiment naar 
Cambrai gestuurd voor training, waar Jünger betrokken was bij de formatie en training 
van een Sturmtrupp. In de zomer werd het regiment naar Vlaanderen geplaatst en nam 
Jünger deel aan de gevechten rond Langemarck. In september leidt Jünger een rampzalig 
verlopen aanval op de Franse loopgraven, waarna hij weer een tijd doorbrengt als 
verkenningsofficier. Tegen het einde van 1917 werd Jüngers regiment betrokken bij de 
succesvolle tegenaaval tegen het Engelse tankoffensief bij Cambrai. In de hevige 
loopgravengevechten raakte Jünger gewond en werd hem vervolgens het Ritterkreuz des 
Hausordens von Hohenzollern uitgereikt.  
De eerste drie maanden van 1918 werd Jüngers eenheid voorbereid op het Michael-
offensief van generaal Ludendorff. Tijdens dit offensief werd de eenheid die Jünger leidde 
geraakt door een artillerie-voltreffer, maar Jünger zette met de restanten van zijn eenheid 
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door en veroverde de Schotse loopgraaf, maar werd hierbij tweemaal geraakt. Na 
genezing keerde Jünger in juni terug in het regiment, waar hij bij Puisieux-le-Mont een 
kwetsbare positie tegen een Engelse overmacht verdedigde. In augustus ondernam het 
regiment een tweede tegenaanval bij Cambrai, waarbij Jünger zwaargewond raakte. 
Jünger bleef echter doorvechten, en wist ondanks het feit dat hij door de Engelsen 
omsingeld was aan gevangenschap te ontkomen. De rest van de oorlog bracht Jünger 
door in een miliair hospitaal, waar hij ook de zeer eervolle Pour le Mérite-onderscheiding 
uitgereikt kreeg. 
 
De opeenvolgende schriften van Jüngers Kriegstagebuch kunnen ondanks de zakelijke 
noteerwijze fungeren als leidraad bij het verkennen van de veranderende ideeën en 
stemmingen van Jünger in deze chaotische periode van bijna vier jaar. Waar de eerste 
schriften in zekere zin nog een zeker optimisme en licht afstandelijke fierheid in zich 
dragen, lijkt Jüngers stemming in de loop van 1915 somberder te worden – met name de 
verveling, de kou en de vochtigheid komen veelvuldiger aan bod na zijn eerste 
verwonding eind april. Vanaf de laatste maanden van 1915 lijkt Jünger een sterke 
obsessie met de dood te ontwikkelen (hetgeen in dergelijke omstandigheden niet hoeft te 
verbazen), die John King als een ‘carpe diem’-mentaliteit typeert.74 Zo opent zijn tweede 
schrift met een getekende schedel met daaronder het woord ‘memento’ in grote letters, 
zijn vijfde schrift met een wat knullig getekend skelet op een artilleriekogel, met als 
onderschrift ‘Reiter Tod’, en zijn derde schrift met het volgende gedicht: 
 

Gut ist, wenn in Grafe liegt 
Schlecht ist, wenn in Fresse fliegt.75 

 
De marges van Jüngers schriften uit deze periode zijn bovendien bezaaid met kleine 
tekeningetjes van artilleriepatronen, schedels en brisantmijnen. 
In de loop van 1916 lijkt Jüngers stemming zich te stabiliseren. Ook het schrijven in het 
dagboek lijkt onderdeel van de frontroutine geworden te zijn. Hoewel de dood altijd om 
het hoekje bleef loeren, betekende deze extreme situatie anderzijds, zodra zijn regiment 
afgelost werd en zich uit de linies terugtrok naar de achter het front gelegen Franse of 
Vlaamse dorpen, ook een extreme omhelzing van het leven: er wordt zeer veel gedronken 
en we treffen in Jüngers dagboeken hier en daar ook aantekeningen aan over zijn 
seksuele avonturen op verlof en een relatie die hij met een Française genaamd Jeanne 
Landelemont onderhield. Ook neemt Jünger zijn hobby de entomologie ter hand en 
noteert in een apart schrift waar en wanneer hij welke kevertjes ving. 
Toch deden deze uitvluchten niets af aan de omstandigheden aan het front, waar 
afgezien van nachtelijke patrouilles, waar de ondertussen tot luitenant gepromoveerde 
Jünger zich op toelegde, weinig eer te behalen viel. In deze periode probeert hij zich dan 
ook naar de pilotenopleiding van het leger over te laten plaatsen, hetgeen uiteindelijk niet 
lukt. 
Gedurende 1917, na nog meer verwondingen en veldslagen lijkt Jünger te verharden en 
enigszins te verbitteren. Een correspondentie met zijn  commandant over een 
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‘terugtrekking zonder bevel’ wordt uitgebreid overgeschreven in zijn dagboek. Hij bijt zich 
vast in zijn functie als aanvoerder van een stoottroep en zijn aantekeningen worden zeer 
zakelijk van aard, vaak beschrijven ze de voortgang van krijgshandelingen in detail, met 
hier en daar een kaartje van het gebied erbij getekend. Ook zijn er de duidelijkste sporen 
van zelfcensuur te vinden – Jünger krast hele passages uit of overschrijft ze, passages die 
hij achteraf te persoonlijk acht of die om andere redenen niet in het beeld pasten dat hij 
van de krijgshandelingen en het frontleven wilde schetsen. De laatste twee schriften uit 
1918 getuigen duidelijk van het feit dat Jünger zich toen al beraden had over de functie 
van zijn dagboeken. Zo lezen we in schrift 13: 
 

Das Tagebuch in seiner ersten Form ist nur ein Rahmen, in den Schilderungen der 
Landschaft, der jeweiligen stimmung der Truppe, der Verpflegung, der 
Unterbringung, der taktischen Vorübungen u.s.w. eingeschrieben werden 
müssen.76 

 
Dat Jünger op zijn minst in het laatste jaar van de oorlog duidelijk het idee had dat hij zijn 
dagboeken in boekvorm zou gaan gieten, staat dus vast. De vaak opgetekende bewering 
dat zijn vader hem pas na de oorlog op het idee bracht een boek over zijn frontervaring te 
schrijven77, lijkt dus onjuist. Wel bood Jüngers toestand, genezend in het ziekenhuis en 
later in zijn ouderlijk huis, hem ruim de tijd om zijn dagboeken te bewerken tot In 
Stahlgewittern. 
 
 
3. Weimar, Der Arbeiter en verder 
 
De periode 1918-1920 wordt door Jüngers biografen gekenmerkt als een periode van 
zware depressie bij de jonge Jünger. In de woorden van zijn biograaf Thomas Nevin: 
“Germany’s defeat was barely tolerable and the prospect of returning to civilian life was 
worse.”78 De oorlog was voorbij en verloren, en Jünger, nog genezende van zijn 
verwondingen in zijn laatste veldslag, had last van pijnen in zijn rechter long, en 
overwoog zelfs kortstondig zelfmoord. Het is in deze periode dat Jünger zich intensief met 
zijn dagboeken bezighoudt en ze redigeert voor uitgave, wat in 1920 resulteerde in de 
eerste, in eigen beheer uitgegeven druk van In Stahlgewittern.79  Jünger sloot zich 
uiteindelijk in 1919 weer als officier bij een Hannovers infanterieregiment aan. In dienst 
van de Reichswehr, werd er van Jünger verwacht dat hij zich achter een bureau zou 
wijden aan het ontwikkelen van nieuwe infanterie-oefeningen en handboeken. Hoewel 
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het bureaucratische karakter van zijn functie hem niet beviel, kon hij in die functie zijn 
idee van de geharde staalsoldaat verder ontwikkelen. 
In deze periode las Jünger ook Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, een werk 
dat hem bijzonder inspireerde, en schreef hij de feuilletonroman Sturm, die in delen 
verscheen in de Hannoversche Kurier. Dit werk is een onverbloemde aanval op de 
naoorlogse liberale Weimarrepubliek, en een lofzang op de kameraadschap van de 
frontsoldaten, die middenin het oorlogsgeweld als hét dynamisch centrum van het leven 
staan, terwijl de liberalen, de socialisten en de bourgeoisie zich in de periferie bevinden. 
Beelden die sterk doen denken aan Marinetti’s Italiaanse futurisme.  
De dorre routine van het leger in vredestijd werd Jünger in 1923 teveel en hij ging 
zoölogie en filosofie studeren in Leipzig, en zich tegelijkertijd intensiever met politiek 
bezig houden. Onder invloed van Barrès begon Jünger zich als eigenzinnig polemist in 
nationaal-revolutionaire kringen te bewegen en publiceerde ook in verscheidene 
nationalistische tijdschriften.80 Jünger zocht voor zichzelf een politieke positie die zijn 
nationalisme met een zekere vorm van socialisme zou combineren, zonder zich echter bij 
een groepering blijvend aan te willen sluiten.  
Zijn eerste journalistieke publicatie, getiteld Revolution und Idee verscheen op 23 
september 1923 in de nationaal-socialistische Völkischer Beobachter, waar hij echter al 
snel meer afstand van nam.81 Een aantal malen zou Jünger in de jaren twintig en het 
begin van de jaren dertig, soms van gevaarlijk dichtbij, flirten met het nationaal-
socialisme, wat hem na de Tweede Wereldoorlog tot een zo omstreden figuur zou maken.  
Jünger liet zich enthousiast uit over de Hitler-Ludendorff-Putsch van november 1923 
omdat deze het nationale vuur in hem en vele anderen zou hebben aangewakkerd. Ook 
had Jünger een exempaar van In Stahlgewittern aan Adolf Hitler gestuurd en kreeg hij van 
Hitler een exemplaar van Mein Kampf terug. Tussen 1926 en 1928 schreef Jünger 
bovendien voor Arminius, waar ook de prominente nationaalsocialist en latere 
propagandaminister Joseph Goebbels voor schreef. Goebbels poogde herhaaldelijk Junger 
over te halen partijlid te worden, en Hitler bood hem in 1927 zelfs een zetel in de Rijksdag 
aan. Jünger ging echter nergens op in. Uiteindelijk kon hij zich vanwege het vulgaire 
karakter van de beweging er nooit echt aan lieëren. Bovendien was Jüngers rol in de jaren 
twintig toch vooral die van de ‘vrijzwevende intellectueel’, en het feit dat Jünger in zoveel 
verschillende tijdschriften publiceerde lijkt er op te duiden dat hij dit zelf ook zo zag. In de 
jaren dertig zou het nazisme overigens voor hem volledig zijn betoverende werking 
verliezen. 
Tegelijk met zijn politieke zoeken schrijft hij ook nog altijd boeken vol over de oorlog: 
Copse 128 (1924), Feuer und Blut (1924) en Der Krieg als inneres Erlebnis (1925). Al deze 
boeken raken dezelfde problematiek als In Stahlgewittern en houden een steeds verdere 
verfijning in van zijn ideeën over de rol van de mens in de technologische oorlogsvoering.  
Na zijn verhuizing naar Berlijn in 1927 begon Jünger zich wat minder eenzijdig in rechts-
nationalistische kringen op te houden. Zijn publicaties verschenen ook in tijdschriften die 
ver verwijderd waren van de rechtse kringen waar hij zich in had bewogen. Zo schreef hij 
voor Widerstand van de anarchist en nationaal-bolsjewist Ernst Niekisch, met wie Jünger 
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een vriendschap ontwikkelde, maar ook voor het door de joodse liberaal Leopold 
Schwarzschild beheerde Das Tagebuch. Het is in deze periode dat Jünger buitenlandse 
reizen begon te maken, en ook voor het eerst kennismaakte met Parijs, de stad waar hij 
het grootste gedeelte van de Tweede Wereldoorlog door zou brengen, en waar hij een 
bijzondere liefde voor ontwikkelde. 
 
In 1932 zou hij in Der Arbeiter zijn ideeën over mens, maatschappij en techniek 
onderbrengen in een groter toekomstbeeld van een staat gedomineerd door 
technocratische soldaten-arbeiders, anonieme figuren zonder wil, die vrijheid vinden in de 
gehoorzaamheid aan de techniek. Technologie heeft in Jüngers toekomstige staat de 
oude sturende krachten van ideologie, kapitalisme, maar ook nationalisme onnodig 
gemaakt, evenals comfort en veiligheid, waardoor de gehele wereld een soort bijenkorf 
zou worden, een ensemble van industriële en technologische krachten. Het is 
voornamelijk dit werk dat hem na de oorlog de naam opleverde een proto-fascist te zijn.  
Der Arbeiter is echter op meerdere manieren uit te leggen, en vormt daarmee een mijlpaal 
in de omslag die zich in Jüngers publieke leven vanaf het begin van de jaren dertig 
aftekende. Het is enerzijds te lezen als het hoogtepunt van Jüngers rechts-totalitaire en 
fascistoïde denken, een werk dat naadloos past in de lijn van zijn rechts-nationalistische 
denken van de jaren twintig. Dat idee wordt versterkt door het veelvuldig gebruik van aan 
de oorlog ontleende metaforen, de Nietzscheaanse verwerping van de humaniteit en het 
belang dat Jünger hecht aan het menstype van de harde frontsoldaat, als meest geschikte 
kandidaat voor de bemanning van de belangrijkste posten in de gespecialiseerde en 
technocratische samenleving die hij schetst. In het totalitaire karakter van die samenleving 
en de vernietiging van de individualiteit herkennen velen dan ook een voorafschaduwing 
van het nazi-regime, terwijl Jüngers tijdgenoten er vaak de ver reikende schaduw van de 
razendsnel industrialiserende Sovjetstaat in zagen. Jünger zelf, en met hem vele van zijn 
apologeten als bijvoorbeeld Thomas Nevin, beweerde na de Tweede Wereldoorlog dat hij 
met Der Arbeiter vooral de heersende tijdgeest documenteerde. Men moest vooral de 
seismograaf, Jünger, niet met de aardbeving, het nationaal-socialisme, vereenzelvigen. 
Maar Der Arbeiter is meer dan een totalitaire fantasie. Door de voorspelde ondergang van 
alle ‘moderne’ leidende principes, van het nationalisme, de liberale en socialistische 
ideologieën tot het kapitalisme, en het belang dat Jünger toekent aan de macht van de 
‘taal der techniek’ ademen gedeelten van Der Arbeiter een haast postmoderne sfeer. 82 De 
op Spenglers Untergang des Abendlandes geïnspireerde cultuurkritische passages over de 
moderne samenleving doen sterk denken aan het werk van de Frankfurter Schule, en 
hebben wat betreft de typering van de moderne samenleving na de oorlog weinig aan 
belang en scherpte ingeboet. Er loopt ook een directe lijn van Der Arbeiter naar Jüngers 
naoorlogse werk dat handelt over de moderne naoorlogse samenleving en de rol van het 
individu tegenover het collectief daarin. 
Der Arbeiter is dus het slotakkoord van Jüngers geëngageerde, nationalistische periode en 
tegelijk een prelude op de omslag die hij in de jaren dertig zou maken. Na de 
machtsovername door Hitler in 1933 verwijderde Jünger zich steeds verder van zijn 

                                                 
82 Walter H. Sokel, ‘The “Postmodernism” of Ernst Junger in His Proto-Fascist Stage, New German Critique 
59, bijzondere uitgave volledig gewijd aan Ernst Junger (1993), 33-40. 
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nationalisme en politieke activisme van de jaren twintig, of droeg dit althans niet meer 
publiekelijk uit. Zoals vele andere Duitse intellectuelen, onder wie bijvoorbeeld de 
kunstenaar Otto Dix, ging Jünger in Innere Emigration.83 
 
De emigratie naar het innerlijk onder het nationaal-socialistische regime betekende voor 
Jünger een terugtrekking in het private domein en sterke beperkingen van openlijke 
gesprekken. Hij ging zich in deze periode steeds meer bezighouden met de menselijke 
perceptie. Hij deed experimenten met roesmiddelen, en probeerde door te dringen tot de 
diepere betekenis van ogenschijnlijk oppervlakkige verschijnselen in het dagelijks leven. 
Hoewel hij zijn vroegere ideeën nooit volledig zou verwerpen, wijdde Jünger zich nu met 
zijn kenmerkende belangstelling voor details en heldere observatie aan de ‘onderliggende 
werkelijkheid’, de wereld van dromen en het onderbewuste maar ook van hallucinaties en 
wijzigingen in bewustzijn onder invloed van allerlei verdovende middelen.  
Omdat hij door het regime als een halve bondgenoot gezien werd kon hij in de jaren 
dertig veel buiten de grenzen reizen en Jünger deed dat dan ook graag. Daardoor had hij 
een perspectief op het Derde Rijk waaraan het velen in Duitsland zelf ontbrak. Jüngers 
oordeel over het Hitlerbewind was ronduit negatief, maar daar trad hij nooit direct mee in 
de openbaarheid. In de sleutelroman Auf den Mamorklippen uit 1939,84 leverde Jünger 
verhulde kritiek op vulgaire bloeddorstige totalitaire regimes in het algemeen, en op het 
naziregime in het bijzonder; sommige hoofdrolspelers deden in ieder geval sterk denken 
aan bepaalde kopstukken van het regime. Dit leidde echter niet tot Jüngers arrestatie en 
veroorzaakte slechts minimale problemen met de autoriteiten. De verbondenheid die de 
Führer als oud-frontsoldaat en schrijver met Jünger voelde, heeft Jünger gedurende die 
jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog enigszins buiten schot gehouden. 
Bovendien bevond hij zich tijdens de oorlog als legerofficier in Parijs, ver genoeg van de 
intriges in Berlijn om niet teveel aandacht op zichzelf te vestigen. 
 
Rond Jüngers persoon bleef het na de Tweede Wereldoorlog zeker niet stil. Jüngers 
weerzin tegen de nazi’s heeft uiteindelijk gezorgd dat Jünger in het naoorlogse Duitsland 
in juridische zin nergens voor veroordeeld werd, hoewel hij wel wegens zijn weigering 
deel te nemen aan het denazificatieproces tot 1949 een publicatieverbod opgelegd kreeg. 
De morele verontwaardiging over Jüngers werk, vooral over Der Arbeiter en zijn rechts-
radicale publicaties uit de jaren twintig, was echter bijzonder groot. Velen hielden hem 
bovendien als schrijver van In Stahlgewittern verantwoordelijk voor het enthousiasmeren 
van een gehele generatie jonge Duitsers voor de oorlog, een generatie die te jong was om 
zelf de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog aan den lijve ondervonden te hebben. 
Jüngers loyaliteit aan zijn Duitse patriottisme en het Duitse leger, versterkte dit. Bovendien 
heeft Jünger nooit officieel afstand genomen van zijn denken en werken in de jaren 
twintig of van het totalitaire karakter van Der Arbeiter, en ook die ‘koppigheid’ heeft hem 

                                                 
83 Het begrip Innere Emigration werd door de Duitse schrijver Frank Thiess na de Tweede Wereldoorlog 
gebruikt om in Duitsland gebleven regimekritische schrijvers en kunstenaars, waaronder hijzelf en Ernst 
Jünger aan te duiden. De term is niet geheel neutraal en heeft net als Konservative Revolution een enigszins 
apologetisch karakter. Zie ook: Friedrich Denk, Die Zensur der Nachgeborenen. Zur regimekritischen 
Literatur im Dritten Reich (Weilheim 1995). 
84 Ernst Jünger, Auf den Mamorklippen (Stuttgart, 1939). 
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na de Tweede Wereldoorlog parten gespeeld. Hij mocht dan wel het humanisme in zekere 
zin omhelsd hebben, een volbloed-democraat zou hij nooit worden. 
Gedurende de jaren zestig en zeventig leidde hij nog een schrijvend bestaan, maar zijn 
boeken kenden geen grote verspreiding. Als politiek denker was zijn rol volledig 
uitgespeeld en zijn naoorlogse werk bestaat vooral uit dromerige, utopische romans en 
filosofische verhandelingen die neigen naar kitsch en ‘wolligheid’, zoals Simon Vestdijk 
schreef. Vanaf de jaren tachtig hield hij zich vrijwel alleen nog maar bezig met het 
herschikken van zijn werken in zijn verzameld werk, Siebzig Verweht. 
Naarmate Jünger ouder en onopvallender werd, werd hij meer en meer tot een symbool 
van Frans-Duitse vriendschap. Waar het klimaat in Duitsland dat lange tijd niet toegestaan 
had, aangezien hij gezien werd als antidemocraat en proto-fascist, kon hij vanaf het begin 
van de jaren tachtig aan zijn rehabilitatie beginnen. Even, in 1982, ontstond er nog een 
laatste rel rond zijn persoon toen het CDU-stadsbestuur van Frankfurt hem voor zijn 
schrijverschap de Goethe-prijs overhandigde, waartegen de lokale Grünen luidkeels 
bezwaar maakten.  
De CDU claimde Jünger, mede vanwege zijn populariteit als schrijver in Frankrijk, als een 
symbool van Frans-Duitse verzoening en hij was prominent aanwezig tussen Kohl en 
Mitterand op de herdenking van de gevallenen bij Verdun in 1985. Mitterand en Kohl 
vlogen met een helikopter naar Jüngers woonplaats Marbach am Neckar om de oude 
Pour le Merité-strijder en tevens de plus grand écrivain allemand met een bezoek te 
vereren.  
In Frankrijk was Jünger dan ook helemaal niet zo omstreden. Franse intellectuelen, ook ter 
linkerzijde, begrepen niet erg veel van de Duitse ophef over zijn persoon. Ze kenden hem 
voornamelijk van Auf den Mamorklippen (Falaises de Marbre), en zijn Parijse dagboeken 
uit de Tweede Wereldoorlog, Garten und Straßen (Jardins et Routes). Jüngers francofilie 
en zijn zelfgestileerde rol als cultuurminnende Duitser in Parijs die niets met de nazi’s 
ophad verzachtten de schaamte van het Franse verlies en creeërden een illusie van 
gedeeld leed. Bovendien werd de Jünger-receptie in Frankrijk sterk beïnvloed door de 
selectieve beschikbaarheid van zijn werken: Zo werd Der Arbeiter lange tijd niet in het 
Frans vertaald. Díe werken die vertaald werden, werden bovendien uitstekend vertaald 
door Henri Plard.85 
Opvallend is dat veel van Jüngers liefhebbers en apologeten liever wijzen naar de literaire 
kwaliteit van zijn werk dan dat zij een inhoudelijk moreel oordeel vellen. Ook zullen zij het 
meer humanistische werk van Jünger benadrukken, dat van tijdens zijn Innere Emigration, 
en zijn werk uit de jaren twintig minder belang toekennen. Deze nadruk op Jünger als 
schrijver heeft uiteindelijk ook zijn naoorlogse rehabilitatie versneld. Een typisch voorbeeld 
hiervan is de receptie van het door velen als crypto-fascistisch opgevatte Der Arbeiter, dat 
door biografen Paul Noack en Thomas Nevin apologetisch opgevat wordt als een 
documentering van de Zeitgeist en de toendertijd heersende ideeën – precies zoals Jünger 
het na de Tweede Wereldoorlog zelf verwoordde. 
De Nederlandse Jünger-biograaf Jan Ipema schreef in zijn bespreking van een essay van 
Willem Brakman over deze neiging tot apologie: “Er is [in Brakmans werk] geen sprake 

                                                 
85 Zie ook: Elliot Yale Neaman, ‘Warrior or Esthete? Reflections on the Junger Reception in France and 
Germany’, New German Critique 59, bijzondere uitgave volledig gewijd aan Ernst Junger (1993), 118-150. 



 

 44 

van apologie door dik en dun zoals gebruikelijk is bij de schare van Jünger in Frankrijk en 
Duitsland, maar er spreekt een op speelse wijze en met liefde beschreven bewondering uit 
voor die facetten van Jüngers werk die Vestdijk nu eenmaal niet kon waarderen, terwijl er 
toch hier en daar sprake is van kritische distantie.”86  
Mijns inziens dient er echter inzake Jünger niet slechts ‘hier en daar’ sprake te zijn van 
kritische distantie. Juist bij het behandelen van een politiek zo omstreden schrijver dient 
de politiek historicus te streven naar een zo objectief mogelijke politiek-ideologische 
benaderingswijze van Jüngers werk, ook waar dit door de dagboek- of romanvorm van de 
tekst bemoeilijkt wordt. Zeker voor Jüngers zeer controversiële vroege werk over de 
oorlog is zorgvuldigheid geboden. Een onapologetische, genuanceerde contextualisering 
van Jüngers schrijven aan de hand van een aantal voor de zogenaamde Konservative 
Revolution ideologisch sterk geladen begrippen, zoals ook door Breuer gepraktiseerd, is 
hiervoor de beste methode.

                                                 
86 Jan Ipema, 'Ernst Jünger in Nederland', Yang 2-3, bijzondere uitgave volledig gewijd aan Ernst Jünger 
(1992). 
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V. V. V. V. Het Het Het Het Kriegstagebuch Kriegstagebuch Kriegstagebuch Kriegstagebuch en en en en Jüngers debuutJüngers debuutJüngers debuutJüngers debuut: een krititsche inleiding: een krititsche inleiding: een krititsche inleiding: een krititsche inleiding    
 
1. Het Kriegstagebuch 

 
 
Dagboeken gelden in de Nederlandstalige wereld als egodocumenten,87 een term door 
Jacques Presser geïntroduceerd als verzamelnaam voor allerlei soorten autobiografische 
teksten als dagboeken, memoires en testamenten, waarin een zekere moderne cultivering 
van het ik, bedoeld of onbedoeld, doorklinkt.88 Over de specifieke aard van het dagboek 
wordt in de schaarse literatuurwetenschappelijke en historische literatuur over het 
dagboekgenre geen algemeen, eenduidig antwoord geformuleerd op de vraag wat een 
dagboek eigenlijk precies is, en op de vraag hoe het zich verhoudt tot andere 
egodocumenten zoals gepubliceerde memoires en autobiografieën. De diffuse aard van 
het dagboek, ergens tussen literair en historisch, tussen fictioneel en documentair in, 
maakt dat veel literatuurwetenschappers hun vingers er liever niet aan branden. 
Voor historici geldt de persoonlijke aard van het dagboek als een probleem. De relatie 
tussen de subjectieve stem van de dagboekschrijver en de objectieve werkelijkheid en de 
vraag naar hoe representatief een dagboek is als bron van opgetekende individuele 
ervaring vormen voor historici, die toch een zekere voorkeur voor primair 

                                                 
87 Buiten Nederland kent het begrip nog weinig verspreiding, zie Naomi Baker, ‘Egodocuments and History’, 
English Historical Review 119 (2004), 1421-1422. 
88 Zie: Rudolf Dekker ed., Egodocuments and History: Autobiographical Writing in its Social Context since 
the Middle Ages (Hilversum, 2002). 
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bronnenmateriaal zouden moeten hebben, ook een drempel om zich met dagboeken 
bezig te houden. 
Volgens sommigen zijn dagboeken een vorm die mensen gebruiken om actief te 
reflecteren op hun plaats in de geschiedenis: “The diary links the self to historicial time.”89  
Anderen delen deze gehistoriseerde visie niet en definiëren het dagboek meer 
psychologisch als een “depository for degrading experiences”90.  
Dergelijke algemene uitspraken zijn vaak ongeloofwaardig. Een eenduidige definitie van 
dagboeken is simpelweg moeilijk te geven vanwege de grote verschillen tussen 
dagboeken onderling wat het stijl, mate van redactie en niet in het minst het tijdperk 
waarin ze geschreven zijn betreft. Iedere dagboekschrijver had zijn persoonlijke redenen 
een dagboek bij te houden.  
Bovendien zijn veel dagboeken vanaf hun allereerste formulering al “subject to an 
ongoing process of construction and reconstruction, sculpting, trimming, and excising”.91 
Dit maakt het achterhalen van de motieven van de dagboekschrijver in veel gevallen 
vrijwel onmogelijk: zoals uit het openingscitaat van deze scriptie moge blijken is het altijd 
mogelijk om het spontaan opgeschrevene achteraf te wijzigen. Daarnaast is de 
autobiografische schets die een dagboekschrijver van zichzelf maakt niet méér dan dat: 
een schets, één van vele mogelijke visies op persoonlijkheid en leven van de 
dagboekschrijver.  
Hoewel men zou kunnen betogen dat het interpreteren van dagboeken dus neerkomt op 
het gissen naar de bedoelingen en motieven van de auteur, kan men dergelijke kritiek 
echter ook op allerlei andere vormen van bronnenmateriaal, primair of secundair, 
toepassen.  
Uiteraard is, zoals bij iedere subjectieve tekst, voorzichtigheid geboden bij het analyseren 
van een dagboek. Omdat dagboekhandschriften een grote mate van spontaniteit en 
relatief lage mate van reflectiviteit in zich dragen, kan het bestuderen ervan een historicus 
echter inzichten in de wisselwerking tussen existentiële ervaring en subjectieve beleving 
verschaffen, die in andere, meer reflectieve soorten tekst wellicht niet te vinden zijn.92 
Ondanks alle onzekerheden die een definitie van ‘het dagboek’ bemoeilijken, is er op 
algemeen sociaal-historisch vlak, wél te stellen dat het bijhouden van een dagboekal 
vanaf het einde van de achttiende eeuw in Duitsland sterk in populariteit toenam. 
Samenhangend met het Duitse idealisme en de Kantiaanse ontdekking van het ’zelf’, ging 
het dagboekschrijven deel uit maken van wat als burgerlijk en geschoold gold.  
 
Het feit dat de negentienjarige Jünger een dagboek bij ging houden zou men dus als 
typerend voor zijn ‘klassiek-moderne’ opvoeding kunnen zien, zoals de Engelse 
literatuurwetenschapper John King doet. Jüngers oorlogservaring resulteert in Kings 

                                                 
89 Jochen Hellbeck, ‘The Diary between Literature and History: A Historian’s Critical Response’, The Russian 
Review 64 (2004) 621-229, aldaar 622. 
90 Rachel Langford and Russell West ed., Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature 
and History (Amsterdam, 1999), 10. 
91 Hellbeck, ‘The Diary between Literature and History’, 622. 
92 “The diary brings the researcher closer to the most interesting, though ultimately elusive threshold 
separating text and life, literature and history.” Hellbeck, ‘The Diary between Literature and History’, 628-
629. 
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interpretatie in het schudden op haar grondvesten van Jüngers oorspronkelijke klassiek-
moderne wereldbeeld, en de daaruitvolgende worsteling met de moderniteit resulteert in 
een wereldbeeld dat men proto-postmodern zou kunnen noemen. 
 John King is de eerste geweest die Jüngers Kriegserlebnis geanalyseerd heeft aan de 
hand van Jüngers daadwerkelijke, handgeschreven dagboekaantekeningen uit de periode 
1914-1918, in plaats van de gepubliceerde versies van In Stahlgewittern, waar eerdere 
biografen en wetenschappers zich toe beperkt zagen.93  
Met inzage in dit verse bronnenmateriaal, waarvoor King in 1995 nog toestemming van 
Jünger zelf heeft verkregen, schreef King zijn soms enigszins gewild iconoclastisch 
aandoende these voor het behalen van de Doctorstitel in Oxford. Met de analyse van het 
bronnenmateriaal beoogt King Jüngers oorlogservaring te typeren als gevolg en illustratie 
van een bredere culturele crisis, de ‘crisis of the conservative imagination’ – die samenhing 
met de in de loop van de negentiende en begin twintigste eeuw steeds groter wordende 
innerlijke tegenstrijdigheden binnen wat King  ‘classical modernity’ noemt. Deze klassieke 
moderniteit definieert de wat postmoderne King aan de hand van zijn drie belangrijkste 
kenmerken:  “a privileging of the monadic, autonomous subject”, “the assumption that 
science and instrumental rationality could know represent and control the world” en “the 
construction of universalising meta-narratives”94. 
Jüngers confrontatie met de absurditeit en massaliteit van de moderniteit in de vorm van 
de moderne oorlogvoering, leidt er volgens King toe dat hij, ‘klassiek modern’ als hij 
opgevoed was, in een innerlijke crisis raakte en zich gedwongen zag desondanks 
manieren te zoeken om zijn individualiteit en aanspraken op overzichtelijkheid en 
controleerbaarheid van de wereld in een nieuw “authentic meta-narrative”95 onder te 
brengen. Deze zoektocht naar een ‘groter verband’ na het ineenstorten van de ‘klassieke 
moderniteit’ in de Eerste Wereldoorlog signaleert King bij vele intellectuele tijdgenoten 
van Jünger, waaronder Otto Dix en Sigmund Freud.96 
Er moet worden gezegd dat zijn werk zeer goed gedocumenteerd is en bovendien zéér 
verfrissend en welkom in het landschap van verhandelingen over en biografiëen van 
Jünger. Toch legt King te vaak een wat psychologiserende nadruk op deze ‘innerlijke 
crisis’ en de daaropvolgende zoektocht naar een ‘groter verhaal’ als verklaring voor 
Jüngers specifieke stijl en visie op de oorlog. Bovendien lijkt hij aan sommige indrukken 
die ik  tijdens het lezen van het bronnenmateriaal kreeg voorbij te gaan in zijn queeste om 
het door Jünger zelf gecreëerde en in de literatuur over hem gecultiveerde beeld van 
Jünger als ‘kille, oorlogszuchtige en koelbloedige krijger’ te ontkrachten. 
 
Jünger’s stijl is al vanaf de eerste pagina’s herkenbaar voor de ervarener Jünger-lezer. Wel 
is zijn stijl in de dagboeken uiteraard ongepolijst in vergelijking met de stijl die uiteindelijk 
in In Stahlgewittern de boventoon voert - waarbij er overigens nog belangrijke 
stijlverschillen tussen de eerste druk van In Stahlgewittern en latere versies bestaan. De 
afstandelijke, observerende stijl en de neiging weinig aandacht aan persoonlijke emoties 

                                                 
93 Op Paul Noack na, die in zijn biografie van Jünger kort refereert en citeert uit de dagboeken: Paul Noack, 
Ernst Jünger. Eine Biographie (Berlijn, 1998), 39. 
94 King, Writing and Rewriting the First World War, 8. 
95 Idem, 9. 
96 Idem, 93 e.v. (Dix) en 88 e.v. (Freud). 



 

 48 

te besteden zijn al in een van de allereerste aantekeningen herkenbaar. Zo noteert Jünger 
op 4 januari, als hij nog maar enkele dagen aan het front is:  
 

Ich bin sehr neugierig, wie sich eine Schrapnell-beschießung ausmacht. Im 
allgemeinen ist mir der Krieg schreklicher vorgekommen wie er in wirklichkeit ist. 
Der Anblick der von Granaten zerissenen hat mich volkommen kalt gelassen, 
ebenso die ganze Knallerie, trotzdem ich einige Male die Kugeln sehr nah habe 
singen hören. Im allgemeinen sind nur die Kälte un die Nässe in unser Erdlöchern 
das unangenehmste.97 

 
Er lijkt dus bij Jünger van een schokervaring bij het zien van aan stukken gereten lichamen 
geen sprake te zijn geweest, wat toch enigszins opvallend is voor een negentienjarige 
schoolverlater. Deze zakelijke stijl kenmerkt grote delen van Jüngers dagboeken. Hoewel 
deze zakelijke toon deels natuurlijk samenhangt met de gekozen vorm – het dagboek – 
blijkt het opvallend hoe afstandelijk Jünger het vallen van doden en gewonden en de 
aanblik van doden en stervenden in zijn Kriegstagebuch beschrijft, en dit doet al direct 
vragen rijzen naar de intenties waarmee Jünger zijn belevenissen opschreef. 
 
Jüngers houding ten opzichte van zijn dagboek is al zeer vroeg ‘redactioneel’ te noemen. 
Dat Jünger selectief noteerde moge ook al duidelijk zijn uit het feit dat hij in zijn 
dagboeken nauwelijks aandacht besteedt aan zijn perioden van verlof, maar de dagen 
voor, tijdens en na de grote veldslagen waar hij aan deelnam in extenso beschreef. Hij 
opende zijn eerste schrift niet voor niets met de titel ‘Kriegstagebuch’: het was 
voornamelijk de bedoeling zijn wederwaardigheden (en hopelijk heldendaden) aan het 
front op te tekenen. 
In de loop van de oorlog moet Jünger het idee ontwikkeld hebben zijn dagboek te 
publiceren. In zijn dertiende schrift, dat de eerste helft van 1918 behandelt, treffen we 
zelfs een in twee pagina’s uitgewerkte, soms wat onduidelijke opzet voor publicatie van 
zijn oorlogsherinneringen aan, waarin Jünger onder meer zijn eigen schrijfstijl beoordeelt 
en nadenkt over vorm en stijl van een eventuele latere publicatie van zijn dagboeken:  
 

Die sprache ist noch vielfach zu trocken, muss durch Dialoge aufgefrischt werden. 
[…] 
Immer so schreiben, dass jeder Leser klare Verhältnisse sieht, nicht unbekannte, 
alleinstehende Namen ausführen. [sic]98 

 
De vraag voor wie hij dit deed, is daarbij nog een hele andere. Op meerdere plaatsen in 
zijn dagboeken zijn sporen van zelfcensuur aan te treffen – een ‘zelfcensuur’ (of, neutraler 
gesteld: autoredactie) die natuurlijk nog sterker was bij publicatie van In Stahlgewittern 
en latere, herziene edities daarvan. Uit Jüngers later opgetekende herinneringen en die 
van zijn broer Friedrich Georg Jünger, weten we dat Jünger voor de oorlog al een nauwe 

                                                 
97 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel I. 
98 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XIII. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 
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band met zijn broer had, en hem zijn gedichten voorlas. Bovendien droeg Jünger zijn 
dagboeken niet constant met zich mee. In de chaotische nasleep van de Michaelsslag van 
21 maart verliest Jünger zijn laatste dagboekschrift, waarover hij vanuit een ziekenhuisbed 
in een nieuw schrift noteert: 
 

Da ich mein Tagebuch vom 1. – 25. 8. 1918 während der Ereignisse des 25. 
verloren habe, will ich die in diesem Zeitraum erlebten Ereignisse, deren wichtigste 
ich übrigens den Datum nog kann, hier nochmals niedergeschrieben. [sic]99 

 
Dit geeft aan dat Jünger de dagboeken van de jaren daarvoor naar huis stuurde, of bij 
iemand in bewaring gegeven moet hebben. In hoeverre ze ook al tijdens de oorlog 
daadwerkelijk door mensen gelezen zijn, met andere woorden: in hoeverre Jünger bewust 
voor een ‘publiek’ schreef, lijkt mij echter nauwelijks te achterhalen. Een zeer uitputtend 
en grondig onderzoek van de dagboeken zou hier wellicht meer duidelijkheid over kunnen 
verschaffen – hoewel de kans hierop mij, gezien de aard van de meeste aantekeningen, 
klein lijkt. 
 
 
2. De eerste druk van In Stahlgewittern 
 
In 1920 bracht Jünger in eigen beheer de eerste druk van In Stahlgewittern uit, toen nog 
onder de zeer uitgebreide titel In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines 
Stoßtruppführers von Ernst Jünger, Kriegsfreiwilliger, dann Leutnant und Kompanie-
Führer im Füs.-Regt. Prinz Albrecht von Preußen (Hannov. Nr 73). Mit 5 Abbildungen und 
dem Bilde des Verfassers 100 uit. Omdat Jünger zich om juridische redenen geen uitgever 
mocht noemen, nam de tuinman van zijn ouderlijk huis, Robert Meier, noodgedwongen 
de functie van uitgever op zich. De 2000 exemplaren van het boek waren echter al 
gedrukt, zodat de woorden “Selbstverlag des Verfassers” op de 2000 titelpagina’s 
moesten worden doorgestreept en een stempel met “Robert Meier Verlag” onderaan de 
pagina moest worden toegevoegd.  
Deze extreem late wijziging in al een opgemaakt boek was natuurlijk een noodgreep, 
maar Jünger maakte er na de eerste uitgave van In Stahlgewittern in eigen beheer een 
gewoonte van om bij uitgave van nieuwe drukken aanzienlijke wijzigingen aan te brengen 
in de tekst. Deze veelvoud van versies is uitgebreid in kaart gebracht door Eva Dempewolf 
in het gedegen Blut und Tinte101.  Met de achttiendelige uitgave van Jüngers Letzter Hand, 
uit 1978 komt het aantal versies van In Stahlgewittern op zeven: De Erstausgabe uit 
1920, de tweede uitgave  van 1922, de derde, aanzienlijk herziene en sterk 
nationalistische versie van 1924, de vierde, weer minder nationalistische van 1934, de 
vijfde van 1937, de zesde van 1961 en de laatste van 1978.102 Tellen we Jüngers 

                                                 
99 Idem, deel XIV 
100 Ernst Jünger, In Stahlgewittern. 
101 Eva Dempewolf, Blut und Tinte: Eine Interpretation der verschiedenen Fassungen von Ernst Jüngers 
Kriegstagebüchern vor dem politischen Hintergrund der Jahre 1920 bis 1980 (Würzburg, 1992). 
102 Noack, Ernst Jünger, 66 



 

 50 

onuitgegeven handgeschreven Kriegstagebuch mee als een eerste ‘versie’ dan komen we 
zelfs op acht.  
In haar analyse van de verschillende drukken van In Stahlgewittern, toont Dempewolf aan 
dat Jünger voor de herdruk van 1924 aanzienlijke nationalistische passages toevoegde en 
zeer bewust er voor koos om zijn steeds sterker worderende nationalistische agenda 
nadrukkelijk ook in In Stahlgewittern op te nemen. Dempewolf laat ook zien hoe Jünger 
in 1934 dit nationalisme weer tempert en in latere versies nog aanzienlijke literaire 
verbeteringen doorvoert. Dempewolfs boek illustreert op basis van zeer gedegen 
onderzoek hoe vloeiend en veranderlijk Jüngers conservatief-revolutionaire ideologie in 
feite was. 
De opvallende kritische zelfcorrectie die Dempewolf analyseert en waar we al in zijn 
oorlogsdagboeken de sporen van tegenkomen, is typerend voor Jüngers schrijverschap, 
en dus ook voor In Stahlgewittern. Ik zal mij in dit hoofdstuk beperken tot de eerste, in 
eigen beheer gedrukte versie van In Stahlgewittern, omdat deze het resultaat is van 
Jüngers allereerste bewerking van zijn oorspronkelijke Kriegstagebuch en wat betreft 
eventuele ideologische lading het dichtst bij zijn in de oorlog opgedane denkbeelden 
aansluit, en dus het waardevolst is in de verkenning van Jüngers vroegste ideologische 
denkbeelden. 
 
Zoals je kunt verwachten van geredigeerde memoires, is In Stahlgewittern stilistisch 
uiteraard veel sterker dan het Kriegstagebuch. Hoewel de ondertitel Aus dem Tagebuch 
eines Stoßtruppführers luidde en hij de onderliggende chronologie in stand hield, verliet 
Jünger de directe dagboekvorm en koos ervoor zijn verhaal te vertellen aan de hand van 
een wat lossere opbouw. Hij verbond zijn hoofdstukken aan de opeenvolgende plaatsen 
waar hij gelegerd werd en de veldslagen waar hij aan deelnam, wat hoofdstuktitels 
opleverde als “Monchy und Douchy” en “Die Cambraischlacht”. Veel van die 
hoofdstukken opent Jünger in de eerste druk van In Stahlgewittern met een uitgebreide 
beschrijving van de streek en de al dan niet in puin geschoten dorpjes die de achtergrond 
vormen van hetgeen hij in het hoofdstuk beschrijft. Zo beschrijft Jünger Cambrai als een 
“ruhiges, verträumtes Städtchen des Artois” bewoond door “stille, freundliche Leute”.103  
Aangezien deze soms uitgebreide literaire beschrijvingen niet in het Kriegstagebuch 
voorkomen, lijkt Jünger ze voornamelijk achteraf geconstrueerd te hebben, vertrouwend 
op zijn geheugen.  Ook duidelijk van later datum zijn de stukken waarin Jünger het heeft 
over het nut van de oorlogservaring. Als hij zijn vuurdoop karakteriseert als een inwijding, 
die niet alleen de gloeiende kamers van de verschrikking opende, maar er ook doorheen 
voerde, heeft dat alles weg van een later geconstrueerde, geforceerde passage, die je niet 
snel in zijn dagboek zult vinden. Dergelijke, later toegevoegde ‘literaire’ tekst dient in de 
latere drukken van In Stahlgewittern een ideologiserende functie: door in de druk van 
1924 de gebeurtenissen nationalistisch te duiden krijgt het beschrevene een 
nationalistische kleuring, door ze in latere drukken weer algemener en meer ‘literair’ te 
duiden schept Jünger een afstand tussen hemzelf en het beschrevene.104 
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Veel passages uit het Kriegstagebuch nam Jünger niet eens in de eerste druk van In 
Stahlgewittern op. De zeer plastische beschrijvingen van gruwelen aan het front in het 
Kriegstagebuch komen bijvoorbeeld helemaal niet of in zeer gekuiste vorm terug in de 
eerste druk van In Stahlgewittern. In latere versies van In Stahlgewittern voegde Jünger 
weer meer detail toe aan dergelijke bloedige passages en maakte hij ze meer ‘literair’. De 
stijl waarin Jünger zulke taferelen schetst is in de eerste druk veel zakelijker, en ademt ook 
wat minder de zo verguisde decadente amoraliteit van de latere versies.105  
Een ander opvallend verschil tussen de eerste druk van In Stalhgewittern en latere versies 
wordt gevormd door de soms opvallend regionalistische opmerkingen over Jüngers 
Fusiliersregiment. Zo looft Jünger meer dan eens de dapperheid van “der 
Niedersachse”.106 In latere versies, zeker die van 1924, heeft Jünger deze nadruk op 
regionalisme verruild voor een meer nationaal perspectief. 
Bovendien ontbreken, waarschijnlijk om diezelfde nationalistische redenen, in latere 
versies de passages waarin Jünger aan de klasseverschillen en slechte moraal in het leger 
raakt, en bijvoorbeeld de verschillen in houding tussen ‘de gewone man’ in het leger en 
‘wij studenten’ benoemt: 
 

Dem gemeinen Mann war auch die Tatsache, daß wir uns freiwillig gemeldet 
hatten, schwer verständlich. Er sah das als einen gewissen Übermut an, eine 
Auffassung, der ich im Kriege oft begegnet bin. 107 

 
Naast literaire sfeerschetsen van landschap, slagveld, de grauwe routine in de loopgraven 
en gruwelen van de strijd, verliest Jünger zich in de eerste druk van In Stahlgewittern 
tevens opvallend vaak in zéér uitgebreide militair-strategische passages. Hierin beschrijft 
hij zeer nauwkeurig de ligging van stellingen, loopgraven en legereenheden, of gaat hij 
uitgebreid in op de tactische aspecten van zijn nachtelijke patrouilles en offensieven.  
Deze nadruk op krijgskunst en tactiek, die ook uit de talrijke schetsen van 
loopgravenstellingen en de lijstjes van dos en don’ts tijdens patrouilles in zijn 
Kriegstagebuch blijkt, verdwijnt in latere versies van In Stahlgewittern naar de 
achtergrond. Jünger lijkt zichzelf in de eerste helft van de jaren twintig steeds meer als 
oorlogsschrijver en steeds minder als oorlogschroniqueur te zijn gaan zien. Deze 
veranderende houding ten opzichte van zijn schrijverschap, het feit dat Jünger weinig 
moeite had met het herschrijven en aanpassen van reeds gepubliceerd werk, en Jüngers 
ideologische ontwikkeling naar een radicaal nationalisme resulteerde in de sterk van 
elkaar verschillende versies van In Stahlgewittern van 1920108 en die van 1924.  
De nadrukkelijkheid van dergelijke militair-strategische passages wordt bovendien nog 
eens versterkt door het ontbreken van hele stukken tekst die bespiegelend van aard zijn 
en die in de latere versies van In Stahlgewittern wel voorkomen. Jünger lijkt zich 
aanvankelijk voornamelijk bezig gehouden te hebben met de directe verwerking van zijn 

                                                 
105 Zie voor een voorbeeld van vroege kritiek op Jüngers amoraliteit onder meer: Von Martin, Der Heroische 
Nihilismus und seine Überwindung. Voor een voorbeeld van recente kritiek, zie John King, Der (un)heroische 
Nihilismus in "Stahlgewittern": Ernst Jüngers Kriegsschriften (Heidelberg 1998) 
106 Jünger, In Stahlgewittern, 45 
107 Idem, 5 
108 Deze eerste uitgave in eigen beheer werd ongewijzigd herdrukt door Mittler Verlag in 1922. 
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oorlogservaring, in een geest van herdenking van de kameraadschap en dapperheid van 
zijn krijgsmakkers (waar Jünger het woord Draufgängertum voor gebruikt) en met eerbied 
voor alle gevallen kameraden: 

 
Eins bliebt uns: die ehrenvolle Erinnerung an euch, an die herrlichtse Armee, die je 
die Waffen trug und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde. Sie 
hochzuhalten inmitten dieser Zeit weichlichen Gewinsels, der moralischen 
Verkümmerung und des Renegatentums is stolzeste Pflicht eines jeden, der nicht 
nur mit Gewehr und Handgranate, sondern auch mit lebendigem Herzen für 
Deutschlands Größe kämpfte.109  

 
De behoefte om zijn frontkameraden te eren uitte zich bij Jüngers eerste druk van In 
Stahlgewittern voornamelijk in de doelstelling om zijn lezerspubliek een helder en zakelijk 
beeld te schetsen van de situatie aan het front. In Jüngers eigen woorden:  
 

Der Zweck dieses Buches ist, dem Leser sachlich zu schildern, was ein Infanterist 
als Schütze und Führer während des großen Krieges inmitten eines berühmten 
Regiments erlebt, und was er sich dabei gedacht hat.110 

 
De lezer moest volgens Jünger, op bijna Rankeaanse wijze, duidelijk gemaakt worden wie 
es eigentlich gewesen: 
 

Ich bin kein Kriegsberichtstatter, ich lege keine Heldenauswahl vor. Ich will nicht 
beschreiben wie es hätte sein können,sondern wie es war.111 

 
Dit niet zozeer omdat hij specifiek zíjn verhaal wilde vertellen, maar omdat hij zijn verhaal 
als blauwdruk zag voor het verhaal van alle Duitse infanteristen in de Eerste 
Wereldoorlog. En dat was een verhaal dat gehoord en vooral verstehen diende te 
worden: 
 

Das war der deutsche Infanterist im Kriege. […] Mit bitterem Lächeln lasen sie das 
triviale Zeitungsgewäsch, die ausgelaugten Worte von Helden und Heldentod. Sie 
wollten nicht diesen Dank, sie wollten Verständnis.112  

 
Zoals hij later in Der Arbeiter de Gestalt van ‘de arbeider’ in kaart zou brengen, beschreef 
Jünger in In Stahlgewittern de Gestalt van de ‘Duitse infanterist’. Deze Duitse infanterist 
die Jünger in de eerste druk van In Stahlgewittern schetst is echter een meer getergde en 
getraumatiseerde figuur dan de mythische koelbloedige Draufgänger die de gelederen 
van zijn eenheid bevolken in latere versies van In Stahlgewittern. De oorlog lag bij de 

                                                 
109 Jünger, In Stahlgewittern, IX. 
110 Idem. 
111 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XIV. Deze passage staat overigens ook letterlijk in de inleiding van de 
eerste druk van In Stahlgewittern. 
112 Jünger, In Stahlgewittern, VII. 
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jonge schrijver blijkbaar nog vers in zijn geheugen, en Jünger maakte nog nauwelijks 
gebruik van nationalisme om zijn oorloservaring te duiden. 
Pas enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog ging Jünger zich bezighouden met wat 
bredere bespiegelingen over de oorlog en met het verlenen van betekenis aan zijn 
oorlogservaring. Jüngers essay Der Kampf als Inneres Erlebnis uit 1922,113 zijn 
feuilletonroman Sturm uit 1923114 en de losjes op zijn oorlogservaring gebaseerde werken 
Feuer und Blut115 en Das Wäldchen 125116 uit 1925 markeren zijn verandering van een 
schrijver uit de oorlog in een schrijver over oorlog. 

                                                 
113 Ernst Jünger, Der Kampf als Innere Erlebnis (Berlijn, 1929). 
114 Ernst Jünger, Sturm (Stuttgart, 1978). 
115 Ernst Jünger, Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht (Magdeburg, 1925). 
116 Ernst Jünger, Das Wäldchen 125: eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918 (Berlijn, 1929). 
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VVVVIIII. Analyse. Analyse. Analyse. Analyse: de : de : de : de Konservative Revolution Konservative Revolution Konservative Revolution Konservative Revolution in Jüngers in Jüngers in Jüngers in Jüngers KriegstagebuchKriegstagebuchKriegstagebuchKriegstagebuch 
    
1. Het Kriegstagebuch als conservatief-revolutionaire tekst? 
 
Jüngers Kriegstagebuch is op het eerste gezicht geen sterk ideologische tekst. Politiek 
blijft grotendeels onbesproken in Jüngers dagboekaantekeningen. Dit levert een probleem 
op voor een historicus die zich met de politiek-ideologische aspecten van zijn 
Kriegstagebuch bezig wil houden. Jüngers aantekeningen zijn vaak zakelijk van toon en 
het grootste deel van de aantekeningen biedt weinig ruimte voor een politiek-
ideologische interpretatie.   
Toch zijn er nog genoeg passages die zich wél lenen voor een dergelijke interpretatie en 
bovendien kan de strikt apolitieke aard van het Kriegstagebuch ook geïnterpreteerd 
worden als algemene indicatie van een conservatief-revolutionair standpunt. Thomans 
Manns Betrachtungen eines Unpolitischen illustreert dat tegenstrijdigheid tussen een 
conservatief-revolutionair standpunt en een zelfbenoemde unpolitische positie in feite een 
schijnbare is. 
Geheel in lijn met Nietsches “Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger 
anklagen. Wegsehen sei meine einzige Verneinung! Und, Alles in Allem und Großen: ich 
will irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender sein!”117 betoogt Mann dat hij zichzelf, 
en met hem het Duitse volk, als unpolitisch en daarmee national ziet – in sterke 
tegenstelling tot de geengageerde Anklager, de Zivilisationsliterat. De politische 
polarisatie en interne verdeeldheid van de moderne liberale democratie ziet Mann als 
verderfelijke tendensen afkomstig uit de westerse Zivilisation. De Duitse ziel is van nature 
nationalistisch, want Duits, en het Duitse nationalisme is dus per definitie unpolitisch. Dat 
hij hiermee Duitse pacisfisten, waaronder zijn broer, als on-Duits karakteriseert, spreekt 
voor zich. Dat een dergelijke positie in extremis doorgetrokken kan worden naar 
verantwoording voor burgeroorlog en totalitarisme, hebben de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog bewezen. 
Al in het eerste, chronologisch echter het laatst geschrevene, hoofdstuk erkent Mann 
echter dat zijn Betrachtungen eines Unpolitischen een zeer politiek boek is geworden. 
Manns met de mond beleden unpolitische houding komt dus in feite neer op een 
conservatief-rechts, politiek standpunt. In zekere zin slaagt Jünger er veel beter in zijn 
conservatieve opzet het Kriegstagebuch zo unpolitisch mogelijk te houden. Maar zoals 
ook voor Betrachtungen eines Unpolitischen geldt, geldt voor het Kriegstagebuch dat 
deze bewust apolitiek gehouden toonzetting juist een  conservatief-revolutionaire 
politieke oriëntatie suggereert. 
 
Deze conservatief-revolutionaire oriëntatie kan het beste in kaart gebracht worden aan de 
hand van de begrippen die Breuer als kernbegrippen van de Konservative Revolution 
identificeert (vijandbeeld, economie, wetenschap en techniek, volk en natie, ras, macht en 
autoriteit en Reich) aangevuld met een aantal aan Mohler en anderen ontleende 
begrippen die niet tot Breuers systeem van analyse behoren maar die mijns inziens van 
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wezenlijk belang zijn voor een duidelijker inzicht in de Konservative Revolution (religie, 
oorlog, het mannelijke en het vrouwelijke, de intellectueel).  
Een moeilijkheid hierbij is dat dit analytische model dat ik grotendeels op Breuer baseer 
niet erg eenduidig is. Op een aantal deelvlakken uit Breuers analyse zijn de conservatieve 
revolutionairen dusdanig verdeeld dat er soms geen sprake meer kan zijn van een 
duidelijk, op alle conservatieve revolutionairen toepasbaar sjabloon, hetgeen ook Breuer 
betoogt. Deze op sommige deelvlakken wat vage definitie van wat voor conservatief-
revolutionair door kan gaan en wat eigenlijk niet meer, vergt een zekere flexibiliteit bij het 
interpreteren van Jüngers Kriegstagebuch aan de hand van de in hoofdstuk III besproken 
thema’s. Een al te rigide opvatting over wat expliciet conservatief-revolutionair is en wat 
niet, doet in mijn ogen de complexiteit van de werkelijkheid bovendien geen recht. Het 
systeem van Breuer zal dan ook meer als leidraad bij deze verkenning dan als checklist 
gebruikt worden. 
De waardevolle insteek van King zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, is niet 
bijzonder behulpzaam bij het beantwoorden van de vraag of het Kriegstagebuch een 
conservatief-revolutionaire tekst genoemd kan worden. Zijn postmoderne interpretatie 
van het Kriegstagebuch als stille getuige van de botsing tussen Jüngers klassiek-moderne 
opvoeding en de moderniteit in de vorm van de Materialschlacht, is tegelijk erg 
persoonlijk en psychologiserend en erg abstract en filosofisch, en laat daardoor weinig 
ruimte over voor het grijze tussengebied van politiek en ideologie. 
In deze context is het werk van de Duitse historicus Lars Koch interessanter, die in 
Groningen promoveerde op het werk van Walter Flex en Ernst Jünger. Koch schetst in zijn 
dissertatie de ontwikkeling van Jüngers politieke ideologie in zijn vroege werk als een 
denkbeweging, die pas in de loop der jaren verstarde – dit in tegenstelling tot het 
“conglomeraat van onwrikbare ideologemen” van Flex.118  Volgens Koch ontwikkelt 
Jüngers denken in het Interbellum zich van relatief eenvoudige heroïseringsstrategieën in 
het begin van de jaren twintig tot een op Spengler gebaseerd heroïsch realisme, dat 
volgens Mohler een van de basiskenmerken van de Konservative Revolution is. Het 
Kriegstagebuch, dat Koch niet bestudeerd heeft, ligt aan de oorsprong van Jüngers 
ideologische ontwikkeling tot conservatieve revolutionair, en is derhalve bijzonder 
interessant om in een conservatief-revolutionaire context te analyseren. Hopelijk geeft een 
dergelijke analyse inzicht in de vroegste wordingsgeschiedenis van Jüngers denkbeelden 
en biedt het daarmee een interessant perspectief op de ontogenese van de Konservative 
Revolution. 
 
 
2. Vijandbeeld 
 
Negatieve definities maken een belangrijk deel uit van de zelfdefinitie van het  
conservatisme als stroming in het algemeen, en dit geldt zeker voor de Konservative 
Revolution in het bijzonder. De grootste vijand van de Konservative Revolution was het 
liberalisme. Jünger vormde hierop geen uitzondering. Aan het einde van het laatste deel 
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van zijn oorlogsdagboeken staan een aantal losse aantekeningen waarin Jünger in zekere 
zin verantwoording aflegt over het in de jaren daarvoor door hem bijgehouden 
Kriegstagebuch. In een korte, vluchtig opgeschreven zin lezen we Jüngers visie op het 
begrip vrijheid, dat hij negatief definieert ten opzichte van het liberale vrijheidsbegrip van 
anderen: 
 
 Für mich fängt die Freiheit erst da an, wo sie für andere aufhalt.119 
 
Dit is de enige aantekening, hoogstwaarschijnlijk pas na de oorlog opgetekend, waarin 
Jünger zich op een politieke manier conservatief-revolutionair betoont. Het is echter niet 
het liberalisme dat als voornaamste vijand fungeert in Jüngers Kriegstagebuch. Als er 
sprake is van Der Feind, hetgeen niet hoeft te verwonderen in een dagboek over de Eerste 
Wereldoorlog, betreft dit altijd de vijand in de militair-strategische zin van het woord, en 
wordt dit nooit op een dieper, politiek-cultureel niveau bedoeld. Wie naar een 
verhandeling over de verschillen tussen Duitse Kultur en westerse Zivilisation zoekt, neemt 
dan ook tevergeefs Jüngers Kriegstagebuch ter hand. 
 
Bijna net zo prominent aanwezig als de fysiek aanwezige vijand in Jüngers 
Kriegstagebuch, maar volledig ontbrekend in In Stahlgewittern, is de ‘Jan Saliegeest’ die 
zeker tegen het einde van de oorlog in de gelederen van het Duitse leger heerste. Deze 
interne vijand heeft veel weg van het vijandbeeld dat Breuer aan de Konservative 
Revolution toeschrijft. Het is natuurlijk niet zo dat alle morrende soldaten liberalen waren, 
maar Jünger zal zijn naoorlogse aversie tegen het als zwak, laf, on-Duits en onmannelijk 
gekarakteriseerde liberalisme deels ook in de loopgraven opgedaan hebben. Spengler 
noemde het liberalisme een ‘geheim Engels leger’ dat sinds de Napoleontische tijd in 
Duitsland was achtergebleven. Ook Jünger twijfelde niet aan het bestaan van deze interne 
vijand. 
Jüngers teleurstelling over het gedrag van zijn medesoldaten en zijn aversie tegen de ‘Jan 
Saliegeest’ van de troepen spreekt duidelijk uit het Kriegstagebuch. Dit onderwerp 
markeert bovendien één van de grotere verschillen tussen het Kriegstagebuch en In 
Stahlgewittern. Waar het Kriegstagebuch talrijke passages bevat waarin Jünger het 
gebrek aan moraal, dapperheid en strijdlust van de gewone soldaten beklaagt, is hier in In 
Stahlgewittern helemaal niets van terug te vinden.  
Zoals al door vele anderen voor mij betoogd, poogt Jünger in alle versies van In 
Stahlgewittern heel bewust een ideaalbeeld van de Duitse infanterist als nieuwe mens te 
scheppen en in stand te houden. Dat dit beeld niet met de werkelijkheid overeenkwam, 
hoeft niet te verbazen. Zo neemt Jüngers eenheid in de zomer van 1917 deel aan het 
grootschalige Somme-offensief. Jüngers eenheid dient op te trekken door een gebied dat 
door artillerie bestookt wordt. In In Stahlgewittern beschrijft hij deze aanval als volgt: 
 

Ich befahl, mich zu folgen und sprang mitten ins Feuer hinein. Schon nach ein 
paar Sätzen überschüttete mich eine Granate, die ihren Kegel zum Glück ganz 
steil hochwarf, mit Erde und schleuderte mich in den nächsten Trichter. Ich merkte 
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jedoch bald, daß die Wut des Feuers weiter vorn geringer wurde. Nachdem ich 
mich 200 Meter weit vorgearbeitet hatte, sah ich mich um. Das Gelände war 
menschenleer. 
Endlich tauchten zwei Mann aus Rauch- und Staubwolken auf, dann noch einer, 
dan wieder zwei. Mit diesen fünf leuten erreichte ich glücklich mein Ziel.120 

 
In werkelijkheid verliep deze aanval echter anders. Enkele dagen na het offensief tekende 
Jünger in zijn dagboek namelijk het volgende op: 
 

Als ich 200m vorgekommen war, sah ich mich um. Kein Mensch hinter mir. Das 
ärgerte mich ungeheuer. 
Endlich sprungen 2 Mann aus der Staub- und Feuerwand hinaus, dann wieder 
einen, dann noch 2. Diese 5 Mann liefen hinter einen kleinen Erdwall und blieben 
dort liegen. Alles rufen und pfeifen nützte nichts, die kostbare Zeit verging. Etwas 
mußte ich docht mit vorbekommen. Ich lief ins Feuer zurück und zwung die 5 
Kerle mitzukommen.121 

 
Een totaal ander beeld: Jüngers ondergeschikten gaan aanvankelijk niet mee in de aanval 
en het lukt hem slechts door middel van dwang om enkelen van hen zo ver te krijgen hem 
verder door het artillerievuur te volgen. Van de onverschrokken frontsoldaten uit In 
Stahlgewittern die dwars door de door hevig artillerievuur opgeworpen stofwand hun 
meerdere volgen is in het Kriegstagebuch niets te bekennen. 
Later datzelfde jaar vond er bij een aanval bij een sluis eenzelfde soort incident plaats, 
waarbij enkele soldaten achterbleven tijdens de bestorming. Na deze actie rapporteerde 
Jünger de twee ontbrekende achterblijvers als gesneuveld, wetende dat dat hen in grote 
problemen zou brengen wanneer zij zich weer zouden melden. Ook voor dit voorbeeld 
geldt dat het in In Stahlgewittern niet is terug te vinden. Hier schrijft hij het volgende 
over: 
 

Mußte heute als Zeuge beim Kriegsgericht in Lécluse erscheinen, um in der Sache 
Eggers-Klöpfer als Zeuge  aufzutreten. Klöpfer (ein ehemaligen Bursche von mir) 
und Eggers sind die beiden Helden, gegen die ich Totbericht eingereicht hatte, 
weil sie sich verdrückt hatten, als die Rang von Schleuse durch der Tot-feuer 
vorspringen mußte. Ich hatte natürlich hinterher dofort feststellen lassen wer 
fehlte. Um die Rang ein abschrekkendes Beispiel zu geben, reichte ich sofort 
Totbericht ein. 
Sie waren beide geständig und wurden zu je 1½  Jahren [Gefängnis] und 
Versetszung in der 2e Klasse des Soldatenstander verurteilt. Auf die Frage ob sie 
ihre Strafe absitzen willten, antworteten sie bezeichnenderweise mit “ja”. 
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Gottseidank werden diese Elemente jetzt nicht mehr mit brummen bestraft, 
sondern in Strafbat. Eingereicht, die hinter der Front bei [knapper] Verpflegung 
ordentlich schuften müssen.122 

 
Dat niet alle gewone frontsoldaten de dappere, vaderlandslievende vechtjassen waren die 
Jünger in In Stahlgewittern beschrijft, is natuurlijk niet verwonderlijk. Alleen al een 
vluchtige blik in het werk van andere oorlogsschrijvers, zoals Im Westen nichts Neues van 
Erich Maria Remarque123 of Le Feu van Henri Barbusse124 bevestigt dit, en de 
bovengenoemde voorbeelden laten zien dat ook Jünger dagelijks te maken had met het 
gebrek aan moraal van de frontsoldaten, zeker in de jaren 1917-1918. Waar andere 
oorlogsschrijvers de lafheid en het gebrek aan moraal van de meeste soldaten als normaal 
en begrijpelijk in het licht van de verschrikkingen aan het front beschrijven, stelt Jünger 
echter juist zeer strenge eisen aan de frontsoldaat. 
De vraag is natuurlijk in hoeverre Jünger zelf aan zijn eisen voldeed. De beruchtste 
passage, die King citeert om aan te geven in hoeverre de oorlog een periode van morele 
en emotionele verwarring voor Jünger zélf was, is de aantekening van 24 mei 1917. De 
strafste zinsnede hieruit gebruikte tevens King als titel van de Duitse vertaling van zijn 
proefschrift125:  
 

Gestern bekam ich von Oppen wegen irgendeiner Kleinigheit eine Riesenzigarre, 
das stärkt die Kriegslust keineswegs. Wann ich Über die grüne Wiese vor mir auf 
das zerschossenen La Baraque sehe, dann muß auch ich, einst so Kriegslustiger, 
mir der Frage verlegen: Wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende?126 

 
Jünger illustreert zijn aanpassend vermogen en kalme blik echter als hij twee dagen later 
alweer vrolijk noteert: 
 

Es ist ein wundervoller Wetter, da ist solch ein Land-aufenthalt ganz großartig, 
Weiß- und Rotdore, Flinder und alle Obstbäuble blühen, das es eine Lust ist.127 

 
Uit dit laatste en de eerder genoemde voorbeelden blijkt dat het beeld van een onzekere, 
in crisis verkerende Jünger, dat King in zijn dissertatie schept, niet goed te rijmen is met 
het grootste deel van het bronnenmateriaal. Aan het einde van deel XIV van het 
Kriegstagebuch  schrijft Jünger in ongedateerde aantekeningen hier zelf over:  
 

Es ist merkwürdig wie mehr sich die Eindrücke verwischen wie langst sie schon 
nach einigen Tagen eine andere Färbung nehmen. Angst, Schwäche und Kleinmut 

                                                 
122 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XII, 15.XII.17. 
123 Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues (Berlijk, 1929). 
124 Henri Barbusse, Le feu : journal d’une escouade (Parijs, 1934). 
125 John King, Wenn hat dieser Scheißkrieg ein Einde? (Schnellroda, 2003). 
126 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XI, 24.V.17. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World 
War, 137. 
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hat man schon am erste Ruheabend vergessen, wenn man den Kommende beim 
lesen seiner Erlebnisse beschrieb.128 
 

Hoewel King er veel aan doet om Jüngers gestileerde beeld van zichzelf te ontkrachten 
aan de hand van Jüngers dagboekaantekeningen, zijn de geciteerde passages in het licht 
van al Jüngers aantekeningen echter veruit in de minderheid.  
Dat Jünger besloot de belabberde moraal van zijn medesoldaten uit zijn herinnering te 
schrijven bij publicatie van In Stahlgewittern is zeer opvallend en ook duidelijk als een 
ideologische keuze te interpreteren. In In Stahlgewittern projecteert Jünger een 
uitvergrote versie van zijn eigen relatief onverzettelijke krijgerschap op de Duitse 
infanterist in het algemeen en schept daarmee een mythisch nieuw menstype. Dat hij dit 
in boekvorm doet en niet expliciet politiek-ideologisch, neemt niet weg dat In 
Stahlgewittern, maar ook het Kriegstagebuch wel degelijk conservatief-ideologisch 
geladen teksten zijn. 
 
 
3. Economie 
 
De verschillen tussen conservatieve revolutionairen onderling waren op economisch vlak 
zeer groot. Ernst Jünger was in dit opzicht een van de meest radicale conservatieve 
revolutionairen. Zijn sociale en economische denkbeelden kwamen samen in Der Arbeiter, 
waarin hij een pleidooi hield voor de staat als centrale, sturende macht in de economie. 
Grondwetten dienden vervangen te worden door een Arbeitsplan, dat niet alleen in de 
grootschalige centrale regeling van arbeid, maar ook in die van woningbouw, 
energievoorziening, bevolkingsplanning en openbaar vervoer voorzag. Ieder individu 
diende ondergeschikt te zijn aan deze centrale staatsplanning en diende dan ook volledige 
arbeidsdienstplicht te vervullen. In al deze plannen voor een Totale Mobilmachung van 
economie en maatschappij klinkt Jüngers allesbepalende oorlogservaring door.  
Ondanks het feit dat Jünger in de Materialschlacht juist getuige is geweest van een 
gigantische verspilling van mankracht, materieel, en mensenlevens, is de indruk die de 
grootschalige mobilisatie ten behoeve van de oorlogsinspanning op hem maakte altijd de 
boventoon blijven voeren in zijn latere denkbeelden over economie en maatschappij. 
Dit betekent overigens niet dat er in het Kriegstagebuch veel passages zijn waarin Jünger 
zich uitspreekt over de economie in het algemeen of de massale mobilisatie in het 
bijzonder. Na de aanvankelijke schok lijkt Jünger vrij snel te wennen aan de oorlog, en 
hoewel de steeds groter wordende schaal van de offensieven gedurende de oorlog nog 
een zekere indruk op hem lijkt te maken, rijst uit zijn dagboeken de impressie dat Jünger 
zich vrij snel tot een geharde veteraan ontwikkelde die niet zo snel meer ergens van 
opkeek. 
 

Am Nachmitttag setzte ich mich vor den Kamin an ein Feuer aus Möbelstücken. 
Combles wurde wieder mit Geschossen schwersten Kalibers überschüttet, die 
Schlitter grasselten fortwährend auf die Dächer nieder, man blieb ruhig sitzen, so 
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stumpft das ewige Artilleriefeuer ab. Dagegen ist das allgemeine Feuer nicht so 
stark, trotzdem man es fortwährend in Form einer schwachen Trommelfeuer hört.  
Der Himmel wimmelt wie gewöhnlich von Fliegern und Fesselballons.129 

 
Dit wekt de indruk dat Jünger pas achteraf, toen hij zich meer met politiek en 
maatschappij bezig ging houden, het idee van een Totale Mobilmachung bewust en in 
geschrift begon te verheerlijken en het tot ideaaltypisch model voor de toekomst verhief. 
Het feit dat Jünger er in zijn toekomstvisies niet aan twijfelde dat een totale, radicale  
mobilisatie van de maatschappij mogelijk was, laat zich deels waarschijnlijk verklaren 
doordat het hem zélf weinig moeite gekost lijkt te hebben zich aan de 
oorlogsomstandigheden aan te passen. 
 
  
4. Techniek 
 
Samenhangend met Jüngers fascinatie voor de Materialschlacht, is zijn Sperleriaans en 
futuristisch aandoende fascinatie voor de techniek. De totale mobilisatie was alleen 
mogelijk door de moderne technologie. Natuurlijk behoorde de moderne artillerie tot de 
technische hoogstandjes die Jünger aan den lijve ondervond. In de passages over 
beschietingen wordt het artillerievuur als een natuurkracht beschreven, en de titel van zijn 
boek luidt In Stahlgewittern. Jünger gaf hiermee in zekere zin al aan dat hij geloofde dat 
de natuur definitief het onderspit gedolven had tegen de menselijke techniek. Dit is dan 
ook de gebruikelijke lezing van Jüngers debuut met betrekking tot de techniek.  
Nog sterker dan de artillerie zag Jünger het vliegtuig als de uiltieme technologische 
overwinning. Jünger was gedurende de gehele oorlog onmiskenbaar gefascineerd door de 
militaire luchtvaart. In het Kriegstagebuch zijn talrijke passages te vinden waarin Jünger 
luchtgevechten die hij vanaf de grond observeerde nauwkeurig beschrijft, soms compleet 
met kleine verduidelijkende illustraties. In januari 1915 schreef hij: 
 

Heute fand rechts von Oranville eine sehr interessante Fliegerbeschießung statt. 
Die Deutschen Abwehrkanonen schossen sich sehr gut ein, jedoch der Flieger 
entkam. Zuletzt standen an 30 Shrapnellwölkchen am blauem Himmel. [sic]130 

 
Maar ook meer dan twee jaar later, in april 1917, weet de intussen wel enigszins 
geïntensiveerde luchtoorlog Jünger nog altijd te boeien: 
 

Am Nachmittag beobachtete ich eine Reihe sehr interessanter Fliegerkämpfe, bei 
Denen eine ganze Reihe Engländer teils von unsern Flieger abgeschossen, teils zu 
Boden gedrückt wurden.131 
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Jüngers bewondering voor de mannen die in de lucht boven zijn loopgraaf halsbrekende 
toeren uithaalden, schijnt in sommige van deze beschrijvingen aardig door, zelfs als het 
vijandelijke piloten geldt.  
Jünger deed dan ook twee pogingen toegelaten te worden tot de relatief kleine elite van 
vliegeniers. Het pilotendom bood in Jüngers ogen veel meer vrijheid en uitzicht op heroïek 
dan ooit in de modder van de loopgraven behaald kon worden. Zijn eerste poging om tot 
het vliegenierskorps toegelaten te worden deed hij in 1916, en in 1917 volgde een 
tweede poging tot toelating: 
 

Fuhr am Nachmittag zusammen mit meinem Freund Kius der sich mit mir zur 
Fliegertruppe gemeldet hatte, nach Le Cateau. Dort befindet sich die große 
Untersuchungseinrüsting für Flugfähigkeit.132 
 

Enkele dagen daarvoor had hij in zijn Kriegstagebuch zijn wens om piloot te worden al in 
niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt: 
 

Hoffentlich werde ich zur Fliegertruppe versetzt. Da kann man ja zeigen, was 
Kaltblutigkeit ist und braucht nicht die Kastanien für andere Leute aus dem Feuer 
zu Ziehen.133 

 
Nadat ook zijn tweede poging faalde, was Jünger duidelijk gefrustreerd over deze 
herhaalde afwijzing. Dit zal ook de belangrijkste reden zijn dat er in In Stahlgewittern 
niets meer van zijn pogingen tot het vliegenierskorps toegelaten te worden is terug te 
vinden. Zelfs zijn fascinatie voor de luchtoorlog heeft Jünger grotendeels uit In 
Stahlgewittern gefilterd, om de nadruk te leggen op zijn individuele merites als 
Stosstruppführer. Zijn fascinatie voor de techniek verwerkte hij in In Stahlgewittern 
voornamelijk in een esthethisering van de steeds grootschaliger artillerieveldslagen van de 
Eerste Wereldoorlog, waarvoor hij in het Kriegstagebuch, dus in de loopgraven zelf, nog 
maar weinig fascinatie toont. 
 
 
5. Volk en natie 
 
Jüngers opvattingen over volk en natie zijn moeilijk in zijn Kriegstagebuch te ontwaren. 
Felle nationalistische tirades zijn er in ieder geval niet in terug te vinden. De zeldzame 
passages waar enige nationalisme in doorklinkt, hebben een vrij onderkoelde toon: 
 

Heut wieder in Douchy. Ich bin Unteroffz. vom Dienst. Habe mir unsere Friedhof 
mal angesehe. [sic] Da liegt das schon so mancher. Zu der mitte steht ein schöne 
Stein in Künstlerisches Ausfuhrung. Am einer Seite der Spruch: 

 
Denn wer den Tod im heilgen Kämpfe fand, 
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Ruht auch in fremder Erde im Vaterland.134 
 
Dat Jünger de moeite neemt deze inscriptie in zijn Kriegstagebuch over te nemen geeft 
aan dat hij geraakt werd door de spreuk, of zich er op zijn minst goed in kon vinden. Toch 
zijn passages als bovenstaande zeer zeldzaam. Ook lofzangen op Duitsland zijn er weinig 
in aan te treffen. Als Jünger zich al lovend uitpreekt over Duitsland heeft dat voornamelijk 
betrekking op zijn woonplaats Heidelberg en het land daaromheen. Sommige van deze 
passages, waarin Jünger meestal op weg naar huis is voor een verlof of vanwege één van 
de verwondingen die hij in de loop van de oorlog opliep, hebben zelfs iets pacifistisch in 
zich: 

Von der Küche kamen wir in den Lazarettzug, der am Bahnhof St. Maurice stand. 
In schöne weiße betten gelegt, gut gereinigt, fuhr ich durch das schöne deutsche 
Land bis Heidelberg, wo ich in das Lazarett Landsmisschule gebracht wurde.  
Als ich durch der Heidelberger Leitungwacht aus dem Zuge gehoben wurde, 
dachte ich nicht daß ich in den Krieg hinaus müste. 

 
Twee jaar later roept Jünger in zijn Kriegstagebuch het gevoel dat hij had bij aankomst in 
Heidelberg weer in herinnering, en zet dit bovendien nog kracht bij: 
 

Vor über zwei Jahren fuhr ich zum ersten Mal verwundet in das blühende 
Heidelberg ein. Da schlug das Herz höher, es war einer der schönsten 
Augenblicken. Und ich dachte, daß nun wohl bald der Friede kommen würde. Es 
muß doch bald Frühling werden!135 

 
Niet voor niets vinden we in deze passage de woorden Friede en Frühling zo dicht bij 
elkaar. Toch moet hierbij meteen aangetekend worden dat dergelijke, pacifistische 
aandoende zinsnedes behoorlijk zeldzaam zijn in het Kriegstagebuch. Wat overheerst, 
zoals in het citaat over zijn bezoek aan het kerkhof, is een soort onuitgesproken, bijna 
vanzelfsprekend nationalisme met sterke regionalistische trekjes dat niet expliciet beleden 
hoeft te worden.  
Dit betekent ook dat er van volkerenhaat geen sprake is in het Kriegstagebuch. Hier en 
daar zijn wel kleine steekjes onder water te vinden naar de plaatselijke bevolking in de 
dorpen waar Jünger gelegerd was. Zo schrijft hij in maart 1915 nogal slordig, want op het 
moment van schrijven waarschijnlijk dronken, over een vrouw in Mars-la-Tour:  
 

Im dorf ist auch eine schönere eine Frau deren Mann im Kriege ist (Abalene 
Octavi) und die wenige der Weiblichen Bevolkerung, die diese Namen verdient.136 

 
En in oktober 1916 schrijft hij: 
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Heute hatte ich ein schönes Beispiel für die Einigkeit des Franzözischen Zivils. Mein 
Quartierwirt kam zu mir und zeigte mir einige Wunde, die ihm sein Nachbar 
beigebracht hatte. Auch hatte er ihn an die Gurgel gefaßt und ein “Demande 
pardon” zugerufen. Ich setzte den guten monsieur Lemaire ein 
beschwerdenschreiben in franzözischer Sprache an den Hauptmann Sesselberg 
auf.137 

 
Het extreemte voorbeeld van Jüngers vijandigheid jegens de Franse bevolking is te vinden 
in een aantekening van april 1915: 
 

[Da] kam ein weinendes altes Weib: “Ne prenez pas toute notre paille”, worauf ich 
ziemlich hartherzig meinte: “C’est la guerre, il nous faut concher”.138 

 
Hoewel Jünger de bevolking in bovenstaande passage allesbehalve vriendelijk bejegent en 
hier en daar dus als onaantrekkelijk en onbenullig wegzet, is er van daadwerkelijke haat 
jegens het Franse volk geen sprake.  Als hij in juli 1917 vertrekt uit Cambrai bij het gezin 
waar hij ingekwartierd was, schrijft hij zelfs: 
 

Ich verabschiedete mich von meiner Wirtin. […] Diese Leute hatten mich wirklich 
während der knappen Kriegszeit so vortrefflich bewirtet, wo ich es nicht […] 
verlangen konnte.139 

 
Ook de Engelsen is Jünger in het Kriegstagebuch niet bijzonder nadrukkelijk vijandig 
gezind. Dat er in de loopgraven geroddeld werd over de wrede manier waarop de 
Engelsen met krijgsgevangenen om zouden gaan, is niet verbazingwekkend en zulke 
geruchten werden van bovenaf natuurlijk niet tegengesproken omdat het eventuele 
desertatie ontmoedigde. Als Jünger in augustus 1917 een brief krijgt van zijn kameraad 
Priepke, die in Engelse gevangschap verkeert, stel hij zijn oordeel over de Engelsen echter 
positief bij: 

 
Die Englische Gefangenschaft scheint also nicht ganz so unerträglich zu sein, wie 
sie immer geschildert wird.140 

 
Jünger wil maar al te graag geloven dat ook aan de andere zijde dezelfde eervolle 
opvattingen over het krijgsbedrijf worden gehuldigd als die hij zelf hoog probeerde te 
houden. Overmatige nationalistische haatgevoelens pasten dus ook niet in het beeld van 
de oorlog dat Jünger al in het Kriegstagebuch aan het construeren was. Sterker nog, een 
dergelijk extreem nationalisme lijkt de jonge Jünger in de loopgraven zelfs enigszins 
vreemd te zijn, wat verbazing wekt in vergelijking met de sterk nationalistische Jünger van 
de jaren twintig, die onder meer voor de Stahlhelm schreef. De smadelijke Duitse 
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nederlaag van 1918 en de daaropvolgende ontwikkelingen in Duitsland lijken Jüngers 
ontwikkeling als extreme nationalist pas echt gecatalyseerd te hebben. 
 
 
6. Ras 
 
Het woord Rasse zal men niet aantreffen in het Kriegstagebuch, net zomin overigens als 
het woord Jude. Zelfs in zijn extreem-rechtse publicaties van de jaren twintig is Jüngers 
antisemitisme vooral een cultureel antisemitisme, dat weinig van doen heeft met de 
biologisch-racistische motieven die we bij de bruiner getinte völkische bewegingen zien.  
Toen Jünger zich in 1913 bij het vreemdelingenlegioen aanmeldde in de hoop Afrika te 
zien, huldigde hij zelfs nog een beeld van de inheemse Afrikaanse bevolking als nobele 
wilden, een beeld dat hoewel niet vrij van racistische ondertonen, toch aanmerkelijk 
positiever is dan wat er door anderen uit conservatief-revolutionaire kring over 
andersgekleurde volkeren werd gedacht.  
De enige maal dat Jünger zich over andersgekleurden uitlaat is in juni 1917, als hij met 
zijn eenheid een Hindoestaans bataljon in Britse dienst decimeert. Deze episode, die hij 
ook in het hoofdstuk Gegen Inder in In Stahlgewittern behandelt, beschrijft Jünger 
volledig in zijn kenmerkende zakelijke stijl, hoewel hij wel verheugd het volgende noteert: 
 

Auf meine Frage: “Quelle nation?” (sie schriehen Französisch) antwortete einer: 
“Rasputsch”. Aha also Inder! Etwas ganz feines. Keiner hatte weniger als zwei 
Schüße bekommen. [sic]141 

 
Als Jünger en zijn mannen de overlevende Indische krijgsgevangenen achter de Duitse 
linies brengen, worden zij warm onthaald door de achterblijvers, “die unsere Beute 
bestaunten”142, aldus Jünger. Hoewel deze citaten nogal vergezocht als een latent racisme 
te interpreteren zouden kunnen zijn, is het echter eerder gerechtvaardigd om te 
concluderen dat het Kriegstagebuch geen aantoonbare racistische ondertoon heeft. 

 
 

7. Autoriteit en leiderschap 
 
King legt in zijn dissertatie sterk de nadruk op Jüngers botsingen met de militaire 
autoriteiten. Hier zijn dan ook onmiskenbaar sporen van aan te treffen in het 
Kriegstagebuch. Een voorbeeld hiervan is de Scheißkrieg-passage die King ook gebruikt 
om Jüngers momenten van moraalcrisis te illustreren.143 Er zijn inderdaad meerdere 
momenten waarop Jünger zich beklaagt over een “Riesensigarre”, zoals hij de berispingen 
door hogergeplaatsten noemt, en King bespreekt deze dan ook uitgebreid.144 
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Het beeld dat King schetst, waarin Jünger vaak uit de band springt en regelmatig met de 
militaire autoriteiten in aanraking kwam dient in het licht van het grootste deel van het 
Kriegstagebuch genuanceerd te worden. Hoewel Jünger als individu een zekere 
avontuurlijke aard en anarchistische inslag niet ontzegd kan worden,145 spreekt uit zijn 
uitspraken over hogergeplaatsen heel vaak ook veel respect en ontzag voor hun autoriteit 
en leiderschap: 
  

Brigen und ich bekamen von den Komp-Führern des II/73 einen silberner Becher 
mit der aufschrift “dem Schitzen von Maurres und dem Sieger von Maurres” (mit 
dem letzteren bin subordinaterloserweise ich gemeint).146 

 
Er zijn in het Kriegstagebuch veel meer aantekeningen aan te treffen waarin Jünger met 
trots complimenten en lof van hogergeplaatsten aan zijn adres noteert: 
 

Heut Morgen um 10 Uhr kamen der General Krüwel und Oberst v. Oppen durch 
meinem Abschnitt. 
Krüwel drückte mir sehr freundlich die Hand, desgleichen Oppen, der mir noch 
sagte: es hat mir sehr gefreut das sie von Ihrem Kursus ein ganz verzügliches 
Zeugniß mitgebracht haben.147 

 
Ook als het om zijn eigen rol als Stoßtruppführer gaat, speelt autoriteit en leiderschap een 
grote rol in Jüngers denken. Het Kriegstagebuch bevat duidelijke aanwijzingen dat Jünger 
ook in zijn eigen rol en functie als officier een charismatisch leiderschap ontwaarde. Dat 
het leiderschap een zekere mystieke aantrekkingskracht op Jünger had is onmiskenbaar. 
Zo waagde Jünger zich in juni 1917 na een beschrijving van een chaotisch verlopen aanval 
aan een bespiegeling over de bevrediging die het leiderschap kan geven, daarbij in de op 
één na laatste zin overigens tegelijk ook zijn areligieuze aard illustrerend: 
 

Es ist übrigens ergreifend, wie sich die Leute in solchen Lagen an den Offizier 
Klammern. Das ist eigentlich einder der schönsten Augenblicken, dieses gläubige 
Vertrauen des Mannes die Überlegenheit der Offizier über die Lage. 
“Herr Leuntant, wo sollen wir hin?” 
“Herr Leutnant, zu Hilfe!” 
“Herr Leutnant, ich bin verwundet!” 
“Wo ist Leutnant Jünger?” 
In solchen momenten führer sein mit klarem Kopfe, heist der Gottähnlichkeit nahe 
sein. Wenige sind auserlesen.148 

 

                                                 
145 Zo schrijft hij op 28.II.17 in deel IX van zijn dagboek over een commandant die hem complimenteerde: 
“Also hat der brave Hauptmann Fink doch ein günstiges Urteil von mir bekommen, trotzdem ich mir kein 
Bein ausgerissen habe”. 
146 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XII, 17.I.18. 
147 Idem, deel IX, 28.II.17. 
148 Idem, deel XI, 19.VI.17. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 143. 
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Naast Jüngers fascinatie voor het charismatische leiderschap illustreert die laatse zin 
Jüngers elitistische ideeën over leiderschap. Maar weinigen waren in zijn ogen in staat om 
in de complexe en onoverzichtelijke werkelijkheid van de Materialschlacht kalm en 
rationeel te blijven, en het waren dergelijke mensen die dan ook leidende posities dienden 
in te nemen. Jüngers eigen promotie van infanterist tot Stoßtruppführer sterkte Jünger in 
het idee dat gezond verstand, dapperheid en koelboedigheid beloond dienden te worden 
en dat deze beloning ook militair grote voordelen met zich meebracht. Over zijn 
beginperiode als eenvoudige soldaat schreef Jünger: 
 

Dieser Monat war für mich, obwohl der härteste des Ganzen Krieges, doch eine 
gute schule. Ich hatte den Wacht- und Arbeitsdienst in seiner Schwersten Form 
gründlich kennengelernt. Das bewährte mich später, als ich selbst führte, davor, 
von meinen Leuten Unmögliches zu verlangen.149 

 
Jüngers promotie had dus niet alleen hemzelf tot voordeel gestrekt, maar ook de mannen 
die hij leidde en daarmee ook de legerorganisatie in zijn geheel. Deze zienswijze zou 
Jünger in de jaren twintig ook op de maatschappij als geheel toepassen en maakte hem 
dan ook tot een overtuigd voorstander van een op charismatisch leiderschap gebaseerd 
elitair, maar in de basis meritocratisch bestuurssysteem. 
 
 
8. Reich 
 
Ook voor de categorie Reich geldt weer dat Jüngers opzet om zijn dagboek vooral als een 
dagboek over de oorlog vorm te geven weinig ruimte overlaat voor politiek-ideologische 
opmerkingen en bespiegelingen over het keizerrijk. Een diepe achting voor het Keizerrijk 
spat in ieder geval niet van de bladzijden van Jüngers Kriegstagebuch. Wél erkent hij de 
keizerlijke autoriteit als hij de lovende woorden van de Kaiser gericht aan zijn regiment 
overneemt om als opening van zijn zesde Kriegstagebuch te dienen: 
 

Mein Fusiliere haben erfüllt was ich im Frieden von ihnen erwartet habe. Sie 
haben in einen Trommelfeuer ausgehalten, wie es bisher die welt noch nicht 
gesehen hat. 
Kaiser Wilhelm II, in Machauld, nach der Schlacht bei Parthes an die König-
Albrecht-Fusiliere No. 73150 

 
De keizer heeft in dit citaat vooral een bevestigende rol: Jüngers eigen ideeën over de 
dapperheid en het uithoudingsvermogen van hemzelf en zijn regiment worden hier door 
een ander bevestigd, hetgeen hem duidelijk pleziert. Dat dit door de keizer in de 
hoedanigheid van opperbevelhebber van het leger gebeurt, lijkt Jünger belangrijker te 
vinden dan het feit dat het keizer Wilhelm II is die deze lovende woorden uitsprak. Als het 
hier een andere, hoger geplaatste militair betrof, had Jünger diens woorden 

                                                 
149 Jünger, In Stahlgewittern, 7. 
150 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel VI. 
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hoogstwaarschijnlijk ook opgetekend, zoals hij wel vaker deed. Als hij in de rest van het 
Kriegstagebuch het woord Kaiser al noemt, is het op Kaisersgeburtstag, zoals op 27 
januari 1915: 
 

Heute am Kaisersgeburtstag waren wir im Graben. Um 12 Uhr wurde geblasen 
und wir schrieen den Franzosen 3 Hurrahs entgegen. Dann sangen wir die erste 
Strophe von ‘Heil dir im Ziegerkranz’.151 

 
Waar de beschrijving van deze Kaisersgeburtsdag in 1915 nog een zeker nationalistisch 
pathos in zich draagt, is het in het jaar daarop vooral een excuus om het op een drinken 
te zetten: 
 

Am Abend war große Feier, da wir Kaisergeburtstag warm sind. Ich war bei 
meinem Zuge, hielt ein [guter] Reden und gab tüchtig einen aus. Gegen 1 Uhr 
wurde ich auf dem Rücken einiger Mannen nach haus geschleift.152 

 
Het woord Reich is nauwelijks aan te treffen in het Kriegstagebuch. Voorts waagt Jünger 
zich nergens in het Kriegstagebuch aan getheoretiseer over het waarom van de Duitse 
expansie op Frans grondgebied of over de voortgang aan het oostelijke front. Zoals ook al 
bij de begrippen volk en natie bleek, lijkt de Jünger van het Kriegstagebuch zich nog 
nauwelijks om een kernbegrip van de Konservative Revolution als Reich te bekommeren. 
 
 
9. Religie 
 
Ernst Jünger was opgevoed door een in naam protestants-christelijke vader die echter 
vooral een zeer rationalistische, wetenschappelijke wereldvisie uitdroeg. Het hoeft dan 
ook niet de verbazen dat Ernst en zijn broer Friedrich Georg Jünger, die ook tot de 
Konservative Revolution gerekend wordt, tot de minst religieuze conservatieve 
revolutionairen behoorden. In In Stahlgewittern maar ook in Jüngers latere werk is er 
nauwelijks plaats voor religie in het algemeen en het Christendom in het bijzonder. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat ook in het Kriegstagebuch er niet of nauwelijks aan 
godsdienst gerefereerd wordt. Als het woord Gott al voorkomt is het in de nogal obligate 
vorm van een Gottseidanke.  
Jüngers atheïsme in de jaren twintig is in veel opzichten dus inherent aan zijn opvoeding 
en persoonlijkheid, en geen vorm van tijdelijke bekering tot het nihilisme, zoals door 
sommige auteurs na de tweede oorlog geschetst.153 Op die manier bezien is het gebrek 
aan religieuze verwijzingen in het Kriegstagebuch een heldere illustratie van Jüngers 
areligiositeit.154 
 

                                                 
151 Idem, deel I, 27.I.15. 
152 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel  V, 25.I.16. 
153 Von Martin, Der heroïsche nihilismus und Seine Überwindung. 
154 Breuer bespreekt dit verschil in religiositeit tussen Jünger en andere conservatieve revolutionairen in 
Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 39-40. 
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10. Het mannelijke en het vrouwelijke 
 
Het conservatief-revolutionaire denken rond het begrippenpaar mannelijk-vrouwelijk 
concentreert zich voornamelijk op een grote waardering van mannelijkheid, zogenaamd 
‘mannelijke’ eigenschappen en het begrip Männerbundnis, dat van wezenlijk belang voor 
een coherente, gezonde natie werd geacht. Op het vlak van vrouwenemancipatie, dat als 
een westerse zwakte gezien werd, en de rolverdeling binnen het gezin waren de 
conservatieve revolutionairen vooral conservatief en weinig revolutionair. Het “weibliche 
Instinkt der Demokratie”155 met zijn emancipatie van de vrouw leidde tot het uiteenvallen 
van de traditionele gezinsbanden en het teruglopen van geboorte- en 
vruchtbaarheidscijfers: kortom tot de zelfmoord van de natie.  
 
Zoals zoveel soldaten hechtte Jünger veel waarde aan de onderlinge kamaraadschap 
tussen soldaten. Deze frontkameraadschap vormde voor veel conservatieve 
revolutionairen een inspiratie en een voorbeeld. Zeker met medeofficier Oskar Kius, wiens 
naam veel voorkomt in de laatste delen van het Kriegstagebuch, bouwde Jünger een 
nauwe vriendschap op. Veel voorbeelden van Männerbundnis in het Kriegstagebuch zijn 
vaak in alcohol gedrenkt. Op verlof en in rustperiodes als zijn regiment achter het front 
gestationeerd is neemt Jünger regelmatig deel aan drankgelagen met andere officieren, 
alcoholische excessen die dreven op de carpe diem-mentaliteit die onder de meeste 
soldaten heerste: 
 

Diese Stiftung löste natürlich einen wildem Alkoholmißbrauch aus.  
Ich hielt nachher noch ein bundige Rede, von der ich aus noch weiß, daß ich 
meinen Batls. Kommandeur duzte.156 

 
Op acht december 1915 tekent Jünger in zijn dagboek het verslag op van een bacchanaal 
dat bij de ‘koning van Brancourt’ plaatsvond, een van de commandanten in het gebied 
waar Jünger gelegerd was. Na het gebruikelijke Alcoholmißbrach, krijgt deze avond een 
scanduleus staartje wanneer Jünger en de andere officieren klaarblijkelijk een bordeel 
bezoeken. Een beschrijving van dit bezoek ontbreekt, maar de korte suggestieve en 
opschepperige citaten zeggen genoeg:  
 

“Encore une fois?” “No. 84! No. 84! No. 84!”  “Tu es fort, combien de fois as-tu 
marché?” “Je voudrais avoir ton dévenir.”157 

 
Dan is er ook nog het humoristisch bedoelde tekeningetje van een bed dat vergezeld 
wordt door het onderschrift “l’invasion”. 

                                                 
155 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, 43. 
156 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XII, 17.I.18. 
157 Idem, deel V, 8.XII.15. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 151. Opvallend 
genoeg legt Jünger de woorden “Je voudrais avoir ton dévenir” in In Stahlgewittern zijn vriendin Jeanne in 
de mond.  
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Hoewel hij zijn dagboeken zo zakelijk mogelijk probeerde te houden zijn er meer 
voorbeelden van dergelijke, nimmer expliciet gemaakte, verwijzingen naar een zekere 
promiscuïteit. Zo schrijft hij over een verlofperiode in Hannover: 
 

Kam am Nachmittag in Hannover an, traf dort meinen Bruder und Papa. Die 
nacht verbrachtete ich mit P… in der Karmarschstraße. Die gnugungen der Kultur 
sind doch nicht zu verachten. [sic]158 

 
Hoewel voorzichtigheid hierbij altijd geboden is, en bovenstaand citaat ook zou kunnen 
duiden op een dronken avond op bezoek bij een vriend, doet het noteren van slechts de 
voorletter van de naam anders vermoeden.  
In de eerst helft van 1916 had Jünger bovendien een verhouding met een jonge Française, 
Jeanne Landelemont genaamd. Deze Jeanne, die haar ouders verloren had en met haar 
zuster in een huisje in Qéant leefde, wordt ook genoemd in latere versies van In 
Stahlgewittern, waar Jünger liefdevol over haar vertelt en beschrijft hoe ellendig hij zich 
voelde toen hij afscheid van haar nam.159 Jünger nam in de lente van 1916 uitgebreid de 
moeite om uit zijn gesprekken met haar te citeren en heeft ook haar laatste brief aan hem 
integraal opgenomen in zijn dagboek. Op 30 april beschreef Jünger een van zijn bezoekjes 
aan Jeanne als volgt: 
 

Am abend war ich in Qéant bei Jeanne. Visiter, wurde freudig begrüßt. Lies mich 
erzählen aus den ersten Tagen des Bewegungskrieges. 
“Et tout le monde avait peur, avait peur. Monsieur, quit faites vous, vous faites 
peur à madame. – –  Je n’aime pas les soldats allemands, il y a des cochons, mais 
vous avez une bonne discipline. – – – C’est triste quand les hommes prennent les 
femmes, qui sont dans leurs maisons, oui c’est triste. – – – On a des heures ou on 
est gai, mais on a aussi des heures tristes je ne savais pas a qui je faisai. – – – Je 
voulais mourir avec toi. – – – Je ne veux pas que tu sais caput, je voudrais la 
guerre soit finie. – – – Tu m’ecrire après la guerre, toujours je pense à toi mon 
petit aimé. 

 Ja, je ne savais pas ce que je faisai, on a des heures tristes.”160 
 
Zeer opvalland is het feit dat Jünger in In Stahlgewittern geen enkel gewag maakt van 
bovenstaande faits tristes waar Jeanne hem over vertelt. Dat hij de barbaarsheid van 
andere Duitse soldaten afkeurt blijkt echter wel uit de regels die hij toevoegde aan 
Jeanne’s citaten: 

 
Der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt. 
Wohl dene, der in der Brust eine Wage trägt, mit der er Wert und Anwert, wägen 
kan. 

                                                 
158 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel VI, 13.VIII.16. 
159 Pas in de 3e druk van In Stahlgewittern neemt Jünger voor het eerst een passage op over Jeanne, zie: 
Ernst Jünger, In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers (Berlijn, 19243), 58 – 60. 
160 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel V, 30.IV.16. 
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Weib, ich sage dir, stehe auf sagte einmal einer. – 
(Zu dieser Nacht wurde die Uhr eine Stunde vorgestellt)161 
 

Het niet noemen van dergelijke grove misdaden en misdragingen in In Stahlgewittern 
hangt hoogstwaarschijnlijk samen met Jüngers neiging om zijn ideaalbeeld van de 
dappere Duitse infanterist in stand te houden.  
Hoewel bordeelbezoeken en affaires met lokale vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
zeker niet uitzonderlijk waren onder soldaten, heeft Jünger ook deze thematiek bewust uit 
de eerste drukken van In Stahlgewittern gehouden, en later, vanaf de derde druk, 
mondjesmaat en sterk geromantiseerd opgenomen. Zo komt het verhaal van Jeanne in de 
eerste druk van In Stahlgewittern niet voor, maar in de latere drukken wél. 
Het feit dat Jünger op deze wijze omgang met vrouwen had is dan ook niet eenduidig als 
conservatief-revolutionair te interpreteren, zeker omdat juist op dit gebied theorie en 
praktijk vaak zeer van elkaar kunnen verschillen. Zijn krampachtig overkomende omgang 
met het thema bij het bewerken van zijn dagboeken heeft echter iets zeer conservatiefs in 
zich. Het bordeelbezoek, dat met een grote groep drinkebroers tegelijk gebeurde, past 
ook in het conservatieve patroon als een typisch mannelijk verbroederend ritueel, bedoeld 
om de eigen mannelijkheid te versterken en uit te dragen.  
Vrijwel al Jüngers citaten over vrouwen in het Kriegstagebuch worden duidelijk 
gekenmerkt door een diep geworteld gevoel van mannelijke superioriteit. De Jeanne in 
het Kriegstagebuch is een traditioneel archetype van de vrouw: zwak van geest, 
overmatig emotioneel, irrationeel. Dit geldt ook voor de andere vrouwen die hij noemt, 
voor zover hij daar al een paar woorden aan besteedt.  
Na 1916 is er over Jüngers omgang met vrouwen niets meer te vinden in het 
Kriegstagebuch. Of dit betekent dat escapades als in december 1915 niet meer 
plaatsvonden, of dat Jünger ze bewust niet meer vermeldde in zijn dagboek, is 
onduidelijk. Feit is dat Jüngers dagboeken na 1916 veel zakelijker van toon werden, 
hetgeen ook samen kan hangen met het Jüngers groeiende idee zijn dagboeken na de 
oorlog daadwerkelijk te publiceren.  
Ook de verslagen van drinkgelagen worden vanaf 1917 veel minder frequent in het 
Kriegstagebuch opgenomen, en ook hiervoor geldt dat dit niet hoeft te betekenen dat ze 
niet meer plaatsvinden: Jünger had simpelweg veel duidelijker voor ogen wat hij met zijn 
Kriegstagebuch wilde.  Toch zijn er nog altijd passages aan te treffen waarin Jünger 
aandacht besteedt aan zijn kameraden in de loopgraven, hoewel de toon enigszins 
verandert. Korte vermeldingen van uitstapjes met Kius zijn veelvuldig aan te treffen. 
Onheilspellender voorbeelden zijn de dodenlijsten die hij op begint te nemen na de grote 
veldslagen, waarin hij alle namen van gevallen medesoldaten noemt, met achter sommige 
namen één of meerdere uitroeptekens.  
 

                                                 
161 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel V, 30.IV.16. 
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11. Oorlog 

 
  
Sterker nog dan in In Stahlgewittern heeft Jünger in zijn dagboek de neiging om zijn 
respect voor de tegenstander te etaleren. Deze neiging lijkt voort te komen uit de 
klassieke opvattingen over oorlog die hij als schooljongen opdeed. Oorlog was voor de 
jonge Jünger een glorieus en nobel spel, een individuele, homerische strijd tussen 
individuen. Het haten of slecht behandelen van de verslagen tegenstander was in Jüngers 
ogen ongepast: 
 

Am vormittag ritt ich mit Fw. Lt. Dranick nach spazieren, und sprach auch noch 
mit einzigen Engländer, die beim Straßenbau beschäftigt waren. Ein jünger kerl, 
der als Kaufmann in Paris gewesen war, sprach fließend französisch, ich fragte ihn 
Allerhand. Er erzählte, das sie wenig zu essen und viel zu arbeiten hätten und das 
die Zivilisten Ihner gegenüber sehr nett waren, wenn die Wache nicht zu streng 
wären.162 

 
Was de strijd gestreden en de tegenstander verslagen, dan diende deze met alle egards 
behandeld te worden, zeker wanneer het bijvoorbeeld een gevangengenomen officier 
betrof. Toen een jonge Engelse officier bij een aanval op zijn loopgraaf in maart 1917 
gedood werd, wilde Jünger persoonlijk zorg dragen voor  een eerbiedwaardige begrafenis 

                                                 
162 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel X, 5.V.17. 
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van zijn tegenstander. Dit incident beschrijft Jünger in het negende deel van zijn 
Kriegstagebuch, en komt ook in In Stahlgewittern voor163: 
 

Ich wollte der Leutnant Stokes hinter meinem 2. Graben beerdigen lassen. Und 
hatte dazu aus Holzbretter ein Kreuz fertigen lassen. Jedoch am Abend leutete 
das Telefon an und das Bat. forderte den Toten an, um ihn hinter bestatten zu 
lassen. So bin ich dieser Kamaradschaftlichen Pflicht enthoben. 
Das Kreuz habe ich mit heruntertragen lassen. Vielleicht schreibe ich nach 
beendeten Kriege noch mal an die Familie des braven Offiziers, um ihr Schicksal 
und begrübnis mit zu teilen.164 

 
Dat in de praktijk krijgsgevangenen lang niet altijd behandeld werden zoals het hoorde, 
was Jünger als schrijver en samensteller van een coherent beeld van de oorlog natuurlijk 
een doorn in het oog. In de interpretatie van King is Jüngers Kriegstagebuch vooral het 
tastbare overblijfsel van zijn wanhopige pogingen zijn archaïsche, ‘klassiek moderne’ 
opvattingen over oorlog met de grauwe werkelijkheid van de Eerste Wereldoorlog te 
rijmen. Toch zijn ook op dit vlak vraagtekens bij de visie van King te zetten. Zeker na zijn 
eerste dienstjaar lijkt Jüngers visie op het krijgsbedrijf te verharden. Zo beschrijft hij hoe 
zijn mannen lijken beroven na een vuurgevecht in juni 1917: 

 
Meine Leute nahmen den Gefallenen die Sachen ab. Das Ausziehen und Berauben 
von Leichen hat mich immer unangenehm beruhrt, ich verbot es nicht, da ja die 
Sache besser bei den Leuten afgehoben sind, als daß sie verderben und da 
moralische Rucksichten im Kriege keine Handlung bestimmen dürfen.165 

 
Vooral de laatste zin geeft aan in hoeverre Jünger tegen het einde van de oorlog in feite 
afscheid genomen had van zijn aanvankelijke archaïsche opvattingen over oorlogsvoering. 
Zijn eerste naoorlogse werken waren niet, zoals King betoogt, voornamelijk een poging 
Jüngers archaïsche beeld van oorlog met de brutaliteit van de moderne oorlogsvoering te 
verzoenen, maar eerder een bewuste acceptatie van de nieuwe werkelijkheid in de vorm 
van de Materialschlacht en de erkenning dat deze wellicht het einde van de ridderlijkheid 
in de moderne oorlog betekende, maar dat dit niet direct het einde van de dapperheid 
inhield, maar deze juist voor nog grote uitdagingen stelde: De tijd van offers en van 
Draufgängertum was aangebroken. 
 
 
 
 
 

                                                 
163 King heeft overigens de waarachtigheid van Jüngers beschrijving van dit incident in In Stahlgewittern 
succesvol getoetst aan de officiële Engelse militaire berichtgeving van dezelfde datum, hetgeen als een 
goede indicatie kan dienen voor de betrouwbaarheid van Jüngers aantekeningen en In Stahlgewittern. King, 
Writing and Rewriting the First World War, 32. 
164 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel IX, 5.III.17. 
165 Idem, deel XI, 13.VI.17. 
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12. De intellectueel 
 
Jünger werkte in In Stahlgewittern en zijn latere oorlogsboeken een beeld van zichzelf als 
onverschrokken Sturmtruppführer uit. Dit beeld ging ging ook steeds meer dienen als 
sjabloon voor de moderne intellectuele elite die vorm moest gaan geven aan de grote 
omslag van de maatschappij naar een totalitair en technocratisch model.  
De dapperheid en het koelbloedige leiderschap dat in oorlogstijd van de Sturmtruppführer 
gevraagd werd, waren in Jüngers ogen onmisbare eigenschappen wanneer het er op aan 
kwam leiding te geven aan de moderne massamens (gekenmerkt door de Gestalt des 
Arbeiters) in de situatie van constante totale mobilisatie die Jünger in Der Arbeiter voor de 
toekomst voorspelde. 
Jüngers voorkeur voor het type Sturmtruppführer als leidinggevende in de brede context 
van een nieuwe maatschappelijke orde, is pas in de jaren twintig ontstaan. Maar zijn 
specifieke voorliefde, die hier en daar nogal ijdel overkomt, en fascinatie voor het 
leiderschap en de militaire rol van de Sturmtruppführer spreekt duidelijk al uit het 
Kriegstagebuch.  
 
Ondanks dat Jüngers twee pogingen om uit de loopgraven te komen en vliegenier te 
worden wellicht anders zouden suggereren, was Jünger inderdaad een toegewijd soldaat 
die zijn taken zeer serieus nam. Grote delen van het Kriegstagebuch bestaan uit 
minutieuze beschrijvingen van de de stellingen die hij betrok, vaak inclusief een getekend 
kaartje. In deel VI van het Kriegstagebuch staat bovendien een handleiding van enkele 
pagina’s lang, waarin Jünger gedetailleerd ingaat op de te treffen voorbereidingen en te 
gebruiken tactieken bij een nachtelijke verkenningstocht of sluipaanval. 
 
Dapperheid en een zekere doodsverachting waren samen met bovengenoemde klaren 
Kopfe in Jüngers ogen onontbeerlijke eigenschappen voor een officier. Veel van zijn 
dagboeken opent Jünger met gedichten of citaten die aanvankelijk vooral een zekere 
dapperheidscultus uitdragen, maar die later steeds meer een soort doodsverachting en 
een amor fati in zich dragen: 
 
Deel II: 

Ein großes Herz fühlt vor dem Tod kein Grauen, 
Wann er auch kommt, wann er nur rümlich ist 
(Ariost, Orlando Furioso, 17. Ges., Vers 15.)166 
 

Deel VIII: 
Ich wünsche glück und kummer 
Durch wechsel von Raum und Zeit 
Dann einen tiefen Schlummer 
Zu Ewigkeit.167 

 

                                                 
166 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel II. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 141 
167 Idem, deel VIII 
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Deel XII: 
Ehe man sich der Gefahr aussetzt, soll man such vorsehn, steckt man aber einmal 
darin, bleibt michts übrig als sie zu verachten. 
 (Luis Coloma.)168 

 
Deze citaten geven aan dat Jünger aan de hand van onder meer Luis Coloma en Ludovico 
Ariosto zijn ideaal van onverschrokken soldatendom in een een hoger, literair kader 
poogde te plaatsen, om zo de nadruk die hij in de loopgraven op de dapperheid van de 
Stoßtruppführer legde te benadrukken. Literaire citaten vormden in die zin een manier om 
zijn dagelijks leven aan het front een hogere, zingevende functie te geven.  
De latere Jünger zag veel overeenkomsten tussen het dagelijkse leven in de loopgraven en 
dat in de machinale, technocratische maatschappij, die dan ook dezelfde 
onverschrokkenheid en klaren Kopfe van haar intellectuelen eiste, die de oorlog van zijn 
officieren eiste. 
 
Af en toe belijdt Jünger in het Kriegstagebuch echter ook een heel ander, veel minder 
dynamisch en activistisch ideaalbeeld van de intellecueel: 
 

Ich bekomme, wie damals in Algerien ganz andere Ideale. Ein solides 
Studentenleben mit Lehnstuhl und weichem Bett und einem kleinen 
Freundeskreise ohne Verbindungseselein, schöne Ausflüge und gute Bücher. Und 
eine Käfersammlung.169 

 
Dit is een beeld dat veel meer overeenkomsten vertoont met het traditionele 
teruggetrokken Duitse intellectualisme van voor de Eerste Wereldoorlog, dan met het 
elitaire, activistische ideaalbeeld uit Jüngers Der Arbeiter. Het was niet alleen de rust van 
de leeskamer die Jünger tot een dergelijk bestaan aantrok: ook de vrijheid en de 
onafhankelijkheid, en bijvoorbeeld de mogelijkheid wandelingen te maken naar waar men 
maar wilde, waren zaken die Jünger miste in het leger:  
 

Was hätte man in dieser Zeit nicht alles sehen und genießen können. Welcher 
genuß muß es zum Beispiel sein, eine Holländische Landschaft bei sinkender 
Sonne zu durchwandern. Wandern! Frei wie der Falk herumstreifen ohne lustigen 
Zwang und Fessel. Noch ist kein Ende abzusehen. Die Sache wird höllisch 
monoton.170 

 
Dergelijke kritiek op de helse monotonie van het dagelijkse leven in de loopgraven en de 
dwang en ketenen van het sodatenbestaan is niet terug te vinden in In Stahlgewittern, 
aangezien dit natuurlijk niet paste in het beeld dat Jünger van zichzelf als archetype van 
een nieuwe mens wilde scheppen. 

                                                 
168 Jünger, ‘Kriegstagebuch’, deel XII. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 
141. 
169 Idem, deel I, 8.I.15. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 145. 
170 Idem, deel XI, 24.V.17. Ook geciteerd in King, Writing and Rewriting the First World War, 137. 
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Het traditionele ideaal van een teruggetrokken intellectueel bestaan was altijd in Jüngers 
denken aanwezig, en zou na 1933, als Jünger in Innere Emigration gaat, weer in zijn werk 
zou terugkeren. Uit de tekst van het Kriegstagebuch en uit de redactionele keuzes die hij 
maakte bij het schrijven van In Stahlgewittern blijkt dat Jünger in de loop van de Eerste 
Wereldoorlog, en zeker daarna, zeer duidelijk voorstander werd van een moderne, 
activistische en geëngageerde rol van de intellectueel in de maatschappij, gebaseerd op 
zijn in de loopgraven opgedane ideaal van de Stoßtruppführer. 
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VVVVIIIIIIII. Conclusie. Conclusie. Conclusie. Conclusie 
 
1. Conservatisme, Kriegstagebuch en Konservative Revolution  
 
Bij het ideologisch interpreteren van literaire teksten is uiterste voorzichtigheid geboden. 
Dit geldt al helemaal voor ongepubliceerde en onbewerkte dagboeken, waarin meestal 
nog minder dan in literaire teksten aanknopingspunten te vinden zijn die politiek-
ideologisch te duiden zijn. Zoals ik heb gepoogd aan te tonen biedt Ernst Jüngers 
Kriegstagebuch desondanks wel degelijk ruimte voor een dergelijke interpretatie. Jüngers 
dagboek diende vanaf het eerste schrift, dat hij toen al de naam Kriegstagebuch gaf, een 
duidelijk doel: het vastleggen van Jüngers oorlogservaring. Dat doel opzich is al als een 
ideologische keuze te interpreteren, zoals ik aan de hand van Manns Betrachtungen eines 
Unpolitischen heb trachten te illustreren. 
 
Voor ik tot mijn interpretatie van Jüngers oorlogsdagboeken kom, is het echter van belang 
enige regels te wijden aan mijn belangrijkste – en tevens naar mijn weten enige –  
voorganger in het bestuderen van Jüngers handschriften: John King. King, de grote 
Kriegstagebuch-kenner, heeft een sterk cultureel-filosofische insteek waarin de botsing 
tussen Jüngers voorloorlogse ‘klassieke moderniteit’ en de absurditeit van de moderne 
oorlogsvoering de boventoon voert. In veel opzichten doet King dus wat vrijwel alle 
auteurs die over Jüngers vroegste werk schreven hebben gedaan, sinds de eerste recensies 
van In Stahlgewittern in Duitse veteranentijdschijften verschenen: het in kaart brengen 
van het verschil tussen de werkelijkheid van het leven in de loopgraven en de 
Materialschlacht en het geromantiseerde en gestileerde beeld dat Jünger hiervan schetst. 
Het Kriegstagebuch is voor King vooral een instrument dat Jünger gebruikt om zichzelf in 
zowel de geestdodende monotonie als in het grootse oncontroleerbare strijdgewoel van 
de loopgravenoorlog als een onafhankelijk, handelend en de wereld rationeel beheersend 
subject te handhaven. Deze aspiraties rekent King terecht tot de moderniteit, en hij noemt 
Jünger dan ook een modernistisch schrijver. Hoewel plausibel, is Kings these voor een 
ideologische interpretatie echter minder relevant. Mijns inziens is het Kriegstagebuch 
vooral te lezen als een anatomie van een zich ontwikkelende conservatief-revolutionaire 
ideologie, dus veel politieker en minder onzeker dan King suggereert.  
 
Zoals King Jüngers vroege schrijverschap – terecht – in essentie modern noemt, zo toont 
Greiffenhagen dat het conservatisme en daarmee ook de Konservative Revolution in 
essentie modern is: net als zijn aartsvijanden het liberalisme en het socialisme vormt het 
conservatisme één van de loten aan de stam der moderniteit, verenigd in hun 
gezamenlijke aspiratie invloed op de maatschappij uit te kunnen oefenen. 
Het conservatisme in het algemeen en de Konservative Revolution in het bijzonder zijn bij 
gebrek aan een duidelijk project als stromingen hopeloos verdeeld. Breuer toont in 
Anatomie der Konservativen Revolution hoe groot de verschillen waren tussen de voor 
conservatief-revolutionair doorgaande Duitse denkers uit het interbellum. Hoewel hij een 
naamsverandering voor de Konservative Revolution voorstaat, handhaaft hij echter in zijn 
zeer kritische studie nagenoeg dezelfde groep intellectuelen als ‘neue Nationalisten’.  
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Het systeem van zeven thema’s dat Breuer gebruikt is interessant voor een onderzoek 
naar de conservatief-revolutionaire lading van teksten omdat het de gehele breedte, 
veelvormigheid en diffuse aard van de Konservative Revolution bestrijkt, maar desondanks 
nog een samenhangend beeld van deze stroming oplevert.  
Een aantal begrippen die mijns inziens ook van belang kunnen zijn voor een goed begrip 
van het conservatief-revolutionaire denken, werkt Breuer echter niet uit, en die thema’s 
zijn dan ook door mij aan die van Breuers systeem toegevoegd. 
Een aantal van deze voor de Konservative Revolution belangrijke thema’s zijn moeilijk te 
ontwaren in het Kriegstagebuch, en soms zelfs volledig afwezig. Dit heeft deels te maken 
met de specifieke aard van het Kriegstagebuch, waarin écht uitgesproken politieke 
uitspraken niet voorkomen, maar duidt ook op het feit dat Jüngers ideologie, hoewel in 
aanleg conservatief-revolutionair, nog volop in ontwikkeling was. Deze zich 
ontwikkelende ideologie kan in kaart gebracht worden door de elf in deze scriptie 
gebruikte conservatief-revolutionaire thema’s te verdelen in drie groepen: ten eerste een 
groep thema’s die niet of nauwelijks in het Kriegstagebuch voorkomen, of waarin Jünger 
in het Kriegstagebuch een positie inneemt die absoluut niet als conservatief-revolutionair 
gezien kan worden; ten tweede een groep thema’s die niet eenduidig conservatief-
revolutionair uitgewerkt worden in Jüngers Kriegstagebuch, maar die wel bepaalde 
conservatief-revolutionaire kenmerken hebben; en ten derde de thema’s waarin Jünger in 
het Kriegstagebuch onmiskenbaar een conservatief-revolutionaire ideologie belijdt. 
 
 
2. Een ideologisch gebrek: ras, volk en natie, Reich, religie 
 
Een duidelijke illustratie van de eerstgenoemde groep thema’s vormt het thema ras in het 
Kriegstagebuch. Hoewel Jünger nooit erg berucht is geworden als antisemiet, zijn er wel 
degelijk racistische tendenzen in zijn werk uit de jaren twintig te ontwaren. De 
afwezigheid van welke vorm van antisemitisme dan ook in het Kriegstagebuch suggereert 
dat Jünger in dat opzicht nog weinig radicaal was, of dat dit althans voor hem in het 
Kriegstagebuch niet aan de orde was. Een verdere illustratie van het gebrek aan politiek 
radicalisme van Jünger in de loopgraven biedt de analyse van Jüngers nationalisme in het 
Kriegstagebuch. Wie bekend is met Jüngers werk uit de jaren twintig moet enigszins 
verbaasd constateren dat er in het Kriegstagebuch vrij weinig sterk nationalistische 
passages staan. Hoewel er wel degelijk sprake is van een impliciet nationalisme in Jüngers 
taalgebruik en de onderwerpen die hij kiest te beschrijven, is er van extreem nationalisme 
absoluut geen sprake in het Kriegstagebuch.  
Ook voor het keizerrijk en agressieve territoriale expansie loopt Jünger in zijn 
oorlogsdagboeken niet bepaald warm. Hoewel hij op zich de keizerlijke autoriteit 
respecteert, vinden we bij Jünger zeker geen enthousiaste bespiegelingen over uitbreiding 
van het Reich. Ook de verering van een opperwezen is Jünger ten diepste vreemd, en dit 
blijkt dan ook uit het Kriegstagebuch. Jünger staat met zijn vrij radicale areligositeit 
enigszins alleen in de Konservative Revolution, waarin de meeste schrijvers en denkers 
protetstants waren. Dit gebrek aan religieus instinct dat vrijwel al zijn werk kenmerkt is 
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een uitdrukking van Jüngers opvoeding en karakter, en onderscheidt hem duidelijk van 
wat als gebruikelijk geldt voor conservatieve revolutionairen. 
Voor al deze thema’s geldt overigens dat de aard van het Kriegstagebuch als tekst niet 
uitsluit dat Jünger weldegelijk met deze thema’s bezig was; aantoonbaar is dat in ieder 
geval niet. 
 
 
3. Grijs gebied: Economie en techniek 
 
Jüngers fascinatie voor de techniek spreekt duidelijk uit het Kriegstagebuch, en dan vooral 
uit zijn voorliefde voor het vliegtuig en het luchtgevecht.  Het vliegtuig bood, naast de 
spanning en de heroïek van het pilotendom, in Jüngers ogen ook een ongekende 
mogelijkheid om door middel van de techniek een grotere bewegingsvrijheid te verkrijgen 
en zeer direct controle te hebben over zijn eigen situatie, wat in de loopgraven uiteraard 
veel minder eenvoudig was. Jüngers afwijzing voor de pilotenopleiding dwong hem ertoe 
zijn fascinatie voor de techniek op een andere manier vorm te geven. Dit resulteerde pas 
na de Eerste Wereldoorlog in zijn esthetisering van de artilleriebombardementen die het 
conflict beheerst hadden.  
Ook Jüngers esthetisering van de Materialschlacht vindt pas met het verschijnen van In 
Stahlgewittern echt plaats, waarin hij bewonderend schrijft over de gigantische 
inspanningen die er achter de linies getroost worden om de oorlogsmachine draaiende te 
houden. Deze esthetisering zou uiteindelijk zo rond 1930 uitmonden in Jüngers 
verheerlijking van een constante staat van mobilisatie, die hij de totale Mobilmachung 
noemde. Het is deze leer van de totale Mobilmachung die Jünger op economisch gebied 
een van de radicaalste conservatieve revolutionairen maakt.  
Er is van dergelijke radicale ideeën in het Kriegstagebuch echter geen sprake, en daarmee 
lijkt hij wat betreft de economische thematiek in de oorlogsjaren dichter bij de op 
economisch gebied meer behoudende conservatieve revolutionairen te staan, of in ieder 
geval minder duidelijk uitgewerkte ideeën over de economie te hebben. 
 
 
4. Blauwdrukken van een conservatief-revolutionaire ideologie: vijandbeeld, autoriteit en 
leiderschap, het mannelijke en het vrouwelijke, de intellectueel en oorlog 
 
Het beeld van de gehoorzame, onbevreesde en dappere Sturmtruppführer dat Jünger in In 
Stahlgewittern van zichzelf neerzet is natuurlijk een gotspe; Jünger had zijn anti-
autoritaire grillen, dronk, had omgang met vrouwen, raakte tijdens een heftige 
beschieting totaal de kluts kwijt en twijfelde soms aan de zin van de oorlog. Wat echter 
toch blijft verbazen aan het Kriegstagebuch is juist Jüngers toewijding aan het krijgsbedrijf 
en de kalmte waarmee hij vrijwel altijd de gebeurtenissen, zelfs de gruwelijkste, beschrijft. 
Deze toewijding was echter niet bij alle soldaten even sterk en Jüngers ergernis over de 
twijfelachtige moraal van zijn medesoldaten klinkt dan ook in vele passages van het 
Kriegstagebuch door. Het was deze ‘lafheid’ en innerlijke zwakte van het leger en het 
Duitse volk die Jünger, en vele conservatieve revolutionairen met hem, na 1918 de schuld 
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van de Duitse nederlaag gaf. Jüngers behoefte een ideaaltype van de Duitse Stahlhelm te 
construeren, onverschrokken, gehoorzaam en bereid om voor zijn aanvoerder door het 
vuur te gaan, zal deels voortkomen uit de schok van de nederlaag, en deels ook uit 
Jüngers verbittering over deze innere Feind en de slechte moraal van zijn soldaten.  
Het ideaalbeeld van de altijd gehoorzamende dappere Duitse infanterist vereiste ook een 
onverschokken en koelbloedig leiderschap, en Jüngers leiderschapsfascinatie vindt dan 
ook in het Kriegstagebuch zijn oorsprong. Jünger mythologiseerde in zijn Kriegstagebuch 
al tijdens de oorlog zijn functie als Stoßtruppführer: De complexiteit van de moderne 
oorlogvoering vergt het uiterste van de bevelhebbende officier in het veld, en alleen de 
allerbesten waren voor deze functie geschikt, en dienden daarom dan ook op 
competentie gepromoveerd te worden. Jüngers latere conservatief-revolutionaire ideeën 
over charismatisch leiderschap, meritocratie en macht en autoriteit in de moderne 
maatschappij sluiten hier naadloos op aan.  
Ook zijn latere denkbeelden over mannelijkheid en de positie van de vrouw worden 
duidelijk voorafschaduwd in het Kriegstagebuch. Hoewel Jünger vrijwel nergens expliciet 
is als het gaat om de omgang die hij had met vrouwen – hetgeen in die tijd natuurlijk ook 
niet erg gangbaar was – zijn er toch passages te vinden die een licht schijnen op Jüngers 
denkbeelden over vrouwen. Van bordeelbezoek tot Jeanne: uit het Kriegstagebuch 
spreekt een diep geworteld gevoel van mannelijke superioriteit, en een nadruk op 
soldateske kameraadschap en Männerbundnis, allemaal duidelijk wijzend op een 
conservatief-revolutionaire ideologie.  
In het Kriegstagebuch zijn een aantal passages te vinden waarin Jünger klaagt over de 
monotonie van het dagelijkse leven in de loopgraven, of waarin hij expliciet verlangt naar 
een teruggetrokken traditioneel intellectueel bestaan. Toch zijn dit soort passages relatief 
zeldzaam. Jüngers vrijwillige aanmelding in 1914 en de manier waarop hij zich daarna met 
volledige doodsverachting aan het krijgsbedrijf wijdde is te zien als een belijdenis-in-daden 
van het heroïsche realisme – of, zo u liever heeft, nihilisme – dat zo kenmerkend is voor 
de Konservative Revolution.  
Wat betreft het thema oorlog tekent zich in het Kriegstagebuch Jüngers razendsnelle 
ontwikkeling af van een schooljongen die op Homerus en avonturenboeken gebaseerde 
heroïsche noties over oorlogsvoering naar het front meenam tot een geharde veteraan 
voor wie moralische Bedingungen geen betekenis meer hebben, en voor wie oorlog de 
normale toestand van de wereld was. Jüngers snelle verinnerlijking van de moderne 
oorlog in al zijn brutaliteit en zijn acceptatie van de reusachtige offers die dit verlangde 
sluiten volledig aan bij de denkbeelden over oorlog die binnen de Konservative Revolution 
gebruikelijk waren. 
 
 
5. Het Kriegstagebuch en de ontogenese van de Konservative Revolution 
 
Het beeld dat oprijst uit de analyse van de elf behandelde thema’s is er niet direct een van 
het Kriegstagebuch als een eenduidig conservatief-revolutionaire tekst. Ernst Jüngers 
Kriegstagebuch dient mijns inziens daarom geïnterpreteerd te worden als het werk van 
een zich ontwikkelende moderne, conservatief-revolutionaire intellectueel, waarbij de 
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nadruk ligt op het nog twijfelende, zich ontwikkelende karakter van Jüngers conservatief-
revolutionaire ideologie. Zo gelezen biedt het Kriegstagebuch een unieke inkijk in de 
ontogenese van de Konservative Revolution bij Ernst Jünger, een dynamisch proces dat 
zich vrij geleidelijk votrok, zoals ook uit Eva Dempewolfs analyse van de verschillende 
versies van In Stahlgewittern blijkt en uit het werk van Lars Koch. Het feit dat zij in hun 
denken bovendien het gevaar niet schuwden en de humaniteit radicaal relativeerden, 
bracht velen van hen diep in bruingetint vaarwater. voltrok. Wie vast probeert te houden 
aan een al te rigide kader om de Konservative Revolution in te vangen, doet de 
ideologische complexiteit van een semi-literaire en semi-autobiografische dagboektekst als 
het Kriegstagebuch geen recht.  
 
Jüngers Kriegstagebuch is als conservatief-revolutionaire tekst een prachtige illustratie van 
de ideologische ongrijpbaarheid van de Konservative Revolution. De veelkleurige 
intellectuele chaos die het interbellum was, is niet in rigidie schema’s te vatten en dit geldt 
zeker voor de Konservative Revolution: Jünger is zeker niet de enige conservatieve 
revolutionair waarvoor geldt dat hij op sommige vlakken meer en op andere vlakken 
minder aansluit bij wat binnen de Konservative Revolution gebruikelijk was.  
Ook is er van de aanvankelijke scherpe lijnen waarmee Mohler de Konservative Revolution 
ooit van het fascisme scheidde niet veel meer over: De grenzen tussen Konservative 
Revolution en nationaalsocialisme zijn zeker niet absoluut, en laten veel wederzijdse 
kruisbestuiving toe. Het feit dat veel conservatieve revolutionairen in hun denken het 
gevaar niet schuwden en de humaniteit radicaal relativeerden, bracht velen van hen diep 
in bruingetint vaarwater, en de medeverantwoordelijkheid van een groot deel van hen 
voor wat zich tussen 1933 en 1945 in Europa afspeelde is onmiskenbaar. 
Binnen de Konservatieve Revolution in al haar diversiteit zien we een sterk gedeeld gevoel 
van permanente crisis dat resulteert in een radicaal activisme dat voor de Eerste 
Wereldoorlog nauwelijks in Duitsland bestond. Dit gevoel van crisis na de collectieve 
traumatische ervaring van de Eerste Wereldoorlog stond centraal in de ontogenese van de 
Konservative Revolution in het algemeen en in de ontwikkeling van Jüngers denken in het 
bijzonder.  
In het werk van alle conservatieve revolutionairen vinden we bovendien dezelfde soort 
worsteling met de moderniteit. Deze diep gevoelde worsteling met de moderniteit, waar 
zij tegelijk intrinsitiek deel van uit maakten en fundamentele kritiek op hadden, maakt de 
positie van de conservatieve revolutionairen als intellectuelen in het interbellum blijvend 
interessant. 
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Bijlage I.Bijlage I.Bijlage I.Bijlage I. Tabel betreffende alle delen van het Kriegstagebuch en de in die delen 
beschreven periodes.  
 
KriegstagebuchKriegstagebuchKriegstagebuchKriegstagebuch    Eerste aantekeningEerste aantekeningEerste aantekeningEerste aantekening    Laatste aantekeningLaatste aantekeningLaatste aantekeningLaatste aantekening    

Deel I 30 – 12 – 1914 24 – 4 – 1915 

Deel II 24 –  4 – 1915 26 – 8 – 1915 

Deel III 23 –  9 – 1915 14 – 1 – 1916 

Deel IV 24 –  1 – 1915 11 – 6 -1916 

Deel V 15 –  6 – 1915 1 – 7 – 1916 

Deel VI 1 –  7 – 1916 28 – 8 – 1916 

Deel VII 29 –  8 – 1916 29 – 9 – 1916 

Deel VIII 22 – 10 – 1916 15 – 11 – 1916 

Deel IX 25 – 11 – 1916 22 – 3 – 1917 

Deel X 8 –  4 – 1917 7 – 5 – 1917 

Deel XI 7 –  5 – 1917 30 – 7 – 1917 

Deel XII 31 –  7 – 1917 17 – 12 – 1917 

Deel XIII 2 –  6 – 1918 28 – 7 – 1918 

Deel XIV 28 –  7 – 1918 10 – 9 – 1918 

 
 

 

 

 
 


