
LEES! MAAR, STAAT ER WAT ER STAAT?

Debatten in Duitsland ‘anders’ gelezen

C.L. Versluis Afstudeerscriptie Geschiedenis
Cornelis Mertenssstraat 23-bis Specialisatie Politieke Geschiedenis
3553 JN Utrecht Universiteit Utrecht
06 45 45 49 15 Begeleider: dr. mr. F.W. Lantink
Studentnr. 0000493 27 juni 2007



2



3

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Inleiding 6

Hoofstuk 1: Lees, maar, staat er wat er staat? De Historikerstreit

Inleiding 12

§ 1.1: De hoofdrolspelers. Artikelen uit de Historikerstreit 15

§ 1.2: Anders lezen. De Historikerstreit en ‘deconstructie door begrippen’ 17

In de herhaling. Noltes reactie op Habermas 21

Habermas’reactie op Nolte 22

Een beschouwing buiten spel. De visie van Hans-Ulrich Wehler op Nolte 26

Een eerste tussenstand 27

§ 1.3: Overtuigen doe je met beleid. De Historikerstreit: wetenschap of politiek? 28

Nolte wetenschapper of beleidsmaker? 29

Habermas en Wehler: wetenschappers of beleidsmakers? 31

Een tweede tussenstand 33

§ 1.4.1: Vorm en inhoud. De Historikerstreit tussen discours en ideologie 33

‘Discours’ en inhoud 34

Het inhoudelijke discours van Nolte 34

Het inhoudelijke discours van Habermas en Wehler 35

§ 1.4.2: ‘Discours’ en vorm 36

De vorm van Noltes, Habermas’ en Wehlers discours 37

§ 1.4.3: ‘Ideologie’ 38

Nolte wetenschapper of ideoloog? 39

Habermas en Wehler: wetenschappers of ideologen? 40

Een derde tussenstand 41

De eindstand 41

Nabeschouwing 43

Hoofdstuk 2: Oude wijn in nieuwe zakken? Het Bombenkrieg-debat

Inleiding – Duitsland land van debat 45



4

§ 2.1: Der Brand: bommen, kelders, dood en verderf 47

Gleichschaltungen? Der Brand  en onbeschreven vergelijkingen 49

De reacties van Duitse historici op Der Brand de recensie van Martin Walser 49

De reactie van Wehler op Der Brand 50

De reactie van Horst Boog op Der Brand 52

De reactie van Hans Mommsen op Der Brand 53

Een eerste tussenstand 53

§ 2.2: Overtuig je met beleid? Het Bombenkrieg-debat tussen wetenschap en ideologie 55

Een tweede tussenstand 60

Nabeschouwing 61

Hoofdstuk 3: De Historikerstreit, het debat om de Bombenkrieg en de historicus als heelmeester

Inleiding 63

§ 3.1: De Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg: meer van hetzelfde? 64

§ 3.2: Harde heelmeesters maken stinkende wonden: historici als psychologen

in de Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg 67

Een overwegeing buiten spel: de historicus als psycholoog 72

Conclusie 74

Literatuur 79



5

Voorwoord
‘Alea iacta est’1, zou Gaius Julius Caesar hebben gezegd toen hij vanuit Gallië de grensrivier Rubicon met 

Italië overstak, ten einde in Rome zijn heerschappij te vestigen. Nu wil ik mezelf geenzins vergelijken met 

Caesar. Het schrijven van deze thesis was zeker geen kwestie van ‘veni vidi vici’2, maar de teerling is 

geworpen nu, dat wel. 

Ondergetekende was altijd een vrij nette student die in redelijk tempo zijn studie doorliep. Op een 

dag echter waren alle cursussen afgerond, alleen het schrijven van ‘de meesterproef’ restte nog. Van

tevoren wist ik dat het een langdurig proces zou worden, maar dat het zó lang zou duren had ik niet voor 

mogelijk gehouden.

Aanvankelijk wilde ik mijn onderzoek richten op de receptie van de Fischer-these door historici 

uit de DDR. Helaas verzandde dit onderzoek, maar ik had mijn Duits tenminste opgehaald en er een taal 

bijgeleerd: ‘hermetisch-Duits’. Een tijd lang gebeurde er niets en om meer structuur te krijgen in het 

bestaan als mens zocht ik een baan. De structuur zou me goed doen, dacht ik, het schrijven van ‘die 

scriptie’ zou dan ‘vanzelf’ wel komen. Niets bleek minder waar, totdat op een dag mijn begeleider belde en 

me vroeg hoe ver ik was. Vanaf die tijd zijn de dingen in een stroomversnelling gekomen met als resultaat 

dit schrijven.

Voor zijn begeleiding en coaching wil ik allereerst mijn begeleider, Frans Willem Lantink, hartelijk 

bedanken. Zijn niet aflatende vertrouwen in het op tijd slagen van deze scriptie, hebben er grotendeels toe 

bijgedragen dat ‘de teerling eindelijk geworpen is’. Mijn waardering en dank daarvoor.

Daarnaast wil ik lotgenoot Arnout Arens danken voor de innemende gesprekken – over scripties 

en andere zaken des levens – die wij voerden in één van de vele pauzes tijdens ‘scriptiesessies’ in de 

Universiteitsbibliotheek. Ook Wim de Jong wil ik op deze plaats bedanken. Hij was het die me in liet zien 

een scriptie op te vatten als een reeks essays.

Met dit schrijven sluit ik mijn studie geschiedenis af, en dat werd tijd.

Utrecht, juni 2007

Corné Versluis

                                                     
1 ‘De teerling is geworpen’.
2 ‘Ik kwam, ik zag, ik overwon’.
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Inleiding
Hoeveel geschiedenis is gezond voor een mens? Niet teveel, niet te weinig meende Friedrich Nietzche in 

zijn Unzeitgemäße Betrachtungen: ‘… erst durch die Kraft, das Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus 

dem Geschehenen wieder Geschichte zu machen, wird der Mensch zum Menschen; aber in einem 

Übermaße von Historie hört der Mensch wieder auf.’3 Misschien is deze behoefte aan geschiedenis, die 

niet teveel en niet te weinig moet zijn, wel heel sterk als het gaat om historiae die maar niet tot rust willen 

komen. Met name als het gaat om de erfenis van oorlogsverledens.

Verwerken tussen mythes en trauma’s

Geschiedenis is de wetenschap die zich primair bezighoudt met het verleden en zich ten doel heeft gesteld 

het verleden te reconstrueren. Daarnaast wordt onderzoek gedaan vanwege persoonlijke interesse en 

fascinatie voor een bepaald deel van het verleden. Strikt genomen is geschiedenis al datgene wat geweest is 

en al datgene wat geschreven is daarover. Zich bezighouden met het verleden lijkt gemakkelijk, maar is het 

allerminst aangezien het verleden niet naar ons terug kan komen zoals het geweest is. 

Historici kunnen het verleden kennen door bronnen. Deze bronnen worden vervolgens 

geïnterpreteerd (met wisselend succes). Dit proces noemen wij ‘hermeneutiek’, de betekenisuitleg van 

bronnen door ze in hun historische context te plaatsen en te interpreteren. Het verleden kan weliswaar 

kenbaar gemaakt worden door de hermeneutiek, maar dat is wel problematisch: een bron is ‘bezoedeld’ 

door de oorspronkelijke auteur. Zijn of haar referentiekader, milieu, tijd en plaats zijn factoren van belang 

die mede hebben bepaald waarom - en vooral hoe - iets werd opgetekend of, bewust, werd weggelaten. 

Een kroniekenschrijver in dienst van een hof zal er verstandig aan hebben gedaan pijnlijke escapades van 

zijn broodheer onvermeld te laten. Naast dit probleem heeft de onderzoeker te kampen met nog een 

probleem: hij of zij zelf is tenslotte ook aan tijd en plaats gebonden. 

Verschillende filosofen en filosofische stromingen hebben kanttekeningen geplaatst bij de 

uitkomsten van historici die zich wat al te enthousiast hadden ingezet in dienst van een natie of ideologie. 

Als historici enigszins deze kritiek ter harte nemen dan kunnen ze moeilijk vast blijven houden aan het 

historistische adagium van bloss zeigen wie es eigentlich gewesen. Immers, een bron kan niet zomaar 

geïnterpreteerd worden op dé juiste manier. Deze problematiek waar de geschiedwetenschap mee te 

maken heeft, komt duidelijk naar voren in debatten over het oorlogsverleden van en in Duitsland.

In de geschiedschrijving van de BRD vlak na de oorlog trad er maar een gematigd verschil op in 

vergelijking met de geschiedwetenschap van voor- en tijdens de oorlog. Duitsland werd gedeeltelijk als 

verdacht beschreven door de geleidelijke sterke concentratie van staatsmacht, waarmee het vrije individu 

en een liberale stroming geen kans kreeg. Hitler had van dit al langer lopend proces en de angsten onder 

de bevolking na de Eerste Wereldoorlog handig gebruik gemaakt om de macht te grijpen. De 

transformatie van de liberale idee over de staat als beschermer van het bezit naar een Machtsstaat onder 

                                                     
3 F. Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen. Aus dem Nachlaß. Band II (Stuttgart 1921) 112-13.
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Hitler werd als kwalijke tendens gezien. De gehele Duitse traditie was echter niet alleen kommer en kwel 

geweest en behoefde zodoende niet als louter kwaadaardig neergezet te worden.4

Pas met de publicatie van Fritz Fischers Griff nach der Weltmacht in 1961 zou de discussie over het 

recente verleden in Duitsland op gang komen. Fischer beweerde dat de agressieve Duitse oorlogsdoelen 

ten tijde van de Eerste Wereldoorlog niet aan het begin van de oorlog geformuleerd waren, maar al eerder 

brede steun hadden genoten onder de heersende elites in Duitsland. Zo zou Hitlers expansionistische 

politiek zich kunnen stoelen op een lange traditie van oorlogzuchtigheid onder Duitsers5. Maar de idee van 

Fischer viel in de BRD niet in de smaak: ‘Fischer’s thesis was particulary controversial because it 

challenged the traditional view in West Germany that Hitler had been an aberration in an otherwise 

respectable and proud national tradition.’6 Zo was Hitler niet langer een ‘historische aberratie’, maar lag de 

schuld voor de oorlog onder een veel groter deel van de bevolking en de geschiedenis van Duitsland. In 

het begin van de jaren ’60 wilde men nog niet ‘aan’ dit idee.

De opkomst van de generatie van ’68, de na-oorlogse jeugd die hun ouders bevraagden wat zij 

hadden gedaan in de oorlog, zou ervoor zorgen dat de discussie over de schuld van Duitsland en de 

Duitsers op de kaart werd gezet. Daarnaast bood de politiek van Westbindung7  minder ruimte voor het 

slachtofferschap van Duitsers.8

De kritische theorie van de Frankfurter Schule en geestverwante wetenschappers bewaakte en 

ontwikkelde de dominante koers voor Duitsland. Intellectuelen als filosoof Jürgen Habermas, historicus 

Hans-Ulrich Wehler en schrijver Günter Grass wilden de bevolking een Verfassungspatriottismus bijbrengen: 

liefde voor de democratie. De democratische rechtsstaat moest als bindende factor voor alle inwoners van 

Duitsland gelden, niet taal of nationalisme.9 Men moest zich steeds herbezinnen op de betekenis van de 

Duitse verantwoordelijkheid door het aangedane leed tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar kon toch

‘trots’ zijn op wat de BRD als staat had bereikt door haar verankering in het Westen. Dit impliceerde 

tevens dat een eventuele hereniging met de DDR niet wenselijk was.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zou er een klimaat ontstaan dat meer ruimte bood voor een 

Duitse verwerking van de oorlog, dit onder leiding van een centrumrechtse regering. Bondskanselier 

Helmut Kohl meende begin jaren ‘80 dat men Duitsland niet moest reduceren tot Auschwitz. Na veertig 

jaar was het tijd om meer afstand te nemen van de oorlog.10

Tegen deze achtergrond brandde de misschien wel heftigste discussie los sinds de ondergang van 

het Derde Rijk. Deze discussie zou beter bekend worden onder de naam: Historikerstreit. De ‘strijd’ werd 

ingezet door Ernst Nolte. Nolte meende dat Duitsland met de Holocaust op haar geweten, geen pad van 

                                                     
4 E. Breisach, Historiography. Ancient, medieval and modern (Chicago 1994) 382.
5 P. Dassen en T. Nijhuis, ‘Inleiding. Geschiedenis, identiteit en taboe. De tegenwoordigheid van het verleden in de 
Bondsrepubliek’, in: Idem, Gegijzeld door het verleden. Controverses in Duitsland van de Historikerstreit tot het Sloterdijk-debat
(Amsterdam 2001) 12-13.
6 M. Stibbe, ‘The Fischer controversy over German war aims in the First Worldwar and it’s reception by East 
German historians, 1961-1989’, The Historical Journal 46 (2003) 650.
7 De ‘verankering’ van het politieke handelen in het Westerse machtsblok en West-Europa.
8 Dassen en Nijhuis, ‘Inleiding. Geschiedenis, identiteit en taboe’, in: Idem, Gegezijzeld door het verleden, 14.
9 P. Scheffer, ‘Geweten en vergeten. Het Walser-Bubis debat’, in: Gegijzeld door het verleden, 190.
10 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen (München 2005) 16.
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Sonderweg had bewandeld in de geschiedenis. Auschwitz was niet uniek geweest in de geschiedenis, men 

hoefde maar te kijken naar Stalins Goelag Archipel. Dit argument voerde hij verder en stelde dat ‘de angst 

voor de gevolgen van de Russische revolutie de nazi’s, die in het schrikbeeld van een ‘joods-

bolsjewistische dreiging’ geloofden, richting een genocide had gedwongen. Nolte stelde deze genocide als 

een verdedigingsreflex van de nazi’s’ voor.11

Habermas zette fel het offensief in in een artikel van Die Zeit van 11 juli 1986. Hij verweet de 

historiserende historici dat zij er een handje van hadden zich van ‘de last’ van het verleden te ontdoen.12

Voornoemde historici lieten zich wel erg mee slepen door de Rankeaanse traditie van einfühlen und verstehen. 

Waren ze immers vergeten dat Duitse soldaten die het land ‘beschermden’ tevens een ‘moordmachine’ 

vormde; of dat men uit angst voor een joods-bolsjewistisch gevaar niet minder dan zes miljoen joden had 

omgebracht?13

Zestien jaar later zorgde Jörg Friedrich voor opschudding met de publicatie van zijn boek: Der 

Brand. In dit boek beschrijft Friedrich wat voor verwoestend effect de geallieerde bombardementen 

hebben gehad op Duitsland, zonder dat het, achteraf bezien, een militair doel diende. Op de kaft van de 

Nederlandse vertaling valt over het boek te lezen: ‘Dit boek is de eerste omvangrijke en structurele 

geschiedschrijving van deze onvoorstelbare verwoesting, teweeggebracht door de ‘goede kant’ van de 

Tweede Wereldoorlog: de Britten en de Amerikanen.’ Op hetzelfde schutblad vindt men de volgende 

opmerking: ‘Dat Friedrich dit thema ter hand heeft genomen, is een grote stap vooruit en toont eens te 

meer dat er onbegrijpelijke gaten14 in de Duitse geschiedschrijving zitten.’ Weer lezen we de constatering dat 

er voorheen maar weinig ruimte was voor dit soort ‘gaten’ in de Duitse geschiedwetenschap. Deze 

constatering is opvallend omdat historicus Robert Moeller in een artikel opmerkt dat er direct na de 

oorlog vooral veel ruimte bestond in Duitsland om na te denken over al het leed wat de Duitsers is 

aangedaan: ‘In the 1950’s stories of loss and suffering were central to the politics of memory in the 

Federal Republic’. 15 Dit kwam tot uitdrukking in allerhande tv-series en verhandelingen over de 

ontberingen die de vluchtelingen uit het Oosten hadden ondervonden, toen zij moesten vluchten voor het 

Russische leger. 

Norbert Frei, historicus en auteur van het boek 1945 und wir, meent dat na de oorlog een 

‘scheinmoralische Kritik’ aan het adres van de geallieerden te horen was: waren bombardementen, die 

zonder tactische doeleinden steden in de as legden, niet net zo erg geweest als de bom op Hiroshima en zij 

die atoombommen maken?16’ Volgens Frei zagen Duitsers zich na 1945 vooral als slachtoffer van het 

nazi-systeem: ‘in die Deutungsmuster der fünfziger Jahre … [verstanden] sich die Deutschen als Hitlers 

                                                     
11 G. Verbeeck, ‘In de schaduw van Auschwitz en de Goelag Archipel’, in: Gegijzeld door het verleden, 26.
12 Ibidem, 24.
13 Ibidem, 34.
14 Mijn cursivering.
15 R.G. Moeller, ‘Sinking ships, the lost Heimat and broken taboos: Günter Grass and the politics of memory in 
contemporary Germany’, Contemporary European History (12) 2003 151.
16 Frei, 1945 und wir, 11.
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erste – und eigentliche – Opfer.17’ Frei ‘irriteert’ zich dan ook over het feit dat auteurs die het Duitse 

slachtofferschap centraal stellen, verkondigen een ‘taboe’ te hebben doorbroken.18

In reactie op het thema dat Friedrich aansnijdt merkt Hans-Ulrich Wehler op: ‘Der Rückzicht auf 

die Opferrolle hat in der deutschen Kultur eine formidabele Tradition. Viele Deutsche empfanden sich als 

Opfer der ‘Einkreisung’ vor 1914, des Ersten Weltkriegs, der Hyperinflation, ‘der Großen Depression’, … 

des Zweiten Weltkrieges, der Vertreibung 19 , der Siegerjustiz, der Spaltung.’ 20  Wehler vraagt zich af 

wanneer de put van het slachtofferdenken nu eens gedempt wordt. Er kunnen wel eindeloos nieuwe 

onderwerpen aangedragen worden die ruimte geven voor het verwerken van Duits aangedaan leed, maar 

leidt dat niet tot een vertekend beeld van de geschiedenis?

Menen Wehler en Frei dat in Duitsland een slachtoffercultuur bestaat, waarin telkens naar nieuwe 

vormen wordt gezocht om het slachtoffer-zijn te benadrukken? Als dat zo is, zijn historici bij het 

verwerken van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland niet bezig zijn om te redeneren in cirkels, zodat het 

‘slachtofferschap’ op de agenda gezet kan worden?

Een stap verder zou men kunnen stellen: gaat de discussie eigenlijk nog wel over de verwerking 

van de oorlog? Historica Stef Scagliola stelt dat er door ‘taboes’, ‘mythes’ en ‘trauma’s’ een gelaagdheid 

bestaat als het gaat om de verwerking van een oorlog.21 Zij definieert een taboe als ‘iets dat wanorde 

brengt in een geordend systeem’. Een taboe doorbreken is een mythe verontreinigen. De vraag is of 

historici in Duitsland  taboes hebben doorbroken door een lans te breken voor het slachtofferschap van 

Duitsers. Als dat zo is: hoe wetenschappelijk zijn de debatten dan geweest? 

Het lijkt erop dat de discussie in Duitsland zich herhaalt over een periode van twintig jaar. Is men 

daarom überhaupt wel bezig met het doorbreken van taboes? Gaan de debatten in wezen eigenlijk wel 

over schuld- dan wel slachtofferschap? Is er een andere gelaagdheid in de teksten van de debatten te 

vinden waardoor ze eigenlijk ergens anders over gaan? Als dat laatste zo is: waar zou de discussie dan om 

kunnen draaien? Is het zo dat er bewust een taboe-sfeer wordt gecreëerd door historici bij de verwerking 

van een oorlog en, als dat zo is, waarom gebeurd dat?

De beantwoording van deze vragen is interessant, omdat het ons doet stilstaan bij wat historici 

doen en zouden moeten doen bij verwerking van oorlogsverledens. De Utrechtse historicus Ed Jonker 

stelt dat historici in het verleden onder andere hebben gefungeerd als juristen en medici. Volgens Jonker 

hebben historici vooral de onderzoeksmethode van juristen overgenomen.22 Naar mijn mening kun je 

historici wel als (indirecte) juristen opvatten. Hier ten lande viel het tweede Kabinet-Kok tenslotte ook op 

basis van een historisch rapport over de val van Srebrenica. Alhoewel de onderzoekers van het 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie niet een uitspraak deden die juridische geldigheid had, 

                                                     
17 Ibidem.
18 Ibidem, 14.
19 De verdrijving van vluchtelingen uit het Oosten van Duitsland aan het einde van de oorlog voor de Russen.
20 H.-U. Wehler, Wer Wind sät, wird Sturm ernten’, in: L. Kettenacker (ed.), Ein Volk von Opfern? Die neue Debatte um 
den Bombenkrieg, 1940-45 (Berlijn 2003) 144.
21 S. Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking (Amsterdam 2001) 10-13.
22 E. Jonker, Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis (Assen 2001) 62.
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heeft de toenmalig minister-president het rapport wel als zodanig opgevat; hij verbond er immers 

consequenties aan.

Met medici hebben historici zich meer vereenzelvigd, volgens Jonker.23 Als arts wil de historicus 

zich inzetten om maatschappelijke kwalen te genezen. Historici zouden vooral op kunnen treden als jurist 

of medicus als het gaat om de verwerking van een collectief trauma, schuld en slachtofferschap. Er is 

tenslotte rede om schuldigen aan te wijzen en mensen te verlossen van een schuldcomplex. Het gevaar 

echter, bij historici die zich inzetten om iets aan te klagen of te genezen, is dat de wetenschappelijkheid op 

de achtergrond geraakt en eigen gewin op de voorgrond. Hoe gingen historici te werk in Duitsland in 

debatten waar het draaide om schuld, slachtofferschap en verwerking? En was dat verstandig? 

Opzet

In deze scriptie worden enkele sleutelteksten uit de Historikerstreit en het Bombenkrieg-debat onder de loep 

genomen. Het lastige aan dit onderzoek is dat gezocht wordt naar een gelaagdheid in bijdragen van de 

historische debatten. Een gevaar is dat conclusies hierover op speculatie en natte vingerwerk neer zouden 

kunnen komen. Daarom worden de deelnemers aan deze debatten langs de meetlat van deconstructie gelegd, 

om eventuele ontmaskering van de debatten mogelijk te maken.

Op vier manieren probeer ik de teksten uit de debatten te deconstrueren. In de eerste plaats zal dit 

gebeuren door de toepassing van tekstkritiek, waarop vooral gelet wordt welke begrippen en opvallende 

woorden men hanteert. Vervolgens probeer ik de teksten op te vatten als een beleidstekst of politieke 

tekst. De Historikerstreit bijvoorbeeld wordt niet voor niets een strijd tussen historici genoemd. De teksten 

hebben een polemische aard, omdat men wil overtuigen, net als beleidsteksten willen doen: overtuigen, 

zodat het beschreven beleid wordt uitgevoerd. Als de teksten op te vatten zijn als beleidsteksten, dan moet 

er waarschijnlijk gebruik zijn gemaakt van een bepaald discours; dat is de volgende analytische stap. Door 

toepassing van discours-analyse kan een bepaalde gelaagdheid van de teksten naar voren komen, die bij 

een eerste lezing minder duidelijk naar voren komt. Tenslotte kan er na de discours-analyse getracht 

worden om het ideologische gehalte van de artikelen te bekijken, door toepassing van ideologiekritiek. Op 

deze wijze zal blijken hoe wetenschappelijk dan wel politiek de debatten zijn geweest en probeer ik een 

antwoord te formuleren op de eerder gestelde vragen.

In het eerste hoofdstuk werpen we een blik op de Historikerstreit en komen we terug op de 

(theoretische) toepassing van de hierboven voorgestelde deconstructie. In het tweede hoofdstuk komt het 

debat om de Bombenkrieg in Duitsland aan bod. Tot slot vindt er in het afsluitende hoofdstuk een 

vergelijking plaats tussen de twee te behandelen debatten. Zo kunnen we ten eerste kunnen constateren of 

het daadwerkelijk zo is dat er in Duitsland in ‘cirkels wordt geredeneerd’ als het gaat om de verwerking 

van de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede worden we door een vergelijking in staat gesteld te bezien of er 

in Duitsland bewust of onbewust een taboe-sfeer wordt gecreëerd door historici bij de verwerking van de 

oorlog, met specifieke doeleinden.

                                                     
23 Jonker, Historie, 63.
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Verantwoording

Volgens Keith Jenkins en Alan Munslow werken historici via drie modellen. Men kan reconstructivistisch, 

constructionistisch of deconstructivistisch te werk gaan.24  Reconstructionistisch zijn de ambachtelijke 

historici. Zij werken via de historistische methode. Door een proces van inleven in het verleden en 

hermeneutisch correct ‘verstaan’ kan men de historische waarheid achterhalen. 25  Contructionistische 

historici spelen ‘leentjebuur’ bij de sociale wetenschappen en trachten via sociologische modellen een 

wetenschappelijk verantwoord (want gestaafd met veelal kwantitatieve data) en objectief verleden te 

construeren. Doordat zij feitelijke data verzamelen proberen constructionisten op empirische wijze (de 

andere stromingen kunnen dat niet) het verleden te verklaren.26 Deconstructionisten, tenslotte, stellen de 

methodes van de andere stromingen ter discussie en menen dat het verleden niet meer te achterhalen valt. 

Daarom achten zij veeleer de veelheid aan interpretaties (intertekstualiteit) over het verleden interessant, 

maar ook een meer creatieve benadering van het verleden met de ‘wat-als’ vraag.27

Met deze ‘thesis’ bevind ik mij op het snijvlak van de deconstructionistische- en 

reconstructionistische methode. Door het toepassen van mijn vormen van ‘deconstructie28’ wil ik een 

bepaalde gelaagdheid uit de artikelen van de te analyseren Duitse debatten naar voren brengen. Op deze 

wijze kan er een andere interpretatie naar voren komen, dan een eerste lezing van een tekst laat zien. Met 

de uitkomsten van de deconstructie houdt de analyse niet op, ik wil immers een auteursintentie

achterhalen: waarom hebben historci in de te onderzoeken debatten hun teksten geformuleerd zoals ze 

geformuleerd zijn? Op deze wijze probeer ik via een deconstructionistische methode een zeker 

reconstructionistisch antwoord te verkrijgen. Het is mij er aan gelegen te achterhalen in welke mate men 

wel of niet geschiedwetenschappelijk is bezig geweest en waarom. Daarom gaat het mij in dit onderzoek niet

om intertekstualiteit, omdat ik wel op zoek ga naar een auteursintentie. Met dit laatste gegeven schaar ik me 

impliciet achter een reconstructivistische opstelling, ondanks da ik de debatten in Duitsland ‘anders’ lees.

                                                     
24 K. Jenkins en A. Munslow (ed.), The nature of history reader (Londen en New York 2004) 4.
25 Jenkins en Munslow (ed.), The nature of history reader, 7-9.
26 Ibidem, 9-12.
27 Ibidem, 12-15.
28 Ik vat ‘deconstructie’ op als het afbreken van een tekst om de eigenaardigheden van een tekst te belichten, 
waardoor er een andere interpretatie van een tekst mogelijk is, dan ze in eerste lezing doet vermoeden.
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Hoofdstuk 1: Lees, maar: staat er wat er staat?
De Historikerstreit

‘Der sogenannte Historikerstreit verdankt seine Entstehung dem Zusammentreffen verschiedener 

Umstände und Ereignisse. … zwischen 1980 und 1986 hatte sich in der Bundesrupublik Deutschland ein 

Regierungswechsel vollzogen, in der ganzen westlichen Welt war ein ‘Rechtsruck’ zu beobachten, die 

‘linke Intelligenz’ war ihrere Sache nicht mehr so sicher wie früher. … Als nun gar den Plan der 

Bundesregierung bekannt wurde, Museen für deutsche Geschichte … zu errichten, schien der Tatbestand 

einer bösartigen Verschwörung ‘neokonservativer’ und ‘neonationalistischer’ Kräfte unübersehbar zu sein, 

welche die Absicht hätten, den Deutschen wieder ein ‘heiles’ Geschichtsbild aufzudrängen … Es war also 

mit Sicherheit ein ‘Historikerstreit’ zu erwarten, d.h. ein Streit einiger Historiker und vieler Publizisten 

gegen die ‘regierungshistoriker’, die mit der Bundesregierung zur Förderung von deren Plänen unter einer 

Dekke steckten.’29 – E. Nolte

‘Der ‘Historikerstreit’ ist … vielmehr ein durch und durch politischer Kampf um das Selbstverständnis der 

Bundesrepublik, um das politische Bewußtsein ihrer Bürger. … Es handelt sich also keineswegs nur um 

einen heftigen ‘Kampf um die Geister’, sondern auch um zielbewußte neokonservative Machtspolitik, 

welche sich über die vielbeschworenen Kriterien sachbezoger Wissenschaftlichkeit, wenn’s denn den 

eigenen Zwecken frommt, offenbar bedenkenlos hinwegzusetzen willens ist.’30 – H.-U. Wehler.

Inleiding

De mens is een talig wezen. Communiceren door middel van taal kan gesproken of geschreven. Als iets op 

papier staat, maakt het onderdeel uit van de geschiedenis. Er is een geschreven bron die wacht om 

geïnterpreteerd te worden door een historicus. De historicus past bronnenkritiek toe, plaatst de bron in 

een bredere context en doet vervolgens een uitspraak over het verleden. Althans dat was het historistische

idee van de nieuwe wetenschap ‘geschiedenis’ aan het begin van de 19e eeuw.

Leopold van Ranke, vermeende vader van het historisme, stelde in 1825 dat historici het verleden 

moesten beschrijven ‘wie es eigentlich gewesen’31. Bestudering van primair bronnenmateriaal en alleen het 

laten spreken van deze bronnen zou leiden tot de benadering van het verleden ‘zoals het was’. Het 

verleden kennen, kon door een degelijke methode van bronnenkritiek en betekenisuitleg. De 

natuurwetenschap was een objectieve wetenschap gebaseerd op empirische kennis die voort vloeide uit 

experimenten. De historicus had de geschreven bron als empirisch materiaal, door ‘het materiaal’ goed te 

interpreteren kon de geschiedwetenschap een objectieve uitspraak maken over het verleden.

Helaas hielden Ranke en volgelingen zich niet aan de eigen voorschriften. Hun roep om zuiver 

geschiedwetenschappelijk te werk te gaan, moet gezien worden tegen het licht van de Verlichting. De 

                                                     
29 E. Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit. Antwort an meine Kritiker im sogenannten Historikerstreit (Berlijn 1988) 13-14.
30 H.-U. Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum Historikerstreit (München 1988) 10-11.
31 M. Bentley, Modern historiography. An introduction (Londen en New York 2002) 39.
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Verlichting stond namelijk met haar geloof in de kracht van de universele rede een meer 

internationaliserende tendens voor. Tegen dat laatste kwam de Duitse romantiek in verweer. Er moest 

meer ruimte komen voor het ‘vreemde’, het bijzondere en de Duitse eigenheid: ‘Hun32 beschuldiging van 

corrumpering was gericht tegen een bepaald soort hen onwelvallig gebruik van het verleden. Het misbruik 

werd gepleegd door de anderen, in casu de radicale aanhangers van de Verlichting en het liberalisme. Hun 

eigen gebruik van de geschiedenis, uitlopend op verheerlijking van de Duitse natie, werd niet als zodanig 

herkend. Dat was in hun ogen gewoon objectieve geschiedschrijving.’33

Het is een vaak terugkerend patroon: historici die voor het karretje van de staat of een ideologie 

worden gespannen, uit eigen beweging of opgelegd vanuit hogere echelons, om politieke idealen te 

bereiken. Zo hebben historici in  het Duitsland van de 19e eeuw zich ingezet om ‘de Duitsers’ te verenigen 

in een nog jonge staat.34 Dit deden zij door te benadrukken dat men een zelfde culturele geschiedenis 

bezat. In nazi-Duitsland toonden historici aan dat racisme een (natuur)wetenschappelijk gegeven was.35 En 

in de DDR zou men op parteiliche wijze laten zien dat de DDR altijd het progressieve deel van Duitsland 

geweest was.36

Op de pretentie van historici het monopolie op ‘de waarheid van het verleden’ te hebben, is in de 

loop der tijd zowel methodologisch als filosofisch kritiek gekomen. Zodra de geschiedwetenschap zich 

namelijk waagt aan het maken van voorspellingen of aanspraak maakt op ‘de waarheid’, komt zij in de 

problemen. Immers, historici zijn afhankelijk van schriftelijke bronnen. Deze bronnen kunnen op 

verschillende wijze geïnterpreteerd worden, maar de bronnen op hun beurt zijn opgetekend door mensen 

die vanuit een bepaald referentiekader in een bepaalde tijd en maatschappij iets aan het papier hebben 

toevertrouwd. 

De moeilijkheid is te achterhalen hoe het verleden daadwerkelijk was. Zeker als men daarbij 

neemt dat een historicus die zich in het heden buigt over het verleden ook weer kijkt naar een bron vanuit 

zijn eigen referentiekader, waar milieu, politieke overtuiging en de maatschappij waarin hij of zij leeft, ook 

voor ‘ruis’ kunnen zorgen. De idee dat de historische wetenschap lineair van A naar B(eter) gaat, wordt zo 

ter discussie gesteld. Wat is immers nog de juiste interpretatie van een bron? Als men zich bezig houdt 

met hermeneutiek, kan er dan überhaupt wel naar een juiste interpretatie worden gezocht? Het is deze 

problematiek waaraan de beroemde uitspraak van de novellist Leslie Poles Hartley refereert: ‘The past is a 

foreign country: they do things different there.’ Het verleden is een andere wereld, die je nooit (helemaal) 

zult doorgronden.

Karl Popper wees in The poverty of historicism op de gevaren van historici die aanspraak maakten op 

‘de waarheid’. Popper keerde zich fel tegen historici die meenden de toekomst te kunnen voorspellen door 

het bezit van objectieve kennis over het verleden. Geloven in wetmatigheden van de geschiedenis zou 

                                                     
32 Ranke c.s.
33 Jonker, Historie, 90.
34 Duitsland als staat bestaat pas sinds 1871.
35 E. Breisach, Historiography: Ancient, Medieval, and Modern (Chicago 1995) 380.
36 J.H. Brinks, Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen 
wandelns. Luther, Friedrich II und Bismarck (Groningen 1991) 24; 110.
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volgens Popper kunnen leiden tot totalitaire trekken, zoals bij het marxisme of fascisme. Deze ideologieën 

maakten immers gebruik van gebeurtenissen uit het verleden om een bepaalde staat in de toekomst te 

kunnen voorspellen om uiteindelijk te komen bij een bepaalde constante (heilssituatie).

Vanuit post-moderne hoek kwam er vooral kritiek op de onmogelijkheid van de hermeneutiek. 

Filosoof Jacques Derrida stelde dat taal überhaupt niet verwees naar de werkelijkheid. Taal diende ter 

afbakening van begrippen, zodat taal in feite naar zichzelf verwees. Ook beklemtoonde hij dat taal een 

dwingend karakter heeft. Taal komt schijnbaar objectief tot ons, maar taal is een op zichzelf staand 

systeem. Zoeken naar een ‘auteursintentie’ werd zo onmogelijk. Derrida stelt dan ook voor om niet naar 

de auteursintentie te zoeken, iets wat de traditionele hermeneutiek probeert te doen, maar naar de 

veelheden waar een tekst naar verwijst, door een tekst ‘af te breken’ en vervolgens ‘op te bouwen’. Hij wil 

zoeken naar datgene wat een tekst niet zegt, naar wat een tekst min of meer onderbewust probeert af te 

dwingen. Derrida noemt dat proces deconstructie.

Filosoof François Lyotard geeft een andere wending aan het probleem van de hermeneutiek. 

Kennis is nooit waardevrij, omdat kennis legitimatie vereist Volgens Lyotard is wetenschappelijke kennis 

een geheel van uitspraken, dat aangemerkt kan worden als discours. Dit discours vereiste een legitimatie, 

ofwel een antwoord op de vraag waarom we veel tijd en energie zouden moeten steken in vermeerdering 

van kennis. De Verlichting gaf als antwoord dat kennis in dienst van de bevrijding stond. Het Duitse 

Bildungverhaal gaf ‘zelfverwerkelijking’ als antwoord. Alle ideologieën zouden zich legitimeren op grond 

van een keuze voor één van deze twee metadiscoursen.37

Het belang van het analyseren van een discours, ook in het kader van deze studie, is om te laten 

zien hoe bepaalde waarden en aannames zijn geïncorporeerd in een tekst. Vanuit welke sociale context 

maken auteurs bepaalde keuzes voor of tegen een standpunt en hoe appelleren ze daaraan? Als deze 

vragen beantwoord kunnen worden, kan er verder gekeken worden of de debatten als wetenschappelijk of 

(bijvoorbeeld) ideologisch aangeduid kunnen worden. Het patroon van discours is immers in feite de 

constructie van sociale structuren en ideologieën.38

De Historikerstreit is mijns inziens een typisch voorbeeld van een debat waar de problemen van 

de geschiedwetenschap omtrent ‘waarheidsvinding’ en hermeneutiek naar voren komen. Duitsland was de 

Tweede Wereldoorlog begonnen en daarnaast alleen al zes miljoen joden gedood uit rassistische motieven. 

Aan de ene kant zouden historici zich dus moeten gedragen als ‘juristen’39, om de begane misstanden aan 

de kaak te stellen, ter eventuele voorkoming ervan in de toekomst. Maar aan de andere kant zouden 

historici moeten optreden als ‘medicus’40, omdat er ook genezing dient plaats te vinden. Dat het lastig 

blijkt om zowel jurist als medicus te zijn, blijkt uit de Historikerstreit.

In dit hoofdstuk zal ik eerst kort de te analyseren artikelen van de hoofdrolspelers uit de 

Historikerstreit presenteren, zodat de lezer zicht heeft op de inhoud ervan. Vervolgens zullen de ideeën 

                                                     
37 M. Leezenberg en G. de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen (Amsterdam 2001) 210.
38 A. Jaworski en N. Coupland(ed.), ‘Introduction to part three’, in: Idem, The discourse reader (Londen en New York 
1999) 215.
39 Jonker, Historie, 62-3.
40 Ibidem, 63-4; 69-71.



15

van Derrida en Lyotard een hulpmiddel zijn om uit de teksten van de Historikerstreit (en in het volgende 

hoofdstuk het debat om de Bombenkrieg) een andere gelaagdheid naar voren te laten komen dan de teksten 

op het eerste gezicht doen vermoeden. In de eerste plaats wil ik dit doen door tekstkritiek toe te passen.

Vervolgens zullen we bezien of we met meer ideologische of politieke vertogen dan 

geschiedwetenschappelijke te maken hebben. Dit laatste zal gebeuren door de teksten te bekijken als een 

beleids- c.q. politieke vertogen. Een beleidstekst is geschreven om te overtuigen, immers een beleidsmaker 

wil dat het gepresenteerde beleid uitgevoerd wordt. Hierdoor zullen nadelen weggelaten worden en 

voordelen uitvergroot. Op deze wijze moet een tekst min of meer opvallende ‘witte plekken’ vertonen, 

waar bijvoorbeeld nadelen gepresenteerd hadden moeten worden. We zullen zien welke eventuele witte 

plekken de teksten vertonen en waarom dat zo is.

Tot slot bekijken we van welk discours de auteurs zich bedienen, zodat we misschien in staat 

worden gesteld een ideologische implicatie in de artikelen te ontdekken. Aan het einde van het hoofdstuk 

zullen de uitkomsten van het onzerzoek worden geconfronteerd met de gestelde vragen in de inleiding. 

§ 1.1: De hoofdrolspelers. Artikelen uit de Historikerstreit

De Historikerstreit is misschien wel de heftigste academische discussie geweest in het naoorlogse 

Duitsland. De strijd brandde los in 1986 door een reactie van Jürgen Habermas op de historiserende en 

enigszins provocatieve these van Ernst Nolte.41

Nolte meende dat het nazi-verleden nog springlevend was omtrent 1986, maar over dat verleden 

hing een negatief klimaat. Er bestond over het nationaal-socialisme louter een schuld- en 

aanklaagliteratuur. Het verleden in Duitsland wilde maar niet voorbijgaan, maar niet tot rust komen. 

Volgens Nolte was de tijd nu gekomen voor een revisie op het Derde Rijk. Gebeurde dat niet dan zou een 

negatief klimaat Duitsland blijvend bestempelen.

Dat de tijd voor een revisie, ‘historisering’, of ‘normalisering’, een meer afstandelijke visie, rijp 

was, maakten studies uit het buitenland duidelijk. Daarnaast was de wil tot vernietiging er altijd geweest, 

had alleen al de geschiedenis van Europa dat niet duidelijk gemaakt? Volgens Nolte kon de Holocaust uit 

zijn isolering (singulariteit) genomen worden, omdat het in feite een kopie was van Stalins Goelag 

Archipel. Nolte vermoedde een kausaler Nexus42: een vergelijking tussen de massamoord van het nazisme 

en het stalinisme moest mogelijk zijn. Daanaast kon de Holocaust, volgens Nolte, gelden als 

verdedigingsreflex van de nazi’s tegen het joods-bolsjewistisch gevaar.

Socioloog en filosoof Jürgen Habermas nam fel stelling tegen Noltes beweringen. Habermas 

meende dat Nolte gemakkelijk een streep wilde zetten onder het nazi-verleden, met als doel: het 

zelfbewustzijn van de Duitsers voeden. 

                                                     
41 De artikelen uit de Historikerstreit die verschenen in verschillende geschreven media zijn gebundeld in: E.R. Piper, 
Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung (München 
1988).
42 E. Nolte, ‘Vergangenheit, die nicht vergehen will. Ein Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte’, 
in: Piper, Historikerstreit, 46
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Naar Habermas’ idee wilde Nolte Auschwitz bagatelliseren door het gelijk te stellen met de 

Goelag Archipel. Dit mocht niet gebeuren omdat Duitsland een verplichting ten opzichte van haar 

slachtoffers had. Hoe konden de overlevenden van het nazisme nog leven in een land dat probeerde zich 

van de schuldenlast te ontdoen?

Daarbovenop was een herleving van een Duits zelfbewustzijn niet wenselijk en overbodig. In

Habermas’ogen zouden Duitsers het Verfassungspatriotismus43 en de Westbindung44  moeten huldigen. De 

Duitsers moesten zich verbonden te weten middels, de democratische principes dan middels een taal of 

nationalisme:45 West-Duitsland zou daarom ook niet moeten streven naar een hereniging met Oost-

Duitsland.46

Alhoewel historicus Hans-Ulrich Wehler niet direct via de media bijdroeg aan de Historikerstreit maakte 

hij zijn standpunt wel bekend in Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum 

‘Historikerstreit’ (1988). De in het boek beschreven visie sluit aan bij de bevindingen van Habermas. Wat 

Wehler als historicus vooral opvalt, zijn de weinig overtuigende argumentatie die Nolte gebruikt. Nolte 

meende bijvoorbeeld dat Hitler door de ‘rattenkooi’ (een foltermethode waarbij een gevangene een kooi 

met een van honger waanzinnig geworden rat over het hoofd kreeg) vreselijk bang was geworden voor het 

joods-bolsjewistisch gevaar, maar uit onderzoek door Wehler komt naar voren dat deze methode helemaal 

niet bekend was in de literatuur waarnaar Nolte verwijst.

Wehler beschuldigt Nolte ervan het unieke van Auschwitz onderuit te halen door het te 

vergelijken met de Goelag-archipel. De vergelijking is volgens Wehler onhoudbaar. Het ging tenslotte om 

een klassenoorlog versus een rassenoorlog. Lenin en Stalin hadden een klassenloze maatschappij voor 

ogen waardoor de bourgeoisie, evenals adel en kerk moesten verdwijnen. Hitler had een maatschappij van 

ariërs voor ogen, waardin geen plaats was voor ‘mindere rassen’. Uiteindelijk dienden Noltes ideeën een 

politiek doel, volgens Wehler. Door Auschwitz minder uniek te maken, zou de schuld van de Duitsers in 

internationaal perspectief minder worden, waardoor er ruimte werd gecreeërd voor een 

De historicus uit Bielefeld verbaast zich over het feit dat Nolte met zo’n zwak verhaal direct de 

openbaarheid middels de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) heeft gezocht en niet eerst in een een 

vaktijdschrift het aan internationale kritiek had getoetst. Vervolgens had daarna de openbaarheid gezocht 

kunnen worden. Derhalve meent Wehler dat er opzet in het spel is: Nolte wil klaarblijkelijk op een 

extreme manier een bijdrage leveren aan een nieuw zelfbewustzijn onder de Duitsers.

Is het niet opmerkelijk te noemen dat Wehler in feite Nolte verbood zijn artikel te publiceren? 

Bestond er dan daadwerkelijk een ‘negatief klimaat’ in Duitsland over het verleden, waarin bepaalde zaken 

                                                     
43 J. Habermas, ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie. Das offizielle Selbstverständnis der Bundesrepublik 
bricht auf’, in: Piper, Historikerstreit, 247.
44 De politiek van de BRD om zich als bondgenoot van de NAVO aan het Westen te binden.
45 P. Scheffer, ‘Geweten en vergeten. Het Walter-Bubis-debat’, in: Dassen en Nijhuis, Gegijzeld door het verleden, 190.
46 G. Verbeeck, ‘In de schaduw van Auschwitz en de Goelag Archipel. De Historikerstreit’, in: Dassen en Nijhuis, 
Gegijzeld door het verleden, 37.
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niet aan de orde gesteld mochten worden? In de volgende paragrafen zullen we verder op deze kwestie 

ingaan.

§ 1.2: Anders lezen. De Historikerstreit en ‘deconstructie’ door begrippen

Het werkwoord ‘collaboreren’ definieert De Dikke van Dale als: ‘meewerken’. Toch heeft ‘collaboreren’ na 

de Tweede Wereldoorlog een negatieve (bij)betekenis gekregen, omdat NSB’ers en andere autochtone 

medewerkers van het Duitse apparaat in Nederland ‘collaborateurs’ werden genoemd. De Van Dale erkent 

dat ook: ‘In WOII ontstond de betekenis ‘samenwerken met de vijand’.’ Nog een woord dat een beladen 

betekenis heeft is ‘oorlogsmisdrijf’. Toen Lou de Jong in de Indische delen van Het koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog sprak van begane oorlogsmisdrijven werd er zelfs een rechtszaak tegen 

hem aangespannen door Het comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië.47 Uiteindelijk paste De 

Jong de titel van de paragraaf aan van ‘Oorlogsmisdrijven’ naar ‘Excessen’, mede door druk van buitenaf.48

Woorden kunnen (negatieve) bijbedoeling hebben die schrijvers willen vermijden. Zo is het vaak ook bij 

het schrijven van beleidsmakers voor organisaties: een woord als ‘reorganisatie’ of ‘bezuiniging’ kan 

vervangen worden door ‘herijking’ om zo een hoop onrust bij werknemers te voorkomen.49

De Historikerstreit  is door historici reeds uitvoerig behandeld. Het ging om een heftig debat dat 

over de Duitse grenzen bekend zou worden.50 De inzet was dan ook de actualiteit van het nazi-verleden 

en het al dan niet normaliseren van de Holocaust. Door verschillende historici is daarbij aangetekend dat 

het debat niet alleen om de plaats van de Holocaust in de Duitse geschiedenis ging.51 Bijna alle historici die 

over de Historikerstreit schreven, hebben geëxpliciteerd dat het debat niet alleen over het historiseren van 

het nazi-verleden ging. Het zou ook een ‘identiteitskwestie’ betreffen: Duitsland moest niet alleen het land 

van schuld zijn en als ‘geschiedloze’ bondgenoot van het Westen gelden, maar mocht, volgens de 

bepleiters van een normalisering, best zelfbewust zijn.52 Peter Pulzer vatte het schrijven van Nolte op als 

een ‘splendid portrait of the agressor as vicitm53.’ Het debat zelf zou volgens hem recht doen aan de 

polemische debatcultuur in Duitsland.54 Historicus Jürgen Peter duidt het debat als onderdeel van een 

zoektocht naar een nationale identiteit in de jaren tachtig van de vorige eeuw.55 Daarnaast zijn er historici 

die menen dat het debat een politieke geladenheid kende, een gevecht tussen ‘links-liberalen’ en ‘neo-

                                                     
47 Scagliola, Last van de oorlog, 221.
48 Ibidem, 235.
49 D. Janssen en R. Neutelings, Beleidstekstwijzer (Den Haag 2001) 115.
50 Evans, ‘The new nationalism and the old history. Reflections on the West-German Historikerstreit’, 63.
51 Zie bijvoorbeeld: C. Lorenz, De constructie van het verleden (Amsterdam 2002) 300; H.-U. Wehler, Entsorgung der 
deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum Historikerstreit (München 1988) 171-174; E. Jonker, Historie. Over de 
blijvende behoefte aan geschiedenis (Assen 2001) 127; F. Boterman en W. Melching, De Duitse phoenix. De geschiedenis van 
Duitsland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1996) 250; E. Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit. Antwort an meine Kritiker 
im sogenannten Historikerstreit (Berlijn en Frankfurt am Main) 38-48
52 Verbeeck, ‘In de schaduw van Auschwitz’, 37.
53 P. Pulzer, ‘Shorter notices. Review of ‘Das Vergehen der Vergangenheit. Antwort an meine Kritiker im 
sogenannten Historikerstreit’ by Ernst Nolte’, The English Historical Review (103) 1988 1095.
54 Pulzer, ‘Shorter notices. Review of ‘Das Vergehen der Vergangenheit’, idem.
55 J. Peter, Der Historikerstreit und die Suche nach einer nationalen Identität der achtziger Jahre (Frankfurt am Main 1995) 46-
48.
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conservatieven’, waarbij de links-liberalen als winnaars uit de strijd zouden zijn gekomen.56 Is het hard te 

maken dat een, van oorsprong, geschiedwetenschappelijk debat daadwerkelijk politiek geladen was en in feite 

niet ging over het eigenlijke onderwerp van discussie?

‘Schrekbild’, ‘Richtschwert’, ‘Befürchtung’, ‘Verstocktheit’, ‘Nichtvergehen der Vergangenheit’, 

‘Schlußstrich’, ‘Anklage der Aufrechnung’, ‘Mythologem’, ‘Legende’, Staatslegende’, ‘Negative 

Lebendigkeit’, ‘Manipulation’, ‘Schuldbesessenheit’, ‘Aufrechnung’, ‘Relativierung’, ‘Identitätssüchtigen’ 

het zijn woorden gebezigd door voor- en tegenstanders van een meer genormaliseerde visie op het nazi-

tijdperk.

De bovenstaande woorden doen ‘beladen’, apologetisch, haast eschatologisch aan. Het zijn 

woorden die ogenschijnlijk het tegenovergestelde willen bereiken als het woord ‘herijking’ ter vervanging 

van ‘reorganisatie’ probeert te doen. Als we omgekeerd redeneren dan zou het de deelnemers aan de 

Historikerstreit er juist aan gelegen kunnen hebben niet iets ‘verzachtends’ neer te zetten, maar opzettelijk 

extreem. Als dat laatste zo is dan moet er een gelaagdheid te vinden zijn in de bijdragen van de

Historikerstreit.

We lichten enkele begrippen uit die Ernst Nolte, Jürgen Habermas en Hans-Ulrich Wehler 

hanteren in hun bijdragen aan de Historikerstreit.57 In de ‘geest van Derrida’ probeer ik door deze vorm 

van tekstkritiek of deconstructie een onderliggende gelaagdheid in de teksten naar boven te krijgen. Neemt 

men begrippen van elkaar over? Hoe worden begrippen gebruikt om te overtuigen en hoe benoemd men 

elkaar gaandeweg het debat? Gaan de teksten over het wel of niet over de inhoud van het betoog of gaan 

ze (daarnaast) ergens anders over? En als dat laatste het geval blijkt: zijn de te bespreken auteurs 

überhaupt bezig als ‘jurist’, ‘medicus’ of geschiedwetenschapper?

In zijn artikel ‘Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus’ probeert Nolte een beeld te 

scheppen dat het hoogstnoodzakelijk is voor Duitsland om ‘anders’ te gaan denken over de periode van 

het Derde Rijk.58 Hij zet dat aan met zware bewoordingen. In Duitsland zou een negative Lebendigkeit59

bestaan over het naziverleden. Hij gebruikt deze term vaker. Ter ondersteuning van dit begrip meent hij 

dat er een repertoire van Entschuldigungsliteratur60, Katastrophe- en Anklageliteratur61 bestaat, die (in iedergeval) 

het onderzoek naar de periode van het Derde Rijk in Isolierung62 heeft genomen. Deze Negativität63 ja zelfs 

Dämonisierung 64  moet stoppen, omdat anders het gevaar bestaat dat een Staatslegende 65 ontstaat (een 

Staatstmythos66, Geschischtsmythos67 of Staatsideologie68). 

                                                     
56 R.J. Evans, ‘The new nationalism and the old history. Reflections on the West-German Historikerstreit’, German 
History 6 (1988) 64.
57 Ik zal de begrippen en woorden in italics zetten.
58 De reactie van Jürgen Habermas op dit artikel wordt over het algemeen gezien als het begin van de 
Historikerstreit.
59 E. Nolte, ‘Zwichen Geschichtslegende und Revisionismus?’, in: Piper, Historikerstreit, 14, 15, 17.
60 Nolte, ‘Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?’, 16.
61 Ibidem, 19.
62 Ibidem, 33.
63 Ibidem, 16.
64 Ibidem, 34.
65 Ibidem, 14.
66 Ibidem, 18.
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Volgens Nolte moet men af van de idee dat de nazi’s een singuliere genocide hebben gepleegd. 

Het antidotum zou een Revision69, een normalisering van het verleden zijn. Nolte hamert op het belang 

hiervan, wat mede duidelijk wordt uit het veelvuldige gebruik van het woord.70 Het gebruik van het woord 

Revision is gewaagd, immers historici die de Holocaust ontkennen, zoals David Irving bijvoorbeeld, worden 

doorgaans getypeerd als ‘revisionisten’.

Overduidelijk wilde Nolte niet dat zijn verhaal in de koelkast belandde.71 Daar is zijn opzet te 

polemisch voor. Het lijkt of hij de eventuele angst die bestaat ten opzichte van een ‘normalisering’ in wil 

wisselen tegen een nog groter gevaar, namelijk het ontstaan van een Mythos72. Daarbij valt op dat Nolte het 

heeft over een Staatsmythos, Staatslegende en Staatsideologie. Het past in zijn idee van negative Lebendigkeit: 

Het is alsof Nolte een samenzwering ziet, die geleid wordt vanuit de staat en er baat bij heeft de Duitse 

bevolking een schuldcomplex aan te praten. Het woord Staatsideologie doet dat vermoeden staven. 

Socioloog Karl Mannheim vatte ‘ideologie’ op als falsches Bewußtsein73, als een systeem dat de werkelijkheid 

wil vertekenen ten einde een ‘eigen werkelijkheid’ te creëren. Op deze wijze kon bijvoorbeeld geprobeerd 

worden een bevolking te binden aan een groep machthebbers. In deze zin meent Nolte dat er een sfeer 

bestaat die, als men niet oppast, mensen moedwillig wil misleiden. De bewoordingen die Nolte gebruikt 

lijken er op gericht een reactie uit te lokken van hen die tegen zo’n Revision zijn en schijnbaar deel uit 

maken van wat behoort tot een ‘staatsideologie’ in wording. Zijn opzet lukte.

Socioloog en filosoof Jürgen Habermas reageerde op Noltes artikel in Die Zeit van 11 juli 1986. 

Het artikel droeg de weinig verhullende titel: ‘Eine art Schadenabwicklung. Die apologetischen Tendenzen 

in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung.’ 74  Aan de titel alleen vallen direct al enkele dingen op. 

Habermas beschuldigt Nolte een vorm van ‘schuldwegmoffeling’ (Schadenabwicklung75), het ‘verdoezelen’ 

van begane misdaden uit het verleden. Daarnaast geeft hij aan wie zich nog meer schuldig maken aan het 

onder de grond schoffelen van begane misdaden: der deutschen Zeitgeschichtsschreibung76. Opvallend is dat 

Habermas schijnbaar voor eenzelfde discours77 koos als Nolte, tenminste hij ziet het gebeuren als een 

apologetische Tendenz78. Habermas meent dus ook dat het hier om een onderwerp gaat waaraan niet getoornd

mag worden anders bestaat het gevaar dat men in een soort ‘eindtijd’-achtig milieu terechtkomt. Terecht is 

de vraag om wat voor een debat het gaat. Een op deze manier beschreven debat lijkt niet zoveel van doen 

te hebben met ‘wetenschap’. 

                                                                                                                                                                     
67 Ibidem, 17.
68 Ibidem.
69 Ibidem, 18.
70 Hij gebruikt het woord onder andere op de pagina’s: 17, 18 (vier maal), 22, 23, 34 (vier maal), 35.
71 Overigens was dit in eerste instantie wel het geval. Pas nadat het artikel zes jaar later in de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) verscheen van het Engels in het Duits zou de discussie losbarsten. Dat neemt niet weg dat Nolte het 
stuk alsnog liet publiceren in de FAZ en daar impliciet een statement mee maakte.
72 Nolte, ‘Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?’, 17.
73 K. Mannheim, Ideology and utopia. An introduction tot sociology of knowledge (New York 1936) 94.
74 J. Habermas, ‘Eine art Schadenabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichts-
schreibung’, in: Piper, Historikerstreit, 62-76.
75 Habermas, ‘Eine art Schadenabwicklung’, 62.
76 Ibidem.
77 Op het discours en het plot van de teksten komen we later terug in de volgende paragraaf.
78 Habermas, ‘Eine Art Schadenabwicklung’, 62.
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Een goede titel behoort een tekst samen te vatten en de lezer zodanig te prikkelen het artikel te 

lezen. Dat lukt Habermas aardig; de titel vat de inhoud van zijn tekst goed samen. Habermas richt zich fel 

tegen het Neuen Revisionismus79 van Nolte c.s. De neokonservativen80 reduceren (reduziert) 81 en manipuleren 

(Manipulation)82 de Singularität83 van de nazi-misdaden om plaats te kunnen maken voor een groter Duits 

zelfbewustzijn84. Hij meent dat deze vorm van Historisierung85 zich af wil grendelen van een gemoraliseerd 

verleden: ‘Allein, diese Art von Historisierung würde sich eben nicht wie der von Hildebrand86 und 

Stürmer empfohlene Revisionismus eines Hillgruber oder Nolte von dem Impuls leiten lassen, die 

Hypotheken einer glücklich entmoralisierten Vergangenheit abzuschütteln’87. Wat Habermas betreft is dat 

onverteerlijke kost: unappetitlichen Kostproben88 en dat is toch wel denigrerend te noemen.

Tegenover het revisionisme van de neoconservatieven stelt Habermas het Verfassungspatriotismus89: 

‘Die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die 

große intellektuelle Leistung unserer Nachkriegzeit, auf die gerade meine Generation stolz sein könnte. … 

Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein Verfassungspatriotismus. Eine in 

Überzeugungen verankerte Bindung an universalistische Verfassungsprinzipien hat sich leider in der 

Kulturnation der Deutschen erst nach – und durch – Auschwitz bilden können’90.

Opvallend aan het taalgebruik van Habermas is zijn frontale aanval op hen die een revisie van de 

recente Duitse geschiedenis willen. Neem het laatste bovenstaande citaat, daarin speelt Habermas het tot 

het uiterste: pas door de verschrikking van Auschwitz zijn Duitsers na gaan denken, zo lijkt het, en zich 

bewust gaan binden aan het Westen. Er lijkt geen tussenweg te zijn: het is de visie van Habermas en 

anders niet, ja anders is er wel, maar dat leidt tot een verwijdering van het Westen: ‘Wer uns mit einer 

Floskel wie ‘Schuldbesessenheit’ (Stürmer und Oppenheimer) die Schamröte über dieses Faktum 

austreiben will, wer die Deutschen zu einer konventionellen Form ihrer nationalen Identität zurückrufen 

will, zerstört die einzig verläßliche Basis unserer Bindung an den Westen’91. Op deze wijze stelt Habermas 

radicaal zijn tegenstanders in een kwaad daglicht, net zoals Nolte tracht te doen, maar dan ‘duidelijker’. Er 

zit een vorm van ‘verkramptheid’ in deze extreme statements, een angst voor de opkomst van ideeën uit 

de conservatieve hoek. Dat lijkt mijns inziens realistischer te zijn, dan de angst van Habermas dat 

Duitsland door de visie van Nolte c.s. de binding met het Westen los zou laten en weer zou vervallen in de 

barbarij.

                                                     
79 Ibidem, 72.
80 Ibidem, 62.
81 Ibidem, 71.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem, 72.
86 De historici Klaus Hildebrand, Michael Stürmer en Andreas Hillgruber worden over het algemeen tot het ‘kamp 
van Nolte’ gerekend, omdat ze, ieder op eigen wijze, een voorstander zijn van een historisering van het nazi-verleden.
87 Habermas, ‘Eine Art Schadenabwicklung’, 73.
88 Ibidem, 71.
89 Ibidem, 75. Letterlijk: een patriotisme verbonden aan de grondwet.
90 Ibidem.
91 Ibidem, 75-76.
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Habermas benoemt zijn tegenstanders ook explicieter. In het stuk heeft hij het over hen die zich 

schuldig maken aan het Neuen Revisionismus, neokonservativen en zij die de alten Traum des Historismus 92

trachten te verwezenlijken. Hij meent dat zijn tegenstanders vast verankerd staan in een Mandarine93

traditie en even verder noemt hij het een Mandarinenbewußtseins94. Ook het woord Regierungshistoriker95 valt. 

Een ‘mandarijn’ was een ambtenaar ten tijde van het Chinese keizerrijk. Habermas meent dus dat Nolte 

een ambtenaar was, een historicus in dienst van de regering, die daarnaast deel uitmaakte van een aloude 

traditie: het in stand houden van de alten Traum des Historismus. Waar Nolte zijn tegenstanders beschuldigde 

een Staatsideologie op te willen werpen, doet Habermas hetzelfde: ook hij meent dat Nolte c.s. deel 

uitmaken van het ambtelijk apparaat.

Habermas beschuldigt zijn opponenten van het instant houden van de ‘oude droom van het 

historisme’. Impliciet bedoelt hij daarmee dat zij die een revisionisme willen onder het mom van 

‘objectieve wetenschap’ bewust of onbewust hun eigen visie doordrijven ter meerdere ere en glorie van de 

Duitse staat. Het Historisme had dat ook gedaan. Opgeleid in deze traditie waren historici gewillig 

gereedschap geweest van Hitler en zijn ambitie om van Duitsland een supermacht te maken.96 Maar men 

zou tevens kunnen stellen dat Habermas hiermee bedoelt dat de ‘neoconservatieve historici’ maar niet 

loskomen van de traditie van hun conservatieve leermeesters, die veelal ‘verkeerd’ in de oorlog waren 

geweest.97

Maar er is meer aan de hand: waarom duidt Habermas zijn tegenstanders aan als 

‘Regierungshistoriker’? Michael Stürmer (waar Habermas volgens historicus Georgi Verbeeck zijn meest 

fundamentele kritiek tegen richtte98) was als adviserend historicus aangetrokken door Helmut Kohl. Kohl 

was van zins een ‘nieuw historisch bewustzijn’ in Duitsland te bewerkstelligen99. Maar Nolte had weinig te 

maken met een ‘dubbele agenda’ in de zin dat hij verbonden was aan de staat. Dat Habermas het 

meervoud Regierungshistoriker gebruikt is opvallend. De periode van de linkse dominantie in de Duitse 

Bundestag was verleden tijd met Kohl aan de macht. Zou het kunnen zijn dat Habermas zich bedreigd 

voelde nu een linkse dominantie passé leek? Is de bijdrage van Habermas daarom zo heftig? En gaat hij 

niet voorbij aan de eigenlijke discussie: de vraag of een normalisering van het verleden mogelijk moet 

kunnen zijn? Is in dit licht de lichtelijk ‘overspannen’ verdediging van het ‘Verfassungspatriotismus’ beter 

te begrijpen? Het heeft er op deze wijze alle schijn van dat het debat een politiek debat is.

In de herhaling. Noltes reactie op Habermas

Nolte reageerde op (onder andere) Habermas’ schrijven met een artikel in Die Zeit van 7 november

                                                     
92 Ibidem, 73.
93 Ibidem, 67.
94 Ibidem, 74.
95 Ibidem.
96 R.J. Evans, ‘The new nationalism and the old history: perspectives on the West-German Historikerstreit’, The 
Journal of Modern History 59 (1987) 786.
97 Breisach, Historiography, 382.
98 Verbeeck, ‘In de scchaduw van Auschwitz’, 32.
99 F. Boterman en W. Melching, De Duitse Phoenix. De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1996) 
247.
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genaamd: ‘Die Sache auf den Kopf gestellt’100. Wederom is de titel veelzeggend. Nolte wil direct duidelijk

maken dat hij verkeerd begrepen is, nuanceert de kritiek en herhaalt zijn argumenten voor een 

revisionisme. Zijn argumentatie blijft tactisch: eerst legt hij uit dat hij zeker niet wil ontkennen dat 

Auschwitz uniek is, maar zegt dan: ‘Es ist unzulässig, den Unterschied zu übersehen, aber es ist noch 

unzulässiger, den Zusammenhang nicht wahrhaben zu wollen.101’ Het is onbehoorlijk het verschil tussen 

Auschwitz en de Goelag te ontkennen, maar het is onbehoorlijker om de vergelijkbaarheid te ontkennen. 

Het lijkt op dezelfde retoriek waar Habermas zich van bediend (alleen doet Nolte het minder 

opzichtig). Habermas beschuldigde Nolte een historist te zijn en daarmee impliciet geschiedvervalsing te 

plegen, Nolte doet hetzelfde: als je volgens hem de samenhang tussen bepaalde genociden niet wilt zien, 

doe je ‘de waarheid’ geweld aan, met als culminerend effect de creatie van een Mythos102 . Als men 

Wissenschaftfeindlich103 met het naziverleden omgaat, met andere woorden: als men niet een relevante Revision104

toepast is het hek van de dam. Dan blijft Duitsland een land waar het verleden maar niet voorbij wil gaan 

(nichtvergehen der Vergangenheit105). Een land waar het Richtschwert über der Gegenwart106 boven blijft hangen. 

Derhalve zet Nolte tegenover Habermas’ ‘Apologie107 ’, Objektivität 108 : ‘Die Vorherrschaft 109  der ersten 

Argumentationsreihe hat zu einer paradoxen Situation geführt, in der alle Versuche, die 

nationalsozialistische Vergangenheit, wie jede andere vergangenheit 110 , in ihrer Komplexität erkennbar zu 

machen und ‘Objektivität’ anzustreben, mit dem Stigma der ‘Apologie’ versehen werden.111’

Zonder een opzichtige aanval op zijn opponent Habermas te plegen, blijkt uit bovenstaand citaat 

dat Nolte meent het bij het rechte eind te hebben. Hij blijft derhalve bij zijn eerdere standpunt. Hij wil 

geen ‘apologetische tendens’ nastreven, maar simpelweg ‘objectiviteit’, dat kan echter niet omdat er een 

‘hegemonie’ (Vorrherrschaft) bestaat aan mensen die dat schijnbaar niet willen. Die laatsten hebben hem 

bovendien persoonlijk aangevallen door hem te bestempelen met het stigma ‘apologeet’. De 

beschuldigingen gaan zo over en weer, zonder dat er een feitelijke verandering of uitwisseling van 

standpunten heeft plaatsgevonden.

Habermas’ reactie op Nolte

Habermas volgt met een soort magnum opus: ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie. Das offizielle 

Selbstverständnis der Bundesrepublik bricht auf112’. Klaarblijkelijk is de angst van Habermas niet minder 

                                                     
100 E. Nolte, ‘Die Sache auf den Kopf gestellt’, in: Piper, Historikerstreit, 223-231.
101 Nolte, ‘Die Sache auf den Kopf gestellt’, 226.
102 Ibidem, 227.
103 Ibidem, 227.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
106 Ibidem, 223, 225.
107 Habermas, ‘Eine art Schadenabwicklung’, 62.
108 Nolte, ‘Die Sache auf den Kopf gestellt’, 224.
109 Mijn cursivering.
110 Mijn cursivering.
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112 J. Habermas, ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie. Das offizielle Selbstverständnis der Bundesrepublik 
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geworden voor de zogenaamde ‘Regierungshistoriker’. Het stelpen van de wond lukt niet meer, het 

zelfbewustzijn van de Bondsrepubliek is ‘losgebroken’, de Schleussen113 zijn geopend, het hek lijkt van de 

dam. Habermas legt onvermoeid uit wat daarmee mis is in niet misverstane bewoordingen.

Grosso modo is Habermas’ schrijven hetzelfde als zijn eerdere bijdragen. Zijn bewoordingen even 

fel. De Relativierung114 wordt een neues Unheil115 genoemd, de argumentatie van Nolte een abtruse These.116

Toch kent het artikel een duidelijkere inzet dan voorheen Habermas hekelt het, volgens hem, verkeerde 

gebruik van de geschiedenis in de openbaarheid: ‘Es geht ja nicht um Popper versus Adorno, nicht um 

wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen, nicht um Fragen der Wertfreiheit – es geht um den 

öffentlichen Gebrauch der Historie. …  In der Öffentlichkeit, für die politische Bildung, für die Museen 

und den Geschichtsunterricht stellt sich die Frage der apologetischen Herstellung von Geschichtsbildern 

als unmittelbar politische Frage.’117 In dit debat ging het niet om een methodologische strijd of filosofische 

discussie, maar om het ‘gebruik’ van geschiedenis in de openbaarheid. Normalisieren118 en relativeren119 zou 

schadelijk zijn voor toekomstige generaties. Impliciet meent Habermas hiermee dat de ideeën van Nolte 

helemaal niet gepubliceerd zouden moeten zijn, het zou immers louter schade aanrichten. Heeft Nolte 

gelijk als hij meent dat zijn tegenstanders hem een Frageverbot120 opleggen, een dictatuur van politiek 

correct Duitsland? Het afsluitende kopje van het artikel heet: ‘Aus vergleichen werden Aufrechnungen’121

(Van vergelijken komt een afrekening met het verleden). Weer zien we de term ‘apologetisch’ voorbij 

komen. De term is een ‘waardige’ tegenhanger van Noltes ‘Geschichtsmythos’ of ‘Staatslegende’.

De afrekening met het verleden is de oorzaak van de nieuwe politiek van de Wenderegierung122. Een 

politiek die zelfbewuster dient te zijn, meer gericht op de Duitse identiteit: ‘Im Zentrum steht die Frage, 

auf Welche weise die NS-Periode im öffentlichen Bewußtsein historisch verarbeitet wird. Der größer 

werdende Abstand macht eine ‘Historisierung’ nötig – so oder so.123’ Let op het ‘so oder so’ uit het citaat, 

Habermas geeft duidelijk aan het niet eens te zijn met deze ‘openbare historisering’. 

Het tweede wat opvalt is dat Habermas zijn tegenstanders consequent blijft labelen: de bekende 

Hitler-biograaf Joachim Fest wordt zelfs richting extreemrechts geschreven: ‘Joachim Fest beklagt sich … 

über die Empfindungslosigkeit, ‘mit der man sin an irgendwelchen Professorenschreibtischen daran 

(macht), die Opfer zu selektieren. Dieser schlimmste Satz aus einem schlimmen Artikel kann nur auf Fest 

zurück fallen. Warum verleiht er jener Art von Aufrechnungen, die bisher nur in rechtsradikalen Kreis

                                                     
113 Habermas, ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie’, 245.
114 Ibidem, 245, 251, 252.
115 Ibidem, 253.
116 Ibidem, 253.
117 Ibidem, 252-3.
118 Ibidem, 244
119 Ibidem, 252, 
120 Nolte, ‘Vergangenheit die nicht vergehen will’, 42
121 Habermas, ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie’, 252.
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123 Ibidem. Mijn cursivering.
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zirkulierten, in aller Öffentlichkeit einen offiziellen Anstrich?124’ Het smadelijk taalgebruik is wat uit dit 

citaat springt. Het is nogal wat om een ‘collega’ in een rechtsradicale hoek te drukken. Bestaat zo het 

gevaar niet dat Fest wordt kaltgestellt, monddood wordt gemaakt?

Andere ‘Neokonservativen125’, zoals Nipperdey en Hildebrand, zouden zich vergreifen126 aan een 

vermenging van politiek en wetenschap. Ze leven ogenschijnlijk in een ideologisch afgesloten, ‘von der 

Realität nicht mehr errreichbaren Milieu127’. ‘Wat zou het juiste ‘milieu’ zijn?’, vraagt de lezer zich af. 

Daarmee wordt in feite de ‘ideologie’ van de kritische theorie bedoeld. De Frankfurter kriritsche theorie was 

een afgeleide van het marxisme. De theorie wilde een maatschappelijke verandering in de toekomst

bewerkstelligen. Dit kon door een soort ideologiekritiek los te laten op bestaande instituties: deden deze 

instituties waarvoor ze (be)stonden? Omdat de theorie gericht was verandering van de maatschappij, was 

zelfreflectie van essentieel belang, bij zichzelf, maar ook bij ‘sociale groepen’128. Men nam immers geen 

neutraal standpunt in: de maatschappij diende hervormd te worden.129 Een kritiek, een ontmaskering van 

de ‘neoconservatieven’ als institutie die zich ontrok aan een kritische zelfreflectie (‘nicht mehr erreichbaren 

Milieu’) wijst erop dat de kritiek van Habermas een erfenis van de kritische theorie is. Dit verklaard deels 

de heftigheid wellicht. De kritische theorie was niet alleen een filosofische stroming, het was een beweging

gericht op het transformeren, het verheffen van de maatschappij. De ideeën van Nolte hielden de 

vooruitgang tegen die de kritische theorie voor ogen stond.

Habermas zelf had faam binnen de kritische school verworven met zijn Theorie des kommunikativen Handelns

Volgens de socioloog kon de samenleving zowel als leef- en werkwereld opgevat worden. 130  Bij de 

ontwikkeling van pre-moderne naar moderne samenleving, kregen personen een grotere vrijheid om op 

basis van eigen argumenten te handelen.131 Aan de andere kant leidde dit tot een toename van meer eigen 

meningen en dus aan de complexiteit van de samenleving.

De toename van de complexiteit van de samenleving leidde tot een ‘ontkoppeling van de 

samenleving als leefwereld en de samenleving als systeem. 132 ’ De ontwikkeling van een productief 

vermogen (bedrijven op zoek naar winst), leidde tot een redelijk onafhankelijk systeem dat geregeerd 

wordt door doelrationaliteit: het vergaren van macht en geld. Dit noemt Habermas de wereld van het 

systeem.133 De tegenhanger van de systeemwereld was de ‘leefwereld’, de wereld van de privé-sfeer.

In de systeemwereld wordt er vooral op basis van strategie gecommuniceerd. Om iets gedaan te 

krijgen, moet worden gezorgd dat de boodschap tussen zender en ontvanger uitgevoerd wordt. Macht en 

geld zouden de uitvoering kunnen bespoedigen. Deze manier van communiceren is niet gericht op een 
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gemeenschappelijke definitie van de situatie en verondersteld een hiërarchische vorm van 

communiceren.134

In de leefwereld wordt er vooral op communicatieve manier gehandeld. Dat gebeurt op basis van 

gelijkheid. Actoren komen tot overeenstemming met elkaar op basis van deugdelijke argumentatie. 

Legitimiteit van bepaalde uitspraken moet goed beargumenteerd kunnen worden, wil een uitspraak 

geaccepteerd worden.135

Het grote gevaar volgens Habermas was dat relaties gebaseerd op macht en geld de leefwereld 

zouden gaan beheersen, een kolonisering van de leefwereld door het systeem.136 Habermas was bang dat 

in de privé-sfeer ook het doelrationeel handelen dominant zou worden137 Daarom moest er tegenwicht 

geboden worden aan de systeemwereld, de emancipatioire krachten van de Verlichting moesten blijvend 

verdedigd worden.138

Nu leek het dat Habermas in de Historikerstreit zijn eigen theorie uit het oog was geraakt. We 

kunnen immers moeilijk stellen dat Habermas communicatief met Nolte in gesprek was. Eerder vatte hij 

Nolte op als een medium uit de systeemwereld die een bedreiging vormde voor de emancipatoire krachten 

van het Verlichtingsproject. Daarmee kunnen we ook stellen dat Habermas zich zozeer in wil zetten voor 

het behoud van zijn eigen visie dat hij strategisch communiceert: in de leefwereld die hij voor ogen staat is geen 

ruimte voor ‘neoconservatieve’ ideeën.

Habermas’ gebruik van ‘neokonservativen’ heeft een dubbele bodem. In de visie van het Sonderweg-

denken zou ‘neoconservatieven’ kunnen verwijzen naar de conservatieven uit de 19e eeuw. Het 

Sonderweg-denken139 stelde dat de conservatieve elite politieke modernisering in de 19e eeuw had tegen 

gehouden. Hierdoor was de vestiging van een te sterke staat het gevolg en dat zou uiteindelijk Hitler 

hebben geholpen om makkelijker autoritair te kunnen regeren in de 20e eeuw. Zo bezien staan de 

neoconservatieven in lijn met de conservatieven en zorgen nog steeds voor een ‘slecht klimaat’ in 

Duitsland. Nolte heeft tegen het stempel ‘neoconservatieven’ ‘Gesinnungspazifisten’ 140  gebruikt, een 

pacifisme om het pacifisme, een pacifisme uit angst en verkramptheid. Op zijn beurt ‘beschuldigt’ hij 

Habermas c.s. ervan een Frageverbot141 op te leggen. In het ‘debat’ wordt op deze wijze elkaar de zwarte piet

toegeschoven zonder dat men werkelijk verder komt.

                                                     
134 Pröpper, Inleiding in de organisatietheorie, 13.
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137 A. de Ruijter, H. Siebers en P. Verweel, Management van diversiteit in arbeidsorganisaties (Utrecht 2002) 66.
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140 Nolte, ‘Vergangenheit, die nicht vergehen will’, 40.
141 Ibidem, 42.
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Tot slot presenteert Habermas Noltes begrip Revisionismus 142  op een wijze dat het een 

‘vervelende bijsmaak’ 143  krijgt, net als ‘collaboreren’. Hij heeft het over ‘verharmlosenden 144

Revisionismus145’, een bagatelliserend revisionisme, dat wil afrekenen met de schuld van de nazi’s. Hij lijkt 

het begrip te koppelen aan ‘relativierung’ (een aantal malen zijn de woorden op één en dezelfde pagina te 

vinden): ‘Gewiß eignet sich die eine oder die andere Position mehr oder weniger gut für von außen 

herangetragene Absichten der Relativierung und Einenbung. Aber … eines verharmlosenden inbesondere 

die konservative Eliten entlastenden Revisionimus [kommt] erst dann zur Wirkung, wenn sie in einer 

entsprechenden Perspektive und mit einem bestimmten Zungenschlag.146’ Relativeren en de Holocaust

zijn natuurlijk not done, omdat relativeren richting ‘ontkenning’ kruipt en dat laatste onderdeel is van 

rechtsextremisten zoals David Irving.

Een beschouwing buiten spel. De visie van Hans-Ulrich Wehler op Nolte

De bekende links-liberale historicus Hans-Ulrich Wehler heeft zich niet direct in de schrijvende pers geuit 

over de Historikerstreit, wel wijdde hij er een beschouwelijk boek aan: Entsorgung der deutschen Vergangenheit? 

Ein polemischer Essay zum Historikerstreit. Zoals de titel doet vermoeden sluit de vorm van zijn ‘essay’ geheel 

aan bij die van de Historikerstreit. Wehler is een onverhuld fel tegenstander van een genormaliseerde 

geschiedschrijving over het nazi-verleden.

Hij neemt de terminologie van Habermas over en spreekt ook van een verharmlosenden 

Revisionismus 147 . Degene die daaraan bijdragen neokonservativer Ideologen 148  en Wünschelrutengänger 149

(wichelroedelopers). Het laaste woord is een belediging aan het adres van hen die een andere mening zijn 

toegedaan dan Wehler. Het is een smadelijk woord, aangezien het de wetenschappelijkheid van Nolte c.s. 

in twijfel trekt. 

De bijdragen van Nolte noemt hij Aufrechnungsbemühungen150, letterlijk: een afrekeningspoging met 

het verleden en Wiederholungskatalog151 en meent dat Nolte gaat met künstlerische Gestaltungsfreiheit152 te werk. 

Zijn onderzoek noemt Wehler ‘ein auffallend plumpe Form des mißbrauchten Vergleichs. 153 ’ Een 

vergelijking van Nolte met een oudtestamentische profeet ontbreekt ook niet: ‘Diese schlechterdings 

verblüffende Offenbarung mutete dem Leser einen Akt des Glaubens an eine höhere Weisheit zu … Für 

ein solches Verfahren sind alttestamentische Propheten oder moderne Gurus zuständig, nicht aber 

                                                     
142 ‘Revisionisme’ betekent letterlijk: revisie, een andere visie of herinterpretatie dus.
143 Het lijkt erop dat dat gelukt is, want historicus Georgi Verbeeck bijvoorbeeld spreekt van Holocaustontkenner –
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144 Habermas, ‘Vom Öffentlichen Gebrauch der Historie’, 249. ‘Verharmlosenden’ betekent: ‘gebagatelliseerde’.
145 O.a. op ibidem, 243, 249, 252
146 Ibidem, 252.
147 H.-U. Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum Historikerstreit (München 1988) 137.
148 Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?, 171
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Historiker.154’ Wehler vindt Noltes relaas ‘onwetenschappelijk’ en ‘intellectueel onredelijk’155. De polemiek 

komt in de buurt van een ‘einde der tijden’-retoriek, zeker als Nolte vergeleken wordt met een profeet, 

goeroe of wichelroedeloper.

Evenals Habermas meent Wehler dat de Historikerstreit in feite gaat om de herwinning van de 

Duitse identiteit: ‘Glaubt man den neokonservativen Ideologen der letzten zehn Jahre, lebt die 

Bundesrepublik als geschichtloses Land nur mehr in den Tag hinein. Ihre Bürger irren gramgebeugt durch 

diesen Alltag, suchende Blicke um sich werfend, denn ein kostbares Gut, ihre Identität, ist ihnen abhanden 

genommen?156’ Wehler hekelt de Identitätssucht157 die probeert onder de schaduw van het Derde Rijk uit te 

komen158.

Hoe oneens je het kunt zijn met Nolte, Wehler geeft de lezer het gevoel dat er meer aan de hand 

is. Waarom anders deze bijna columneske (buitensporige) felheid en smadelijk taalgebruik? 

Wetenschappelijk gezien wordt het verhaal er niet geloofwaardiger op als men zich van deze uittingen en 

persoonlijke aanvallen bediend. Er lijkt iets van ‘oud zeer’ in Wehlers tekst te zitten, dat komt bijvoorbeeld 

naar de oppervlakte bij een opmerking over Stürmer: ‘Mit Kassandrapublistik zur Identitätsfrage kann 

mann inzwischen sein Brot verdienen. Wissenschaftliche Karrieren tun sich für die Wünschelrutengänger 

auf, die dem gesuchten Rinnsal nachspüren: trübselig das Versickern, frohlockend das Hochquellen 

verkündend.159’ Wetenschappelijk serieus nemen wil Wehler Stürmer niet.

Een eerste tussenstand

Na een ‘deconstructie’ van begrippen uit de Historikerstreit lijkt het er op dat de voor- en tegenstander 

van een genormaliseerde versie van het nazi-verleden vooral elkaars teksten proberen te deconstrueren. Er 

bestaat een angst voor elkaars ideeën.. De Historikerstreit wordt zo een loopgravenoorlog, waar men zich 

ingraaft in de eigen standpunten. Hierdoor vindt er in iedergeval geen verdieping of kruisbestuiving plaats 

om te komen tot een consensus of eventuele nieuwe inzichten Wat dat betreft doet de Historikerstreit de 

typisch Duitse, hoog polemische debatcultuur eer aan. Men plakt elkaar stempels op, valt elkaar 

persoonlijk aan, schuift elkaar zwarte pieten toe en dringt elkaar in een bepaalde hoek. Dat het debat zo 

heftig gevoerd werd, komt ook doordat het debat voornamelijk gevoerd werd in twee toonaangevende 

periodieken: Die Zeit  en de Frankfurter Allgemeine. Het is alsof de elite de elite wil overtuigen of er voor 

zorgen wil dat zoveel mogelijk mensen achter een standpunt blijven staan.

Een sport, zo lijkt het,  is het geworden om (nieuwe) talige polariteiten te vinden. Gebruikt Nolte 

Vorherrschaft dan komt Habermas met Mandarinetradition en konservative Eliten. Waar Habermas 

historiserende historici beschuldigt van het instand houden van de alten Traum des Historismus, beschuldigt 

Nolte Habermas c.s. ervan Gesinnungspazifisten te zijn. Ziet Nolte een klimaat van negative Lebendigkeit, 
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waardoor een Richtschwert van het verleden over de toekomst hangt, voorspelt Habermas een klimaat van 

neues Unheil. Waarschuwt Nolte voor het ontstaan van een Staatslegende of Geschichtsmyhtos dan worden de 

voorstellen van Nolte een verharmlosende Revisionismus genoemd. Worden de voorstanders van een meer 

afstandelijke visie op de Holocaust verweten Identitätssuchtig te zijn en een Aufrechnung met het verleden te 

willen, de tegenstanders worden bestempeld als wissenschaftsfeindlich en verantwoordelijk gehouden voor een 

nichtvergehen der Vergangenheit. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het debat  lijkt zo steeds meer een politieke- in plaats van wetenschappelijke aard te krijgen. Er 

ontstaat een ‘Freund-Feind-Denken’ tussen links en rechts160. De tegenstanders van een revisionisme 

noemen hun opponenten niet voor niets ‘Regierunghistoriker’, historici die deel uit maken van een 

‘Wenderegierung’. Op hun beurt doen de voorstanders van een revisionisme hetzelfde: men beschuldigt 

een linkse hegemonie ervoor gezorgd te hebben dat men in een geschiedloos land is gaan leven, een land 

zonder identiteit en verleden. Daarnaast is men bang voor de ontwikkeling van een Staatsideologie, ook de 

critici van Nolte worden dus voorgesteld als een verlengstuk van het ambtelijk apparaat. Op deze wijze 

lijkt het thema waar het debat oorspronkelijk over zou moeten gaan, namelijk het al dan niet historiseren 

van de recente Duitse geschiedenis op de achtergrond te geraken en komt er eerder een vijand-denken 

tussen ‘links’ en ‘rechts’ in Duitsland naar boven. De bijna apocalyptisch gehanteerde begrippen doen dit 

idee versterken.

Toch is er mijns inziens nog een opvallendheid die de het traditionele ‘interpretatie-discours’ van 

de Historikerstreit nog niet gezien heeft. Historici hebben het debat vooral geduid als een debat dat een 

identiteitskwestie behandelde of als strijd tussen links en rechts in Duitsland. Maar de Historikerstreit is 

eerder te duiden als een angst van links voor rechts en van rechts voor links dan een strijd tussen links en 

rechts. Deze angst, zo maakt een deconctructie door begrippen duidelijk, is tweeledig. Het ging de 

deelnemers niet alleen om de angst van een ‘links-liberale’ of ‘neo-conservatieve’ overheersing en daarmee 

de te varen koers van Duitsland. Ook de angst van het eigen autoriteitsverlies was aanwezig. Nolte is bang 

dat zijn visie niet gehoord mag worden, Habermas en Wehler zijn bang dat hun kritische visie aan invloed 

zal inboeten. Op deze wijze kan de Historikerstreit als een uit angst geboren gevecht gezien worden om 

het behoud van de ‘eigen baan’. Immers, mocht één van de partijen het debat winnen, dan hield dat haast 

automatisch in dat de verliezers zouden verdwijnen in de marge van de wetenschappelijke gemeenschap. 

Aan beide zijden was men daarom vuurbang voor een paradigmawisseling, men denke aan Habermas, die 

ter verdediging van het eigen standpunt ‘vergat’ zich aan de eigen communicatieve theorie te houden.

§ 1.3: Overtuigen doe je met beleid. De Historikerstreit: wetenschap of politiek?

Opvallend aan de Historikerstreit is de in de vorige paragraaf geconstateerde heftigheid. Het lijkt alsof 

historici die zich mengen in het debat zich ‘ingraven’, stelling nemen en hun positie vast blijven houden. 

Zodoende kunnen teksten uit de Historikerstreit een gelijkenis vertonen met beleidsteksten.
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Beleidsteksten worden geschreven om over te gaan tot het uitvoeren van beleid. Daarom willen 

deze teksten overtuigen. Om te overtuigen moet een auteur eerst weten voor welke doelgroep hij schrijft 

en daar zijn argumenten op toespitsen.161 Dat kan met behulp van een overtuigingsstrategie. Zo’n strategie 

bestaat eruit om voordelen van een beoogde overtuiging te laten prevaleren ten opzichte van de nadelen. 

Dat kan door nieuwe voordelen toe te voegen en vermeende nadelen te ontkrachten.162

Omdat men een groep probeert te overtuigen die tegen een probleem aankijkt vanuit een 

referentiekader zullen de waarden die gehecht worden aan voor- en nadelen aangepast moeten worden. 

Dit kan door erkende nadelen meer gewicht te geven en erkende voordelen meer gewicht.163 Tevens wordt 

het verhaal overtuigender als de waarschijnlijkheid van een eventueel optredend nadeel, van het uit te 

voeren beleid, te verkleinen en dat van een optredend voordeel te vergroten.164

Een groep zal vanuit het desbetreffende referentiekader ook waarde hechten aan een autoriteit die 

‘de sociale norm’ stelt. De autoriteit heeft de groep die overtuigd dient te worden beïnvloedt en het 

referentiekader mede bepaald. Om de bestaande invloed van de autoriteit – en dus de invloed ervan te 

verminderen – kan men een nieuwe autoriteit toevoegen, het oordeel van de autoriteit in twijfel trekken, 

de neiging om zich aan een autoriteit te conformeren aanpakken of – in het laatste geval – de neiging om 

zich juist niet  aan een autoriteit te conformeren ter discussie stellen.165 Hierdoor moeten er ‘witte plekken’ 

in een tekst zijn of ‘onnatuurlijke weglatingen’ en die moeten op te sporen zijn.

Is er rede om teksten uit de debatten over het oorlogsverleden als een vorm van beleidstekst of 

politieke tekst op te vatten? Als dat het geval is dan zijn de debatten moeilijker als wetenschappelijke 

bijdragen te kenmerken en bezitten ze wellicht een (politiek) sturende gelaagdheid. 

Nolte: wetenschapper of beleidsmaker?

Het is te rechtvaardigen om de artikelen van Nolte op te vatten als een beleidstekst. Nolte probeert de 

noodzaak van een revisie in te laten zien en wil dus overtuigen, waarbij hij de nadelen probeert te 

bagatelliseren.166

Laten we eens enkele argumenten van Nolte nader bekijken. Het standpunt wat Nolte wil 

verdedigen moge duidelijk zijn. Door angst zou het nazi-verleden niet gehistoriseerd mogen worden. Het 

zou ‘volkspedädogisch’167 gevaarlijk worden geacht. Hierdoor verdwijnen de ‘zwart-wit’ beelden niet over 

de oorlog en bestaat het gevaar dat er een taboe in stand wordt gehouden. 

Het lijkt gerechtvaardigd om te historiseren alleen al vanwege het feit dat de wetenschap niet zou 

moeten terugschrikken om bepaalde vragen te stellen. Toch zijn zijn argumenten net zo goed op te vatten 

als een aanval op de huidige vermeende politieke- en wetenschappelijke elite. Waarom zegt hij anders dat 
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het ‘volkspedädogisch’ onverantwoord wordt geacht een discussie te voeren over de Holocaust? In het 

woord ‘volkspedädogisch’ ligt toch immers besloten dat er een groep van mensen betaat die boven het 

volk staat, dus een elite vormt, die het volk wil opvoeden volgens een bepaald idee. In dit geval is dat de 

idee van Noltes tegenstanders. Zij menen dat het gevaarlijk zou zijn om de Holocaust in een internationaal 

perspectief te plaatsen.

Nolte stelt dat de kritiek op het bestuderen van de Holocaust in bredere zin onlogisch is. Sowieso 

kunnen historici en publicisten niet mensen een les leren. Hoe lessen uit het verleden getrokken worden 

ligt aan de veranderende machtsverhoudingen. Vervolgens zegt hij: ‘Falsche Lehren können sie freilich 

immer noch ziehen, aber dann nur auf einem Wege, der neuartig und jedenfalls ‘antifascistich’ sein 

durfte.’ 168  Met ‘antifascistisch’ doelt Nolte op de visie van mensen die de Holocaust alleen in 

antifascistisch licht willen bestuderen. Een visie die dus geen normalisering of historisering wil van het 

nazi-verleden. Dat Nolte deze visie als ‘falsch’ aanduidt laat zien dat hij duidelijk positie kiest tegen deze 

visie en dan zozeer dat hij de visie als ‘verkeerd’ ziet. Zodra hij dat doet lijkt zijn betoog in iedergeval 

ondermeer te stoelen op een persoonlijke aanval. Dit wordt verder duidelijk doordat Nolte stelt: ‘Die 

Bedenken wären nur dann berechtigt, wenn man bei diesen Tatbeständen169 und Fragen stehenbliebe und 

sie nicht ihrerseits in einen größeren Zusammenhang stellte, nämlich in den Zusammenhang jener 

qualitativen Brüche in der europäischen Geschichte, die mit der industriellen Revolution beginnen und 

jeweils eine erregte Suche nach den ‘Schuldigen’ oder nach den ‘Urhebern’ einder als verhängnisvoll 

betrachteten Entwicklung auslösten.’ 170  Dit citaat is een aanval op degene die de geschiedenis van 

Duitsland als Sonderweg opvatten. Het zoeken naar de schuldigen en de grondleggers die de Holocaust

mogelijk maakten in de periode ver voor de tweede wereldoorlog is een zoeken via een gedwongen weg, 

een zoeken wat van Duitsland een land van ‘Gesinnungspazifisten’ heeft gemaakt, een klimaat heeft 

gecreëerd dat de wetenschap in de tang heeft genomen en waarin een ‘Anklageliteratur’ de boventoon 

voert. 

Het Sonderweg-klimaat in Duitsland. Dit klimaat, de eenzijdige visie op de Holocaust, is niet 

nodig, omdat in het buitenland allang voorbeelden bekend zijn van onderzoek dat de Holocaust in een 

revisionistisch licht zet. Zo meent de Engelse historicus Mason al in 1975 dat Hitlers beleid veel sterker 

had gestaan zonder het verzet van de Duitse arbeidersklasse. Was dit verzet er niet geweest dan hadden de 

geallieerden het veel moeilijker gehad. De Duitse arbeidersklasse kon dus neergezet worden als morele 

overwinnaar over het nazisme.171

Als het Sonderweg-klimaat blijft bestaan dan ziet de toekomst er somber uit. De ‘negatieve sfeer’ 

kan ervoor zorgen dat dit klimaat van mythe tot taboe verworden kan.172 Nolte presenteert dus degene die 

voor het huidige klimaat, zijn opponenten, als de autoriteit die ‘de sociale norm’ stelt. Alleen deze 
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autoriteit heeft het bij het verkeerde eind en dat verklaart misschien de extreme toon die Nolte voert, om 

derhalve aan te tonen dat er een nieuwe autoriteit dient te komen: namelijk die van het revisionisme van 

Nolte c.s.

Maar is het niet veel gerechtvaardiger om het Sonderweg-klimaat op te vatten als paradigma in 

plaats van taboe? Is Nolte namelijk niet zelf het voorbeeld dat er ruimte bestaat in Duitsland om vragen te 

stellen en zelfs reacties krijgt op zijn schrijven? Als dat laatste niet zou gebeuren dan zou dat pas echt 

betekenen dat Nolte uitgesloten zou worden van het wetenschappelijk discours. Het lijkt erop dat Nolte 

veel meer het taboe op de voorgrond wil laten treden (dan de wil om te historiseren). Dat wordt duidelijk 

uit de eerder genoemde voorbeelden. 

Het weglaten van de nadelige effecten die een historisering van het nazi-verleden met zich 

meebrengt is mijns inziens de grote witte plek in Noltes betoog. Nolte laat de vraag links liggen waarom 

een historisering van het nazi-verleden precair kan zijn, omdat de gebeurtenis uniek is, zowel in vorm, 

ideologie als in uitwerking. Daarmee maakt hij zijn betoog minder wetenschappelijk, want een zorgvuldige 

afweging van deze constateringen wordt niet gemaakt. Nolte wil daar juist vanaf. Nu gaat hij aan deze 

dingen voorbij. Dat versterkt de idee dat Nolte’s tekst particuliere doelen dient, zoals een beleidstekst wil 

doen, namelijk: overtuigen van het eigen voorgestelde en daarmee lijkt Nolte eerder op een beleidsmaker 

of politicus, dan een wetenschapper.

Habermas en Wehler: wetenschappers of beleidsmakers?

Net als Nolte proberen Habermas en Wehler de lezer te overtuigen van hun absolute gelijk. Hun standpunt 

is dat een revisionisme op de wijze die Nolte c.s. voorstellen niet kan. 

Nolte gebruikt volgens zijn tegenstanders een zwakke, associatieve argumentatie die ingezet wordt 

met het verleden af te rekenen. Op deze wijze zou de weg vrij worden gemaakt voor een nieuw Duits 

zelfbewustzijn. Habermas stelt zelfs dat het op het eerste gezicht lijkt alsof het Nolte zijn strijd voert om 

historische details, maar in feite een politieke agenda draagt: de herwinning van een Duits 

zelfbewustzijn. 173 Het problematische is dat de herwinning van een Duitse identiteit mogelijk moet 

worden door Auschwitz te bagatelliseren. Nolte zou Auschwitz immers gelijk schakelen met andere 

begane gruwelijkheden in de geschiedenis. Dit revisionisme zou ervoor zorgen dat de plicht van de 

Duitsers ten opzichte van haar slachtoffers in de vergetelheid raakt. 

De manier waarop Habermas en Wehler duidelijk maken dat een revisionisme niet gewenst is, 

maakt het gerechtvaardigd om hun tekst op te vatten als beleidstekst, als een politieke tekst, een tekst die 

gericht is op het overtuigen van het eigen standpunt en de nadelen van dat voorgestelde standpunt 

probeert te verdoezelen. Men schetst, net als Nolte, in ferme bewoordingen waarom een meer 

afstandelijke visie op de Holocaust niet wenselijk is. Dat gebeurt behoorlijk zwart-wit. Waar Nolte spreekt 

van een bestaand ‘Sonderweg-klimaat’ in Duitsland, gecreëerd door eenVorherrschaft van 

Gesinnungspazifisten, stellen zijn opponenten daar ‘Mandarinen-traditie’ en falschen Propheten tegenover. Het is 
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er Habermas en Wehler aan gelegen om korte metten te maken met de revisionistische visies, met andere 

woorden de nadelen te vergroten (of: alleen de nadelen te presenteren) en de lezer te overtuigen van de 

effecten van het ‘nieuwe onheil’. Wehler geeft zelfs aan dat er helemaal geen gevoel bestaat onder de 

bevolking dat men leeft in een geschiedloos land zonder identiteit174.

Om verder te overtuigen probeert Wehler de autoriteit van Nolte aan te vallen, zodat Noltes 

standpunt onwetenschappelijk wordt. Hij doet dit slim. Hij verbaast zich over het feit dat Nolte die hij 

hoog acht (‘einen Mann von ganz anderen Format 175 ’), komt met voorbeelden die ‘onredelijk’ en 

‘onwetenschappelijk’ zijn. Waarop hij vervolgens de voorbeelden die Nolte aandraagt deconstrueert, zodat 

er weinig overeind blijft om een revisionisme te rechtvaardigen.

De oplossing die Habermas en Wehler aandragen, het uit te voeren beleid, staat haaks op een 

Duits bewustzijn. Allebei zijn ze van mening dat het Nolte er uiteindelijk om gaat een nieuw Duits 

zelfbewustzijn te creëren. Het tij heeft hij ook mee door de veranderde machtsverhoudingen in vorm van 

de Wenderegieurung. Zo is er een klimaat ontstaan van ‘identiteitsbegeerte’ (in tegenstelling tot Noltes 

constatering van een taboe-klimaat). De Duitse bevolking zischzelf geen nieuwe identiteit aan moeten 

meten door het verleden in een ander daglicht te zetten. Nee, men zou zich verbonden moeten weten met 

een aan de grondwet gebonden patriottisme dat gestoeld was op de universalistische waarden van de 

Verlichting.

De beschuldiging dat Nolte een verhulde politieke agenda voert, lijkt ook van toepassing op hen 

die het verwijt leverden. Habermas en Wehler voeren immers toch ook een politieke oplossing aan? Een 

oplossing die tegen de voorstellen van de nieuwe machtsverhouding ingaan. Daarbij laten ze achterwege 

welke eventueel positieve effecten een vergelijking van de Holocaust zou kunnen hebben. ‘Het mag niet, 

want het is schadelijk’, blijft hun argumentatie, maar of het wetenschappelijk gezien vruchtbaar zou zijn 

laat men achterwege. De witte plek in Habermas’ en Wehlers betoog lijkt het tegenovergestelde van de 

witte plek in Noltes relaas te zijn, namelijk: de voordelen die een normalisering kunnen hebben. 

Waar Habermas en Wehler zich echter het meest druk om lijken te maken is het feit dat de ideeën

van Nolte en consorten in de openbaarheid zijn gekomen. Nolte had volgens Wehler zijn ideeën eerst 

moeten onderwerpen aan kritiek onder vakbroeders alvorens het in de openbaarheid te brengen. Maar het 

klimaat is zo geworden dat zulke ideeën klaarblijkelijk wetenschappelijke carrières opleveren176. Habermas 

vindt ook dat revisionistische ideeën niet in de openbaarheid zouden mogen komen, dat zou gevaarlijk zijn 

voor de toekomstige generaties die de oorlog niet meer mee hadden gemaakt, omdat zo de schuld en 

verplichting richting slachtoffers zou verdwijnen. 

De opvatting dat revisionistische ideeën niet in de openbaarheid hadden mogen komen, kan ook 

als politieke statement opgevat worden. De bijdragen van Habermas en Wehler konden daarom 

gekenmerkt worden als beleidsteksten. Vooral de nadelen van een historisering worden uitgelicht. 

Daarnaast meent men dat een historisering voorkomen dient te worden en wordt de autoriteit die een 
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normalisering voorstaat aangevallen. Men dult geen neoconservatieve visie naast zich. Men is het niet eens 

met de nieuwe wind van de Wenderegierung en haar Regierunghistoriker. Habermas en Wehler lijken zich 

unheimisch te voelen door het veranderende klimaat. Het alternatief (het uit te voeren beleid) voor een

hernieuwd Duitse bewustzijn wordt geleverd in de vorm van het Verfassungspatriotismus, als tegengif voor 

een Duits nationalisme.

Daarnaast hebben we in de vorige paragraaf gezien dat een smadelijke opmerking van Wehler die 

stelt ‘dat neoconservatieve visies klaarblijkelijk wetenschappelijke carrières opleveren’ ook gelezen kan 

worden als een angstvallige constatering. Een constatering die eerder gericht is op het in stand houden van 

het eigen paradigma. Niet voor niets merkt Wehler op: ‘Wissenschaftliche Karrieren tun sich für die 

Wünschelrutengänger auf’?177

Een tweede tussenstand

Zoals we gezien hebben is er zeker wat voor te zeggen om de teksten uit de Historikerstreit op te vatten 

als beleidsteksten. Het zijn teksten die willen overtuigen, de nadelen van de bestaande situatie fors 

aanzetten  een ander ‘(regerings)beleid’ voorstaan en daarom een inherente politieke agenda hebben.

Hiertoe wordt een ‘zwart-wit’ beeld voorgesteld van de huidige situatie. In het geval van Nolte is het of 

historiseren of het blijven leven in een geschiedloos land, waar het gevaar bestaat van het ontstaan van een 

geschiedsmythe. In het geval van Habermas en Wehler is het het vervallen in een nieuw onheil of het zich 

verbinden aan een Verfassungspatriotismus.

Wat opvalt als we de teksten opvatten als beleidsteksten is dat het niet (alleen) gaat over het wel of 

niet historiseren van het verleden. Aan beide zijden lijkt men bang voor het ontstaan van een hegemonie 

(Geschichtsmythos of Vorherrschaft versus neues Unheil) van de ander. Daarom krijgt de Historikerstreit een 

persoonlijk en politiek karakter, waarbij de eigenlijke zaak meer op de achtergrond verdwijnt. Dit bleek 

ook uit de voorgaande paragraaf waarin we enkele opvallende begrippen behandelden. Veel van deze 

begrippen zijn retorische trucs waarvan beleidsteksten zich ook bedienen. In de Historikerstreit werden 

bepaalde begrippen echter niet gebruikt om te verzachten, maar vooral om de ander in een kwaad daglicht 

te stellen.

Een tweede opvallendheid is dat de deelnemers steeds dichter naar elkaar toe kruipen qua vorm. 

Aan beide zijden wil men (zozeer) dat het voorgestelde beleid uitgevoerd wordt dat men elkaars begrippen 

polariseert (zoals reeds uit voorbeelden bleek in vorige paragraaf). In de volgende paragraaf gaan we 

dieper op deze opmerkelijke constatering in.

§ 1.4.1: Vorm en inhoud. De Historikerstreit tussen discours en ideologie

In de vorige paragrafen hebben we geconstateerd dat de Historikerstreit een politieke gelaagdheid heeft. 

Als dat het geval is dan moeten de hoofdrolspelers ook gebruik hebben gemaakt van een bepaald ‘vorm’ 

van hun teksten, het zogenaamde discours. Kunnen we de teksten daadwerkelijk eerder opvatten als 
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politiek-ideologische teksten in plaats van geschiedwetenschappelijk? En, als dat zo is, betekent het dat er 

inderdaad sprake is van een Freund-Feind-Denken tussen de hoofdrolspelers en kan die aangemerkt 

worden als een ideologische strijd tussen ‘links’ en ‘rechts’? In deze paragraaf proberen we een antwoord 

op deze vragen te vinden.

‘Discours’ en inhoud

‘Taal’ lijkt natuurlijk, maar dat is het vaak alleen in een bepaalde tijd, plaats en ‘setting’.178 Als men verbaal 

communiceert dan maakt men in feite altijd gebruik van een bepaald discours. ‘Discours’ kan gedefinieerd 

worden als ‘language in use’,179 als het gebruik van taal verbonden aan een bepaalde sociale context. Een 

discours verwijst dan ook niet naar een buitentalige werkelijkheid, maar aan de verwijzing naar een sociale 

cohesie.180 Het doel van een discours analyse is om te laten zien hoe een tekst gestoeld is op een bepaald 

perspectief.181 Met andere woorden het gaat bij discours-analyse om de samenhang van een tekst te 

ontdekken door naar de ‘omkadering’ of ‘inkleding’ te kijken.

In het licht van deze scriptie is het interessant om filosoof Jean-François Lyotards begrip van 

‘metadiscourse’ te gebruiken om de gebruikte discoursen van Nolte, Habermas en Wehler te ontdekken.

Volgens Lyotard is wetenschappelijke kennis een geheel van uitspraken. Het geheel van deze uitspraken 

noemt Lyotard ‘discours’.182 Nu is er op gezette tijden een legitimatie nodig voor de wetenschap of het 

verzamelen van kennis; waarom zou men daarin moeten investeren? Deze legitimatie zou in de 

geschiedenis op twee manieren zijn voorgevallen. De legitimering van de wetenschap noemt Lyotard een 

‘metavertelling’ of ‘metadiscours’.183 Het ene metadiscours was de Verlichting die de vermeerdering van 

kennis legitimeerde in dienst van de bevrijding. Het andere metadiscours was Bildung die vermeerdering 

van kennis legitimeerde in dienst van de zelfverwerkelijking. Alle ideologieën legitimeren zich door een 

keuze te maken tussen een van deze twee metadiscoursen.184

In een eerdere paragraaf hebben we al een zekere gelaagdheid in de teksten van de Historikerstreit 

gezien. We zullen nu bekijken op grond van welk metadiscours Nolte, Habermas en Wehler hun bijdragen 

legitimeren. Daarnaast gaan we een stap verder. Een meta-discours geeft immers een legitimatie van 

kennis op inhoudelijke gronden, maar een discours kan ook opgevat worden als ‘een samenhang van een 

geleed geheel van uitspraken’ en dan wordt het van belang wat voor samenhang de bijdragen op basis van 

vorm vertonen. In het verdere van deze schrijven zullen we bekijken of de deelnemers ook gebruiken van 

een verschillende samenhang.

Het inhoudelijke discours van Nolte
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Nolte is pleitbezorger van ‘vrije wetenschap’. Er is volgens hem een negatief klimaat ontstaan waarin er

een taboe rust op een (eventuele) revisie van de Holocaust. Volgens Nolte moet er een revisie komen en 

hij geeft een voorzet door de Holocaust in een ‘internationale geweldscarousel’185 te plaatsen. Hierdoor 

worden de door nazi’s begane gruwelijkheden minder singulier, minder uniek. Daarnaast is het volgens 

hem uitermate belangrijke om de ontstane taboe sfeer te doorbreken, anders dreigt het ontstaan van een 

‘staatslegende’ of ‘geschiedsmythe’ en dat is wetenschappelijk gezien onethisch186.

De visie van Nolte is erop gericht om de Duitse geschiedenis anders te benaderen (zodat er 

ruimte kan ontstaan voor de Duitse identiteit). Daar is volgens hem ook reden toe, omdat er al studies 

verschenen zijn uit het buitenland die er op wijzen dat niet alle Duitsers slecht waren.187 Het lijkt erop dat 

Nolte zo meer ruimte en aandacht wil geven aan de Duitse identiteit, dat is ook te zien aan het feit dat hij 

een alternatief wil bieden om van het Verfassungspatriotismus af te komen. Nolte zegt zelfs dat degene die 

het Derde Rijk bekritiseren en daar eigenlijk (het kapitalistische systeem van) de BRD mee bedoelen, 

verkeerd bezig zijn: ‘Wer das Dritte Reich deshalb kritisiert, weil er im Grunde die Bundesrepublik oder 

das kapitalistische System treffen will, muß als der Tor erscheinen, der er ist.’188 Even verderop zegt Nolte: 

‘Die Dämonisierung des Dritten Reiches kann nicht akzeptiert werden. … Auch das Dritte Reich kann 

und muß ein Gegenstand der Wissenschaft sein, einer Wissenschaft, die nicht jenseits der Politik steht und 

die doch nicht eine bloße Dienerin der Politik ist.’ 189 Deze uitspraak maakt twee dingen duidelijk: ten 

eerste het zegt het iets over hoe Nolte de situatie nu ziet, dus dat op dat moment het onderzoek naar de 

Holocaust te politiek gestuurd is. Ten tweede legt hij uit hoe het onderzoek dan zou moeten zijn: niet 

louter (‘jenseits’) een botte dienaar van de politiek (of het politiek correcte). Het woord ‘jenseits’ valt op: 

Nolte meent hier impliciet mee dat zijn voorstel onderdeel zou moeten zijn van de te voeren politiek.

Met deze argumentatie legitimeert Nolte zijn visie via het meta-discours van Bildung. Het is net als 

het Duitse Bildungs-principe uit de Romantiek van de 19e eeuw (waar Lyotard ook op wijst). De 

wetenschap dient alles te mogen onderzoeken volgens Nolte en daarom staat hij meer in de stroming die 

kennis legitimeert op basis van zelfverwerkelijking. Wat de gevolgen van een normalisering voor de 

slachtoffers in Duitsland zou kunnen betekenen is een vraag die niet besteed is aan Nolte. Ook de nadruk 

op de Duitse eigenheid en de Duitse identiteit doen dat vermoeden. Het is net als de Romantiek die de 

Duitse eigenheid benadrukte tegen de internationale tendens van het Verlichtingsdenken. 

Het inhoudelijke discours van Habermas en Wehler

Duitsland heeft een verplichting ten opzichte van haar slachtoffers. Een normalisering zou volgens 

Habermas betekenen dat slachtoffers van het nazisme niet meer vrijelijk zouden kunnen ‘ademen’190. In 
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feite accepteert hij daarmee dat wetenschap bepaalde grenzen dient te kennen en Wehler geeft hem daarin 

gelijk. 

Zowel Habermas als Wehler zien een revisionisme als gevaarlijk, ook voor toekomende 

generaties. Daarbij is de groeiende Identitätssucht een onwenselijke tendens. Dat het met Duitsland goed 

was gekomen na de oorlog kwam volgens Habermas omdat de BRD zich had verbonden aan het Westen 

(Westbindung). Wat Duitsland daardoor had bewerkstelligd was iets om trots op te zijn. Het land was 

tenslotte een fatsoenlijke staat geworden.191  Habermas bood daarmee een alternatief voor een Duits 

nationalisme. Duitsers moesten zich verbonden weten via het Verfassungspatriotismus192: de liefde voor de 

liberale democratie, maar niet de liefde voor het vaderland. 

Habermas en Wehler passen het beste in Lyotards discours van de Verlichting. Kennis moet niet 

om de kennis draaien; er zijn immers grenzen aan wat de wetenschap zou moeten onderzoeken met 

betrekking tot de Holocaust. Daarnaast scharen Habermas en Wehler zich achter  de internationaliserende 

tendens van het Verlichtingsdenken middels het Verfassungspatriotimus.

§ 1.4.2: ‘Discours’ en vorm

We hebben gezien dat Nolte, Habermas en Wehler inhoudelijk gezien gebruik maken van een verschillend 

discours, omdat ze een andere legitimering van kennis willen bewerkstelligen. Maar blijkt dat ook het geval 

als we bekijken welke vorm van discours de te behandelen deelnemers aan de Historikerstreit gebruiken?

Volgens literatuurwetenschapper Norman Fairclough is het van belang te bezien hoe een artikel in 

een bepaalde vorm gegoten is om een discours te ontdekken193. Een discours veronderstelt een talig 

systeem dat voortkomt uit een bepaalde sociale cohesie, die niet verwijst naar een buitentalige 

werkelijkheid.194 Taal lijkt ‘natuurlijk’ maar dat is het vaak alleen in een bepaalde tijd, plaats en ‘setting’, 

omdat ‘taal’ cultureel bepaald of idiosyncratisch is.195 Het is de discoursanalyse er aan gelegen te laten zien 

waaruit een bepaalde tekst is opgebouwd, naar welke bepaalde sociale cohesie(s) een tekst verwijst. Het 

‘ontmaskeren’, het aanwijzen van een falsches Bewußtsein binnen een discours kan door ‘nauwe 

oplettendheid’, waarbij ‘kritisch lezen’ is geboden met een combinatie naar het kunnen plaatsen in een 

sociale context van een tekst.196

Een (politiek) discours wil beheersing van de leefwereld hebben om zichzelf te legitimeren197. Een 

praktisch voorbeeld van hoe een staat gebruik kan maken van een discours is het gebruik van religie door 

president Reagan ten tijde van de Koude Oorlog om zoveel mogelijk zoveel mogelijk Amerikanen aan het 

gevoerde beleid te binden. De Roomskatholieke kerk in Amerika deed hetzelfde en brachten een pamflet 

voor parochianen uit die een hybridisatie bevat van militair-politieke taal en theologie. Een metafoor werd 
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gebruikt als vehikel om de politieke relatie van de VS (‘deterrence’) met de Sovjet-Unie als ‘sinful’ te 

bestempelen. Religie werd zo in beide gevallen gebruikt als common unifier198.

Volgens de onlangs overleden filosoof Richard Rorty worden vertogen beheerst door 

paradigma’s.199 Daarmee was het zoeken naar ‘de Waarheid’ onzinnig, omdat alles was voortgekomen uit 

een bepaald paradigma of referentiekader. De hermeneutiek was een middel om vanuit het eigen 

referentiekader te begrijpen waarom het ene paradigma met het andere botste. Met dat besef kon er een 

discussie aan worden gegaan met een andere traditie, waarbij idealiter de eigen traditie werd opgerekt en de 

horizon verbreed. De taak van de filosofie was niet de zoektocht naar ‘de Waarheid’, maar een goed 

gesprek, om te komen tot verbreding van de (eigen) horizon.200

De vorm  van Noltes, Habermas’ en Wehlers discours

In de Historikerstreit lijkt er aan de hand wat Fairclough hierboven constateerde over de tactieken van 

Reagan en de Amerikaanse kerk om religie als bindend discours te gebruiken. Fairclough meent met andere 

onderzoekers dat een ‘openbaar politiek discours’ de vorm aanneemt van een conversatie: ‘Mehan et al.

suggest that ‘the relations between voices in public political discourse take the form of a ‘conversation’, a 

dialogue, in wich discourse strategies or moves on the part of one organization (government, churches, 

other governments, etc.) provoke repsonses from others. 201 ’ Wat er vervolgens gebeurt is dat men 

onderbewust een zelfde discours uitkiest om zo duidelijk  te maken waarom het grotere publiek beter kan 

kiezen voor een bepaald standpunt202. Met andere woorden een politiek discours in het openbaar heeft de 

neiging elkaars discours over te nemen. 

In de Historikerstreit zien we hetzelfde gebeuren. Het onderwerp waarover men spreekt wordt 

minder wetenschappelijk en meer publiek wanneer Habermas en Wehler menen dat het Nolte niet zozeer 

gaat om het historiseren van het verleden, maar om de identiteit van de West-Duitse bevolking. Habermas 

meent zelfs dat je voorzichtig moet zijn met het op deze wijze gebruiken van de geschiedenis in de 

openbaarheid, zoals een titel van zijn artikel liet zien: ‘Vom öffentlichen Gebrauch der Historie. Das 

offizielle Selbstverständnis der Bundesrepublik bricht auf.’ Met deze verschuiving van historisering naar 

een identiteitskwestie wordt het onderwerp ook meer politiek geladen dan wetenschappelijk en daarom

zien we een polemische conversatie ontstaan, waarin men hetzelfde apologetische discours gebruikt. De 

sociale context is ook eender: de conversatie vond plaats tussen de wetenschappelijke elite in Duitsland. 

De politieke aard van het discours zorgde ervoor dat aan beide zijden men een beheersing wilde over de 

‘leefwereld’, dat werd al duidelijk toen we de artikelen als beleidsteksten opvatten.

Toch vormde de Historikerstreit geen ‘goed gesprek’. Een opbouwende discussie was de 

Historikerstreit niet. Integendeel, het leek het tegenovergestelde. Volgens Rorty hadden filosofen een 

praktische taak: het voeren van disussies in de openbaarheid, zo kon er immers een brede verbreding 
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plaatsvinden. Van belang was het daarbij dat men zich ironisch uitte, omdat iedereen vanuit een paradigma 

dacht en dus niemand ‘de Waarheid’ in pacht had. De Historikerstreit kenmerkte zich door een anti-

Rortiaans standpunt: de ironie was ver te vinden en een ieder dacht de waarheid in pacht te hebben. We 

zagen in Duitsland een botsing tussen de wereld (of: paradigma) van de kritische theorie en die van de 

conservatieven. Er werd in Habermasiaanse zin eerder gesproken in een strategische dan een communicatieve

taal. 

Als teksten gebruik maken van een discours en er een politieke gelaagdheid is waar te nemen dan 

zijn teksten vaak ideologisch geladen. In feite kan een ‘discours’ ook als ‘ideologie’ opgevat worden, omdat 

het tracht ideeën en overtuigingen van een sociale groep of klasse probeert te promoten ten faveure van 

‘opposing interests’.203 Een discours is dus een talige uiting van een ideologie. In de laatste subparagraaf 

zullen we bezien of de teksten uit de Historikerstreit eerder als ideologisch dan wetenschappelijk zijn op te 

vatten. 

§ 1.4.3: 'Ideologie’

Een ‘discours’ kan als ‘ideologie’ opgevat worden. Het is een ideologie er namelijk aan gelegen om ideeën

en overtuigingen van een sociale groep of klasse te laten prevaleren ten faveure van groepen of klassen 

met een ander ideeën en overtuigingen.204  Een discours kan worden opgevat als onderdeel van een 

ideologisch apparatus in de vorm van taal.

Zodra een ideologie de  ideeën en overtuigingen van een sociale groep heeft gepromoot zal ze 

proberen zich te legitimeren en te domineren, dit eventueel door verdraaiing of vertekening van wensen 

en visies van andere groepen of klassen.205 Deze vertekening wordt vaak onderbewust bewerkstelligd 

doordat ideologieën streven naar ‘vanzelfsprekendheid’. Er wordt een beeld geschetst dat het 

vanzelfsprekend is wat de dominante ideologie meent en zegt.206

Het bestaan van andere ideologieën dan de dominante ideologie werkt ook legitimerend, want de 

dominante ideologie kan deze ideologieën wegzetten als perverterende- en ontwrichtende krachten.207

Desondank zullen oppositionele ideologieën trachten een groep te verenigen en hun visie te legitimeren.208

Ideologieën zullen dus altijd appelleren aan de sociale groep waarvoor ze steun verwerven.

Om te bezien of de teksten ideologisch geladen zijn, maken we gebruik van 

literatuurwetenschapper Terry Eagleton’s definitie van ‘ideologie’. Eagleton heeft een ‘trechtervormige’ 

definitie van ideologie gegeven die in zes stappen van een breed naar een smal begrip gaat. Ten eerste, zegt 

Eagleton, kun je ideologie zien als het algehele materiële proces van de productie van ideeën. Iets minder 

algemeen is zijn tweede definitie, die stelt dat ideologie inhoudt de ideeën en overtuigingen die de 

omstandigheden en levenservaringen van een specifieke, sociaal relevante groep of klasse symboliseren.
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Vervolgens plaatst Eagleton de dingen in iets meer conflictueuze termen: ideologie is volgens deze 

definitie gericht op het vergroten en legitimeren van de belangen van bepaalde groepen ten opzichte van 

andere belangen. De laatste twee definities verscherpen de voorgaande. Ideologie wordt nu verbonden aan 

een bepaalde machtsfactor. Een ideologie is in zijn vijfde definitie gebonden aan de belangen van de 

machthebbers in een bepaalde maatschappij. Ideologie wordt een middel dat helpt de ideeën en 

overtuigingen van de heersende klasse (blijvend) worden gelegitimeerd. Dit gebeurd door eventuele 

verdraaiing van de werkelijkheid (falsches Bewußtsein) 209 . Tenslotte gebruiken machthebbers ideologie 

doelbewust voor het misleiden van het publiek en het vertekenen van de werkelijkheid, zodat het lijkt alsof 

de bestaande ideeën voortgekomen zijn uit de maatschappij zelf.

Nolte wetenschapper of ideoloog?

De historisering die Nolte wil toepassen is op een aantal manieren op te vatten als ideologisch in plaats 

van geschiedwetenschappelijk. Hij constateert het bestaan van een mythe, die verworden kan tot een 

staatsideologie, waarbij hij telkens appelleert aan het feit dat wetenschap open moet staan voor kritiek. Hij 

tracht mensen in te laten zien dat de links-liberale visie zichzelf presenteert als een natuurlijk gegeven. 

Deze ‘links-liberale’ visie is volgens Nolte ook hegemonistisch geworden210. Nolte valt derhalve het 

universalistische karakter van de links-liberale visie aan, het ‘gebrek aan zelfreflectie’.211 Daarom is wat 

Nolte doet met zijn bijdragen hetzelfde als wat een tegen-ideologie zou doen, namelijk de eigen 

stellingname proberen te legitimeren ten opzichte van de dominante visie. 

Om te overtuigen promoot en legitimeert Nolte op zijn beurt de ideeën en overtuigingen van een

sociale groep of klasse ten opzichte van zijn tegenstrevers. Vervolgens promoot of legitimeert hij zijn 

voorstellen tegen de activiteiten van de (dominante) groep die een andere mening is toegedaan.212 Het 

moge duidelijk zijn dat Nolte actief bezig is geweest om tegenover een ‘dominante visie’213 een eigen visie 

te zetten, zelfs door middel van soms behoorlijk extreme voorbeelden.214

Nolte zet nadrukkelijk zijn visie niet neer als de dominante, maar sommige opmerkingen kunnen 

minstens ‘opmerkelijk’ genoemd worden, om niet te zeggen ‘radicaal’. Toch wil hij hetzelfde als de, 

volgens hem, dominante visie wil doen, namelijk zijn eigen visie legitimeren. Waarschijnlijk gebruikt hij 

daarom provocerende argumentatie om een doorbraak te forceren. Hij kan wellicht door zich als 

‘underdog’ te presenteren en te wijzen op een ‘linkse samenzwering’ die een mythe in stand probeert te 

houden, symphatie winnen bij het publiek. Hiermee verbloemt hij dat het hem zelf ook gaat om het 

winnen van ‘stemmen’ voor de historisering van de Holocaust. Nadrukkelijk presenteert hij de bestaande 

                                                     
209 Socioloog Karl Mannheim heeft gesproken van ‘falsches Bewußstsein’, zie: Mannheim, Ideology and utopia, 94.
210 Zie Noltes eerder besproken opmerkingen over ‘Gesinnungspazifisten’, ‘Frageverbot’ etc. in § 1.2.
211 Eagleton, Ideology, 28-31.
212 De derde en vierde definitie van Eagleton.
213 Zie bijvoorbeeld zijn opmerkingen over het gevaar van het ontstaan van een mythe, een ‘staatslegende’ en dat het 
‘volkspädogisch’ gevaarlijk zou worden geacht door Noltes ‘tegenstanders’ om de Holocaust te historiseren.
214 Bijvoorbeeld de vergelijking tussen de Goelag en de Concentratiekampen, dat de nazi’s een verdedigingsoorlog 
voerden tegen de joden vanwege de angst (‘Rattenkäffig) voor het bolsjewistische gevaar en dat de joden al in 1939 
als krijgsgevangen mochten worden behandeld en dat deportatie daarom was toegestaan, vanwege de 
‘oorlogsverklaring’ van Weizman op het joods wereldcongres van 1939.
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visie als gevaarlijk, omdat het een verdraaiing kan teweegbrengen die niet meer als zodanig wordt 

waargenomen (de vijfde en zesde definitie van Eagleton215) Nolte doet zich dus voor als ontmaskeraar van 

een dominante ideologie en het gevaar dat daaruit voort komt. Op basis daarvan meent hij dat het niet 

alleen logisch is om te historiseren216, maar ook noodzakelijk, juist om een staatsmythe te voorkomen.217

Noltes bijdragen zijn aldus ideologisch beladen. Hij wil dat zijn visie uitgevoerd wordt ten faveure van de 

links-liberalen en aangezien dat breed kan gelden, kan zijn positie als advies aan de staat opgevat worden. 

Habermas en Wehler: wetenschappers of ideologen?

Het lijkt Habermas en Wehler er aan gelegen de bestaande situatie te handhaven, ze wijzen immers een 

historisering van de hand. De noodzakelijkheid die Nolte meent waar te nemen, bestaat volgens Wehler 

niet, uit enquêtes blijkt immers dat onder de West-Duitse bevolking niet blijkt dat men ongelukkig is of 

meent het zonder identiteit te moeten stellen.218 Habermas en Wehler proberen Nolte te ontmaskeren als 

een neoconservatieve ideoloog, die de ‘Wenderegierung’ tegemoet komt. 

De tegenstanders presenteren zich eerder als verdediger van het bestaande. Daarmee zien ze zich 

inherent als de dominante ideologie. Wehler merkt op: ‘Es handelt sich also keineswegs nur um einen 

heftigen ‘Kampf um die Geister’, sondern auch um zielbewußte neokonservative Machtspolitik, welche 

sich über die vielbeschworenen Kriterien sachbezoger Wissenschaftlichkeit, wenn’s denn den eigenen 

Zwecken frommt, offenbar bedenkenlos hinwegzusetzen willens ist.’219 Bij Habermas komt dit ook naar 

voren, als hij opmerkt dat zijn tegenstanders terug willen naar ‘de oude droom van het historisme’. Maar 

men wil meer, de conservatieve visie moet de visie van de staat worden. De ‘revisionistische’ visie maakt, 

volgens Wehler, immers deel uit van een king ‘zielbewußte neokonservative Machtspolitik.’

De huidige dominante visie lijkt huiverig voor de opkomst van een ‘mandariijnenbewustzijn’ van 

neoconservatieve revisionisten. Men is bang de hegemonie te verliezen. We zagen eerder dat Habermas 

wellicht bang was zijn invloed kwijt te raken, maar Wehler had daar ook rede toe. Wehlers omvangrijke 

Deutsche Gesellschaftsgeschichte-project, geregisseerd vanuit Bielefeld 220 , was als een eigen discours, als 

paradigma gaan functioneren.221 Dat dit paradigma aangevallen werd door een conservatieve stroming zal 

Wehler zorgen hebben gebaard. Daarom worden de ‘revisionisten’ hard aangevallen en de ontmaskering 

van hun ideeën als Identitätssuchtig en schadelijk voor toekomende generaties bestempeld. Ten tweede zien 

we dat er een appel wordt gedaan op het Verfassungspatriotismus, als legitimatie van wat er allemaal bereikt is 

                                                     
215 Eagleton, Ideology, 28-31.
216 In ‘Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?’ zegt Nolte dat het logisch is om te historiseren, omdat het 
nota bene ook al in het buitenland gebeurd.
217 Nolte, ‘Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?’, 17. 
218 Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?, 171.
219 Ibidem, 10-11.
220 De Bielefelder-school, waarvan Wehler één van de oprichters was, kan gelden als de Franfurter Schule onder 
historici. In Bielefeld probeerde men om via structuren de Duitse geschiedenis te verklaren.
221 J. Hacke en M. Steinbach-Reimann, ‘Interview mit Immanuel Geiss zum Thema: ‘Neubeginn und Entwicklung 
der deutschen Geschichtswissenschaft in den 1950/60er Jahren’’, H-Soz-u-Kult, versie juni 2007, 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/BEITRAG/intervie/geiss.htm (21 juni 2007) 1.



41

juist door het sociaal-liberale klimaat in Duitsland vóór de conservatieve Tendenzwende222 van Kohl en de 

zijnen. Hiermee wordt getracht de ideeën en overtuigingen van de heersende klasse blijvend te 

legitimeren.223 In feite gaat het beroep op het Verfassungspatriotismus nog een stap verder. Wehler en 

Habermas pogen door dit tegengif van het revisionisme in te laten zien dat hun overtuigingen niet alleen 

tot hun ‘sociale groep’ behoort.224 Immers: het Verfassungspatriotismus is universeel. Habermas en Wehler 

betogen dan ook dat de bevolking trots mag zijn op wat men na de oorlog, door de verschrikkingen van 

Auschwitz, heeft bereikt. Men heeft samen een fatsoenlijke, aan het Westen gebonden staat, weten te 

creëren, waarin uit enquêtes blijkt dat men gelukkig is.225

Derde tussenstand

Het blijkt dat de geanalyseerde teksten uit de Historikerstreit te onderscheiden zijn in een inhoudelijk- en 

een op de vorm gericht discour. Het inhoudelijk discours laat een duidelijk verschil zien tussen de voor-

en tegenstanders van een normalisering. De voorstanders legitimeren de vermeerdering van kennis op het 

Bildungsprincipe, de tegenstanders op basis van het Verlichtingsideaal. Zo kun je stellen dat de 

Historikerstreit een strijd is tussen conservatief en (links)liberaal.

Qua vorm zien we dat de deelnemers van het debat een polemisch gesprek voeren. Twee 

paradigma’s botsen met elkaar. In feite levert deze botsing een veelheid aan interpretaties over de 

Historikerstreit op. Het debat kan geduid worden als een politiek debat, als een strijd tussen links-liberalen

en conservatieven, als een persoonlijke aanval, als een angstvallig gevecht om behoud van invloed en als 

een slag om de intellectuele hegemonie.

In iedergeval toont het debat een duidelijk politiek-ideologische geladenheid. Het debat is dan ook 

veel beter te duiden als een politiek- dan een wetenschappelijk debat. Door gebruikmaking van een 

discours wil men namelijk beheersing hebben over de leefwereld. Met andere woorden: Nolte wilde 

toekomstig beleid uitzetten, namelijk een herstel van de Duitse identiteit. Habermas en Wehler wilden dat 

ook, maar dan anders, zij wilden ervoor zorgen dat toekomstige generaties zich niet van de schuld zouden 

ontdoen.226

De eindstand

Een deconstructie door begrippen, zoals gedaan in de eerste paragraaf, leert ons dat de hoofdrolspelers in 

de Historikerstreit er niet op uit zijn hun standpunten uit te wisselen. Eerder leek het erop dat men elkaars 

teksten probeerde te deconstrueren, te ontmaskeren. Men probeerde elkaar in een bepaalde hoek te 

                                                     
222 G. Eley, ‘Nazism, politics and the image of the past: thoughts on the West German Historikerstreit 1986-1987’, 
Past and present, 121 (1988) 188-189. 
223 De op één na laatste definitie van Eagleton’s ideologie-begrip.
224 De laatste definitie van Eagleton’s ideologie-begrip.
225 Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?, 171.
226 Omar Bartov beschrijft dat de jeugd in Duitsland zich inderdaad niet langer vanzelfsprekend gebonden wist aan 
‘antifascitische opinies’, zie: O. Bartov, ‘Time present and time past: the Historikerstreit and German reunifcation’, 
in: P. Baldwin (ed.), Reworking the past. Hitler, the Holocaust, and the historian’s debate (Boston 1990) 189.
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drukken door ‘stempels’ op te plakken. Op deze wijze leek het debat meer een persoonlijke of politieke

lading te krijgen dan een wetenschappelijke. Het apocalyptische taalgebruik doet dat idee versterken.

De tegenstanders van een revisionisme noemden hun opponenten ‘Regierunghistoriker’. Nolte, 

voorstander van een meer afstandelijke visie, beschuldigde op zijn beurt Habermas en Wehler ervan voor 

een taboe-sfeer omtrent het verleden gezorgd te hebben. Het thema waar het debat oorspronkelijk over 

zou moeten gaan, namelijk het al dan niet historiseren van de recente Duitse geschiedenis verdween steeds 

verder op de achtergrond, waardoor een ‘Freund-Feind-Denken’ tussen links en rechts zich leek af te 

tekenen.

In de tweede paragraaf hebben we geconstateerd dat de artikelen uit de Historikerstreit ook 

opgevat kunnen worden als beleidsteksten, vanwege hun wil tot overtuigen van het voorgstelde 

‘(regerings)beleid’. Hierdoor werd de idee versterkt van een onderliggende politieke agenda tussen ‘links’ 

en ‘rechts’ in Duitsland.

Door de constateringen in de eerste en tweede paragraaf konden we in de volgende een stap 

verder gaan. Bij benadering bleek de politieke geaardheid van de geanalyseerde teksten uit hun 

inhoudelijke- en vormelijke discours. Nolte legitimeerde een vermeerdering van kennis op grond van het 

Bildungsprincipe, Habermas en Wehler op grond van Verlichtingsidealen. Daarnaast bleken de teksten een 

ideologische inhoud te hebben, die politieke doeleinden kan dienen. Met hun beroep op het 

Verfassungspatritotismus ondersteunen Habermas en Wehler een links-liberale politiek (SPD). Nolte met zijn  

oproep tot een meer afstandelijke kijk op het verleden, waardoor een hernieuwd Duits zelfbewustzijn zou 

kunnen plaatsvinden, vindt meer aansluiting bij een conservatieve politiek (CDU). 

Tenslotte viel het persoonlijke karkater van de Historikerstreit op. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

feit dat het debat op een ‘polemisch gesprek’ (Fairclough) gaat lijken. De Historikerstreit bleef een gesprek 

tussen de elite, die weliswaar in de openbaarheid sprak, maar waar men te zeer bij het eigen standpunt 

bleef, waardoor er geen relevant, breed maatschappelijk debat ontstond. Dat het debat (te) persoonlijk 

was, blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat de sommige historici elkaar in de openbaarheid geen hand 

meer wilden geven. 227  Historica Beatrice Heuser meent zelfs dat de bijdragen van Habermas ‘puur 

journalistiek waren’ en ‘gericht op het uitlokken van een schandaal’228.

De onderzochte bijdragen uit de Historikerstreit gaan niet over het eigenlijke onderwerp van 

discussie, maar zijn een persoonlijke strijd tussen links en rechts in Duitsland. Daarbij wordt er gestreden 

om een politieke agenda, waarbij het herstel van een Duitse identiteit de inzet is. Veel historici hebben 

reeds aangetekend dat het debat een kwestie van identiteit betrof. Toch speelt de identiteitsvraag mijns 

inziens een veel minder grote rol dan de angst van links voor rechts en van rechts voor links. Men is bang 

voor een paradigmawisseling en daarmee voor verlies van eigen invloed. Daar valt de polemische aard 

vooral door te verklaren. De verschillende methodes van deconstructie in dit hoofdstuk hebben laten zien

dat de Historikerstreit met een wetenschappelijk debat weinig van doen had. Het was een botsing tussen 

twee werelden en geen ‘goed gesprek’.

                                                     
227 Evans, ‘The new nationalism and the old history: perspectives on the West-German Historikerstreit’, 764.
228 B. Heuser, ‘The Historikerstreit: uniqueness and comparability of the Holocaust’, German History 6 (1988) 74.
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Nabeschouwing

De uitkomsten van de analyse zijn niet vreemd te noemen tegen de achtergrond van de tijd waarin de 

Historikerstreit speelde, zoals Georg Iggers stelde: ‘Since the politcal Wende of 1982, it has become 

increasingly acceptable again to question German responsability for the excesses of war and genocide.229’ 

Er was echter al een langer lopend proces gaande, aangeduid als een Tendenzwende. In de latere jaren ´70 

maakte het conservatieve gedachtegoed een comeback mede door de terreurdaden van de extreem-linkse 

Rote Armee Fraktion.230 Conservatief Duitsland won steeds meer aan terrein. Politiek gezien kwam dit tot 

uitdrukking door wisseling van Schmidt’s sociaal-democratische- met Kohl’s christen-democratische 

regering in 1982 231  Links voelde dat hun positie afbrokkelde. Na de generatie van ’68 was het 

‘antifascisme’ min of meer de norm geworden, maar nu was deze positie tanende. Links-liberaal en sociaal-

democratisch Duitsland wilde de oude machtspositie behouden.

De Historikerstreit, zijn felheid en politieke lading kan deels verklaard worden door het feit dat er 

in 1987 verkiezingen plaats zouden vinden: ‘Indeed, Habermas’s attack on conservative historians was 

timed not least as a contribution to the SPD effort in the electoral campaign wich was just getting under 

way in the summer and autumn of 1986.232’ Habermas’ eerste reactie aan het adres van Nolte was dan ook 

een politieke toespraak tijdens een SPD-bijeenkomst. In die toespraak schuwde Habermas niet het gebruik

van Koude Oorlog-retoriek. Hij zag een samenzwering tussen de NAVO, de regering van de 

Bondsrepubliek en enkele reactionaire historici om de Duitse identiteit te herstellen. Dit om een verzet 

tegen het Sovjet-communisme te vergroten.233

De hoofdrolspelers hebben de discussie eigenlijk zelf ook ervaren als een politieke machtstrijd, dat 

blijkt wel uit de twee citaten waarmee dit hoofdstuk begon: ‘Es war also mit Sicherheit ein 

‘Historikerstreit’ zu erwarten, d.h. ein Streit einiger Historiker und vieler Publizisten gegen die 

‘Regierungshistoriker’, die mit der Bundesregierung zur Förderung von deren Plänen unter einer Dekke 

steckten. 234’ (Nolte) En: ‘Der ‘Historikerstreit’ … handelt sich also keineswegs nur um einen heftigen 

‘Kampf um die Geister’, sondern auch um zielbewußte neokonservative Machtspolitik …’ (Wehler).

Eerder hebben we geconstateerd dat de Historikerstreit niet alleen een politieke agenda had. Mijns 

inziens is het debat ook te duiden als een strijd om het eigen behoud, een strijd geboren uit angst voor het 

paradigma van de ander. Dat de deelnemers van het debat daar niet op wijzen is logisch. In de 

openbaarheid, en zeker met deze precaire onderwerpen, mag het niet gaan om het eigen ego, maar om de 

toekomst van Duitsland. Desalniettemin was het eigen ego een niet te onderschatten factor in de 

Historikerstreit.

Dassen en Nijhuis merken in hun bundel Gegijzeld door het verleden op dat de Duitse debatten 

gekenmerkt worden door een onpolitieke karakter, dit zou veroorzaakt worden door de traditie van het 
                                                     
229 G.G. Iggers, ‘Review of books. Hans-Ulrich Wehler. Entsorgung der deutschen Vergangenheit. Ein polemischer 
Essay zum ‘Historikerstreit’’, American Historical Review 94 (1989) 1128.
230 Eley, ‘Nazism, politics and the image of the past: thoughts on the West-German Historikerstreit 1986-1987’, 188.
231 Evans, ‘The new nationalism and the old history: perspectives on the West-German Historikerstreit’, 782.
232 Ibidem.
233 Heuser, ‘The Historikerstreit: uniqueness and comparability of the Holocaust’, 76.
234 Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit, 13-14.
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negentiende eeuwse Bildungsbürgertum de academisch gevormde burgerij die geworteld was in de Duitse

idealistische filosofie: ‘Deze groep … was … grotendeels uitgesloten van de hoogste politieke ambten, 

waardoor haar denken zich buiten de politieke praktijk ontwikkelde. [Dit] heeft geleid tot een traditie van 

zeer geleerde – en vaak ook fundamentele debatten, die tegelijkertijd echter een … onpolitiek karakter 

hebben.235’ Wellicht hebben Dassen en Nijhuis de bijdragen uit de Historikerstreit niet gelezen, want in de 

bovenstaande analyse is duidelijk naar voren gekomen dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het debat 

daadwerkelijk politiek geladen was. Er was een strijd tussen ‘links-liberaal’ en ‘conservatief’ gaande, die 

ging over de te voeren politiek met betrekking tot de Duitse identiteit. Daarbovenop leverde men een 

loopgravengevecht om het behoud- of het winnen van een hegemonie.

                                                     
235 Dassen en Nijhuis, ‘Inleiding. Geschiedenis, identiteit en taboe’, 10.
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Hoofdstuk 2 Oude wijn in nieuwe zakken? 
Het Bombenkrieg-debat

Inleiding – Duitsland land van debat

In het boek Gegijzeld door het verleden, onder redactie van Patrick Dassen en Ton Nijhuis, menen de 

redacteuren dat Duitsland een lange traditie kent van een hoog-polemische debatcultuur.236 De erfenis van 

de Tweede Wereldoorlog zou regelmatig recht doen aan voornoemde traditie. Het lijkt er soms op dat 

deze debatten een ‘spel’ zijn van de Duitse intellectuelen. De Duitse bevolking blijkt minder op te hebben 

met het telkenmale oprakelen van het verleden. Zo steeg de roep om een Schlußstrich (de wens om een 

punt te zetten achter het nazi- dan wel stasi-verleden237) van 23% in 1991 naar zelfs 49% in 1992.238 Men 

mag genoeg hebben van het eindeloze debatteren over de misdaden uit het recente verleden, over het 

Duitse slachtofferschap lijkt men de laatste jaren niet uitgepraat te raken.

Een nieuwe trend leek ingezet met de publicatie van Gunter Grass’ Im Krebsgang 2002. Het boek 

handelt over de ondergang van het schip de Wilhelm Gustloff, dat met tienduizend Oost-Duitse 

vluchtelingen werd getorpedeerd door een Russische onderzeeboot aan het einde van de oorlog en het 

effect wat dat in het leven van een nabestaande heeft. Op de achterkant van de Nederlandse vertaling valt 

te lezen: ‘In krabbengang stelt op moedige wijze een episode uit de Duitse geschiedenis aan de orde die te 

lang onbesproken is gebleven.’ Terwijl er volgens Moeller, zoals we eerder al zagen, doorgaans redelijk veel 

aandacht was voor de Duitse kant van het verhaal en bijvoorbeeld voor de zogenaamde verdrevenen uit 

het Oosten, die ook politiek gezien een aardige vinger in de pap hadden. Nogmaals Moeller: ‘Der Spiegel 

and others who credited Grass for taking a courageous step assumed that the left had dominated accounts 

of the German past, privileging Auschwitz and punishing German suffering to the margins. If the left was 

loath to speak about the end of the war in the east, this did not mean that the topic was cloked in silence 

nor was it ever the exclusive preserve of irredentist expellee groups.’239

Opvallend is het dat het lijkt als of er steeds nieuwe onderwerpen worden aangedragen om het 

slachtofferschap centraal te stellen. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente discussie over de geallieerde 

bombardementen op Duitsland. Een eerste aanzet tot een discussie werd geleverd door Winfried Georg 

Sebald, die zich in Luftkrieg und Literatur (1999) afvraagt hoe het komt dat er zo weinig aandacht is voor de 

bombardementen en haar verschrikkelijke effecten in de na-oorlogse Duitse literatuur.240

In 2002 zou Jörg Friedrich’s Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945 gepubliceerd worden. 

Het boek beschreef de gruwelijkheden die geallieerde bombardementen op Duitsland aanrichtten. Op de 

achterkant van de kaft vinden we een korte reflectie van Sebald: ‘Es erscheint mir bemerkenswert, dass die 
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Zunft der deutschen Historiker zu diesem Thema bisher keine umfassende oder auch nur grundlegende 

Studie hervorgebracht hat. Einizig der Militärhistoriker Jörg Friedrich hat sich genauer mit der Evolution 

und den Konsequenzen der Zerstörungsstrategie der Allierten befasst.’ Twee dingen vallen op aan deze 

uitspraak. Het eerste is dat Friedrich geen gespecialiseerd militair historicus was241. Ten tweede was het 

niet zo dat er nog geen ‘grundlegende Studie’ was uitgegeven. Militair historcus Horst Boog had in 2001 

een boek gepubliceerd over de luchtoorlog dat niet minder dan 831 pagina’s telde: Das Deutsche Reich in der 

Defensive. Strategischer Luftkrieg in Europa, Krieg im Westen und in Ostasien 1943-1944. Op het voorflap van 

Friedrichs boek vinden we de opmerking: ‘Eine befremdliche Lücke in unserem nationalen Gedächtnis 

wird endlich geschlossen.’ Het lijkt erop dat er een taboe geslecht wordt, maar is dat wel zo?

Friedrich laat in zijn boek het Duitse lijden onder de geallieerde bombardementen in al zijn 

gruwelijkheid zien. In zijn boek is er maar weinig ruimte voor wat de Duitsers hebben aangericht met hun 

bombardementen. Friedrich wil vooral de Duitse kant beschrijven van het oorlogsleed.

De boeken van Grass, Sebald en Friedrich zijn voorbeelden van een recente, hernieuwde golf van 

publieke aandacht voor Duits slachtofferschap.242 Slachtofferschap leeft. Het blad Der Spiegel bracht naast 

een bundel over de geallieerde bombardementen, ook een bundel uit over de verdrijving van Duitsers uit 

het Oosten. De nieuwe tendens deed Hans-Ulrich Wehler verzuchten: ‘Der Rückzicht auf die Opferrolle 

hat in der deutschen Kultur eine formidabele Tradition. Viele Deutsche empfanden sich als Opfer der 

‘Einkreisung’ vor 1914, des Ersten Weltkriegs, der Hyperinflation, ‘der Großen Depression’, … des 

Zweiten Weltkrieges, der Vertreibung, der Siegerjustiz, der Spaltung.’243 Wehler vraagt zich af wanneer de 

put van het slachtofferdenken nu eens gedelfd wordt. Er kunnen wel eindeloos nieuwe onderwerpen 

aangedragen worden die ruimte geven voor het verwerken van Duits aangedaan leed, maar leidt dat niet 

tot een vertekend beeld van de geschiedenis (vooral voor toekomstige generaties)? 

Niet alleen bestond er in Duitsland ruimte – zeker voor opkomst van de generatie van 1968 –

voor ‘Duits’ slachtofferschap, ook naar de bombardementen op Duitsland was reeds onderzoek gedaan.244

Friedrich zelf echter meende dat zijn onderzoek vernieuwend was, omdat hij benadrukte hoe massaal de 

bombardementen waren en ‘de brandoorlog’: het doel van de geallieerden om niet gericht te vernietigen, 
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maar om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. 245  De vraag is of Friedrich hiermee niet alleen het 

slachtofferschap heeft willen benadrukken; en als dat zo is, is zijn tekst dan niet meer een ideologisch 

schrijven dan een geschiedwetenschappelijk werk? Heeft Friedrich een taboe weten te slechten of was er 

helemaal geen sprake van de aanwezigheid van een taboe? In dit hoofdstuk zullen we bezien of dit het 

geval is en om daar achter te komen zullen we dezelfde ‘technieken’ van deconstructie toepassen zoals in 

het voorgaande hoofdstuk is gebeurd. Daarnaast bekijken we hoe Wehler, Hans Mommsen en Martin 

Walser het boek van Friedrich bespreken.

§ 2.1: Der Brand: bommen, kelders, dood en verderf

Slaan we het veel besproken boek open dan valt de lezer als eerste de onconventionele inhoudsopgave op. 

Friedrich heeft ervoor gekozen zijn werk ‘thematisch’ in te delen. Het boek valt uiteen in zeven delen: 

‘Waffe’, ‘Strategie’, ‘Land’, ‘Schutz’, ‘Wir’, ‘Ich’ en ‘Stein’. Het woord Wir  als indeling van een boekdeel 

duidt al een ‘witte plek’ in het relaas van Friedrich aan. Er is duidelijk geen plaats voor een visie vanuit het 

gezichtsveld van Sie of Ihr. Tegenover het Ich vindt men geen Du of Sie. Het is Friedrich er aan gelegen de 

Duitse kant van het aangedane leed te beschrijven. 

De zeven boekdelen knipt Friedrich in kleine, fragmentarische stukjes op van vaak niet meer dan 

twee pagina’s. Deze ‘tussenkopjes’, die in het boek zelf niet terugkomen, hebben soms een associatieve 

benaming en soms laten ze aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Brandstoffe’, ‘Die Flakkanone’, 

‘Angriffe auf Bremen’, ‘Augenverletzung’, ‘Kindertoten’, ‘Menschenreste’. De inhoudsopgave geeft een 

goede indicatie van wat de lezer te wachten staat.

Enkele tussenkopjes vallen extra op: ‘Wilde sau’246 – met betrekking tot Amerikaanse piloten; 

‘Ausrottungsangriff’ - over Churchills ideeën om Duitsland klein te krijgen middels ‘Ein gewaltiges 

Feuer 247 ’; ‘Die größte Bücherverbrennung aller Zeiten’ – over het verloren gaan van verscheidene 

(universiteits)bibliotheken248. Deze kopjes roepen bij de oplettende lezer ‘vervelende’ associaties op. Wat 

wil Friedrich zeggen met bijvoorbeeld ‘de grootste boekverbranding aller tijden’, schakelt hij hiermee de 

door Joseph Goebbels geïnitieerde boekverbranding uit 1933 gelijk met de vernietiging van bibliotheken 

door de geallieerden? Is het hem erom te doen leed tegen leed weg te strepen? 

Vooral de passages over de schuilkelder vallen op. Als de brandbommen zijn afgeworpen en de 

stad in een Pompeji249 verandert doordat huizen in magma veranderen (Häusermagma250) zoekt de mens 

toevlucht in de ‘koelte van de aarde’. Maar door de vaak ontketende vuurstormen251 konden kelders gaan 

fungeren als Ofen of Krematorien252 , waarin mensen vergast 253 , gedämpft254 of geröstet255 werden. In meer 
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249 Ibidem, 95.
250 Ibidem, 377.
251 Een vuurstorm werd ontketend door zich aaneensluitende brandhaarden, waarbij de oppervlaktebrand in 
combinatie met de verticaal omhoog jagende lucht en een horizontale, door het vacuüm, aangezogen storm zorgde 
voor een alles vernietigende ‘vuurzuil’ die zich kon verplaatsen met snelheden van zestig kilomter per uur.
252 Friedrich, Der Brand, 110.
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expliciete terminologie heten de schuilkelders daarom volgens Friedrich geen beschermplaatsen te zijn, 

maar Schleußen der Hölle, waarin mensen zich verenigd weten door de Hitzetod 256 . Friedrich zoekt 

polariteiten op zonder een vergelijking te maken met aangedaan leed aan de slachtoffers van het nazisme. 

De kelders staan daar bijvoorbeeld symbool voor: het lijkt een schuilplaats, een veilige haven voor de 

terreur, maar schijn bedriegt: de kelders blijken hetzelfde te fungeren als de ovens van Auschwitz.

De geallieerden die de bombardementen – in het geval van het bombardement op Swinemünde 

wordt zelfs gesproken van een Massaker 257 – op hun geweten hadden, worden op pagina 311 tot 

Einsatzgruppe258 gebombardeerd, terwijl de strategie een Aurottungsangriff259 heet en de strategen Slächter260

(Winston Churchill en Arthur Harris). Het komt Friedrich zelfs voor dat de bombardementen onderdeel 

waren van een Kreuzzug261 in Europa – en gericht tegen Duitsland. Het zijn deze passages waarin Friedrich 

doet vermoeden dat hij meer wil dan alleen het schrijven van een geschiedenis over de geallieerde 

bombardementen. Als we het deel Land lezen dan neemt Friedrich ons van pagina 179 tot en met 373 mee 

op een roadtrip door Duitsland, onderwijl een vriendelijk land schetsend, dat had gevochten voor 

godsdienstvrijheid in de 30 jarige oorlog. Nu voerden de geallieerden een ‘kruistocht’ tegen een natie die 

meer met het christendom op had, dan met de Führer. In dit licht is het niet voor niets dat de auteur van 

Der Brand veelal eerst de kerken uit de gebombardeerde steden ‘laat’ vernietigen.262

Het is niet in het belang  van deze scriptie een moreel oordeel te vellen over de bewoordingen van 

Friedrich. Duidelijk is wel dat Friedrich er niet voor terug schrikt deze bewoordingen te gebruiken. Wat 

wel in het belang is van dit onderzoek is om na te gaan of er aanwijzingen zijn dat Friedrich bewust deze 

terminologie gebruikt. Het is vrij lastig om daar een oordeel over te vormen, omdat het zeker niet het 

geval is dat Friedrich het bijvoorbeeld stelselmatig heeft over kelders als Krematorien. Wel is er iets voor te 

zeggen dat hij moedwillig – zij het sporadisch -  gebruik maakt van deze begrippen. Door gebruikmaking 

van Holocaust-terminologie wil Friedrich ogenschijnlijk aantonen dat ‘lijden’ an sich ‘lijden’ is. Dat wat Duitsers 

is aangedaan door de bombardementen is vergelijkbaar met wat de joden is aangedaan, voor Friedrich. 

Wat hem betreft hoeft Duits lijden niet tegen joods lijden weggestreept te worden, aangedaan leed moet 

niet vergeten worden. Wat derhalve blijft staan, zo lijkt Friedrich ons mee te geven, is dat alles te 

vergelijken is: je hebt de Holocaust waarin de joden vreselijk leed is aangedaan en je hebt de 

bombardementen op Duitsland waarin Duitsers vreselijk leed is aangedaan. Op deze wijze is Friedrichs 

                                                                                                                                                                     
253 Ibidem, 378.
254 Ibidem, 387.
255 Ibidem.
256 Ibidem, 388.
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meende namelijk dat het joodse volk van de kaart geveegd moest worden. ‘Ausrotten’ is van oorsprong een begrip 
uit de ecologie en wil zoveel zeggen dat een soort ‘verdwijnt’ ten gunste van een andere soort die zich beter aan de 
omgeving heeft aangepast.
260 Friedrich, Der Brand, 82; 169.
261 Ibidem, 92.
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tot en met 227(!) van Der Brand.
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boek als een antithetisch werk op te vatten, vergelijkbaar met Noltes kausaler Nexus. Door zijn gekozen 

perspectief en taalgebruik komt het Duitse slachtofferschap centraal te staan in plaats dat het weggecijferd 

wordt door een context van ‘eigen schuld’.

Gleichschaltungen? Der Brand en onbeschreven vergelijkingen

Niet alleen het gehanteerde taalgebruik uit Der Brand valt op, ook de impliciete vergelijkingen die Friedrich 

maakt, wijzen erop dat hij de lezer wil laten zien dat ‘lijden’ ‘lijden’ is, dat er geen duidelijk onderscheid te 

maken valt tussen het lijden van ‘slachtoffers’ en het aangedane leed aan ‘daders’. Friedrich doet dit op 

slimme manier: in plaats dat hij een vergelijking maakt, noemt hij slechts wat de Duitsers is aangedaan. Ik 

zal enkele voorbeelden geven.

Tegenover de boekverbrandingen uit 1933 zet hij de vernietiging van bibliotheken in Duitsland 

door de bombardementen. Tegenover de deportatie van joden zet hij de gedwongen evacuatie van 

kinderen (Kinderlandverschickung263) en grote delen van de bevolking van de steden naar het platteland: ‘Was 

vorher etwa eine Familie war, mag in 1944 wie folgt aussehen: Der Vater arbeitet in Dortmund, die Mutter 

miet einem Kleinkind lebt im Allgäu, die zwölfjärige Tochter weilt bei der Kinderlandverschickung in 

Thüringen, ihre vierzehnjährige Schwester in einem Ausbildungslager der Volkswohlfahrt in Franken, der 

neunzehnjährige Sohn belagert Leningrad. Alle denken an nichts anderes als sie sich wiederzusehen … In 

dem Zustand macht ein Volk keinen Aufruhr, sondern Reisepläne.264’ En passant merkt Friedrich hier op 

dat het logisch was dat het Duitse volk niet in opstand kwam tegen Hitler. Men was bezig constant te 

verplaatsen, met andere woroden: men had geen tijd om zich tegen Hitler te keren. Oorspronkelijk was dit 

wel het strategische idee achter de bombardementen. De geallieerden huldigden het principe van ‘Moral 

Bombing’: de ellende die de bombardementen veroorzaakten zou de Duitse bevolking ‘automatisch’ tegen 

Hitler doen keren. Achteraf bezien hadden de bombardementen niet het gewenste effect en Friedrich stipt 

dat subtiel aan.

Tegenover de kampbarakken en veewagons worden de overvolle schuilkelders gezet, waarin de 

mensen opeengepakt zaten, omdat de opvangcapaciteit stelselmatig werd overschreden.265 Tegenover het 

verbranden van lijken in crematoria staan de openbare lijkenverbrandingen.266 Tegenover de miljoenen 

joden die vermoord werden zet hij de Luftangriffsmittel die gemaakt waren om ‘Menschen millionenfach zu 

töten.267’

We zullen nu kort enkele reacties op Friedrichs boek bespreken om daarna te bekijken of hij zijn 

boodschap ook in de vorm van een politiek streven brengt: moeten zijn lezers expliciet van zijn standpunt 

overtuigd worden?

De reacties van Duitse historici op Der Brand. De recensie van Martin Walser
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Martin Walser schreef op 9 december 2002 een recensie over Der Brand, drie dagen eerder dan Wehler zou 

doen. Walser was een tegenstander geweest van een geschiedschrijving die geënt was op een negatief 

nationalisme, het Verfassungspatriotismus268. Hij verwoordde dat in een prachtig gedicht, dat hij de titel 

Bewältigung meegaf en kernachtig weergeeft waarom hij een normalisering van het Duitse verleden 

wenselijk achtte. Ik wil de lezer dit gedicht niet onthouden:

‘Bruder ich streiche Dich aus

hast erschossen bist erschossen

sauf noch sing noch

lass Dich diese Nacht 

noch auf meine Nieren nieder

morgen streich ich Dich aus’

Uit de recensie van Walser zijn enkele opvallende begrippen op te merken. Hij roemt Friedrich 

om zijn Unparteilichkeit269, omdat Friedrich niet zou hebben gekozen voor een onderscheid tussen ‘vriend’ 

en ‘vijand’, geen onderscheid heeft gemaakt tussen Gut und Böse270. Dat is opvallend want daarmee geeft 

Walser impliciet aan dat de geschiedschrijving over de bombardementen dus voorheen partijdig is geweest. 

Beter is het echter te stellen dat er geen boek verschenen was dat op zo’n retorische-literaire manier de 

bommenoorlog had behandeld en het perspectief gekozen vanuit de Duitse bevolking. In die zin had 

Friedrich ook ‘partij’ gekozen. Desalniettemin noemt Walser het boek een Denkmal271, omdat Friedrich 

een niet sentimental-ideologisch272 boek heeft weten te schrijven. Met sentimental-ideologisch bedoelt Walser dat er 

nu een boek is geschreven waar de verschrikkingen niet in het licht worden gezet vanuit een ‘eigen 

schuld’-benadering. Hij vindt het boek derhalve een verademing; blijkbaar mag en kan dat nu eindelijk in 

de Bondsrepbuliek Duitsland.

De reactie van Wehler op Der Brand

Op 14 december 2002 werd een recensie van Wehler gepubliceerd in de Süddeutsche Zeitung onder de titel 

‘Der Weltuntergang kann nicht schlimmer sein’. In de bundel van Lothar Kettenacker Ein Volk von 

Opfern?, waarin de bijdragen van het debat om de Bombenkrieg zijn samengebracht, is het artikel 

opgenomen onder de veel polemischer titel: ‘Wer Wind sät, wird Sturm ernten273’. De keuze voor die 

andere titel in de bundel is wat misleidend, omdat de recensie, zeker voor Wehlers doen, behoorlijk 

genuanceerd is.
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In Wehlers vierde band van zijn Deutsche Gesellschaftsgeschichte wijdde hij een aantal pagina’s aan Der 

Bombenkrieg. Duidelijk stelt Wehler voorop dat het de Luftwaffe was die met de ‘perfiden Methode der 

Terrorangriffe’ was begonnen, door het bombarderen van de burgerbevolking uit steden als Guernica, 

Warschau, Rotterdam, Coventry en twee dozijn andere Engelse steden. 274  Toch noemt Wehler de 

bombardementen ook Terrorangriffen275 en zegt dat van de 600.000 dodelijke slachtoffers vooral vrouwen 

en kinderen te betreuren waren. Het bombardement op Dresden was volgens Wehler völlig überfüllt276 en 

een voorbeeld dat de Engelse luchtgeneraal Harris aan het einde van de oorlog jedes militärische Kalkül277 uit 

het oog had verloren. Desondanks maakt Wehler de lezer duidelijk dat de Britse en Amerikaanse 

bombardementen niet zo maar uit de lucht kwamen vallen.

Wat Wehler, net als vele andere recensenten, aan het boek van Friedrich opviel was zijn 

undisziplinierte Sprache278 (het gebruik van ‘Holocaust-terminologie’). Met de woorden undisziplinierte Sprache

levert Wehler wetenschappelijke kritiek: kan een wetenschapper episch taalgebruik bezigen? Volgens 

Wehler niet. De Holocaust-terminologie zou kunnen leiden tot het opnieuw leven inblazen van een 

Opferkult279. Het ‘opnieuw’ duidt erop dat Wehler meent dat er reeds een ‘slachtoffercultuur’ in Duitsland 

had bestaan en volgens de Bielefelder historicus is dat ook zo: ‘‘Der Rückzicht auf die Opferrolle hat in 

der deutschen Kultur eine formidabele Tradition. Viele Deutsche empfanden sich als Opfer der 

‘Einkreisung’ vor 1914, des Ersten Weltkriegs, der Hyperinflation, ‘der Großen Depression’, … des 

Zweiten Weltkrieges, der Vertreibung, der Siegerjustiz, der Spaltung.’280. 

Na bovenstaande uitspraak is het opmerkelijk te noemen dat Wehler haast verontschuldigend 

opmerkt dat er aandacht moet worden gegeven aan het Duitse slachtofferschap: ‘Noch einmal: Auch über 

den Luftkrieg, seine Opfer und seine Traumata muss endlich281 diskutiert werden.282’ Wehler onderstreept 

dit - en spreekt zich dus gedeeltelijk tegen zijn eerdere opmerking over de ‘Opferrolle’ in Duitsland - door 

te stellen dat met Grass’ en Friedrichs boek een neue Grundströmung283, een neue Welle284, ja zelfs een Art van 

psychischem Gezeitenwechsel285 is ontstaan. Dat dit nu gebeurd komt, volgens Wehler, omdat er voorheen een 

Scheu286, ein lange tabuisiertes Thema287 lag op deze zijde van de geschiedenis. Ook dit is opmerkelijk, had 

Wehler immers niet zelf impliciet gepleit voor het behoud van een taboe op het Duitse slachtofferschap in 

de Historikerstreit? Nu lijkt het zelfs of Wehler niet goed weet hoe hij zich moet positioneren ten op 
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zichte van de neue Welle. Geheel vreemd is dat niet als men bedenkt dat de Art van psychischem Gezeitenwechsel

uit de linkse hoek kwam, zowel Friedrich als Grass hadden ‘linkse’ sympathieën.

Voor Wehler blijft het grote gevaar echter dat dit niet moet leiden tot een Aufrechnung288 met het 

verleden, met Ressentiment289 of de terugkeer van een Opferkult290. Maar uiteindelijk is Wehler niet echt bang 

dat er een slachtoffercultus onstaat door de ‘nieuwe attitude’, zo blijkt uit zijn antwoord tijdens een 

interview: ‘Am stammtisch wird mann mit großer Erleichtung sagen: Endlich hören wir nicht immer von 

jüdischen Opfern. … Aber ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig wird, jedenfalls nicht bei den 

Jüngeren und Mittelalteren. 291 ’ Wehlers optimisme komt voort uit het feit dat de Bondsrepubliek 

Duitsland bewezen heeft zich niet te hebben verloren in ‘ewigem Selbstmitlied’, maar ‘zelfkritisch’ tegen 

over het eigen verleden staat.292’ 

Beschuldigde Wehler Nolte nog in de Historikerstreit van Aufrechnungsbemühungen293 en hekelde hij 

de Identitätssucht van hem en de zijnen, nu is hij een stuk milder gestemd. Toegegeven, het onderwerp is 

anders, maar het thema dat Friedrich aansnijdt heeft natuurlijk te maken met identiteit: de eigen 

geschiedenis van de Duitsers tijdens de bombardementen en het eigen lijden. Desondanks noemt Wehler 

Friedrich geen wichelroedeloper; ook een bestempeling als neokonservativer Ideologen294 blijft achterwege en 

uiteindelijk is Wehler niet eens écht bang voor het ontstaan van een slachtoffercultuur. Dat Wehlers kijk 

op de Duitse geschiedschrijving behoorlijk is veranderd tussen 1988 en 2002 moge duidelijk zijn.

De reactie van Horst Boog op Der Brand

Horst Boog gold als dé kenner van de geallieerde bombardementen op Duitsland. In 1982 was Die deutsche 

Luftwaffenführung 1935-1945: Führungsprobleme, Spitzengliederung, Generalstabausbildung van hem verschenen en 

in 2001 het uitvoerige Das Deutsche Reich in der Defensive. Strategischer Luftkrieg in Europa, Krieg im Westen und in 

Ostasien 1943-1944. In zijn recensie levert hij daarom vooral inhoudelijke kritiek op het werk van Friedrich. 

Hij meent dat Friedrich nogal een hastiges, ungenaues295 werk had geproduceerd. Daarnaast noemt Boog het 

taalgebruik van Friedrich abstrus296 en formuleringen überspitzt297.

Boog typeert het werk van Friedrich als een Kolossalgemälde des Schreckens 298 , doorspekt van 

Mythen299 en Klichees300. Hij vraagt zich af wat Friedrich nu precies met zijn werk wilde bewerkstelligen. 

Wilde hij Resentiments wecken301, moet het boek als een Anklageschrift302 opgevat worden? Maar net als het 
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‘spannend’ gaat worden, eindigt Boog met de constatering dat hij prima met het werk als roman had 

kunnen leven, als een beschrijving van de Luftkrieg ‘von unten’303, maar niet als wetenschappelijk werk. Ware 

het een roman geweest dan had had men Der Brand als Großartig304 kunnen bestempelen. 

Was Boogs recensie een persoonlijke aanval, omdat hij nu een collega naast zich kreeg die de 

nodige media aandacht mocht genieten? Boog had immers kennis kunnen nemen van Walsers recensie en 

die laatste had beweerd dat Friedrich een vakman van jewelste was, een verademing. Een duidelijke 

onderliggende gelaagdheid is moeilijk te constateren. Immers, Boog vindt Friedrichs taalgebruik hier en 

daar ‘duister’, maar als de auteur zijn werk niet als geschiedwetenschappelijk werk had gepresenteerd dan 

had Boog daar geen problemen mee gehad.

De reactie van Hans Mommsen op Der Brand

Hans Mommsen had tijdens de Historikerstreit nog fel van leer getrokken tegen Nolte en de zijnen·, nu 

echter was zijn recensie over Der Brand vrij mild. Hij noemt wel dat het opvallend is dat Friedrich 

Holocaust-terminologie lijkt over te nemen305, maar vindt niet dat Friedrich een revisionist is, zoals in 

Engeland werd beweerd.306

Uiteindelijk duidt Mommsen het werk, op een opvallende manier, positief: ‘Statt die Darstellung 

von Jörg Friedrich und parallele Versuche, an die Grauen des Zweiten Weltkrieges zu errinnern, als einen 

späten Entlastungsversuch zu instrumentalisieren und eine überholte Diskussion über Schuldfragen damit 

zu bestreiten, oder umgekehrt den Deutschen zu unterstellen, sie tendieren dazu, sich erneut als Opfer zu 

gerieren, geht es darum, grundsätzliche Lehren aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zu ziehen, 

sofern das überhaupt möglich ist.307’

Kernachtig geeft Mommsen hier mijns inziens de rede weer waarom het Bombenkrieg-‘debat’ niet 

ontaard is in een Streit. Immers men moet het boek van Friedrich niet lezen als de zoveelste 

Entlastungspoging. Het gaat erom om lessen te trekken: oorlog betekent lijden: ‘Dazu gehört die Einsicht, 

dass die Eskalation des Luftkrieges aus militärischen und aus humanitären Gründen gleichermaßen 

verfehlt war. Het gaat niet om wegstrepen van aangedaan lijden versus een lijden door eigen schuld, het 

gaat om een universeel ‘nie mal wieder’. Men kan als historicus een studie over Auschwitz maken en tot de 

conclusie komen dat dat nooit meer mag gebeuren, over de Bombardementen op Duitsland kan dat ook.

Een eerste tussenstand

Nadat we verschillende opvallende begrippen uit Der Brand en de reacties op het boek nader hebben 

bekeken, kunnen we stellen dat er een veel minder duidelijke ideologische gelaagdheid te bespeuren valt 
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dan bij de Historikerstreit. Wel bezit het boek van Friedrich een bepaalde gelaagdheid, maar die is moeilijk 

ideologisch te duiden in termen van bijvoorbeeld ‘rechts’ of ‘links’.

Friedrich wil het Duitse slachtofferschap (weer) op de kaart zetten en neemt daar een slim thema 

voor. Het lijkt vrij moeilijk voor voormalige tegenstanders van een genormaliseerde visie op het Duitse 

verleden te ontkennen dat Duitsers niet geleden zouden hebben onder de geallieerde bombardementen of 

het lijden te bagatelliseren. Zouden ze het lijden wel bagatelliseren dan zou men al gauw als ‘revisionist’ 

bestempeld kunnen worden, in dat geval niet als ‘Holocaust-ontkenners’, maar als ontkenners van het 

aangedane leed aan de Duitse bevolking. Het is daarom niet verwonderlijk dat de discussie over de 

geallieerde bombardementen een stuk milder was dan het debat om de historisering van de Holocaust. Dit 

komt tot uitdrukking in de namen die men aan de debatten gaf. Het dispuut om de historisering van de 

Holocaust staat te boek als Historikerstreit  en de reacties op Der Brand als Bombenkriegdebat.

‘Tegenstanders’ van Friedrich noemen zijn gebezigde taalgebruik wel ‘stuitend’, maar uiteindelijk 

is men niet al te bevreesd dat er een hernieuwde slachtoffercultus zal ontstaan. Is het misschien daarom 

dat Wehler, Boog en Mommsen Friedrich niet bestempelen als neo-conservatief of revisionist (Wehler 

spreekt slechts van een neue Grundströmung) en hem niet proberen te deconstrueren; of is het vanwege het 

thema dat men niet durft? De verklaring ligt gedeeltelijk ook in het andere (poltieke) klimaat van Duistland.

Na 1990 hebben verschillende historici in Duitsland voorgesteld om de nationale geschiedenis in 

een Europese context te plaatsen.308 Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland meenden sommige 

historici dat Duitsland eindelijk als normale democratie begrepen werd. Duitsland was in een 

‘postcatastrofaal’ tijdperk aangekomen. De Bondsrepubliek moest niet langer vanuit haar catastrofale 

oorpsrong beschouwd worden, maar vanuit haar latere bloei en Europese toekomst.309  

De regering Schröder-Fischer, een linkse(!) coalitie, streefde ernaar de Tweede Wereldoorlog als 

definitief verleden tijd te beschouwen. Men borduurde voort op de idee de nationale geschiedenis in een 

harmoniserend Europees kader te zetten. De Duitsers waren in 1945 namelijk ook bevrijd van de nazi’s 

door de geallieerden.310 Politiek kwam dit bijvoorbeeld tot uitdrukking bij de zestig jarige herdenking van 

D-day. Toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder werd bij deze herdenking opgenomen in de kring van 

overwinnaars op het nazisme.311 De uitzending van Duitse troepen, voor het eerst sinds het einde van de 

Tweede Wereldoorlog, naar Afghanistan en Kosovo wijzen op een meer zelfbewuste en autonome positie 

van het huidige Duitsland in de internationale politiek.312

Volgens Frei is er in Duitsland inderdaad een ander klimaat ontstaan na 1990. Op zich is dit 

logisch omdat de generatie van ooggetuigen van het Derde Rijk grotendeels verdwenen is.313 Desondanks 

constateert Frei dat ‘Hitler in de media meer aanwezig is dan ooit tevoren’314. De aandacht is er echter één
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 uit curiositeit. Er is een impliciete nieuwsgierigheid naar een ‘vreemde episode’ in de Duitse geschiedenis. 

Frei meent dat het einde van de schuld nabij is, nu er bijna geen ‘daders’ meer leven in Duitsland.315 De 

vraag van ‘de schuld’ is verdwenen ten gunste van ‘het begrijpen’ van de oogetuigengeneratie.316 Schröder

zelf heeft daar aan bijgedragen: ‘… [d]er wirkt auch mit an einer Umcodierung der Vergangenheit. In 

deren Mittelpunkt schieben sich nun: die Deutschen als Opfer.317’ Het boek van Friedrich past binnen het 

nieuwe klimaat, waarin ten eerste het nazi-verleden als curieusiteit wordt gezien en waarin ten tweede een 

nieuw Duits zelfbewustzijn centraal lijkt te staan.

In de volgende paragraaf bekijken we of Friedrich zijn ‘boodschap’ in de vorm van een politiek 

streven brengt: moeten zijn lezers expliciet van zijn standpunt overtuigd worden? Als dat zo is, zijn er dan 

witte plekken in zijn tekst aan te wijzen? En, als er daadwerkelijk witte plekken zijn, wat doen zijn 

opponenten daarmee? Benadrukken zij alleen de aanwezigheid van weglatingen?

§ 2.2: Overtuig je met beleid? Het Bombenkrieg-debat tussen wetenschap en ideologie

Friedrich vertelt beeldend, filmisch in een honderden pagina’s tellende litanie aan verschrikkingen. Ter 

illustratie een voorbeeld: ‘Man zählte kurz darauf318 achtunddreißig Tote, bevor man sich beglückwünschte 

zum Überleben, und dennoch war eine Welt vorüber, in der es undenkbar gewesen war, daß Piloten aus 

Amerika kamen, um in der Briloner Straße mittels Explosionsdruck eine Frau in den Baum vor ihrem 

Haus zu schleudern, von dem sie tot heruntergeholt wurde. Das Ende der Familie, die im verschütteten 

Haus in der Schützenstraße schreiend im Keller verbrannte, ohne daß ihr noch zu helfen war, wanderte 

von Mund zu Mund.319’ en ‘Das Auge ist im Bombenkrieg das meistgefährdete Organ. Phosphornebel, 

Ruß- und Gaspartikel, Rauch, Staub, vor allem aber Perforation des Augapfels durch kleinste Glassplitter 

lassen erblinden. … Das Geschicht geht auch verloren durch Mauer-, Kalk-, Mörtel- und Erdpartikel, die 

hoher Explosionsdruck in den Kopf preßt, die ‘Schmutztätowierung’. Rasche Schwellung und 

Verkrustung der Gesichtshaut rufen ein Lidödem320 hervor, das den Blick verschließt. Eine Therapie am 

Ort ist nicht möglich.’321

Wehler heeft de stijl en inhoud van Friedrich getypeerd als een: ‘ermüdenden Wiederholung der 

Unheilsbeschreibung.322’ Het boek van Friedrich kan ook moeilijk opgevat worden als een beleids- of 

politieke tekst, aangezien het niet overduidelijk wil overtuigen van een bepaald uit te voeren beleids- of 

politiek standpunt. De auteur van Der Brand heeft dat zelf ook gezegd in een interview: ‘Mijn boek is puur 

een beschrijving van wat er gebeurd is. Er staat niets in over oorlogsmisdaden323. Ik ben historicus, geen 
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rechter.324’ Friedrich valt niet een bepaalde groep aan die hij ervan zou verdenken op voorhand tegen zijn 

schrijven te zijn – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noltes artikel ‘Zwischen Geschichtslegende und 

Revisionismus’ uit de Historikerstreit. Door het gekozen onderwerp hoeft Friedrich ook niet extreem 

polemisch tegen eventuele tegenstanders te zijn, de feiten overtuigen immers: de uitwerking van 

bombardementen zijn eenmaal gruwelijk. 

Het gehele verhaal echter gaat niet alleen om de beschrijving van de bombardementen op 

Duitsland, zoals al even eerder werd geconstateerd, Friedrichs taalgebruik wijst daar bijvoorbeeld op. Het 

lijkt er mijns inziens op dat hij de Holocaust-terminologie moedwillig inzet om te shockeren of om een 

taboe te doorbreken. In het verlengde van dit laatste ligt de keuze om de bombardementen op Duitsland 

alleen vanuit Duits perspectief te beschrijven. In deze zin neigt het boek van Friedrich al meer richting een 

tekst die wil overtuigen. Hier is het waar we de grote witte plek van Der Brand vinden: een verhaal dat start 

in 1940, niet in 1933 en de context waarin de bombardementen van de geallieerden plaatsvonden wordt 

achterwege gelaten. Door voor deze vorm te kiezen kan Friedrich volhouden dat wat hij schrijft ‘een 

objectieve beschrijving van de werkelijkheid is zoals het een historicus betaamt.’325 Dat mag zo zijn, maar 

Friedrich ‘lijkt’ te vergeten dat er inwoners van het Derde Rijk waren, denk aan de nog aanwezige joden, 

krijgsgevangenen en de gedwongen te werk gestelden, voor wie de bombardementen hoop gaven op een 

spoedige beëindiging van de oorlog of voor wie de bombardementen beleefd werden als ‘gerechtigheid’, 

hoe hard dat achteraf ook klinkt.326

Na publicatie van Der Brand vroegen velen zich af of de uitwerking van Friedrichs boek niet 

gevaarlijk was, juist omdat hij de bombardementen niet in de historische context plaatst, zou het extreem-

rechts niet in de kaart spelen?327 Aan Friedrich werd herhaalde malen gevraagd of hij zich daarvan bewust 

was. Telkens antwoordde Friedrich in dezelfde trant: ‘Abermillionen von Deutschen steht das Bild des 

Bombenkriegs unauslösisch vor Auchen, dosch existieren wenige Bilder. Die vorhanden werden aus 

mancherlei Rücksichten im Rücksichten selten gezeigt ... In der Ikonographie wie in der Historiographie 

des Luftkriegs klaffen unerhörte Lücken.328’ Tegen een verslaggever van The Guardian: ‘The bombing left 

an entire generation traumatised. But it was never discussed.329’ Een andere constatering, zowel door 

Friedrich als door recensenten gemaakt, was dan ook dat (eindelijk) een taboe doorbroken werd. Ian 

Buruma in The Guardian: ‘All Friedrich had done is break a leftwing taboo. 330 ’ Luke Harding, 
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correspondent voor hetzelfde periodiek in Duitsland: ‘More than half a century on, the allied bombing of 

Germany’s cities during the second world war remains a controversial topic.331’ 

Had Friedrich niet gebruik gemaakt van ‘slordig’ taalgebruik en de gekozen opzet dan was er deze 

aandacht hoogst waarschijnlijk ook niet geweest. De Amerikanen spreken van de slachting bij My Lai, 

waarom, zo vraagt Friedrich zich in een interview af, zou hij dan niet mogen spreken van de slachting van 

Swinemünde? 332 Friedrich bedient zich zo legitiem van taalgebruik dat bij velen vraagtekens heeft 

opgeroepen. In eventuele discussies kon hij verdedigen dat hij een taboe had beslecht, waarom had men het 

anders telkens over zijn taalgebruik? Daarbovenop breekt hij een lans voor een ander taboe: het niet 

mogen spreken over Duits slachtofferschap. Op deze wijze lijkt er een ‘taboediscours’ te ontstaan in de 

‘openbaarheid’, waarin de critici van Friedrich mee gaan. Er kwamen wel kritische reacties, maar weinigen 

daarvan meenden dat het boek nooit geschreven had mogen worden. Zelfs Wehler gaf toe dat de 

bombardementen op Duitsland een onderbelicht thema was.333

Friedrichs leek het taboediscours te willen staven door blijvend te shockeren. In een lezing 

noemde hij Churchill ‘de grootste kindermoordenaar aller tijden334.’ In een andere lezing te Berlijn zorgde 

hij ervoor dat historicus Frederick Taylor - die in Dresden. Tuesday 13 February 1945 (2004) stelde dat het 

bombardement op Dresden niet zinloos was, vanwege wel degelijk aanwezige militaire doelen335 - nooit 

meer in één ruimte met Friedrich wilde zijn, omdat Friedrich zich ten opzichte van hem als inquisiteur 

gedroeg in plaats van collega die een andere visie was toegedaan.336 Een jaar na het verschijnen van Der 

Brand bracht Friedrich Brandstätten. Der Anblick des Bombenkriegs op de markt, een boek met foto’s over de 

uitwerking van de bombardementen en weer werd alleen de Duits-Duitse kant belicht. 337  Zelfs gaf 

Friedrich toe een ‘revisionist’ te zijn, in de zin dat hij alleen wil beschrijven wat er gebeurd was, zonder te 

bezien wat voor alternatieven de geallieerden hadden.338 Friedrich wil, zo lijkt het,  na het schrijven van 

zijn boek in de media op een ‘schreeuwigere’ manier aandacht blijven vragen voor zijn standpunt. Het is 

niet niks als een voormalig Trotskist toe wil geven een ‘revisionist’ te zijn. Het lijkt alsof Friedrich zich op 

wil werpen als strijder voor de erkenning van het Duitse slachtofferschap.

Maar bestond er een taboe? Was het zo dat er geen literatuur bestond over de bombardementen?. 

Nee, dat was niet zo, zoals we eerder zagen. Er waren eerder al veel studies verschenen over de 

bombardementen op Duitsland geschreven door Duitsers. Hooguit kunnen we stellen dat Friedrichs boek 

in een nieuwe stroming staat van (linkse) auteurs die het eigen slachtofferschap centraal willen stellen, 

zoals: Günter Grass’ Im Krebsgang (2002), W.G. Sebalds,  Luftkrieg und Literatur (1999). Het verschil met 

voorgaande periodes is misschien dat er nu in de openbaarheid over het slachtofferschap werd gesproken. 
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Een typisch voorbeeld dat daarop wijst, is de herpublicatie van Gert Ledigs Vergeltung in 1999. Het boek 

verhaalt over de verschrikkingen die een zeventig minuten durend bombardement teweegbracht en 

verscheen in 1956, toen bleef het werk echter vrijwel onbesproken.339 Desondanks blijft staan dat boeken 

als Vergeltung geschreven werden. Men kan beter stellen dat Friedrich een taboe-sfeer wil zien en eerder 

zelf een taboe heeft gecreëerd. Door in zijn boek alleen de gruwelijke uitwerking van de bombardementen 

te behandelen voor de Duitse bevolking wordt de vraag ‘Waarom deed men ons dit aan?’ niet gesteld, 

maar geconstateerd: ‘Wat vreselijk dat dit ons is aangedaan.’

In Duitsland bestond niet zozeer een taboe-klimaat, als wel een dubbele moraal. Het 

slachtofferschap was direct na de oorlog in volle glorie aanwezig, maar minder expliciet, omdat de daden 

van de nazi’s en de Holocaust als een allesoverheersende open wond fungeerde. In de Historikerstreit 

zagen we dat er een vehikel werd gecreëerd – de historisering van de Holocaust - om meer ruimte te 

bieden aan het Duitse zelfbewustzijn en de Duitse kant van de oorlog. Het is Friedrich, en met hem 

andere links-liberalen, er aan gelegen te expliciteren: het belichten van Duits slachtofferschap an sich moet 

kunnen.340 Friedrich ontkent niet dat de Holocaust verschrikkelijk was, maar hij meent dat dat Duitsers er 

niet van moet weerhouden na te mogen denken over het aangedane leed en de verwerking daarvan. 

Daarmee doorbreekt hij geen taboe, maar een dubbele moraal. Als men het leed wil verwerken dan moet 

haast de context los gelaten worden, omdat anders het eigen lijden alsnog zou worden overschaduwd. 

Daarom wil Friedrich niet vergelijken, niet ‘lijden’ tegen ‘lijden’ wegstrepen, maar één kant van het verhaal 

belichten en stellen dat ‘leed’ ‘leed’ is. Derhalve heeft Friedrich een uitgesproken thema als 

overtuigingsstrategie gekozen met een uitgesproken episch-literaire manier van schrijven: de geallieerde 

bombardementen op het Duitse volk, waarmee hij minder overtuigt door beleid341 dan door een tactiek 

van shockeren.

Met dat laatste lijkt Friedrich voor eenzelfde tactiek te kiezen als beeldend kunstenaar Anselm 

Kiefer. Kiefer bedient zich in zijn beeldende kunstwerken van een ‘duistere esthetiek’, met het nazi-

verleden als terugkerend thema, om een traumatisch verleden te kunnen verwerken.342 Mede daarom was 

het dat de jury van de Japan Art Association hem in 1999 de ‘Praemium Imperiale’-prijs toekende. De jury 

gaf als motivering: ‘ … His paintings and the sculptures of Georg Baselitz caused a storm at the Venice 

Biennale of 1980: viewers had to decide whether the inclusion of apparently Nazi imagery was ironic or 

intended to provoke new waves of fascist sentiment. Kiefer was working in the belief that art could offer 

salvation to a traumatised nation and to a confused, divided world.343’ 

Om het ‘trauma’ te genezen gebruikt Kiefer een ‘shockmethode’. Zo creëerde hij in 1975 een serie 

schilderijen en foto’s waarin hijzelf de Hitler-groet bracht op verschillende symbolische locaties in Europa. 
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De locaties waren plaatsen die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s waren bezet.344 In Duitsland 

werd veroordelend uitgehaald naar Kiefer. Kiefer verdedigde zich door te stellen dat hij zich niet 

identificeerde met Hilter, maar dat hij ‘een beetje moest symphatiseren om de krankzinnigheid van Hilter

te begrijpen.345’ Het is alsof Kiefer hiemee voorbij wil gaan aan de notie van Theodoor Adorno, filosoof 

en aanhanger van de kritische theorie, die stelde dat na Auschwitz geen gedicht geschreven meer kon 

worden.346 Kiefer wil dit idee doorbreken: hij maakt tenslotte kunst na Auschwitz. Kunst die dusdanig 

schockeert dat het Adorno’s voorgestelde taboe doorbreekt. Wat Adorno voorstelde was ‘een niet spreken 

over.’ Kiefer wil ook het duistere verleden bespreekbaar maken, zodat het verwerkt kan worden en doet 

dat door te shockeren. Zoals hij zelf zij: ‘Je kunt de dingen niet weergeven zoals ze zijn, daarom moet je ze 

ironiseren anders worden ze ondraaglijk.347’ Friedrich heeft ook een schokeffect willen gebruiken, door 

zijn gruwelijke beschrijvingen (‘duistere esthetiek’) van de bommen op Duitsland. Op deze wijze werd er 

ruimte geboden voor het Duitse slachtofferschap en een verdere (Duitse) verwerking van de oorlog.

Verraadt Der Brand  met dat het wil overtuigen van zijn boodschap een ideologische gelaagdheid? Dat is 

een lastig te beantwoorden vraag. Friedrich doet verslag van de bombardementen op een literaire manier.

Hij beschrijft. Toch hebben we gezien dat het de tekst zo gelezen kan worden dat hij niet alleen fungeert 

als beschrijving; Friedrich heeft een boodschap, hoewel deze boodschap niet verpakt lijkt in een politieke 

tekst. Hij meent niet dat lezers iets moeten vinden, hij neemt de lezer mee op reis door de steden en 

kelders van een Duitsland dat stelselmatig aan verwoesting onderhevig was, maar hiermee stelt hij geen uit 

te voeren standpunt voor. De literaire vorm van het boek echter doet vermoeden dat Friedrich meer wil 

dan alleen beschrijven.

Als we het boek van Friedrich langs ‘de lat’ van Eagleton’s ideologie begrip348 leggen, valt er dan 

een ideologische gelaagdheid te ontdekken? Friedrichs boek staat voor een gevoel dat Sebald in Luftkrieg 

und Literatur beschreef: een ontbreken in de Duitse na-oorlogse literatuur van de verwoestende effecten 

van de bombardementen vanwege een schaamtegevoel. 349  Vervolgens is de vraag of zijn boek een 

bepaalde groep of klasse representeert. Dat kunnen de talloze Duitsers zijn die slachtoffer of 

getraumatiseerd waren door de bombardementen. Het is deze groep waarvoor Friedrich een lans wil 

breken. Vandaar Friedrichs gekozen vorm, die een bewuste ‘esthethiek’ in zich heeft. Walser sprak in dit 

verband niet voor niets van ‘Bombenkrieg als Epos.350’ Het boek lijkt dezelfde functie te vervullen als 

Kiefers beeldende kunst. 
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Een stap verder is de vraag of Friedrichs boek gericht is op het vergroten en legitimeren van de 

belangen van de bepaalde groep ten opzichte van andere belangen. Ook hier kunnen we bevestigend op 

antwoorden, Friedrich zelf geeft namelijk aan een taboe – de groep met andere belangen - te willen 

doorbreken. In de media en in lezingen heeft hij zijn ideeën verder gelegitimeerd. De volgende vraag is of 

Friedrich de werkelijkheid vertekend heeft om zijn overtuiging (blijvend) te legitimeren. Dat lijkt ten dele 

wel het geval, vanwege de keuze een context los te laten, zodat alleen het leed van Duitse slachtoffers op 

de voorgrond is gekomen. Er was geen ruimte voor een ‘zij’ in zijn boek. Tot slot geeft Friedrich aan dat 

hij een stem geeft aan geluiden uit de maatschappij: ‘Duitsers die in hun zeventigste- of tachtigste 

levensjaar zijn aanbeland hebben het niet vergeten. Hun herinneringen zijn springlevend. Mensen staan op 

tijdens mijn lezingen en beschrijven wat er hun families overkwam. Ze hebben tranen in hun ogen en 

kunnen niet ademen.351’ Der Brand kan dus worden gekenmerkt als een ideologisch schrijven, zonder dat 

het zich daarmee duidelijk conformeert aan een ‘linkse’ of ‘rechtse’ politieke stroming. Ook de episch-

literaire vorm van Friedrichs boek wijst daar naar. Friedrich gebruikt een bewuste ‘donkere esthetiek’, een 

bewust schokeffect om ruimte voor het Duitse slachtofferschap te creëren.

Hoe ideologisch zijn de critici van Friedrich? Men gaat mee in de constatering van Friedrich dat 

het goed is als er over gesproken wordt over de bombardementen op Duitsland. Wel is men bang voor het 

ontstaan van een slachtoffercultus. Wat dat betreft wordt er wel een tegenwicht aan Friedrich geboden.

Men geeft de voorkeur aan een studie die zorgt dat de bombardementen in hun context geplaatst worden. 

Maar men is het grotendeels met hem eens dat een onderzoek naar de bombardementen lange tijd 

achterwege is gebleven, omdat het een ‘tabuisiertes Thema’ was. Met een echt alternatief komt men niet, 

omdat men niet bang is dat er echt een slachtoffercultuur zal ontstaan door het boek. Het boek werd niet 

gelezen als de ‘zoveelste poging met het verleden af te rekenen’.

Een tweede tussenstand

Het boek van Friedrich kan moeilijk worden opgevat als een tekst die wil overtuigen om te komen tot de 

uitvoering van een bepaald standpunt. Friedrich beschrijft, presenteert een visie op een literaire, 

indringende manier. Friedrich valt echter niet een autoriteit die de norm stelt aan en vergroot ook geen 

nadelen of voordelen ter ondersteuning van zijn eigen standpunt. Friedrich beschrijft, presenteert een 

visie. Dat neemt niet weg dat zijn boek in het geheel opgevat kan worden als overtuigingsstrategie. 

Daardoor zijn er duidelijke ‘witte plekken’ in zijn tekst aan te wijzen, waar zijn critici op gewezen hebben. 

Het verhaal beschrijft immers bijna alleen het aangedane leed aan de Duitse bevolking, een bredere 

context ontbreekt; er is geen plaats voor een ‘zij’ in het boek.

Onderdeel van Friedrichs overtuigingsstrategie zijn het gekozen thema, de insteek van zijn 

beschrijving, de gebruikmaking van Holocaust-terminologie en zijn literaire wijze van schrijven. Had 

Friedrich gekozen voor een andere aanpak dan had hij hoogst waarschijnlijk niets weten te forceren en 

was zijn boek tot de wetenschappelijke commune beperkt gebleven. Opvallend daarbij is dat Wehler nu 

                                                     
351 Harding, ‘Germany’s forgotten victims’, 1.
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minder moeite heeft met het verschijnen van Der Brand in de openbaarheid dan Noltes artikel. Een 

ideologische gelaagdheid valt wel te bespeuren als we Der Brand in zijn geheel op vatten als 

overtuigingsstrategie, aangezien Friedrich een – mijns inziens niet bestaand – taboe wil doorbreken voor 

de slachtoffers van de bombardementen.

De teksten van Friedrichs critici laten minder sporen van een ideologische vooringenomenheid 

achter, mede omdat men niet bang is voor het ontstaan van een slachtoffercultus en omdat men het niet 

verkeerd vond dat er gesproken werd over een thema waarover lange tijd een taboe lag.

Nabeschouwing

In het debat om de Bombenkrieg hebben we kunnen constateren dat er inderdaad sprake lijkt van het 

bewust creëren van een taboe. Er lag geen taboe op de geallieerde bombardementen, daar was immers in 

het verleden genoeg over geschreven door Duitsers. Eerder was er mijns inziens sprake van een dubbele 

moraal: men wilde wel schrijven over het slachtofferschap, maar de last van de Holocaust drukte zwaar 

waardoor het minder expliciet uitgedragen kon worden in de openbaarheid. Friedrich wilde er zorg voor 

dragen dat het slachtofferschap van Duitsers kon bestaan, ondanks de verschrikkingen die de Duitsers 

hadden aangericht en ondanks de Holocaust.

Is het debat om de Bombenkrieg oude wijn in nieuwe zakken? Wilde Friedrich niet wéér het 

slachtofferschap van de Duitse bevolking agenderen? Daar is iets voor te zeggen. De Historikerstreit ging 

om de historisering van de Holocaust en leverde daarmee veel heftigere reacties op dan het debat over de 

geallieerde bombardementen op Duitsland. De Holocaust ging tenslotte niet over de Duitsers zelf, maar 

over de wandaden die men de joden aangedaan had. Het was nu voor de voormalig tegenstanders van 

Nolte veel lastiger om een heftige positie in te nemen. De critici konden moeilijk de gruwelijkheid van de 

bombardementen en hun uitwerking ontkennen of ze bagatelliseren. De keuze voor de ‘donkere esthetiek’ 

van de bombardementen was een bewuste, en een slimme.

Aan de andere kant is het niet zo dat de Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg 

geredeneerd wordt in cirkels vanwege het centraal stellen van het slachtofferschap. In de Historikerstreit 

vlogen de verdachtmakingen over en weer en werd er gesproken van een ‘verharmlosenden 

Revisionismus’ of een klimaat van ‘negative Lebendigkeit’. Het werk van Friedrich heeft bevrijdend 

gewerkt, zo lijkt het. Dat zien we terug in de bijdragen die veel milder zijn dan die uit de Historikerstreit: 

men plaatst elkaar niet in een hokje en Friedrichs critici menen dat het goed is als er over de 

bombardementen en hun effecten nagedacht wordt. 

Het debat om de Bombenkrieg lijkt minder ideologisch geladen doordat een ‘Freund-Feind’-

denken tussen links en rechts grotendeels afwezig is. Wel maakt Friedrich gebruik van ‘bedenkelijke 

begrippen’ om zijn overtuiging kracht bij te zetten. Woorden als Krematorien, Massaker, Ausrottungsangriff, 

Kreuzzug bleven niet onopgemerkt, sterker nog: alle recensenten viel het op. Daarom is mijns inziens dit 

taalgebruik opzet geweest van Friedrich. Ten eerste zou zijn boek zo niet onopgemerkt blijven en ten 

tweede plaatste hij het Duitse slachtofferschap op de voorgrond. De critici lijken door Der Brand’s literaire 
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vorm in verlegenheid te zijn gebracht. Men spreekt wel van een undisziplinierte Sprache, die überspitzt zou 

zijn, maar men plaatst daar geen alternatieve begrippen of polariteiten tegenover.

De minder ideologische beladenheid, in tegenstelling tot de Historikerstreit, komt naar voren door 

het feit dat het Bombenkrieg-debat wel om de verwerking van de oorlog ging. Deels kan dit verklaard 

worden doordat de neue Welle (Wehler) nu uit de linkse hoek kwam, Grass was een bekende SPD’er en 

Friedrich was een Trotskist geweest, heeft er misschien ook aan bijgedragen dat bij een Wehler of een

Mommsen een knop is omgegaan. Daarom kan het debat beter als een cultureel debat aangeduid worden: er 

wordt gezorgd naar een veilige haven voor het slachtofferschap van de Duitse bevolking en met het 

accepteren van dat gegeven valt er een verkramptheid weg en lijkt Duitsland een land dat het verleden een 

‘normalere’ plaats weet te geven. Zoals Ian Buruma het mooi verwoordt: ‘That it took German leftists 

such as Friedrich so long to do this reflects well on them, perhaps. The German radical left has had 

problems of its own, to be sure: a propensity towards hysteria, about the US, or Israel, or a fascist revival 

in Germany. One might well ask why old 68ers are so keen to switch the subject now, and a little 

scepticism is always in order. But the fact that Friedrich doesn't feel the need to rehearse Nazi criminality 

is because he takes that as a given. Whether the same is true of most readers of Bild is, of course, another 

question.352’

                                                     
352 Buruma, ‘Germany’s unmourned victims’, 1.
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Hoofdstuk 3: De Historikerstreit, het debat om 
de Bombenkrieg en de historicus als 
heelmeester

Inleiding

Duitsland kent een traditie van stevige discussies. Van 1891-1899 werd in Duitsland de Methodenstreit 

gevoerd. Dit debat ging om de methodologie van de Duitse geschiedwetenschap. Karl Lamprecht meende 

dat historici wetmatigheden op moest sporen. Met zijn visie ging hij tegen de traditie in van de Duitse 

geschiedwetenschap die zich vooral richtte op politieke geschiedenis.353 Het ging hier om een zuiver 

academische kwestie, maar toch werd Lamprecht door collega’s uitgemaakt voor ‘Staatsfeind’ omdat hij 

door zijn visie een ‘socialist’ zou zijn354  

De nadruk op binding aan de staat is sterk geweest in Duitsland. Deels valt dit misschien te 

verklaren door het feit dat de jonge natie uit 1871 een lange voorgeschiedenis heeft gehad. Het duurde 

lang voordat het Duits-talige gebied aaneengesloten werd.355 Natuurlijke grenzen had Duitsland niet en het 

heeft een lange tijd geduurd om alle vazalvorstendommetjes uit het Habsburgse Rijk aaneen te smeden. 

Verschillende vorsten waren er derhalve op gebrand een sterke, centralistische staat te creëren.356 Dat had 

zijn latere weerslag op de Duitse cultuur. Niet voor niets legden de Duitsers de nadruk op Bildung in plaats 

van de Verlichtingsidealen en wapende men zich met de eigenheid van het Duitse in de Romantiek tegen 

de internationaliserende tendens van de Verlichting. In de geschiedwetenschap had het zijn weerslag op de 

stroming van het historisme een stroming die tot na de Tweede Oorlog dominant zou blijven in 

Duitsland.357

Fritz Fischer zou in 1961 voor een blijvende doorbraak zorgen in de Duitse geschiedwetenschap. 

In Griff nach der Weltmacht beweerde Fischer dat de agressieve Duitse oorlogsdoelen ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog niet aan het begin van de oorlog geformuleerd waren, maar al eerder brede steun hadden 

genoten onder de heersende elites in Duitsland. Zo zou Hitlers expansionistische politiek zich kunnen 

stoelen op een lange traditie van oorlogzuchtigheid onder Duitsers358. De idee van Fischer viel in de BRD 

niet in de smaak, omdat het juist de Duitse geschiedenis van ver voor Hitler kenmerkte als een periode die 

de weg vrij maakte voor een persoon als Hitler359. Zo was Hitler niet langer een ‘historische aberratie’, 

maar lag de schuld voor de oorlog onder een veel groter deel van de bevolking en de geschiedenis van 

Duitsland. In het begin van de jaren ’60 wilde men nog niet ‘aan’ dit idee.

                                                     
353 Bentley, Modern historiography, 32.
354 Dassen en Nijhuis, ‘Inleiding. Geschiedenis, identiteit en taboe’, 10.
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358 Dassen en Nijhuis, ‘Inleiding. Geschiedenis, identiteit en taboe’, 12-13.
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Hoe het ook zij na Fischer moest de traditionele geschiedwetenschap in Duitsland een ‘kritische’ 

stroming naast zich dulden, die in navolging van Lamprecht veel meer geïnteresseerd was in structuren en 

wetmatigheden dan het bedrijven van politieke geschiedenis. De ideeën van Fischer vonden goede grond 

bij Wehler die de Fischer-these verder uitwerkte tot Sonderweg in Das deutsche Kaiserreich (1973). De 

geschiedopleiding te Bielefeld, waar Wehler doceerde, zou een vaste institutionele basis worden om door

comparatieve structuuranalyses van economische- en poltieke ontwikkelingen de geschiedenis van 

Duitsland te verklaren.

Na de Tweede Wereldoorlog zou er genoeg te bediscussiëren zijn voor de twee stromingen in 

Duitsland. Het recente verleden maakte van Duitsland een debatplaats bij uitstek. Niet alleen de 

Historikerstreit en het debat over de geallieerden werd er gevoerd, maar vele anderen passeerden de revu, 

verschillend in heftigheid. Eén overeenkomst lijken de debatten gemeen te hebben: ze raken allen op een 

of andere manier het nazi-verleden.

In dit hoofdstuk zullen we de in hoofdstuk een en twee geanalyseerde debatten met elkaar 

vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen en hoe zijn die te verklaren? Wat kunnen 

we zeggen over de historici die zich gemengd hebben in de debatten: hebben zij zich opgeworpen als 

medici of vooral als geschiedwetenschappers en wat zijn de gevolgen daarvan voor de geschiedwetenschap 

als zodanig? 

§ 3.1: De Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg: meer van hetzelfde?

Na de verschijning van de reactie van Habermas op het Nolte’s ‘Zwischen Geschichtslegende und 

Revisionimus’ zien we dat de voor- en tegenstanders van een genormaliseerde versie van het verleden 

elkaar steeds heftiger aanvallen. Men zoekt polariteiten en plakt elkaar stempels op. De tegenstanders van 

Nolte menen dat een historisering van de Holocaust schadelijk zou zijn, terwijl Nolte en consorten op hun 

beurt hun tegenstanders ervan beschuldigen een mythe te willen creëren. Door het naar voren halen van 

opvallende begrippen, woorden en polariteiten waren er aanwijzingen dat de Streit niet alleen ging over 

het wel of niet historiseren of het in een vergelijkend perspectief plaatsen van de Holocaust. Er tekende 

zich een politiek verschil tussen ‘links’ en ‘rechts’ af, waarbij het oorspronkelijke onderwerp van discussie 

steeds verder naar de achtergrond verdween. 

In het debat om de Bombenkrieg was er veel minder duidelijk onderscheid tussen ‘links-liberaal’ 

en ‘conservatief’ te maken. Er waren weinig polariteiten te vinden en de reacties waren veel milder dan de 

reacties op de artikelen van Nolte. Er werd zeker kritiek geleverd, maar bestempelingen als ‘neo-

conservatief’, of beschuldigingen dat Friedrich ‘de oude droom van het historisme’ in leven liet of 

geworteld was in een Mandarine-traditie bleven achterwege. Ook een, bijna hysterische, constatering dat 

men niet af moest rekenen met het verleden, omdat Duitsland door de loutering van Auschwitz 

‘fatsoenlijk’ was geworden, is niet terug te vinden.
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Heftigere reacties op Der Brand zouden we aan de andere kant van de Noordzee kunnen vinden.360

Churchill was net verkozen tot grootste Brit aller tijden en kritiek op hem werd niet geduld. De Daily 

Telegraph kopte: ‘Germans call Churchill a war criminal.361’ Correlli Barnett schreef een artikel onder de 

naam: ‘Bombing of Germany not a war crime’, waarin hij betoogde dat de auteur van Der Brand zich 

schuldig maakte aan historische travestie: de vergelijking tussen Hitler en Churchill ging wat Correlli 

betreft niet op.362 Zelfs noemde hij Friedrich een ‘revisionist’.363, die extreem-rechts in de kaart speelde.364

Friedrich had Churchill echter nergens letterlijk een oorlogsmisdadiger genoemd. Daarbovenop stelt de 

titel van Barnetts artikel dat alle Duitsers (‘Germans’) Churchill een oorlogsmisdadiger hadden genoemd. 

Dat is tendentieus en gechargeerd, aangezien Der Brand slechts één auteur kende.

De Britse historicus Richard Overy meende dat de bombardementen weliswaar barbaars, maar 

zinvol waren.365 Het lijkt of men zich in Engeland als door een wesp gestoken voelde. Men had weinig 

behoefte om de bombardementen van de ‘goede kant’ van de oorlog te zien als een kwaad, of om de held 

Churchill anders te zien. Als er een meer internationaal debat plaatsgevonden had tussen Duitse- en 

Engelse historici dan was het debat om de geallieerde bombardementen misschien de geschiedenis 

ingegaan als Bombenkriegstreit. Klaarblijkelijk leggen ‘nationale trots’ en ‘collectieve trauma’s een schaduw 

op de wetenschappelijkheid van het vak geschiedenis. 

De bijdragen uit de Historikerstreit, zowel bij voor- als tegenstanders van het inmiddels bekende 

standpunt, konden opgevat worden als teksten die een politieke onderliggendheid bezaten, omdat ze sterk 

gericht waren op overtuigen. Nolte wilde dat het verleden gehistoriseerd zou worden, om te komen tot 

een Duits zelfbewustzijn. Tegenstanders waren daarop tegen en meenden dat de ‘Identitätssucht’ schade 

op zou leveren voor wat men als land bereikt had door het ‘Duitse’ los te laten ten faveure van een 

binding aan het Westen. Nolte en consorten meenden echter dat een niet terug te draaien mythe zou 

ontstaan, als men niet ‘normaal’ naar het verleden zou kijken.

In de inleiding van Gegijzeld door het verleden stelden de auteurs dat debatten in Duitsland weliswaar 

een heftige toon bezitten, maar vaak onpolitiek zijn. De analyse en felheid van de Historikerstreit liet echter 

zien dat we hier wel met een politiek- en ideologisch geladen debat van doen hadden. Zeker, het debat 

leek minder te draaien om het eigenlijke thema, maar des te meer werd het debat een Streit tussen 

conservatief en links-liberaal in Duitsland, met een politiek onderwerp als inzet. Een verklaring daarover 

kan mede gelegen hebben aan het feit dat er in 1987 verkiezingen plaats zouden vinden. Habermas’ eerste 

reactie aan het adres van Nolte was immers tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de SPD. Ook kunnen 

we de Historikerstreit niet los zien van de Tendenzwende, de langzame terugkeer van het conservatieve 

gedachtegoed in de BRD in de latere jaren ’70 van de vorige eeuw. 
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Het boek van Friedrich en de reacties in Duitsland waren moeilijker te bestempelen als een 

politieke tekst. Friedrich beschrijft vooral en lijkt de lezer geen standpunt of visie op te willen dringen. 

Vatten we de tekst in zijn geheel echter op als een overtuigingsstrategie dan zijn er zeker wel ideologische 

sporen in zijn tekst aan te wijzen. Het thema dat Friedrich kiest, de insteek van het schrijven en zijn 

gebezigd taalgebruik, kunnen staan voor zijn overtuigingsstrategie. De geallieerden bombardementen zijn 

bij uitstek het thema om het Duitse slachtofferschap te benadrukken, niemand kon immers ontkennen dat 

de Duitse bevolking vreselijk had geleden onder de bombardementen – zelfs al zou men het ‘waarom’ van 

de bombardementen erbij betrekken. Dat Friedrich dat laatste niet doet, zegt twee dingen. Ten eerste laat 

het zijn ‘witte plekken’ naar voren komen: het verhaal van de inwoners in Duitsland voor wie de 

bombardementen voelde als een vorm van gerechtigheid of  hoop op een spoedige bevrijding. Ten tweede 

maakt duidelijk dat Friedrich kiest voor deze ‘insteek’: had hij de context erbij genomen dan was zijn tekst 

immers minder overtuigend geworden, als je tenminste ervoor kiest het Duitse slachtofferschap te 

benadrukken. 

Critici hebben wel op het gevaar gewezen van Der Brand en gemeend dat het beter was geweest als 

Friedrich het boek in een bredere context had geplaatst en wijzen het taalgebruik af, maar wijzen het 

onderzoek an sich niet af, omdat er volgens hen ook een thema is behandeld waar lange tijd een taboe op 

lag. Mijns inzien neemt men daarmee niet een ander standpunt in dat gericht is op het overtuigen van dat 

andere standpunt. De kritiek blijft ook kritiek op het onderwerp: men is niet bang zoals in de 

Historikerstreit dat er een ‘neues Unheil’, een hegemonie van het andere standpunt ontstaat. De mildere 

reacties kunnen ten dele verklaard worden dat er inderdaad een ‘Art von psychischem Gezeitenwechsel’ 

was ontstaan, zoals Wehler vaststelde. Als men het boek ‘revisionistisch’ had opgevat, wat wel in Engeland 

gebeurde, maar niet in Duitsland, dan kwam het revisionisme nu uit onverwachte hoek: Grass en Friedrich 

behoorden beiden tot de ‘linkse kerk’.

De ideologische sporen in de Historikerstreit waren beter waar te nemen. Zowel ter linker- als ter 

rechter zijde van het te verdedigen standpunt voelde men dat er een hegemonie bestond of zou ontstaan. 

De historisering die Nolte pleegde, was op een aantal manieren op te vatten als ideologisch in plaats van 

geschiedwetenschappelijk. Hij constateerde het bestaan van een mythe, die verworden kon tot een 

staatsideologie. Hij wilde zijn lezers laten zien dat de links-liberale visie zichzelf presenteert als een 

natuurlijk gegeven. Deze ‘links-liberale’ visie was volgens Nolte hegemonistisch geworden, doordat het 

leek alsof het voortkwam uit de maatschappij zelf, althans zo presenteerden Noltes tegenstanders zichzelf. 

Tegenover deze hegemonie stelde Nolte zijn ‘tegen-ideologie’ en probeerde te overtuigen middels 

behoorlijk extreme voorbeelden.

De tegenstanders van Nolte presenteerden zich als verdediger van het bestaande. Daarmee zagen 

ze zich inherent als de dominante ideologie. In de BRD moest men niet op zoek gaan naar ‘een verloren 

identiteit’, maar trots zijn op wat men na de oorlog had weten te bereiken. In feite stellen de tegenstanders 

hiermee dat hun ideeën niet alleen van hen zijn, maar dat ze uit de maatschappij komen; dat had de 

bevolking in de praktijk namelijk aangetoond. Blijft opvallend dat men problemen had met het feit dat de 
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ideeën van Nolte in de ‘Öffentlichkeit’ waren gekomen, het ware beter geweest dat dat niet gebeurd zou 

zijn.

De Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg kunnen niet weggeschreven worden als 

meer van hetzelfde, als louter de agendering van slachtofferschap. In beide debatten viel een ideologische 

gelaagdheid waar te nemen, maar bij de Historikerstreit is deze latenter aanwezig en meer politiek geladen. 

In het debat om de Bombenkrieg ljkt mij de ideologische gelaagdheid meer cultureel dan politiek. 

Friedrich wilde het Duitse slachtofferschap veilig stellen, ondanks het vreselijke leed wat Duitsers hebben 

aangericht, maar daarmee maakt hij geen politiek punt.

Opvallender is dat in beide debatten men meent dat er een ‘taboe’ bestaat. Nolte spreekt in dezen 

van een ‘negative Lebendigkeit’ die zorgt voor het ontstaan van een ‘Staatslegende’ of ‘Geschichtsmythos’. 

Friedrich meent met zijn boek een taboe te hebben doorbroken. In deze scriptie hebben we echter ook 

aangegeven dat maar zeer de vraag is of er überhaupt een taboe bestond om te publiceren over het Duits 

slachtofferschap, in dit verband is het beter te spreken van een ‘dubbele moraal’: er werd wel degelijk na 

de oorlog geschreven over de Duitse kant van de oorlog, maar daarnaast bestond het trauma ‘Holocaust’ 

nog steeds; expliciet het uitlichten van alleen het Duitse slachtofferschap kon niet, zeker niet na de 

generatie van ’68. Ging dat niet wringen en hebben historici getracht in de debatten niet geprobeerd 

trauma’s te genezen? In de volgende paragraaf zullen we dieper op deze vraag ingaan.

§ 3.2: Harde heelmeesters maken stinkende wonden: historici als psychologen in de 

Historikerstreit en het debat om de Bombenkrieg

Traumaverwerking, de genezing van slachtoffer- en daderschap zijn bij uitstek de terreinen van de 

psychologie. De psychologie probeert trauma’s te herkennen en mensen geestelijk te verlossen van hun 

problemen. Historica Jolande Withuis, werkzaam bij het NIOD, meent dat de huidige cultuur zo gericht is 

op het genezen van slachtoffers, dat we moeten uitkijken niet door te slaan: ‘De pseudoslachtoffers 

overstemmen nu de echte. Dat roept cynisme op. Als we niet oppassen vinden we binnenkort weer dat 

slachtoffers niet zo moeten zeuren.’366

Het Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) bijvoorbeeld is een gewilde diagnose, omdat het 

de verklaring van de ‘ziekte’ buiten de schuld om van de patiënt legt. De schuld ligt namelijk bij de ramp 

of een oorlog. Het gevaar hiervan ligt in de veelvuldige toepassing van PTSS dat het vaak leidt tot 

oorlogsslachtofferschap een levenslange identiteit wordt, Withuis: ‘Toen ik in mijn boek Erkenning. Van 

oorlcgstrauma tot Klaagcultuur de opkomst van al die categorieën die sinds de jaren tachtig zichzelf gingen 

afficheren als oorlogsslachtoffers, plaatste in de context van de klaagcultuur, leidde dat tot woede bij 

kinderen van NSB’ers (mensen nu van middelbare leeftijd). Zoals een hunner het formuleerde: wij hebben 

helemaal nog nooit mógen klagen. Dat verwijt illustreert, dat hier geen medisch maar een sociaal probleem 

speelt. Daaraan een psychiatrische lading geven, maakt kritische vragen onmogelijk. Slachtoffers immers 

                                                     
366 J. Withuis, ‘De onstuitbare opmars van het psychotrauma’, De Volkskrant, het betoog, (13 mei 2006).
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zijn onaantastbaar.’367 Withuis ziet zo dus inherent een taak van onder andere historici om zich bezig te 

houden met thema’s als schuld, slachtoffer- en daderschap bij grote trauma’s. Historisch onderzoek 

hiernaar kan ‘helend’ werken, door het stellen – en beantwoorden – van kritische vragen, bij een ‘gezond’ 

proces van verwerken. De historicus als geneesheer dus.

Psycholoog Anton Hafkenscheid meent met Withuis dat het gevaarlijk is om toe te geven aan een 

slachtoffercultuur. Op zich is dit logisch omdat men als behandelaar geneigd is de daderproblematiek te 

verdoezelen, om zo de patiënt als slachtoffer te kunnen blijven zien.368 Om mensen goed te kunnen 

behandelen moet men alle gevoelservaringen onder ogen zien, dus ook: schuld, schaamte en wroeging. 

Daderschap is immers universeel: iedereen kent gevoelens van schuld, schaamte en wroeging.369

Justine van Lacwick, ook psycholoog, meent ook dat wanneer dader en slachtoffer los van elkaar 

worden behandeld er al gauw vervorming optreedt. Slachtoffer- en daderschap zouden niet als dichotomie 

moeten optreden.370 Ze heeft ooit een getrouwd stel behandelt, dat veel van elkaar hield, maar waarbij de 

man soms gewelddadig uit de hoek kon komen. Dit laatste gebeurde vooral als de vrouw zich zorgen 

maakte om de financiën en dan overspannen op van alles en nog wat reageerde. Toen de vrouw opkwam 

voor haar zoon op school, werd ze zelf dader. Volgens Van Lawick was dit cruciaal: ‘Doordat ze zich kon 

verplaatsen in haar man en zelfs in zijn gewelddadige optreden, werd de dichotomie van dader en 

slachtoffer doorbroken. Dit maakte het voor hem makkelijker om te benadrukken dat het toch niet goed 

te praten valt. Juist hierdoor konden zij gaan samenwerken in het doorbreken van de destructieve spiraal 

waarin zij regelmatig gevangen zaten.’371

Een eenzijdige benadrukking van het slachtofferschap zou niet leiden tot een juiste verwerking, 

maar vertekening van de werkelijkheid. Hafkenscheid geeft daar een mooi voorbeeld van. Een man die als 

gevangene in een ‘Jappenkamp’ heeft gezeten, moest aan iedereen laten horen hoezeer hij slachtoffer was 

en niet in de minste mate zijn gezinsleden. Kreeg hij van hen kritiek dan mobiliseerde hij direct zijn 

kampervaringen. Alles draaide om hem. Op deze manier werd het slachtoffer ook dader, door kritiek 

terzijde te schuiven en zijn gezin niet serieus te nemen. Hafkenscheid durfde de man niet toe te 

vertrouwen dat hij in feite ook dader geworden was, waardoor de gezinssituatie overspannen bleef.372

Het nazi-verleden en de Holocaust hebben een trauma op het Duitse volk gelegd. Tenminste, het 

oorlogsverleden van Duitsland heeft ervoor gezorgd dat het verleden ‘slecht verteerd werd’. Omdat er 

geen psycholoog is die een heel volk kan genezen, kunnen historici die taak overnemen. Volgens Withuis 

zou dit zelfs wenselijk zijn. Men kan stellen dat historici in Duitsland zichzelf hebben opgeworpen als 

psychologen. Nolte meende dat het goed zou zijn om een ‘negatief klimaat’ omtrent het verleden te 

doorbreken, zodat Duitsers hun eigen identiteit zouden hervinden. Habermas en Wehler meenden dat het 

het beste voor de Duitse bevolking was zich te binden aan het Verfassungspatriotismus en Friedrich doorbrak 
                                                     
367 Withuis, ‘De onstuitbare opmars van het psychotrauma’.
368 A. Hafkenscheid, ‘Antitherapeutische effecten van het weggepoetste daderschap bij slachtoffers’, Cogiscope (1) 
2005 34.
369 Hafkenscheid, ‘Antitherapeutische effecten’, 39.
370 J. van Lawick, ‘De dynamiek van daders en slachtoffers’, Cogiscope 1 (2005) 20.
371 Van Lawick, ‘De dynamiek van daders en slachtoffers’, 24.
372 Hafkenscheid, ‘Antitherapeutische effecten’, 32.
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zijns inziens ‘een taboe’ om een lans te breken voor de slachtoffers van de geallieerde bombardementen. 

Maar zijn de historici in de onderzochte debatten goede psychologen geweest?

In Duitsland bestond er mijns inziens een ‘dubbele moraal’ over het verleden en in feite is deze 

ook terug te vinden in de geanalyseerde debatten. De Historikerstreit is een debat dat ‘zwart-wit’ was. Het 

was óf historiseren óf niet. Tegenstanders van Nolte wilden zijn argumentatie niet in een bredere context 

plaatsen en kijken wat de voordelen waren van een ‘emancipatie van de Holocaust’. Op hun beurt bleven 

Nolte en consorten bij hun standpunt. Met andere woorden er wordt niet gewerkt aan ‘het genezen van 

slachtoffers’, omdat slachtofferschap- en daderschap als dichotomie optreden. Een normale verwerking 

was op deze wijze niet mogelijk. Er werd of teveel nadruk gelegd op het slachtofferschap of het 

daderschap. Daarbovenop verwerd het debat tot een strijd tussen links en rechts in Duitsland, wat 

eigenlijk een schande is als men voor ogen houdt wat de inzet van de discussie was. 

Men zou kunnen stellen dat Wehler en Habermas met hun verdediging van het 

Verfassungspatriotismus een cultuur van dubbele moraal in stand hebben gehouden. Hierdoor kon een 

gebalanceerde verwerking van het verleden niet plaatsvinden, omdat zij de geschiedenis vooral willen 

beschrijven vanuit de dadercultuur; denk in dezen bijvoorbeeld aan de uitspraak van Habermas dat 

Duitsland pas geleerd had wat democratie was, nadat het opgelegd was door de geallieerden en na de 

gruwelijkheden van Auschwitz. Om een trauma goed te behandelen, zoals we even hierboven zagen, moet 

men alle gevoelservaringen onder ogen zien. Bij daderschap is dat schuld, schaamte en wroeging onder 

ogen zien. Als echter alleen maar naar de schuld van het daderschap wordt gekeken, blijft er geen ruimte 

over om de schuld en de wroeging te genezen. Het gevaar bestaat dan dat men de schuld buiten zichzelf 

blijft zoeken, net als oorlogslachtoffers de schuld geven aan ‘de oorlog’. Door de schuld af te wentelen op 

‘de oorlog’, ‘de nazi’s wandaden’, of zich te binden aan het Verfassungspatriotismus. Het lijkt op het 

voorbeeld van Hafkenscheid over het slachtofferschap van een Jappenkamp, alleen dan omgekeerd: men 

is zo zeer dader geworden, dat erover spreken beter niet kan, waardoor men zelf slachtoffer wordt van het 

eigen daderschap. Dit lijkt mij geen helende werking hebben.

Met het Verfassungspatriotismus laatste willen Habermas en Wehler in feite geen echte confrontatie 

met het verleden. Ze stellen alleen voor om op dezelfde voet verder te gaan en niet achterom te kijken. Ja, 

wel naar wat men bereikt had door binding aan het Westen, maar niet naar het slachtofferschap van 

Duitsers. Hierdoor werd het Duitse slachtofferschap het ondergeschoven kindje. Op deze wijze zal het 

verleden niet tot rust komen, omdat tegenstanders op eenzelfde wijze het slachtofferschap zullen 

agenderen.

 Aan de andere kant heeft ook Nolte zich niet opgeworpen als goede geneesheer. Hij wilde meer 

aandacht voor een Duits zelfbewustzijn en een genormaliseerde visie op het verleden, dus ook ruimte 

creëren voor het slachtofferschap, maar koos een verkeerde manier. Door in zekere zin de joden mede 

verantwoordelijk te houden voor de Holocaust 373  verdoezelde hij het daderschap, waardoor het 

                                                     
373 Hij beweerde immers dat de joden als krijgsgevangen mochten worden behandeld – dus ook gedeporteerd 
worden - na de uitspraak van Weizmann in 1939 op het joods wereldcongres - die meende dat de joden, als het 
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slachtofferschap centraal zou kunnen komen te staan. Op deze wijze kon er ook een dichotomie tussen 

‘dader’- en slachtofferschap optreden. Een slachtoffercultuur dient echter voorkomen te worden 

aangezien ‘slachtoffers onaantastbaar zijn’. Ruimte – ‘lucht’, zoals Wehler het noemde - voor de 

slachtoffers van de nazi’s zou er dan niet meer zijn, omdat de ‘schuld’ en de ‘schaamte’ van de eigen daden 

zou verdwijnen. Niet de zachte woorden, maar de harde woorden in de Historikerstreit, die een 

dichotomie tussen dader- en slachtofferschap veroorzaakte, hebben de wond van het verleden niet weten 

te genezen.

Maar is het verleden in Duitsland niet alsnog te rust gekomen? We hebben toch herhaalde malen 

opgemerkt dat de reacties op Der Brand veel minder heftig waren dan de bijdragen uit de Historikerstreit? 

Mijns inziens zit hem dat vooral in het thema dat Friedrich aansnijdt. Immers, zo viel eerder te lezen, wil 

Friedrich vooral het Duitse slachtofferschap centraal stellen en daarvoor kiest hij de bombardementen op 

Duitsland als thema. Een thema waar men logischerwijze minder makkelijk het slachtofferschap kan 

bagatelliseren. Met het centraal stellen van het slachtofferschap verdoezelt hij, net als Nolte, het 

daderschap met alle gevolgen van dien. Maar anders gesteld kunnen we stellen dat Friedrich’s werk laat 

zien dat er klaarblijkelijk nog steeds een dichotomie tussen daders en slachtoffers bestaat in Duitsland. 

Waarom stellen zovelen anders dat Friedrich een taboe doorbreekt? Het lijkt mij alleszins de vraag of het 

verleden in Duitsland genormaliseerd is. Het Sloterdijk-debat, drie jaar eerder, toont dit aan.

In 1999 hield filosoof Peter Sloterdijk een rede genaamd Regeln für den Menschenpark, waarin hij 

ondere andere enkele opmerkingen maakte over gentechnologie, die overigens een bescheiden plaats 

innamen in zijn lezing.374 In deze passage zagen sommige journalisten een wederkeer naar de nazistische 

visie op de eugenetica. Sloterdijk zou hebben gepleit voor de teling van de Übermensch.375 In feite had 

Sloterdijk beweert dat de taak van de opperhumanist (Über-Humanist!) geen andere zou zijn dan het 

plannen van eigenschappen bij een elite die speciaal omwille van het geheel moet worden geteeld.376 Een 

wat vage constatering die in het kort stelt dat een elite zou moeten nadenken over regels mocht men in de 

toekomst over gaan tot verregaande ontwikkelingen in de gentechnologie.

Sloterdijk zou hard aangevallen worden in de pers. Zijn visie werd een ‘fascistisch horrorvisioen 

genoemd’, hijzelf een ‘Züchter des Übermenschen’, ‘anti-democratisch’ en ‘totalitair-fascistoïde’ 377 . 

Sloterdijk wist het de kritiek op zijn persoon echter handig te pareren. Sloterijk beschuldigde collega-

filosoof Thomas Assheuer van demonisering en in opdracht van Habermas gehandeld te hebben, wat 

inderdaad bleek te kloppen.378 Vervolgens sloeg Sloterdijk in een open brief hard terug. In een brief van 2 

september 1999 verklaarde hij Habermas’ ‘kritische theorie’ voor dood379 en daarmee het ‘tijdperk van de 

                                                                                                                                                                     
oorlog zou worden, zich het beste achter de Britten konden scharen. Daarbij stelde hij de Holocaust voor als een 
verdedigingsreflex van de nazi’s.
374 P. Dassen, ‘Het hoeden van de moraal in de Bondsrepubliek’, in: Dassen en Nijhuis, Gegijzeld door het verleden, 222.
375 T. Assheuer, ‘Het Zarathoestra-project. Filosoof Peter Sloterdijk verlangt een gentechnische revisie van de 
mensheid’, in: W. Boevink (ed.), Peter Sloterdijk. Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat (Amsterdam 2005) 60.
376 P. Sloterdijk, ‘Regels voor het mensenpark’, in: Boevink, Peter Sloterdijk. Regels voor het mensenpark, 45.
377 Dassen, ‘Het hoeden van de moraal in de Bondsrepubliek’, 225.
378 Ibidem, 229.
379 Sloterdijk, ‘Regels voor het mensenpark’, 75.
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hypermorele zonen van het nationaal-socalisme380.’ Er was een jongere generatie opgekomen die niet door 

louter trauma’s terug hoefde te kijken. 

Sloterdijks constatering dat het linkse moralisme van ‘de zonen van het nationaal-socialisme’, de 

generatie die de oorlog bewust had meegemaakt, voorbij was, doet geen recht aan de werkelijkheid: 

Habermas staat nog altijd in de top 10 van Cicero’s 500 meest invloedrijke Duitsers.381 Sloterdijk staat tien 

plaatsen lager op nummer twintig..382 Wat het debat mijns inziens wel duidelijk maakt is dat Duitsland niet 

over het dichotomie denken heen is. Weer stond links op om de moraal van de Bondsrepubliek te hoeden 

tegen ‘verdachte ideeën’ en weer verdedigt degene met de ‘verdachte ideeën’ zich op radicale wijze, zonder 

dat er werkelijk een discussie – het uitwisselen van standpunten – plaatsvond: ‘Nu de storm is gaan liggen 

en de balans van het debat kan opmaken, kan men niet anders dan teleurgesteld zijn. … Het probleem was 

veeleer dat door Sloterdijk en zijn critici nauwelijks inhoudelijk op die thema’s werd ingegaan.383’ Het leek 

op een herbeleving van de Historikerstreit en dat drie jaar voor het Bombenkrieg-debat.

Dat al te heftige reacties bij Friedrichs boek zijn uitgebleven, komt mijns inziens door het gekozen 

thema. Het is historici niet gegeven om in de toekomst te kijken, maar stel dat iemand een boek zou 

schrijven dat in het verlengde ligt van voorstellen die Nolte en Sloterdijk hebben gedaan, dan kan er zo 

weer een Streit in Duitsland uitbreken. Of het Bombenkrieg-debat echt een bevrijdende werking heeft 

gehad zal de toekomst leren, in ieder geval is het dichotomie-denken in Duitsland er nog steeds niet mee 

doorbroken. Het boek van Frei wijst daar ook op. Misschien kijkt men anders naar het verleden, maar dat 

neemt niet weg dat het nazi-verleden nog steeds in het middelpunt van de belangstelling staat. Is het 

verleden genormaliseerd als men uit een vorm van curiositeit naar het eigen verleden kijkt? Dat de regering 

Schröder het voortouw nam om het verleden als voltooid verleden tijd te beschouwen is tekend. Had 

Kohl twintig jaar eerder niet hetzelfde gewild? Het toont mijns inziens aan dat het verleden in Duitsland 

niet tot rust is gekomen. De studie van Götz Aly, tot slot, laat zien dat het maar de vraag is of een 

fundamentele wisseling van schuld naar slachtofferschap heeft plaatsgevonden in Duitsland. De historicus 

uit München stelde in Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus (2005!) dat het hele 

Duitse volk schuld had aan de Holocaust. Hitlers nationaal-socialisme was populair omdat de nazi’s van de 

joden roofde en de buit verdeelde onder de Duitse bevolking. In feite collectiviseerde Aly hiermee het

daderschap van de Duitsers384 en koos voor de dichotomie van het slachtoffer. De studie van Aly is wéér 

een voorbeeld dat het dichotomie-denken in Duitsland niet beslecht is. Zolang de dichotomie tussen 

dader- en slachtofferschap in Duitsland niet opgeheven wordt, zal de geschiedschrijving over het 

oorlogsverleden in Duitsland cyclisch verlopen. Deze cyclus verloopt van de keuze voor het perspectief 

van het slachtoffer naar het perspectief van de dader en van het perspectief van de dader naar het

perspectief van het slachtoffer.
                                                     
380 Ibidem, 74.
381 Cicero-Ranking 2007, ‘Die Liste der 500’, Cicero. Magazin für politische Kultur, versie juni 2007, 
http://www.cicero.de/97.php?ress_id=4&item=1851 (17 juni 2007) 1.
382 Cicero-Ranking 2007, ‘Die liste der 500’, 1.
383 Dassen, ‘Het hoeden van de moraal in de Bondsrepubliek’, 238.
384 Eerder was een vergelijkbare these van buiten Duitsland gekomen middels de studie van de Amerikaanse 
politicoloog Daniel Goldhagen in 1996: Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust.
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In de inleiding hebben we een taboe gedefinieerd als ‘iets dat wanorde brengt in een geordend 

systeem. Eerder werd vastgesteld dat het niet zozeer ging om het doorbreken van een taboe, als wel de 

aanwezigheid van een dubbele moraal. Het beëindigen van de dubbele moraal heeft echter wel de reacties 

opgeleverd alsof er een taboe doorbroken werd. Tenminste, dat zou men denken, maar de aard van de 

debatten wijst ook op de aanwezigheid van de dubbele moraal. Immers, als het gaat om daden die 

verwijzen naar ‘de nazi’s’ dan levert dat heftige reacties op – zo blijkt uit de Historikerstreit en het 

Sloterdijk-debat -, maar als het gaat om het slachtofferschap an sich – het Bombenkrieg-debat - dan zijn de 

reacties stukken milder. Bij debatten die direct gaan over de wandaden van de nazi’s kon er vanuit linker 

hoek wel fel gereageerd worden, maar als het direct om slachtofferschap gaat lijkt men te aarzelen. Het is 

alsof men met deze kant minder kan, minder aandacht wil geven in de openbaarheid. Misschien is het wat 

ver gezocht, maar misschien willen Habermas, Wehler en consorten liever de dubbele moraal in stand 

houden, want zo kan men blijven ageren tegen ‘de nazi’ en Duitsland behoeden voor slechte daden in de 

toekomst. De dubbele moraal als zelfbehoud.

Een overweging buiten spel: de historicus als psycholoog

Uit de voorgaande paragraaf kwam duidelijk naar voren dat de historicus goed uit moet kijken als hij zich 

opwerpt als psycholoog aangezien hij bewust- of onderbewust zich schuldig kan maken aan het 

ideologiseren van een debat en daarbij is uiteindelijk niemand gediend. Daarnaast zagen we dat historici in 

de geanalyseerde debatten het dichotomie-denken tussen dader- en slachtofferschap niet wisten te 

doorbreken. Een goede genezing kan pas plaatsvinden als men deze scheiding weet op te heffen.

Historicus Bob de de Graaff meent dat de historicus überhaupt geen therapheut dient te zijn, 

aangezien het doel waarheidsvinding dient te zijn.385 Ook het perspectief van het slachtoffer zou niet 

centraal moeten staan, immers: ‘…als men het slachtoffer wil begrijpen, is kennis van de daders nodig386’. 

De Graaff staat dus, net als de psychologen Withuis en Hafkens, een integrale benadering voor. 

Daarbovenop zou de historicus zich niet voor het karretje moeten spannen van het slachtoffer387. Het is 

namelijk de taak van de historicus om te historiseren: ‘De historicus heeft … een plicht om het historisch 

slachtofferschap te registreren … Maar we moeten voorkomen dat de historicus slachtofferschap 

eendimensionaal voorstelt. Het is zijn plicht om de multidimensionaliteit388 te presenteren en daar begrip 

voor te wekken. … Historici mogen er niet toe bijdragen dat het verleden de toekomst verstikt.389’ Is dit 

laatste niet juist het geval in Duitsland?

Ik ben geneigd te stellen dat historici vooral op hun hoede dienen te zijn als zij menen te moeten 

genezen.390 Het lijkt mij goed als een historicus in eerste instantie zijn vak uitoefent en niet koste wat het 

                                                     
385 B. de Graaff, Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap (Amsterdam 
2006) 23.
386 De Graaff. Op de klippen of door de vaargeul?, 43.
387 Ibidem, 54.
388 Mijn cursivering.
389 De Graaff, Op de klippen of door de vaargeul?, 69-70
390 Dan bedoel ik niet historici die voor een organisatie als de VN meehelpen om via een Waarheidscommissie of iets 
dergelijks misdaden aan de kaak te stellen of boven water te krijgen.
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kost wil genezen, dan bestaat het gevaar van een Streit, waar niemand mee geholpen is. In ieder geval lijkt 

mij het goed als de dichotomie tussen ‘dader’- en ‘slachtofferschap’ doorbroken wordt. Hoe dat te doen? 

Door het daderschap niet weg te strepen, maar tegelijkertijd, naast de ‘schuld’, ‘de schaamte’ en ‘de 

wroeging’ recht te doen. Slachtofferschap mag ook niet opzichzelf staan en kan niet begrepen worden 

zonder het ‘waarom’ van de dader daarin te betrekken. Een integrale benadering waarin het 

slachtofferschap van het daderschap391 en het daderschap van het slachtofferschap392 tot zijn recht komt 

lijkt het meest verstandig.

                                                     
391 Een typisch voorbeeld daarvan zijn de geallieerde bombardementen op Duitsland.
392 Bijvoorbeeld als het ‘daderschap’ zo uitvergroot wordt dat men voor en door het slachtoffer altijd ‘dader’ blijft. 
Of in Duitsland: als men vanwege wandaden in het verleden gegijzeld wordt door het Verfassungspatriotismus. In deze 
zin is er geen toekomst, geen hoop, geen uitkomst meer voor de dader.
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Conclusie
We naderen het einde van deze scriptie. In dit concluderend schrijven zal er aan de gestelde vragen uit de 

inleiding recht worden gedaan, door te proberen ze van een antwoord te voorzien.

De eerste vraag die werd gesteld in de inleiding kwam voort uit verwondering. De Historikerstreit 

had in 1986 plaatsgevonden en zestien jaar later zou Jörg Friedrich Der Brand publiceren. Beide debatten 

gingen over het oorlogsverleden en beide debatten leken een lans te willen breken voor het Duitse 

slachtofferschap. Was het niet zo dat in Duitsland telkens nieuwe onderwerpen werden aangedragen om 

het slachtofferschap (weer) op de kaart te zetten? In eerste instantie leek het daar wel op. Na de Tweede 

Wereldoorlog was het thema ‘slachtofferschap’ eigenlijk niet weggeweest. Al in de jaren ’50 waren er tv-

series en verhandelingen over de ontberingen die Duitsers uit het Oosten hadden moeten ondergaan. 

Met de hierboven beschreven voorkennis werd een tweede en derde vraag geformuleerd: als het 

zo is dat naar telkens nieuwe vormen worden gezocht om het slachtofferschap te agenderen kan men dan 

überhaupt een ‘taboe’ doorbreken? Of wordt er bewust een taboe gecreëerd voor eigen doeleinden? Als 

dat laatste het geval is, is er dan een gelaagdheid in de tekst te vinden, waardoor de tekst minder 

wetenschappelijk wordt, omdat het gericht is op het ontkrachten of het in stand houden van een taboe?

Laten we allereerst proberen een antwoord op de laatst gestelde vraag te formuleren. Om deze 

vraag te beantwoorden hebben we een vorm van deconstructie toegepast ten einde een gelaagdheid in de 

geanalyseerde teksten naar boven te krijgen. Op drie manieren werd er ‘trechtergewijs’ een vorm van 

‘deconstructie’ toegepast. In eerste instantie gebeurde dit door opvallende begrippen uit de tekst te lichten 

en te bespreken. Ten tweede gebeurde dit door de teksten op te vatten als beleids- of politieke teksten. 

Beleidsteksten worden geschreven om geïmplementeerd te worden. Het zijn teksten die willen overtuigen. 

Bijdragen die stellen dat ze een taboe doorbreken, kunnen ook opgevat worden als beleidsteksten omdat 

ze zozeer willen overtuigen dat een taboe daadwerkelijk doorbroken wordt. Om te overtuigen kunnen 

beleidsteksten gebruik maken van een overtuigingsstrategie en de autoriteit die de norm stelt aanvallen. 

Tot slot worden voordelen uitvergroot en nadelen van het voorgestelde beleid weggelaten. Door dat 

laatste moeten er zogenaamde ‘witte plekken’ in een tekst aanwezig zijn: nadelen van het voorgestelde die 

de auteur liever weglaat. Tenslotte keken we hoe ideologisch geladen de teksten waren door ze te 

onderwerpen aan een – inhoudelijke- en vormelijke – discoursanalyse en ze te toetsen aan het ideologie-

begrip van Eagleton.

De geanalyseerde teksten uit de Historikerstreit bleken inderdaad ideologisch geladen te zijn, zelfs 

zozeer dat het oorspronkelijke onderwerp – de historisering van de Holocaust - steeds meer naar de 

achtergrond verdween. Wat naar boven kwam was een ‘Freund-Feind’-denken tussen links-liberaal en 

conservatief in Duitsland. Links-liberaal beschuldigde rechts of de ‘Regierungshistoriker’ – degenen die 

voor de historisering van de Holocaust waren – van het creëren van een ‘neues Unheil’. Nolte, degene die 

de Holocaust in een internationaal perspectief wilde zien, beschuldigde op zijn beurt links-liberaal 

Duitsland ervan een klimaat van ‘negative Lebendigkeit’ in stand te houden. Doorbrak men dit klimaat 

niet dan zou er een ‘Geschichtsmythos’, een ‘Staatslegende’ ontstaan. 
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Achteraf bezien zouden de deelnemers het debat ook ervaren hebben als een erg persoonlijke 

krachtmeting tussen ‘links’ en ‘rechts’ in Duitsland.393 De analyse in deze scriptie maakte duidelijk dat het 

hier niet alleen een gevoel betrof, maar dat het daadwerkelijk zo was. Literatuurwetenschapper Hugh 

Mehan meende dat een ‘openbaar politiek discours’ de vorm aanneemt van een conversatie. Met de 

verschuiving van het onderwerp van ‘historisering’ naar een ‘identiteitskwestie’ werd het onderwerp ook 

meer politiek geladen dan wetenschappelijk binnen de Historikerstreit. Er ontstond een polemische 

conversatie, het tegenovergestelde van Rorty’s ‘goed gesprek’. Er vond geen verbreding plaats door een 

discussie tussen twee werelden, maar een botsing tussen paradigma’s. Waarbij beide partijen de hegemonie 

wilde verkrijgen uit angst voor de overheersing van de ander.

Dat de bijdragen sterk ideologisch geladen waren, bleek toen de teksten werden gelegd naast het 

ideologie-begrip van Eagleton. Nolte constateerde het bestaan van een mythe, die verworden kan tot een 

staatsideologie, gecreëerd door een links-liberale hegemonie, die zich presenteerde als een natuurlijk 

gegeven. Daarom viel Nolte het universalistische karakter van de links-liberale visie aan, het ‘gebrek aan 

zelfreflectie’. Daarmee legitimeert Nolte zijn eigen bijdragen op basis van wat een tegen-ideologie zou 

doen, namelijk het legitimeren van de eigen stellingname ten opzichte van de dominante visie. Vervolgens 

legitimeerde hij zijn voorstellen tegen de activiteiten van de (dominante) groep die een andere mening was 

toegedaan. 

Nolte zette nadrukkelijk zijn visie niet neer als de dominante. Hij kon wellicht door zich als 

‘underdog’ te presenteren symphatie winnen bij het publiek, dat volgens hem zand in de ogen werd 

gestrooid. Nadrukkelijk presenteerde hij de bestaande visie als gevaarlijk, omdat het een verdraaiing kon 

teweegbrengen die niet meer als zodanig werd waargenomen. Nolte deed zich dus voor als ontmaskeraar 

van een dominante ideologie.

Habermas en Wehler wilden de bestaande situatie te willen handhaven, ze wijzen immers 

nadrukkelijk een historisering van de hand. Habermas wilde dat zozeer dat hij zich niet hield aan de 

spelregels van zijn eigen Theorie des kommunikativen Handelns. Wehler had evenmin baat bij een 

paradigmawisseling, dat zou de orthodoxie van zijn Deutsche Gesellschaftsgeschichte ernstig kunnen schaden. 

De noodzakelijkheid die Nolte meent waar te nemen, bestaat volgens Wehler niet, uit enquêtes blijkt 

immers dat onder de West-Duitse bevolking niet blijkt dat men ongelukkig is of meent het zonder 

identiteit te moeten stellen. Habermas en Wehler proberen Nolte te ontmaskeren als een neoconservatieve 

ideoloog, die ‘de Wenderegierung’ tegemoet komt. 

De tegenstanders van Nolte presenteerden zich eerder als verdediger van het bestaande. Daarmee 

zag men zich inherent als de dominante ideologie. De huidige dominante visie leek huiverig voor de 

opkomst van de conservatieven in Duitsland. Er werd daarom een appel gedaan op het 

Verfassungspatriotismus, als legitimatie van wat er allemaal bereikt is juist door het sociaal-liberale klimaat in 

Duitsland vóór de conservatieve Tendenzwende van Kohl en de zijnen. Hiermee werd getracht de ideeën en 

overtuigingen van de heersende klasse blijvend te legitimeren. Daarnaast was het Verfassungspatriotismus

                                                     
393 Zie: Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit, 22; Wehler, Entorgung der deutschen Vergangenheit?, 197.
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universeel, het verwees namelijk naar wat men als volk bereikt had. Op deze wijze was het 

Verfassungspatriotismus niet een constructie, maar iets dat uit de maatschappij zelf voortkwam.

De politieke geladenheid is mede te verklaren als men kijkt naar de achtergrond van de 

Historikerstreit. Sinds het einde van de jaren ’70 waren de conservatieven bezig met een comeback, 

waardoor de links-liberalen in Duitsland zich bedreigd voelden. Ten tweede zouden er in 1987 

verkiezingen zijn, waarbij links-liberaal hoopte dat Helmut Kohl niet aan de macht zou blijven. De eerste 

reactie van Habermas op Nolte was dan ook tijdens een bijeenkomst van de SPD.

De botsing tussen de twee werelden uit de Historikerstreit levert, na de toegepaste vormen van 

deconstructie, een veelheid aan (complexe) interpretaties op. Het debat kon geduid worden als een politiek 

debat, als een strijd tussen links-liberalen en conservatieven, als een persoonlijke aanval, als een angstvallig 

gevecht om behoud van invloed en als een slag om de intellectuele hegemonie.

Het debat om de Bombenkrieg was een stuk milder en minder politiek geladen. De meest 

gehoorde kritiek op Friedrichs boek was zijn gebezigde taalgebruik die naar de Holocaust verwees en het 

feit dat hij vooral de kant van het Duitse slachtofferschap beschreef en minder leek op te hebben met het 

‘waarom’ van de geallieerde bombardementen. Het boek van Friedrich leek wel een bepaalde gelaagdheid 

te bezitten, maar die was moeilijk ideologisch te duiden. 

Friedrich wilde het Duitse slachtofferschap (weer) op de kaart zetten in Der Brand en nam daar 

een slim thema voor. Het was immers vrij moeilijk voor voormalig tegenstanders van Nolte te ontkennen 

dat Duitsers niet geleden zouden hebben onder de geallieerde bombardementen of het lijden te 

bagatelliseren. De reacties op zijn boek waren veel milder dan de reacties op Noltes bijdragen in de 

Histrorikerstreit. Niet voor niets spreken we van Historikerstreit en het Bombenkriegdebat.

Het boek van Friedrich kon qua vorm moeilijk worden opgevat als een tekst die wil overtuigen 

om een standpunt ten uitvoer te brengen. Friedrichs boek was vooral een beschrijving in een episch-

literaire vorm. Toch wilde het boek meer dan alleen de uitwerking van de geallieerde bombardementen 

beschrijven, dat werd duidelijk toen het boek in zijn geheel opgevat werd als overtuigingsstrategie. 

Hierdoor werden er duidelijke ‘witte plekken’ in zijn tekst zichtbaar. Het verhaal beschreef immers bijna 

alleen het aangedane leed aan de Duitse bevolking. Er was geen plaats voor een ‘zij’ in het boek.

Onderdeel van Friedrichs overtuigingsstrategie was het gekozen thema, de insteek van zijn 

beschrijving, de gebruikmaking van Holocaust-terminologie en zijn literaire schrijfstijl. Had Friedrich 

gekozen voor een andere aanpak dan had hij hoogst waarschijnlijk niets weten te forceren en was zijn 

boek tot de wetenschappelijke commune beperkt gebleven. Opvallend daarbij was dat Wehler nu minder 

moeite had met het verschijnen van Der Brand in de openbaarheid dan artikelen van Nolte. Door Der Brand 

in zijn geheel op te vatten als overtuigingsstrategie viel een ideologische gelaagdheid te bespeuren, 

aangezien Friedrich een – mijns inziens niet bestaand – taboe wil doorbreken voor de slachtoffers van de 

bombardementen. 

De teksten van Friedrichs critici lieten minder sporen van een ideologische vooringenomenheid 

achter. Men leek, in tegen stelling tot de Historikerstreit, niet bang voor het ontstaan van een 
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slachtoffercultus. Daarnaast vond men het niet verkeerd dat er gesproken werd over een thema waarover

lange tijd een taboe had gelegen. 

Voor de slachtoffers van de geallieerde bombardementen wilde Friedrich een lans wil breken. Hij 

legitimeerde daarbij de belangen van de bepaalde groep ten opzichte van andere belangen, er rustte 

immers een ‘taboe’ op het slachtofferschap. Vertekende Friedrich daarom de werkelijkheid, creëerde hij 

een falsches Bewußtsein? Dat lijkt ten dele wel het geval, vanwege de keuze een context waarin de geallieerde 

bombardementen plaatsvonden los te laten, zodat alleen het leed van Duitse slachtoffers op de voorgrond 

kwam. Er was geen ruimte voor een ‘zij’ in zijn boek. Tot slot gaf Friedrich aan dat hij een stem heeft 

gegeven aan geluiden uit de maatschappij. Der Brand kan dus (ten dele) worden gekenmerkt als een 

ideologisch schrijven. Friedrich koos bewust voor de geallieerde bombardementen als thema, gebruikte 

bewust terminologie die naar de Holocaust verwees en gebruikte een episch-literaire schrijfstijl om een 

‘veilige haven’ te creëren voor het Duitse slachtofferschap.

Hoe ideologisch waren de critici van Friedrich? Men leverde wel (inhoudelijke) kritiek, maar een 

echt alternatief werd niet geboden. Men was immers niet angstig voor het ontstaan van een 

slachtoffercultuur. Dat de reacties milder waren, kwam ook doordat een ‘neue Welle’ was ontstaan: het 

centraal stellen van het slachtofferschap kwam nu vanuit de linkse hoek zelf. Grass’ en Friedrich waren 

allebei belijdend lid van de ‘linkse kerk’.

Dan komen wij de vraag of de historici in de onderzochte debatten daadwerkelijk een ‘taboe’ 

hebben doorbroken. In de Historikerstreit meende Nolte een ‘Sonderweg’-klimaat waar te nemen, waarin 

men ‘wetenschapsvijandig’ was, omdat bepaalde vragen klaarblijkelijk niet gesteld mochten worden. Dit 

zou veroorzaakt zijn door een links-liberale hegemonie. Toch leek het meer terecht om het Sonderweg-

klimaat op te vatten als paradigma in plaats van taboe. Was Nolte namelijk niet zelf het voorbeeld dat er 

ruimte bestond in Duitsland om vragen te stellen en zelfs reacties te krijgen op zijn schrijven? Het leek er 

daarom op dat Nolte het ‘taboe’ op de voorgrond wil laten treden (eerder dan de wil om te historiseren). 

Toch lijkt het meer gerechtvaardigd om bij de Historikerstreit van een ‘taboe’ te spreken dan bij het debat 

om de Bombenkrieg. De reacties van Habermas en Wehler doen wel vermoeden dat links-liberaal in 

Duitsland absoluut niet wilde dat er meer ruimte kwam voor een groter Duits zelfbewustzijn. Men denke 

aan de redelijk hysterische opmerking van Habermas dat Duitsland pas na en door de verschrikkingen van 

Auschwitz een democratisch land werd dat zich aan het Westen bond.

De constatering van menigeen dat Friedrich met Der Brand een taboe doorbrak is minder logisch. 

Friedrich toonde eerder een ‘dubbele moraal’ aan dan dat hij een taboe beslechte. Alleen al de constatering 

op de kaft van het boek dat hij een ‘gat in de Duitse geschiedschrijving’ vulde is feitelijk onjuist; er waren 

door de jaren heen al talloze werken verschenen over de geallieerde bombardementen op Duitsland. Er 

bestond dus geen taboe-klimaat over de bombardementen. Het is Friedrich, en met hem andere links-

liberalen, er aan gelegen een ‘veilige haven’ te vinden voor Duits slachtofferschap. De Holocaust was 

verschrikkelijk, maar dat zou Duitsers er niet van moet weerhouden na te mogen denken over het 

aangedane leed en de verwerking daarvan. Daarmee werd geen taboe doorbroken, maar een dubbele 

moraal.
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Concluderend kunnen we zeggen dat de Historikerstreit in feite al snel niet meer ging over het 

eigenlijke onderwerp, maar meer een speelbal, een ideologisch geladen krachtmeting tussen ‘links’ en 

‘rechts’ in Duitsland werd. Daarbij ging het debat uiteindelijk meer om identiteit dan een historisering van 

de Holocaust. Nolte wilde meer ruimte bieden voor de Duitse identiteit, het Duitse zelfbewustzijn, terwijl 

Habermas en Wehler meenden dat Duitsers hun eigen identiteit moesten opgeven voor een internationale, 

Westerse identiteit. De bijdragen aan de Historikerstreit verloren op deze wijze grotendeels hun 

wetenschappelijkheid, doordat men teveel gericht was op het overtuigen van het eigen standpunt. Dat 

laastste vond plaats door de angst voor een paradigmawisseling van de ander.

Het Bombenkrieg-debat ging weliswaar over het slachtofferschap van Duitsers, maar omdat 

Friedrich een niet bestaand taboe wilde doorbreken kunnen we onze vraagtekens stellen bij de 

wetenschappelijkheid van zijn werk. Ging het boek alleen over de bommenoorlog? Nee, Friedrich wilde 

het Duitse slachtofferschap veilig stellen. Daarvoor heeft een taboe-sfeer gecreërd. Zijn werk als geheel is

teveel gericht op het overtuigen van het eigen standpunt en daardoor minder wetenschappelijk.

Tot slot komen wij bij de vraag of de historici zich als goede geneesheren hebben gedragen. Het 

antwoord luidt kort, maar krachtig: neen. Het bestaande oorlogstrauma in Duitsland wordt nog steeds 

behandeld via een dichotomie van slachtoffer versus dader. Bijna elke besproken historicus heeft zich hier 

aan schuldig gemaakt. Uit het voorgaande valt dit ook logischerwijze te verwachten, omdat iedereen een 

eigen (ideologische) agenda heeft in plaats dat men wetenschap wil bedrijven. Wil de historicus zich 

opwerpen als geneesheer, dan zal hij de slachtoffer-dader-dichtomie moeten doorbreken. Zolang dat niet 

gebeurt kan er geen goede verwerking en genezing van een trauma plaatsvinden. De korte bespreking van 

het Sloterdijk-debat en de studie van Aly diende ter illustratie dat men in Duitsland nog niet de juiste weg 

gevonden heeft om het verleden helend te verwerken. Zolang de dichotomie tussen dader- en 

slachtofferschap in Duitsland niet opgeheven wordt, zal mijns inziens de geschiedschrijving over het 

oorlogsverleden van Duitsland cyclisch verlopen tussen dader- en slachtofferschap.

We begonnen dit werk met een citaat van Nietzsche en ik zou daar graag mee willen eindigen. 

Nietzsche vroeg zich af hoeveel geschiedenis goed is voor een mens: ‘… erst durch die Kraft, das 

Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus dem Geschehenen wieder Geschichte zu machen, wird 

der Mensch zum Menschen; aber in einem Übermaße von Historie hört der Mensch wieder auf.’ 394

Nietzsche had gelijk: een overmaat aan geschiedenis, een overmaat aan reflectie lijdt  tot het zich verliezen

in het verleden, tot het verliezen van het overzicht. Dat is niet de bedoeling van ‘geschiedenis’, het 

verleden dient geïnterpreteerd te worden, maar ook tot rust te komen. Of het verleden in Duitsland op 

korte termijn echt tot rust zal komen, blijft echter de vraag.

                                                     
394 Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, 112-13.
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