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Sebastian Haffner, beroemd om zijn scherpzinnige historische beschouwingen, reconstrueert en
analyseert in dit boek de gebeurtenissen in Duitsland uit de jaren 1871-1945. De auteur rekent af met
de talloze vooroordelen en legendevormingen over deze cruciale periode uit de Duitse geschiedenis.
Het mislukken van het Duitse Rijk begon al bij zijn ontstaan. Als oorzaken daarvoor ziet Haffner
niet zozeer de oorlogszuchtige Duitse mentaliteit, de militaristische keizer Wilhelm ii, het fenomeen
Pruisen of de chauvinistische ‘Nationalbewegung’. Zelfs de rol die Hitler hierin speelde, wordt
volgens Haffner veelal overdreven. De auteur houdt met name de ‘ongelukkige omvang’ en de geo-
grafische ligging van het Duitse Rijk verantwoordelijk voor zijn ondergang. Het was te groot, te
machtig voor elk van zijn buurlanden afzonderlijk, maar net niet groot en machtig genoeg om die
landen aan zich te onderwerpen. Van Bismarck tot Hitler is Haffners laatste boek. 

Met een nawoord van Maarten Brands.
Sebastian Haffner (1907-1999) werd
geboren in Berlijn en opgeleid als jurist.
Hij emigreerde in 1938 naar Engeland,
waar hij onder meer werkte als journa-
list voor The Observer. Hij keerde in
1954 terug naar Duitsland, om te gaan
schrijven voor Die Welt en later voor
Stern. Haffner is auteur van menig
historische bestseller.

KORTINGSBON TER WAARDE VAN € 5,-
Speciaal voor lezers van De Groene Amsterdammer

Bij inlevering van deze bon bij de erkende boekhandel 
ontvangt u € 5,- korting op Van Bismarck tot Hitler door
Sebastian Haffner. U betaalt slechts € 20,- i.p.v. € 25,-.

isbn 978 90 5330 555 3 Actienummer 901-31707
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echte filosofen
‘In Echte 

filosofie (...) 
staat niets 
minder op 

het spel dan 
de hele 

moderne 
wereld.’

nrc handelsblad

TH. C.W.
Oudemans

Echte filosofie

‘Intelligente 
én goed
geschreven 
inleiding in 
de filosofie 
van de lach.’  
trouw

Coen Simon
Lachen om niets

320 blz. / € 25,- 192 blz. / € 15,- 
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