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DebacleVolkswagen,
Duitslandsnoodlot

D
uitsland is een land
vanbankwerkers en
ingenieurs, enmora-
listische leraren.
Duitslanddenktde
ergstegeschiedenis
tehebbenvanalle
landen. Edoch:Duits-

landwerdsindshetwereldkam-
pioenschapvoetbal in2006plotse-
lingeen landdatgoed inzijnvelbe-
gon tezitten.Hetwerdeen ‘lockere
Nation’, eennatiediehetallemaalwel
okévond, enzichzelf ook. En intussen
bouwdemenmeerauto’sdanooit te-
voren, elkeweekkwamer inChina
eendealerbij, eneldersook. Enzo
werdDuitsland indeafgelopentien
jaareenuitzondering inEuropa. En
datbreektDuitslandnuopenEuropa
ook.Duitslandalsmagneet.
Alsooithet rarewoord ‘autodafe’

van toepassingwas,dan ishetwelnu
methet schandaal rondVolkswagen,
hetkarretjedatHitler zoalsbekend
begin 1938persoonlijkdewereld in
bracht. Autodafe (Spaans) slaatophet
ritueel vanboetedoeningvandoorde
inquisitie veroordeeldeketters enaf-
valligen. ‘MamaMerkel’ heeftdeafge-
lopenwekenmetuitsprakenoverde
vluchtelingencrisis als ‘Wir schaffen
das’misschiendegrootste foutbe-
gaan inhaar loopbaan,maarzedeed
dezeuitspraakookomtegenoverhet
‘dunklesDeutschland’ een ‘helles
Deutschland’ te schetsen. Endatvan-
wege ‘Griekenland’, en,natuurlijk,
vanwegeHitler-Duitsland.
Enzo isVolkswagensowiesomeer

daneenzakelijkakkefietje.MetVolks-
wagenstaatof valtmisschienwel
Merkel,misschienwelhethuidige
Duitsland.Hoofdartikelenmetkop-

penals ‘VWbedriegtautokopers,he-
laasgebeurtdatwel vaker’ (NRC,
22 september)miskennentotaalde
‘fall-out’ vandezeoplichterijmetdie
emissie-getallenvandieuitlatenvan
diewat sneueauto’s alsde Jetta.
Waarom?Omdatwehethebbenover
eenautofabrikantdie, sinds juli 2015,
ToyotaenGMvoorbijgestreefd is als
grootsteautofabrikant terwereld.
Omdatwehethebbenovereen
enormewerkgever inhetmiddenvan
Duitsland,Wolfsburg.Opel isdaaral
bijna tenondergegaan,maarook
nogVolkswagen, inhethart van
Duitsland?
Amerika ishet landvandeonbe-

grensdemogelijkheden.Duitsland
niet, dat ishet landvanextremete-
genstellingen, vande ‘hochbürgerli-
cheLeute’die je in Tatortziet, totde
‘Chaoten’ endegetatoeëerden inde
grote steden. Ennatuurlijkaldie im-
migranten.Duitsland is altijdeen
land–nou ja, gebied:Deutschland,
aberwo liegt es? – vanvolksverhuizin-
gengeweest.Maarde industriële cul-
tuurvandemijn- enmachinebouw
– zoalsVolkswagen–heeft als een
soort strijkijzergefungeerdoverdie
verschillendeculturen.Het strijkijzer
vandedisciplineende ‘Ordnung’.Die
‘Ordnung’ is, zeker inBeieren, sinds
beginseptemberhet raamuit, tot
ontsteltenis vandeDuitsers.
Wienudenktdathet ‘maar’ om

Volkswagengaat,miskentnogeenbe-
langrijkelement inde tragediedie

zichnuontvouwt tussenDuitsland,
in relatiemetzichzelf,metEuropa, en
natuurlijkmetdevluchtelingen.De
media, zekerdeDuitse,hebbenzich
afgelopenwekengoeddeelsonderge-
dompeld inde ‘Willkommenskultur’.
Elk Journaal inDuitsland laat een
bankrekeningnummerziennaeen
itemoverdevluchtelingen. Intussen
gaatdepolarisatie tussende ‘Gut-
menschen’diemetapplaus, een flesje
fris eneenknuffelophet stationvan
Münchenstonden, enderechtsepy-
romanendiedit jaaral ruimzestigbe-
staandeof beoogdeasielcentra inde
fik staken,door.
Ditwetenwe,maarwebeseffenhet

nognietgenoeg.
Enwatwezekernognietgenoeg

besprokenhebben,dat isde rol van
de industrie,metnamedeauto-
industrie.Medio septemberzeide
topmanvanDaimler,Mercedesenzo,
DieterZetsche,datdievluchtelingen-
stroomweliswaareen ‘hercules-
opgave’ zouworden,maarhij zeidi-
rectdaarna: ‘Maar inhetgunstigste
gevalkanhetookdebasis zijnvoor
het volgendeDuitseWirtschaftswun-
der – zoalsdemiljoenengastarbei-
ders inde jarenvijftigenzestigheel
wezenlijk totdeopbloei vande
Bondsrepubliekhebbenbijgedra-
gen.’Natuurlijk,niet iederevluchte-
ling is eenbriljante ingenieur,maar
zehebbenondernemingszin. ‘Precies
zulkemensenzoekenwijbijMerce-
desenoveral inhet land.Wieaande
toekomstdenkt zalhenniet afwij-
zen.’
Duitsland ishet landvandeex-

tremetegenstellingen inEuropa,ook
inde taal:Heimweh; Fernweh; Lust;
Angst; Torschluspanik;Wass sich liebt,
dasneckt sich; und soweiter. Ookde te-
genstelling ‘himmelhoch jauchzend,
zumTodebetrübt’ is een typisch
Duitseuitdrukking.
Duitslandverkeerdeeconomisch,

politiekencultureel totnu toe ineen
uniek stabiele – ja zelfgenoegzame –
positie inhet verder zeer sombereEu-
ropa.Dat, endeneonazi-aanslagenals
inHeidenau– ‘triggerden’ookhetap-
plaus inMünchen.
Hetdebacle vanVolkswagenkande

omslag inluidennaareeneconomi-
schecrisis inDuitsland, ennaareen
wanhopig – zich indesteekgelaten
voelend–Duitsland,datniet alleen
Merkeldekopkankosten,maarheel
Europa.
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Duitsland
Met het lot vanVolkswa-
gen staat of valt misschien
wel Merkel,misschien wel
het huidige Duitsland.

HenriBeunders
is hoogleraaront-
wikkelingen inde
publiekeopinie
aandeErasmus
Universiteit.

Polarisatietussen
Gutmenschen
enrechtse
pyromanen
gaatdoor

‘We zijn allemaal apen’

Met medewerking van Arnout Brouwers en HenkMüller.

A
lsdeEU indechaosvanhaar
vluchtelingenbeleidecht
een ‘signaal vanordening’
wil sturen, zoalsAngelaMer-

kel verlangt, kanzeniet voorbijgaan
aandevoorstellendiealwekenop
tafel liggen. Zonder ‘hotspots’ geen
verdelingvanvluchtelingen, zon-
der zekerheidoververdelinggeen
‘hotspots’; zonderbeveiligingvan
debuitengrenzenzijnbeidezinloos
enzonder steunaan landenals Tur-
kijehelptookdebeschermingvan
debuitengrenzenniet. Slechts enke-
leEU-landenkunnenof willendeze
kettingsluiten.Als zenietmeedoen,
danzijn financiële sanctiesonwaar-
schijnlijk.
Waarschijnlijker ishetdatDuits-

landzeerveel zalmoeten investeren
omdeketting te sluiten – inde
‘hotspots’, inTurkije, inLibanonen
opeendagook inSyrië, Irak,Afgha-
nistan, Pakistanof hoede landen
ookhetenwaarMerkel-spandoeken
doordestratenwordengedragen.
Erontbreekt slechts eenschakel

indezeketting: eenbovengrens.
AlleEuropeseenDuitsevoorstellen

lijdenaandezelfde tegenstrijdig-
heid: enerzijdskunnenenwillenEu-
ropaenDuitslandniet alle vluchte-
lingenvandezewereldopnemen;
anderzijdsmoetdeopnamebereid-
heid – vanuitDuitsgezichtspunt –
onbeperkt zijn.Hoemoetendie
tweesamengaan?AlsdeEUen
Duitslandnietwillendat jaarna jaar
honderdduizendenopdedeur
kloppen, zullenzedeze tegenstrij-
digheidmoetenoplossen. Thomas
deMaizièreheeftmetzijnvoorstel
omEU-quota in tevoerendevinger
opdezereplekgelegd.
Dezewond is vooral eenDuits

probleem.Nogaltijdwordthetde-
bathiergevoerdalsof eralleendit
jaar eenmiljoenvluchtelingenko-
men–endatwashetdan. Maarde
huidigemaatregelenveranderener
niets aandathet zonogeenpaar
jaardoorkangaan.
Endan?Hetantwoorddatdaarop

nugegevengaatworden, is een
overtreffende trapvande ‘WeesWel-
kom’-cultuur –namelijkde ‘Tot
Ziens’-cultuur,waarindeDuitse
samenlevingafscheidmoetnemen
vanverworvenhedenalshaarvoor-
spoed.Misschien isdatdewerke-
lijkeoplossing:danwilniemand
meerhiernaartoekomen.

Als ergeenbovengrensaandekomstvanpolitiekevluchtelingen
wordtgesteld, verandertdehuidige ‘WeesWelkom’-cultuur in
een ‘TotZiens’-cultuur, schrijft JaspervonAltenbockum.

‘Aufwiedersehenskultur’

@archaeology#anthropologySouth
Africa’snewhumanancestorsparks
racialrowarchaeologynews-
network.blogspot.com

ArchaeoNewsNet opTwitter

ZwelinzimaVavi@Zwelinzima1
Iamnograndchildofanyape,monkey
orbaboon- finishenklaar.

I
nZuid-Afrika is eenreluitge-
brokennaaraanleidingvande
ontdekkingvaneennieuwe
menselijkevoorouder. Voor-

aanstaandeZuid-Afrikanen,ge-
steunddoordeZuid-Afrikaanse
RaadvanKerken, ziendeontdek-
kingalsonderdeel vaneenracis-
tische theoriediebedoeld isom

Afrikanenals
‘subhuman’ te
beschouwen.
Hetgaatom
deontdek-
kingvanbot-
tenvanHomo

Naledidie tweewekengeleden
werdengepresenteerd. Zwelin-
zimaVavi, voormalig secretaris-
generaal vandemachtigevak-
bondCosatuentrouwesteun-
pilaarvanhet regerendeAfrican
NationalCongress (ANC) twit-
terdezijn300duizendvolgers
dathij erklaarmeewasweer
eensaapofnakomelingvaneen
aaptewordengenoemd.Deze
Zuid-Afrikaansereactieshebben
wereldwijd totverbazinggeleid.
DeBritsebioloogRichard
Dawkins twitterde: ‘Punt is,we
zijnallemaalAfrikaanseapen.’

Zwelinzima Vavi opTwitter


