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Door onzecorrespondent
AdVaessen
BERLIJN ' De student Geo rg Friedrich ('4) lijkt sprekend op zijn
betovergrootvader, de Duitse kei zer WUheim II.
Personeel buigt voor de jonge
'kroonprins' van Pruisen. Net als
onder de monarch, die in 1941 in
ballingschap in Ned erland overleed,luidt d e aanspreektitel Ka iser/khe Hokt;t. Als hi j verblijft in
het familieslot in de Zuid-Duitse
stad Hechtngen. gelegen op 800
m eter hoogte, wappert het Pru isisc he dundoek mét adelaar in de
wind.
Prins Georg Fri edrich Ferdinand
van Preussen wil Duitsland als
keizer besturen . "Mijn Huis Hohenzollern m aakt hierop aanspraak" , zegt de student bedrijfskunde. " Die gedachte vind ik ni et
vreemd. In het verenigde Europa
hebbe n de meeste staten een konin gsh ui s." Hij bezoekt regelm atig de graftombe van WUheim
11 in Doom en acht zi jn tante , kcn ingin Beatrix . hoog. Tot d e tientallen titels van Wilbelm II hoorde ook die van Prins van Oranje.
Het is voor het eerst sin ds jaren
dat een Pruisische troonopvolger
publiekelijk verkla art dat hi j de
monarchie in de Bondsrepubliek

opnieuw wil invoeren. De aankondiging valt samen met een
historische datum . Komende
week is het j o e jaar geleden d at
Pruisen zijn eerste koni ng kreeg.
Het verjaarsfeest wordt m et lie fst
50 0 evenementen gevierd. In 14

Vorstelijk
Pruisen maakt
renaissance door
musea wordt stilgestaan bij de
grootmachtte spelen . Vooral de
roemru chte geschiedenis.
pracht en de pr aal, zoal s te bewonderen in Sans Souci in Pots'Pruisen bloeit' , constateert het
dam , wekt interess e.
conservatieve dagblad Die Welt.
"De historie is zwart én wit", alIn het Pruisi sche kemland Berlijn-Brandenburg verwacht men
du s omschrijft het Duitse staats meer bezoekers dan tijdens de
hoofd Johan nes Rau de ornstreLoveparade. De
den geschiedenis.
H ij is zelf een
overheid gafeen
Pruis. Rau werd in
postzegel uit. In
Duitsers vieren
winkels zijn dure
1931geboren in
flessen wi jn m et
Wuppertal. 100 kifeest rond
lometer van Nederhet opschrift
koningshuis met land, dat d estijds
Pruisen te koop.
Er staan ook
Pruisisch geb ied
5 0 0 evenementen was . Het was een
beeldjes van der
Alle Fritz, zoa ls
de els taat van de Rekoning Fred erik
publiek van Weimar. De traditionele elite van
II (1740'1786) werd genoemd ,
Pruisen had ook toen nog steeds
Onder hem werd de oppervlakte
van Pruisen (120.000 vierkante
grote invloed in het leg er en het
kilometer) door veroveringsoorambten arenapparaat. Pruisen
logen bi jna verdu bbeld ,
bestond tot 1947, toen de gea lliII Jaar na de val van de Muur is
eerden de staat wegens im periade schroom voor Pruisen verdwe- lisme ontbonden. Het oostelijk
de el is than s Russisch en Pools,
nen. In de communistische DDR
de rest is Duits gebied.
rustte er lang een taboe op, terDe geschiedeni s word t gekenwijl de West-Duitsers vrees den
m erkt door oo rlogeri, een driedat bela ng stellin g werd uitgelegd
als het verlangen weer een rol als
klassenmaatscha ppij en me galo-
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ma ne trekken . Maar Pruisen is
ook bek end om tolerantie jegens
m inderh eden en immigranten ,
om deu gden als plichtsbesef, om
zijn belangstelling voor filoso fie
en de opbouw van een moderne
staat. Dat zich veel Pruisen bevonden onder de officieren die in
[944 een mislukte staats greep tegen Hi tler pleegden, h eeft veel
indru k gemaakt.
H et koninkrijk Pruisen werd
d oor grootspraak geboren. Het
ontstond toen keurvorst Frederik
III uit Brandenburg zich in Köningsberg, de hu idige Russische
stad Kaliningrad , liet lauweren
tot koni ng Fred erik I. Ruim anderhalve eeuw later beh eerste het
miniri jk bijna h eel Europa. Na
oorlogen tegen onde r m eer
Frankrijk en Zweden werd in
187r het Duitse Rijk u itgeroepen.
Wilhelm I liet zich in VersailIes,
onder het wakend oog van rijkskans elier Bism arck. tot keizer
kronen. In 19 18 deed WUheim 11
afstand van de troon en vluchtte
m et 5' wa gonladingen aan bezitting en naar Nederland .
Ultra rech ts probeert te profiteren van de renaissance van Pruisen , waarschuwt premier Manfr ed Stolp e van Brandenburg. De
radicalen drom en van een machtig Duitsl and in de oude gre n zen .
..Bij veel Duits ers zit Pruisen in
de bu ik , niet in het hoofd". aldu s
de sociaal-dem ocraat. ..Als de
Duitsers iets van de tolerantie
van de Pruise n opsteken , worden
ze n iet meer zo sne l verleid ."

