Handen af van het nationale Duitse symbool
Kristin Rose-Möhring zou
waarschijnlijk ongenoemd de
geschiedenis zijn ingegaan, als zij
niet onlangs als Gleichstellungsbeauftragte van het Bundesfamilienministerium de suggestie
had gedaan om de tekst van het
Duitse volkslied ter gelegenheid
van de Internationale Vrouwendag
aan te passen aan de eisen van de
Geschlechtergerechte Sprache.
Geslachtsneutrale formuleringen
zijn in Duitsland sinds de jaren 90
tot wet verheven, d.w.z. in Berlijn
werden de overheid en het
schoolwezen al in 1991 aan deze
vanuit Nederlands perspectief lichtelijk ridicule regelgeving onderworpen, in 1999 kreeg ook
Nordrhein-Westfalen een Landesgleichheitsgesetz:
§ 4 In der internen wie externen dienstlichen Kommunikation ist die sprachliche Gleichbehandlung
von Frauen und Männern zu beachten. In Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, sind die weibliche und
die männliche Sprachform zu verwenden.
Gendering is in Duitsland inmiddels tot serieuze wetenschap verheven,
waarover linguïsten met elkaar in dispuut gaan. Duitse ministeries,
gemeenten en universiteiten beschikken over interne Gleichstellungsbeauftragte, die waken over correct geslachtsneutraal taalgebruik in de
organisatie. De taalautoriteit Duden heeft er in 2017 zelfs een 120
pagina’s dikke handleiding voor op de markt gebracht. Het is wat sneu
voor de voorvechters van de geslachtsneutrale taal dat het
woordgeslacht uitgerekend in de Duitse taal nog een belangrijke rol
speelt, om het maar niet te hebben over zwak verbogen substantieven
en het gebruik van hoofdletters bij het substantief. Dat levert allerlei
complicaties en onleesbare teksten op met spellingsvarianten als ein/-e
Beamter/-in, ein_e Beamt_er_in (met zgn. gender gap) en einE
BeamterIn (met binnenmajuskel). Een dominee is overigens al een
seksist, als hij het over Adam en Eva heeft, omdat het niet gepast is,
voorrang te verlenen aan het mannelijk geslacht. Veel
persoonsaanduidingen hebben een vrouwelijke variant, maar het blijft
problematisch, of je iets oplost door beide geslachten te noemen, bijvoorbeeld in de aanhef: Liebe
Studenten und Studentinnen, want welke volgorde je ook kiest, je benadeelt altijd één van beide
geslachten. Taalgeleerden zijn daarom met de creatieve oplossing gekomen, het tegenwoordige
deelwoord voor geslachtsloze persoonsaanduidingen te gebruiken. Studierende in plaats van
Studenten is zo´n geslachtloze, overigens wel omstreden aanduiding. Biertrinkende Studenten is
een algemeen aanvaarde statusaanduiding voor een weinig verrassend fenomeen, terwijl de
politiek correcte formulering biertrinkende Studierende terecht de vraag oproept of de aangeduide
personen nu bier drinken of studeren. Ik had er in de jaren 90 al moeite mee, toen in het MBO de
aanduiding student steeds meer terrein won t.o.v. de vertrouwde, correcte en adequate kwalificatie
leerling. Communiceer ik nu in het Duits met een collega uit Nordrhein-Westfalen over schoolse
zaken, dan moet ik daar onze MBO-ers rekening houdend met de Duitse regelgeving als
Studierende aanduiden. Helaas is studieren een activiteit, waar de gemiddelde MBO-er zich
doorgaans minder intensief mee bezig houdt. Duid ik onze MBO-ers als Lehrlinge aan, dan levert
dat weer een ander probleem op, omdat dit woord in de Duitse taal geen vrouwelijke vorm kent. Ik
zou dan moeten kiezen voor Lernende, maar dat is niet hetzelfde als Lehrlinge. De aanduiding
Azubis biedt op zich een geslachtsneutrale oplossing. Voor een Duitser is het echter minder
gebruikelijk om een voltijdleerling als Azubi aan te duiden en bovendien wordt zelfs de
geslachtsneutrale status van het woord Azubi in twijfel getrokken, gezien de door Duden vermelde
hypercorrecte vorm Azubine. Nieuw in de morfologie van het Duitse substantief is het
geslachtsneutrale suffix i: Het is trendy om het over Studis en Turis te hebben, wellicht naar
analogie van Azubis, Ossis en Wessis. De i-uitgang ontwikkelt zich sluipend tot een veelvuldig
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toegepast reductiemiddel voor de het Duits kenmerkende woordbouwsels, zoals Spätverkaufsstelle
(nachtwinkel). Dat wordt dan Späti. Het geeft te denken, dat de voorstanders van
geslachtssensibele, niet seksistische taal weinig moeite hebben met de algemene mannelijke
aanduiding van Faschisten, Gewalttäter en Verbrecher, hoewel ook hier de vrouwelijke vorm tevens
vermeld zou moeten worden en het geeft nog meer te denken, dat ik hier in mijn Duitse
woonplaats op het kerkhof nog steeds redelijk recente grafstenen tegen kom, waarop de vrouw als
slechts een onbetekenend aanhangsel van haar echtgenoot onvermeld blijft, ondanks alle
gendering-inspanningen tot in het absurde. In de Straßenverkehrsordnung is bijvoorbeeld het
woord Fußgänger vervangen door Jemand, der zu Fuß geht. Echte puristen zullen echter de
voorkeur geven aan Jemand/-Fraud der/die zu Fuß geht.

In consequente navolging van de rigide Duitse
Gleichheits-regelgeving leek het de
Gleichstellungsberechtigte Rose-Möhring een
goed idee de stofkam door het Duitse volkslied te
halen. Vater – land zou moeten worden
vervangen door Heimatland en brü - der – lich
door cou – ra – giert. Hoewel de gemiddelde
Duitser zich doorgaans braaf conformeert aan de
voorgeschreven geslachtsloze taalnonsens ging
het voorstel van mevrouw-Möring velen toch een
stapje te ver. De tekst van het nationale symbool
van het volkslied is immers heilig. Wijzigingen
kunnen alleen worden aangebracht door een
gezamenlijk besluit van de Bondspresident en de
Bondskanselier.
Na de Duitse capitulatie in 1945 waren de
bezetters een andere mening toegedaan. In de Amerikaanse zone werd het zingen van het Duitse
volkslied verboden, hoewel het Deutsche Reich formeel nog tot 1949 heeft voortbestaan, de
Deutsche Reichsbahn in Oost-Duitsland zelfs nog tot 1993.
In Berlin-Mitte herinnert een gevelopschrift op
een kantoorpand van de S-Bahn in de Invalidenstraße ook nu nog steeds aan de pas in 1993
geliquideerde Reichsbahn. Het gebouw en de
beelden op de gevel uit 1936 representeren de
vormentaal uit Hiler’s Großdeutsche Reich.
Het Deutsche Reich werd door de bezettende
mogendheden en de omringende landen
geassocieerd met een agressief crimineel regime.
De eerste regel van de Duitse nationale hymne: Deutschland, Deutschland über alles werd
eveneens als agressief en aanmatigend ervaren, typisch voor de mentaliteit van het Herrenvolk,
zoals Hitler in Mein Kampf het Duitse volk betitelde.

2

Het Duitslandlied werd geassocieerd met revanchisme en met marcherende Duitse soldaten in
Stechschritt in glimmende laarzen, getooid met een Stahlhelm.
Steevast werd onder het Hitlerregime
het met opgeheven arm gezongen
Duitslandlied gevolgd door het Horst
Wessellied. Zo stond het
voorgeschreven in het Wehrmachtsliederbuch.
Horst Wessel was Sturmführer
(onderofficier) bij de SA (paramilitaire knokploeg van de NSDAP) in
Berlijn-Friedrichshain. Nog voor de
machtsovername door Hitler werd hij
in zijn woning neergeschoten door
een communist. Ruim een week later
stierf hij aan een bloedvergiftiging.
Door de nazi´s werd hij tot martelaar
van de beweging verheven. De
stadswijk Friedrichshain werd na
1933 tot Horst-Wessel-Stadt omgedoopt, de huidige Rosa-Luxemburg-Platz en het daar
uitkomende metrostation werden naar hem vernoemd en zijn strijdlied Die Fahne Hoch dat hij 3
jaar vóór zijn dood op een bestaand zeemanslied had gedicht werd tot aanhangsel van de nationale
hymne. Horst Wessel kreeg een eregraf op het Berlijnse Nikolaifriedhof, dat was voorbestemd voor
de parochianen van de Nikolaikirche in de binnenstad, waar Wessel’s vader als dominee was
aangesteld. Hij lag er samen met zijn broer en zijn vader. De Russen hadden al het deel van het
grafmonument verwijderd, waarop de naam van Horst Wessel was aangebracht. Dat weerhield
verstokte nazi´s er niet van een poging te ondernemen Horst Wessel op zijn 70ste sterfdag als
held met een krans te vereren. Om dit soort ongewenste acties vóór te zijn, beweerden ´autonome
Totengräber´ in 2002, dat ze Wessels schedel hadden opgegraven en in de rivier de Spree hadden
geplompt. Het kerkbestuur heeft vervolgens het complete grafmonument verwijderd, om van het
gedoe rond Horst Wessel af te zijn.
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Een andere steen des aanstoots in het eerste couplet van het Duitslandlied was de geografische
aanduiding van Duitsland in de 3e versregel:
… von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt …
Deze regel werd door de nazi´s opgevat als een oproep, om de grenzen van Duitsland te herstellen
zoals deze getrokken waren vóór de Eerste Wereldoorlog. Zowel voor Nederland, als voor Italië,
Polen, Litouwen en Denemarken was dat bedreigend. Het hertogdom Limburg maakte namelijk met
uitzondering van de vestingen Venlo en Maastricht sinds de afscheiding van België in 1839 deel uit
van de Duitse Bond, die in Frankfurt zetelde. Dat duurde zo voort tot in 1866, toen Zuid-Limburg
weer formeel Nederlands werd. Nederland was daarover bijna in oorlog geraakt met Pruisen.

De Memel is een rivier aan de grens met Litouwen in Oost-Pruisen, dat nu bij Rusland hoort. Kort
na de eerste wereldoorlog werd het gebied rond deze rivier geannexeerd door Litouwen met
instemming van Franse troepen, die daar tussen 1920 en 1923 gelegerd waren.
De Etsch is een rivier in Zuid-Tirol, dat na de Eerste Wereldoorlog door Italië werd geannexeerd.
Nog steeds is in dat gebied tweederde van de bevolking Duitstalig.
Ook het grensgebied met Denemarken bij de Belt was omstreden en in 1868 door het Pruisische
leger bevochten.
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Hoewel het verbod op het zingen van het Duitslandlied door de Geallieerde Controleraad werd
opgeheven bij de stichting van de Bondsrepubliek in 1949, was het not done om dit lied in het
openbaar te zingen. In de nieuwe grondwet was wel het een en ander over de vlag, maar niets
over het volkslied geregeld.
Aanvankelijk werd bij officiële gelegenheden Ich hab mich ergeben een oud studentenlied uit 1820
aangeheven. De titel klonk in ieder geval niet verdacht.

Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand
https://www.youtube.com/watch?v=WfoP1y5igmg
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De dichter van deze lofzang op het Duitse
vaderland was de Berlijnse filoloog Hans
Friedrich Maßmann (1797-1874).
Maßmann was een trouwe volgeling van
Turnvater Jahn. De turnbeweging ontstond
aan het begin van de 19e eeuw als reactie op
de Franse overheersing van Pruisen onder
Napoleon. Het was een nationalistische
beweging gericht op fysieke training van
jongelieden om ze weerbaar te maken tegen de Franse bezetter.
In 1817 had Maßmann deelgenomen aan de
boekverbranding van undeutsche boeken
tijdens het Wartburgfest in Eisenach. Het
leverde hem 8 dagen kerkerstraf op.
Aanleiding voor de bijeenkomst van 500
studenten van Lutherse universiteiten (een
vijfde van alle Duitse studenten in die dagen)
was het 300-jarige jubileum van het pamflet
van Luther in Wittenberg. Het was tevens de
viering van de volkerenslag bij Leipzig, die 4
jaar eerder plaats vond. De bijeenkomst had
een nationalistische (gericht op de eenheid
van Duitsland) en een antisemitische
tendens. In de uitnodiging voor het feest
stond geschreven: Der Himmel segne unser
gemeinsames Streben ein Volk zu werden.
Vooral het werk van de joodse publicist Saul
Ascher werd aan de vlammen prijs gegeven,
omdat deze zich in zijn publicatie
Germanomanie kritisch had uitgelaten over het nationalistische studentencorps en de patriottische
turnbeweging van Jahn, omdat deze niet de idealen van de Franse revolutie hadden overgenomen.
Later schreef Maßmann bij een terugblik op het feest op de Wartburg: Wehe über die Juden, so da
festhalten ihren Judenthum und wollen unser Volksthum und Deutschtum spotten und schmähen.
Achteraf is het een zegen, dat dit dubieuze nationalistische lied niet tot het Duitse volkslied is
verheven. Het was daar ook niet erg geschikt voor, daar het oorspronkelijk een lied voor de
Lutherse studentenbeweging was en bepaald niet een lied waarmee zich de gehele Duitse
bevolking kon verenigen. De antisemitische tendens bij Jahn en Maßmann was zo kort na de
holocaust al even problematisch.

6

De Ode an die Freude van Schiller, op toon gezet door Beethoven in zijn 9e symfonie was dan
eerder een acceptabele vervanger voor het Deutschlandlied. Hierin wordt tenslotte vooral de
verbroedering bezongen:

Bij de Olympische spelen van 1956 en 1964 werd deze hymne gespeeld voor het toen nog
gezamenlijke Duitse team. Pas in 1968 traden de beide Duitse teams afzonderlijk op in Mexico.
Het is maar goed, dat Schiller’s ode uiteindelijk niet tot Duitse nationale hymne is verheven, want
dat had weer de nodige commotie in de feministische linguïstiek teweeg gebracht. Vanuit die optiek
is de tekst namelijk vrouwonvriendelijk. Alle Menschen werden Brüder, zou impliciet
communiceren, dat vrouwen geen mensen zijn. Vrouwen zouden zich moeten vermannen, om
deelgenoot te kunnen zijn van de broederschap.
In 1972 koos de Raad van Europa de finale van de 9e symfonie van Beethoven tot Europees
volkslied als symbool voor de gezamenlijk nagestreefde vrijheid, vrede en solidariteit. In 1985
werd het als zodanig door de Europese Unie overgenomen.
Theodor Heuss, de eerste president
van de Duitse Bondsrepubliek had in
1950 nog een poging gedaan met
Hymne an Deutschland een nieuw
volkslied te introduceren. Het was
gebaseerd op de christelijke deugden
geloof, liefde en hoop.
Land des Glaubens, deutsches Land
– Land der Hoffnung, Heimatland –
Land der Liebe, Vaterland.

Adenauer en Heuss
Dat Heuss echt niet erg gecharmeerd was van het Deutschlandlied blijkt wel uit het feit, dat hij de
teruggave van Helgoland op 1 maart 1952 niet aangreep om een beslissing te nemen over de
nationale hymne. Tenslotte was het Deutschlandlied daar geschreven door Hoffmann von
Fallersleben. Sinds de capitulatie hadden de Britten het eiland gebruikt als oefendoel voor de Royal
Airforce.
Hymne an Deutschland https://www.youtube.com/watch?v=P1u1V7rT_Ss
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Heuss vond weinig medestanders voor deze als kerkgezang klinkende hymne. Al snel kreeg het de
bijnaam Theos Nachtlied. Twee jaar later kwamen Heuss en Bondskanselier Konrad Adenauer
overeen het Deutschlandlied van August Hoffmann von Fallersleben als volkslied te accepteren.
Dat was hoog tijd want voor het diplomatieke protocol was een volkslied nodig. Bij gebrek aan een
volkslied werd in 1949 voorafgaand aan een internationale wielerwedstrijd in Keulen na het
Zwitserse en het Belgische volkslied voor Duitsland het carnavalslied Wir sind die Eingeborenen van
Trizonesien gespeeld. De aanwezige militairen stonden op en brachten een saluut in de
veronderstelling, dat dit het Duitse volkslied was. In werkelijkheid bevatte het lied over de Trizone,
het door het VK, de VS en Frankrijk bezette westelijke deel van Duitsland, een kritische tekst over
de situatie onder de bezetting.
Het refrein van de Trizonesiensong van Karl Berbuer
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien,
Hei-di-tschimmela-tschimmela-tschimmela-tschimmela-bumm!
Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien,
Hei-di-tschimmela-tschimmela-tschimmela-tschimmela-bumm!
Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser.
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien,
Hei-di-tschimmela-tschimmela-tschimmela-tschimmela-bumm!
De rijmdwang in Wesien is een
verwijzing met een knipoog naar de
uitdrukking Am deutschen Wesen
soll die Welt genesen.

Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien (1948):
https://www.youtube.com/watch?v=24zmxUw6dcQ
Voor Adenauer was het aanheffen van het Trizonesienlied, waarin gezongen wordt over
Menschenfresser en Eingeborene, die besser küssen slechts pijnlijk. Om die reden dwong hij bij zijn
eerste bezoek aan Berlijn in 1950 tijdens een bijeenkomst in het Titaniapalast het zingen van het
3e couplet van het Deutschlandlied af. Voor alle zekerheid had hij vooraf de tekst laten verspreiden.
Opnieuw ontstond een pijnlijke situatie. De aanwezige geallieerde militairen konden deze overval
maar matig waarderen en stonden demonstratief niet op bij het zingen van het lied, terwijl de
vertegenwoordigers van de SPD de bijeenkomst voortijdig verlieten. De ministers van buitenlandse
zaken in Londen en Parijs kwalificeerden de actie van Adenauer als tactloze en smakeloze
vertoning die van een nationalistische mentaliteit getuigden.
Uiteindelijk kwamen Heuss en Adenauer in 1952 overeen, dat zij in een briefwisseling af zouden
spreken, het Deutschlandlied als volkslied te erkennen en tevens, dat alleen het derde couplet
gezongen diende te worden, wat niet impliceert, dat het 1e en het 2e couplet verboden werden. Dat
heeft het Verfassungsgericht in 1990 vastgesteld op basis van de correspondentie tussen Heuss en
Adenauer. Bij de besluitvorming in 1952 heeft overigens ook een rol gespeeld, dat het 1e couplet
van het Deutschlandlied vooral voor de Duitsers die uit de gebieden in het oosten waren verdreven,
speciale betekenis had.
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Sinds 1949 had de DDR een eigen volkslied. De tekst was van de hand van de staatsdichter
Johannes Becher, de melodie van Hans Eisler, die als componist ook veel met Brecht had
samengewerkt.

Johannes Becher (1891-1958) was zoon van een rechter in München.
Hij was bepaald geen strijder op de barricade, meer een salonsocialist, die zich als opportunist naar boven wist te werken in de
partij en die met die eigenschap ook stand wist te houden tijdens de
moeilijke jaren in Moskou onder het bewind van Stalin. Als voorzitter
van de Duitse cultuurbond en als partijdichter lag het voor de hand,
dat hij de opdracht zou krijgen het Oost-Duitse volkslied te schrijven
bij de oprichting van de DDR in 1949. Hij was destijds een
voorstander van de Duitse eenheid, wat ook tot uiting komt in de
tekst van het Oost-Duitse volkslied Auferstanden aus Ruinen in de
passage Deutsch – land ei - nig Va- ter – land. Becher wilde ook
bewust een vredeslied schrijven, een hymne op Duitsland, die ook in
het Westen geaccepteerd zou worden. In de DDR zelf vond men het
lied te weinig strijdvaardig en bovendien was het streven naar
eenwording geen item meer in de DDR, wat er toe leidde, dat het
vanaf 1972 alleen nog instrumentaal werd uitgevoerd. In die vorm
heeft het nog tot 1990 stand gehouden. Vanaf 1990 werd het zelfs
weer gezongen nadat op straat na de opening van de muur steeds
vaker de leuze Deutschland einig Vaterland te horen was.
De eerste 7 van de 9 verzen van de hymne Auferstanden aus Ruinen hebben hetzelfde metrum als
het Deutschlandlied. De teksten van beide hymnen kunnen dus grotendeels onderling uitgewisseld
worden.
Auferstanden aus Ruinen DDR Hymne https://www.youtube.com/watch?v=DTV92wqYjfA
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Toen de hereniging van Duitsland actueel werd, stonden beide nationale hymnen opnieuw ter
discussie. Er gingen stemmen op, om de finale van de 9e symfonie van Beethoven, de Ode an die
Freude tot gemeenschappelijk volkslied zonder tekst te verheffen. Anderen gaven de voorkeur aan
Bertold Brecht’s gedicht Anmut sparet nicht noch Mühe, de zgn. Kinderhymne, als volkslied te
kiezen (1950). Ook hier schreef Hans Eisler een melodie op, maar het kan ook op de melodie van
het Deutschlandlied gezongen worden. Het was een reactie van Brecht op inspanningen van
Adenauer om het Deutschlandlied in West-Duitsland opnieuw in te voeren als volkslied. Voor Brecht
was het Deutschlandlied zodanig misbruikt door de nazi’s, dat het niet meer met goed fatsoen voor
een naoorlogs Duitsland als nationale hymne kon dienen. Tegelijk is het een reactie op de
pathetische formuleringen in de hymne van Becher.
Anmut sparet nicht noch Mühe
1. Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Daß ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land.

3. Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.

2. Daß die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.

4. Und weil wir dies Land verbessern
Lieben und beschirmen wir's
Und das liebste mag's uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs.

De Kinderhymne gezongen door Hanns Eisler

https://www.youtube.com/watch?v=a7GkiBcPz1s
Brecht kiest bewust voor een
vertederend, bijna kinderlijk
taalgebruik, corrigeert de
expansie van Duitsland als een
onomkeerbaar gegeven en
relativeert het fenomeen
vaderlandsliefde zonder deze te
ontkennen. Een gemiste kans, dat
dit lied niet gekozen is als hymne
van het verenigde Duitsland.
Ook het voorstel van Lothar de
Mazière om het 3e couplet van de
DDR-hymne aan het Duitslandlied
toe te voegen werd niet
overgenomen bij de onderhandelingen over de hereniging.

Brecht en Eisler
Na de hereniging verklaarde
Bondspresident Richard von
Weizsäcker in 1991 in een brief
aan Bondskanselier Kohl de 3e
strofe van het Deutschlandlied tot
nationale Duitse hymne, hetgeen
Kohl in een antwoordbrief
bevestigde.
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Het Deutschlandlied is als Lied der Deutschen in de zomer van 1841 op het Britse eiland Helgoland
geschreven door de Duitse dichter August Hoffmann von Fallersleben. De toevoeging Fallersleben
verwees naar zijn geboortedorp in de buurt van Wolfsburg. Hij schreef het lied op de melodie van
de keizerhymne: Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, dat de Oostenrijkse
componist Joseph Haydn in 1797
voor de keizer van het Heilige
Römische Reich Deutscher Nation
had gecomponeerd. Toen de
Duitse vorsten Wilhelm I, de
koning van Pruisen, in 1871 tot
keizer van Duitsland uitriepen,
werd de Pruisische koningshymne
Heil dir im Siegerkranz echter tot
keizerhymne verheven. Het lied
van Hoffmann werd pas
omstreeks 1900 populair.
Koning Wilhelm I van Pruisen op
de verhoging met oranje sjerp)
wordt in Versailles door de Duitse
vorsten tot keizer van Duitsland
uitgeroepen (1871)
Volksliederen, waarin het volk kond doet van vaderlandsliefde zijn een uitvloeisel van het in de 19e
eeuw opkomende nationalisme. Voordien was het eerder gebruikelijk de landsvorst te bezingen,
zoals wij nog steeds Willem van Oranje met een lied vereren. De melodie hoefde niet
oorspronkelijk te zijn en de tekst werd aangepast als een nieuwe vorst de troon besteeg.
Het Pruisische koningslied Heil dir
im Siegerkranz was in 1795
ontleend aan een lied dat 5 jaar
eerder was geschreven in het toen
nog Deense Flensburg ter
gelegenheid van de verjaardag van
de Deense koning, op de melodie
van God save the king. Balthasar
Gerhard Schuhmacher paste de
tekst aan om de Pruisische koning
Friedrich Wilhelm II ermee te
vereren. Twee jaar later werd het
in het Koninklijke Nationale Theater
in Berlijn voor de koning
uitgevoerd, waarmee het formele
status verwierf.
De Siegerkranz in het lied verwees naar het terugdringen van het Franse
revolutionaire leger uit de Palts en het Rijnland door koning Friedrich
Wilhelm II in de eerste coalitieoorlog (1792-1795). Toen Wilhelm I, de
kleinzoon van Friedrich Wilhelm II, tot keizer werd verheven werd alleen
het woord König vervangen door Kaiser. Tot 1919 bleef het lied in gebruik
als Duitse nationale hymne, hoewel het wel als enigszins lastig werd
ervaren, dat de Britse vijand de eigen koning op dezelfde melodie bezong.
In Rusland was het trouwens al niet anders.
Kaiserhymne (Heil dir im Siegerkranz)
https://www.youtube.com/watch?v=wFwgUVyvkCU
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Toen de frische fröhliche Krieg was verworden tot een uitzichtloze loopgraaf-oorlog verschenen er
spotliederen op de melodie van de nationale hymne, die via ansichtkaarten werden verspreid, maar
Nederland was neutraal en waakte ervoor de Duitse keizer onnodig te provoceren. Opvallend is de
zwart-wit-rode vlag van het Duitse Rijk, ingevoerd bij de oprichting van de
Noord-Duitse Bond in 1867. De kleuren waren een combinatie van het zwart-wit
van de Pruisische vlag en het rood-wit van de Hanzesteden. Pas in 1919 is door
de Republiek van Weimar de zwart-rood-gouden vlag ingevoerd.
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Na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en de ineenstorting van het keizerrijk representeerde
de zwart-wit-rode vlag voor velen het militaristische en autoritaire oude Pruisische systeem, terwijl
conservatieve krachten vooral aan die oude vlag wilden vasthouden. Uiteindelijk kwam het in 1919
tot een stemming in het parlement, waarbij ruim tweederde van de afgevaardigden voor de zwartrood-gouden vlag koos.
Bij decreet van president Hindenburg werd in 1933 op aanwijzing van de NSDAP weer op de oude
zwart-wit-rode vlag terug gegrepen. De zwart-rood-gouden vlag stond voor progressieve liberale
idealen, die de nazi’s niet deelden. Overigens verdween de oude keizerlijke vlag twee jaar later
alweer uit het straatbeeld, toen deze werd vervangen door de rode vlag met het hakenkruis.
Schwarz-rot-gold is de kleurcombinatie die herinnert aan de
bevrijdingsstrijd tegen Napoleon in 1813. In het Pruisische leger vocht
het Lützowsche Freikorps, een bonte mengeling van voornamelijk
studenten uit alle delen van Duitsland, die zich vrijwillig voor de strijd
tegen Napoleon hadden aangemeld. De uniformen, die zij droegen
waren al even bont en divers als hun afkomst. Er zat niets anders op,
dan alle uniformen zwart te verven. Ze werden vervolgens voorzien
van rode biezen en messing knopen. Vanaf
de 12e eeuw waren dat ook de drie kleuren
geweest van het Heilige Roomse Rijk. De
leuze van de strijdende studenten was:
Aus der Schwärze (zwart) der
Knechtschaft durch blutige (rood)
Schlachten ans goldene (goud) Licht der
Freiheit.
Na de bevrijdingsoorlog begonnen de
studenten zich te organiseren in zgn.
Burschenschaften. Het ideaal van deze
studenten in het zich overal in Europa manifesterende nationalisme was het herstel van het oude
keizerrijk, dat in 1806 onder de laatste Habsburgse keizer Franz II was opgeheven. Met het
neerleggen van de Duitse keizerskroon en het opheffen van het keizerrijk verwierf Frans II de
Oostenrijkse keizerskroon. Hij werd hiertoe min of meer gedwongen door Napoleon, die er belang
bij had, dat zijn eigen keizerlijke waardigheid door Oostenrijk werd erkend. Napoleon zag zichzelf
namelijk als de opvolger van Karel de Grote en aangezien de Duitse keizer dezelfde pretentie had,
had Napoleon er belang bij het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie te liquideren.
Bij de eerder genoemde manifestatie op de Wartburg in 1817 werd door de studenten voor het
eerst de zwart-rood-gouden
vlag meegevoerd. In 1832
vond een veel grotere
manifestatie van de
Burschenschaften plaats, die
de geschiedenis is ingegaan
als het Hambacher Fest. Dit
keer waren er niet 500 maar
30.000 demonstranten. Ook
zij droegen de zwart-roodgouden vlag met het opschrift
Deutschlands Wiedergeburt.
Bij een eerste aanzet tot een
herenigd keizerrijk nam de
Deutsche Bund in 1815 de
kleuren zwart-rood-goud over
voor de vlag van dit Duitse
statenverbond en ook de
revolutionairen van 1848, die
eveneens naar een nationale
staat Duitsland streefden,
maar dan als republiek,
voerden de zwart-roodgouden driekleur mee op de
Berlijnse barricaden, onder
meer aan de Frankfurter
Allee.
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Naast de officiele keizerhymne
Heil dir im Siegerkranz waren
er ook andere nationale
liederen in omloop zoals Des
Deutschen Vaterland van Ernst
Moritz Arndt (1769-1860) op
een melodie van Gustav
Reichardt (1797-1884).
Arndt had dit lied al in 1813,
vóór de volkerenslag in
Leipzig, geschreven. Dit lied
verwoordt voor het eerst de
wens om tot een Groot-Duitse
staat te komen, inclusief
Oostenrijk en het Duitstalige
deel van Zwitserland. Bij de
studenten- en
turnverenigingen was Des
Deutschen Vaterland het
patriottische volkslied nr. 1.
Op de ansichtkaart hierboven staan de eerste en de laatste versregels van het lied. Links een
afbeelding van het Kyffhausermonument in Thüringen.
In 1896 werd het ter ere van keizer Wilhelm I ingewijd. Bij Kyffhäuser stond vroeger een
Rijksburcht waar keizer Friedrich I Barbarossa veel verbleef. Volgens de overlevering slaapt hij
daar op een troon in zijn verzonken burcht en ééns in de 100 jaar stuurt hij er een dwerg op uit om
te berichten of er nog raven rond de verzonken burcht vliegen. Eens zal de dwerg een adelaar
waarnemen, die aankondigt dat de heerlijkheid van het Rijk zal terugkeren. Dan zal de keizer
ontwaken. De dichter Rückert verwerkte de sage in 1817 in het gedicht Barbarossa:
Der alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich, / Im unterird’schen Schlosse/ Hält er verzaubert sich.
Er ist niemals gestorben, / Er lebt darin noch jetzt; / Er hat im Schloß verborgen / Zum Schlaf sich
hingesetzt.
Er hat hinabgenommen / Des Reiches Herrlichkeit, /Und wird einst wiederkommen, / Mit ihr, zu
seiner Zeit.
Der Stuhl ist elfenbeinern, / Darauf der Kaiser sitzt: / Der Tisch ist marmelsteinern, / Worauf sein
Haupt er stützt.
Sein Bart ist nicht von Flachse, / Er ist von Feuersglut, /Ist durch den Tisch gewachsen, / Worauf
sein Kinn ausruht.
Er nickt als wie im Traume, /Sein Aug’ halb offen zwinkt; /Und je nach langem Raume / Er einem
Knaben winkt.
Er spricht im Schlaf zum Knaben: / Geh hin vors Schloß, o Zwerg, / Und sieh, ob noch die Raben /
Herfliegen um den Berg.
Und wenn die alten Raben / Noch fliegen immerdar, /So muß auch ich noch schlafen / Verzaubert
hundert Jahr.
Na de broederoorlog tussen Oostenrijk en Pruisen in 1866 was het lied niet langer actueel, daar de
oorlog duidelijk had gemaakt, dat er niet langer gestreefd zou worden naar één nationale staat,
waar ook Oostenrijk deel van uit zou maken. Na de oorlog van de Noord-Duitse Bond onder
aanvoering van Pruisen tegen Frankrijk werd het in 1871 in het nationale repertoire vervangen
door Die Wacht am Rhein.
Was ist des Deutschen Vaterland? https://www.youtube.com/watch?v=xqAKJdv3fqU
Was ist des Deutschen Vaterland? / Ist´s Preussenland, ist´s Schwabenland?/ Ist´s, wo am Rhein
die Rebe blüht?/ Ist´s, wo am Belt die Möwe zieht? / O nein! nein! nein! / Sein Vaterland muss
grösser sein!
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Was ist des Deutschen Vaterland? / Ist’s Bayerland, ist’s Steierland? / Ist’s, wo des Marsen Rind
sich streckt? / Ist’s, wo der Märker Eisen reckt? / O nein! nein! nein! / Sein Vaterland muss grösser
sein!
Was ist des Deutschen Vaterland? / Ist’s Pommerland, Westfalenland? / Ist’s, wo der Sand der
Dünen weht? / Ist’s, wo die Donau brausend geht? / O nein! nein! nein! / Sein Vaterland muss
grösser sein!
Was ist des Deutschen Vaterland? / So nenne mir das grosse Land. / Ist’s Land der Schweizer, ist’s
Tirol? / Das Land und Volk gefiel mir wohl / doch nein! nein! nein! / Sein Vaterland muss grösser
sein!
Was ist des Deutschen Vaterland? / So nenne mir das grosse Land. / Gewiss, es ist das Österreich
an Ehren und an Siegen reich? / O nein! nein! nein! / Sein Vaterland muss grösser sein!
Was ist des Deutschen Vaterland? / So nenne endlich mir das Land! / So weit die deutsche Zunge
klingt / und Gott im Himmel Lieder singt, / das soll es sein! / das, wackrer Deutscher, nenne dein!
das nenne dein!
Das ist des Deutschen Vaterland / wo Eide schwört der Druck der Hand, / wo Treue hell vom Auge
blitzt / und Liebe warm im Herzen sitzt. / das soll es sein! / das, wackrer Deutscher, nenne dein! /
das nenne dein!
Was ist des Deutschen Vaterland / wo Zorn vertilgt den welschen Tand / wo jeder Frevler heißet
Feind / wo jeder Edle heißet Freund / Das soll es sein, das soll es sein / das ganze Deutschland soll
es sein
Das ganze Deutschland soll es sein! / O Gott vom Himmel, sieh darein! / Und gib uns rechten
deutschen Mut / dass wir es lieben treu und gut! / Das soll es sein! / Das soll es sein! / Das ganze
Deutschland soll es sein!
Uiteraard moet je dit soort enigszins verontrustende nationale Duitse liederen in de geest van de
tijd waarin ze ontstaan zijn lezen. Napoleon had in 1813 de kaart van Europa overhoop geworpen.
Het Duitse keizerrijk had mede door zijn manipulaties opgehouden te bestaan. Tegelijkertijd had
hij in zijn verdeel-en-heers-politiek allerlei nationalistische gevoelens opgeroepen. De bekende
Duitse inmiddels 79-jarige Schlagerzanger Heino vond het in 1999 een goed idee dit soort liederen
nog een keer op te nemen op een dubbel-LP (Heino
singt die schönsten Jahrhundertmärsche und
Hymnen).
Ter gelegenheid van het NRW-Heimatkongress
(maart 2018) schonk hij Ina Scharrenbach (CDU),
Heimatminister van Nordrhein-Westfalen, een
exemplaar van zijn dubbel-LP met nationalistische
liederen en marsen, die zijn echtgenote voor de
gelegenheid extra uit de kelder had opgediept als
bijzonder geschenk. Pijnlijk voor de minister, daar
veel van de liederen ook in het Liederbuch der SS
staan.
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Commentaar van Heino: Die liederen kunnen er ook niets aan doen, dat ze in het liedboek van de
SS zijn opgenomen. Ondertussen heeft de minister iets uit te leggen. Het is overigens niet voor het
eerst, dat Heino in opspraak is gekomen vanwege het zingen van dubieuze liederen. In 1977 nam
hij op verzoek van Hans Filbinger, de minister-president van Baden-Württemberg alle drie de
coupletten van het Deutschlandlied op voor ‘onderwijsdoeleinden’. Dat is hem destijds niet in dank
afgenomen.
Toen Oostenrijk niet langer in
beeld was als onderdeel van
één Duitse nationale staat
was de Wacht am Rhein het
nieuwe favoriete patriottische
lied.
Het was in 1840 geschreven
door Max Schneckenberger
(1819-1849). In die tijd
gingen er in Frankrijk
stemmen op, dat de Rijn de
ideale en rechtmatige
oostgrens van Frankrijk zou
zijn. In het Rijnland wekte die
door de Franse regeringschef
Thiers geuite opinie heftige
verontwaardiging. In 1854
componeerde Karl Wilhelm
(1815-1873) er een melodie bij. Ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van de (toen nog)
Pruisische koning Wilhelm I en koningin Augusta werd het voor het eerst in Krefeld ten gehore
gebracht. Toen de Frans-Duitse oorlog in 1870 uitbrak kreeg het lied de status van nationale
hymne.
Die Wacht am Rhein https://www.youtube.com/watch?v=o5benaE6xus /
https://www.youtube.com/watch?v=oKkRS4rL6Pw
Interpretatie van Heino: https://www.youtube.com/watch?v=9JT-xxcD9_w
1. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, / Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: / Zum Rhein, zum
Rhein, zum deutschen Rhein! / Wer will des Stromes Hüter sein?
Refrain
Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, / Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!
2. Durch Hunderttausend zuckt es schnell, / Und Aller Augen blitzen hell, / Der deutsche Jüngling,
fromm und stark, / Beschirmt die heil’ge Landesmark.
Refrain
3. Er blickt hinauf in Himmelsau’n, / Wo Heldengeister niederschau’n, / Und schwört mit stolzer
Kampfeslust: / „Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust.“
Refrain
4. Und ob mein Herz im Tode bricht, / Wirst du doch drum ein Welscher nicht; / Reich wie an
Wasser deine Flut / Ist Deutschland ja an Heldenblut.
Refrain
5. Solang ein Tropfen Blut noch glüht, / Noch eine Faust den Degen zieht, / Und noch ein Arm die
Büchse spannt, / Betritt kein Feind hier deinen Strand.“
Refrain
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6. Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, / Die Fahnen flattern hoch im Wind: / Zum Rhein, zum
Rhein, zum deutschen Rhein! / Wir Alle wollen Hüter sein!
Refrain
Het patriottisch lied riep in eerste instantie slechts op om het vaderland te beschermen, maar toen
in 1870 de oorlog met Frankrijk eenmaal was uitgebroken werd er een grimmiger couplet aan
toegevoegd:
So führe uns, Du bist bewährt; / In Gottvertrau’n greif’ zu dem Schwert,
Hoch Wilhelm! Nieder mit der Brut! / Und tilg’ die Schmach mit Feindesblut!
De Wacht am Rhein moet in de beginjaren van de republiek van
Weimar nog actueel zijn geweest in rechtse kringen. In het 2e
boek van Berlin Alexanderplatz vent hoofdpersoon Franz
Biberkopf met de Völkische Beobachter, het strijdblad van de
nationaalsocialistische beweging en hij zingt patriottische
liederen, waaronder die Wacht am Rhein.
Verrassend genoeg heeft het Nederlandse dorp Tolkamer nog
steeds een café dat de naam Wacht am Rhein draagt. Meer aan
de Rijn gelegen etablissementen droegen die naam.
Op de prentbriefkaart links houdt
Germania op de achtergrond de wacht
aan de Rijn. Dit 38 meter hoge
monument bij Rüdesheim werd in 1883
ingewijd door keizer Wilhelm I. Het
herinnert aan de overwinning op de
Fransen in 1871 en de daarop volgende
stichting van het Duitse keizerrijk.
De laatste keizer, Wilhelm I, moest aan het einde van de Eerste Wereldoorlog aftreden. Hij zocht
asiel in Nederland en verbleef daar nog in zijn landhuis in Doorn tot
hij in 1941 tijdens de Duitse bezetting overleed. Net als Barbarossa
ligt hij daar in zijn mausoleum te wachten tot het koninkrijk Pruisen
is hersteld.
In Duitsland werd na zijn vlucht naar het neutrale Nederland de
republiek uitgeroepen met Friedrich Ebert als eerste Reichspräsident.
In 1922 maakte Ebert bekend, dat de republiek zich van het
Deutschlandlied zou bedienen zonder het als nationale hymne te
betitelen. De woorden Einigkeit und Recht und Freiheit verwoordden
de wens van alle Duitsers nadat het land zich van de heerschappij
van het huis Hohenzollern had bevrijd.
Friedrich Ebert (1871-1925)
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Tot slot nog enkele woorden over August Hoffmann von Fallersleben
(1798-1874), de schepper van het Deutschlandlied :
Hij schreef het op het verlaten eiland Helgoland in de Noordzee, dat
destijds (1841) onder Brits gezag stond. Hij verbleef op het eiland om
wat afleiding te hebben na een ongelukkig verlopen liefde. De patriot
Hoffmann was 43 jaar oud toen hij het lied schreef op Helgoland na
een drinkgelag op de voorafgaande dag, wat in het 2e couplet van het
Lied der Deutschen nog doorklinkt. Duitsland was toen een
lappendeken van 38 staten, die zich tamelijk vrijblijvend in de Duitse
Bond aaneengesloten hadden. Deutschland über alles moet worden
gelezen als een oproep om van al die staatjes weer één nationale
staat te vormen, ook om weerbaarder te zijn tegen de agressie van
Frankrijk. Kort tevoren had Frankrijk het gebied ten westen van de
Rijn weer opgeëist, dat het in 1815 aan Duitsland had afgestaan. De nazi’s gaven later een andere
betekenis aan de vage formulering Deutschland über alles. Het werd in relatie gebracht met de
vermeende suprematie van het uitverkoren arische ras van het Duitse Herrenvolk.

Hoffmann was vanaf het begin van zijn studie lid van de Burschenschaft, het na de Napoleontische
tijd opgerichte conservatief-liberale studentencorps. Het verwondert niet dat hij de idealen van
deze beweging deelde: Het ging om een verenigd Duitsland, parlementaire democratie op basis
van een grondwet, persvrijheid en een einde aan de onderdrukking door naar willekeur regerende
vorsten gesteund door een uitgebreid apparaat aan spionnen en politie. Zij gezindheid legde hij ook
vast in twee dichtbundels onder de titel Unpolitische Lieder, wat ze bepaald niet waren. Ze kostten
hem zijn baan als professor germanistiek in Breslau. Als germanist had hij zich overigens
gespecialiseerd in de Nederlandstalige mediaevistiek. Voor bronnenonderzoek verbleef hij 8 maal in
Nederland en voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Neerlandistiek is hij door de
universiteit van Leiden onderscheiden. Zoals bij menig medestrijder is ook bij Hoffmann een
verontrustende antisemitische tendens in zijn werken en uitspraken waarneembaar.
Nadat hij als professor ontslagen was vanwege zijn kritische instelling jegens de Pruisische
overheid werd hem zelfs het staatsburgerschap ontnomen. Vijf jaar lang zwierf hij door Duitsland.
Met grote regelmaat werd hij het land uitgezet, zelfs driemaal uit Pruisen, maar ondersteund door
een grote vriendenkring kon hij als reizende zanger en poëet het hoofd boven water houden. In
1847 werd hij gerehabiliteerd en kon hij aanspraak maken op een pensioentje. Zijn professoraat
kreeg hij echter niet terug. Aan de revolutie van 1848 nam hij als gebrand kind niet actief deel. In
1860 verwierf hij een aanstelling als bibliothecaris in Corvey.
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Dat het lied is geschreven op de melodie van de Kaiserhymne van Haydn is geen toeval. Hoffmann
streed voor het herstel van het Duitse keizerrijk, dat in 1806 door
de laatste keizer Franz II was opgeheven onderdruk van Napoleon.
In de Kaiserhymne werd Franz, de laatste Duitse keizer, bezongen:
Gott erhalte Franz den Kaiser was de eerste versregel. Het was een
reactie op de Marseillaise, die in 1795 tot nationale hymne was
verklaard in Frankrijk. De compositie had gelijkenis met die van de
hymne God save the King, die vanaf 1795 ook werd gebruikt voor
het Pruissische koningslied: Heil dir im Siegerkranz.
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Gott erhalte Franz den Kaiser https://www.youtube.com/watch?v=KaPVNtLXRMM

De leuze Deutschland über alles was niet geheel nieuw. In Wenen werd al in 1809 een lied met de
titel Österreich über alles ten uitvoer gebracht en Ernst Moritz Arndt had al in 1813 opgeroepen tot
Teutschland über alles, wenn es will. Hoffmann kende Arndt goed. In Bonn had hij colleges bij
Arndt gevolgd.
De centrale begrippen in het 3e couplet van het Deutschlandlied zijn Einigkeit, Recht en Freiheit.
Einigkeit, d.w.z. overwinning van de staatkundige versplintering van het Duitse taalgebied. Recht
heeft betrekking op de door de vorsten beloofde grondwet, waar niet veel van terechtkwam en de
Freiheit richt zich vooral op het afschaffen van de censuur.
In 1841 werd het Deutschlandlied voor het eerst in Hamburg gezongen, maar zelf heeft Hoffmann
niet beleefd, dat zijn lied daadwerkelijk tot nationale hymne werd gekozen. Dat gebeurde pas bijna
50 jaar na zijn dood, meer dan 80 jaar nadat hij het had geschreven. Ook na de overwinning op
Frankrijk en het uitroepen van de Pruisische koning tot keizer van Duitsland bleef de Pruisische
lofzang op de landsvorst Heil dir im Siegerkranz de Duitse keizerhymne.
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Toen Helgoland in 1890 bij Duitsland werd gevoegd in ruil voor Zanzibar weerklonk daar het
Deutschlandlied. Het was ook opgenomen in bundels met vaderlandse liederen, maar nog in 1916
was er een prijsvraag voor een nieuw volkslied uitgeschreven. Niemand kwam op de gedachte het
Deutschlandlied uit de kast te halen. Uitgerekend de sociaaldemocratische Rijkspresident Friedrich
Ebert besloot daartoe in 1922, omdat het lied naar zijn oordeel boven de partijen stond. De
schrijver/journalist Kurt Tucholsky kon er niet enthousiast over geraken: eine von allen guten
Geistern verlassene Republik habe das Lied zu ihrer Nationalhymne erkoren, was zijn commentaar.

Adolf Hitler noemde het daarentegen in 1937 das Lied, das uns Deutschen am heiligsten
erscheint.
Ook tegenwoordig zijn er in Duitsland nog alternatieve liederen in omloop voor officiële
plechtigheden, zoals het lied: Ich hatt’ einen Kameraden van Ludwig Uhland, dat vooral bij
begrafenissen wordt gezongen op een melodie van Friedrich Suchers.
Ich hatt' einen Kameraden

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1Z1y2PSNw
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Echt populair is het Duitse volkslied van Hoffmann in de versie van 1952 niet geworden. Bij de
wereldkampioenschappen voetbal deed zich bij de finale in Bern - die door Duitsland werd
gewonnen – een pijnlijk incident voor. De enthousiaste Duitse fans brulden: Deutschland,
Deutschland über alles. Voor de Zwitserse radio was dat aanleiding de uitzending voortijdig te
staken. De Bunte Illustrierte startte daarop ongevraagd een prijsvraag om tot aanpassing van de
tekst van het eerste couplet te komen, tot misnoegen van de president, want alleen hij ging
daarover, in overleg met de Bondskanselier.
Ouderen zijn wellicht nog steeds meer vertrouwd met het eerste couplet. Op Duitse scholen wordt
er weer meer aandacht aan besteed, waarbij steeds weer ter discussie staat, of er ook aandacht
moet worden besteed aan het 1e en het 2e couplet, dat bij officiële gelegenheden niet wordt
gezongen. Voor de verwerving van de Duitse nationaliteit is kennis van het volkslied een
voorwaarde en ook nationale sportteams moeten de tekst van het volkslied uit het hoofd leren,
omdat het een beschamende indruk maakt, als ze slechts wat mee staan te mompelen. Voor de
generatie, die in de DDR opgroeide is Auferstanden aus Ruinen een vertrouwder lied, maar ook in
de oude deelstaten blijkt 60% van de ondervraagden de eerste zin van het derde couplet van het
volkslied niet correct weer te kunnen geven.

Han Verschuur, 24 maart 2018
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