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VOORWOORD 

Deze dissertatie werd mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs 
van het NUFFIC voor een verblijf aan het Instituteur Europäische Ge
schichte in Mainz en door een aansluitend Stipendium van het insti
tuut zelf. 

Velen hebben op enigerlei wijze aan de totstandkoming van deze 
studie bijgedragen. Op deze plaats wil ik de mogelijkheid aangrijpen 
om hen bedanken, vooral de medewerkers van de archieven en bibli
otheken die telkens bereid waren om weer nieuw materiaal aan te 
dragen. Een bijzondere plaats nemen Stefana Dascalescu en Jutta 
Ries - de bibliothecaressen van de afdeling Universalgeschichte van 
het Institut fur Europäische Geschichte - in, wier hulpvaardigheid zon
der meer het Bundesverdienstkreuz waard is. Ulrike Kretzschmar, de 
voormalige bibliothecaresse van de afdeling Religionsgeschichte, heeft 
de Duitse samenvatting aan het eind van dit boek op taalfouten ge
controleerd. 

Prof. dr. M. Vogt was een voortdurende bron van inspiratie. De 
talrijke gesprekken die ik met hem gevoerd heb, behoren tot de aller
beste van de vele goede herinneringen aan mijn verblijf in Mainz. 
Ook wil ik de bevriende lotgenoten voor hun steun bedanken; uit de
ze groep noem ik slechts Dr. Michael Hundt en Dr. Andrew Szanajda. 
De belangrijkste gidsen tijdens het gehele traject waren uiteraard 
mijn promotores, Prof. dr. M.C. Brands en Prof. dr. A. Labrie. Het is 
geenszins overdreven om te veronderstellen dat zonder hen deze 
studie niet meer dan een aardig idee was gebleven. 

Ries Roowaan 
Amsterdam 

Mei 1999 





INLEIDING 

In april 1945 zette het Sovjet-leger de aanval op Berlijn in. De linies 
waren zwak bezet, deels zelfs met de zogenaamde Volkssturm: jon
gens zonder enige militaire training en mannen die de dienstplichti
ge leeftijd reeds jaren gepasseerd waren. Na zes lange oorlogsjaren 
was van de Duitse legers weinig overgebleven. De pantserdivisies wa
ren tijdens de grote tankslagen in het Oosten vrijwel volledig wegge
vaagd en de luchtmacht bestond nog slechts in naam. De verdedi
ging van Berlijn had dan ook geen schijn van kans. 

Het waren de laatste dagen van het Derde Rijk. Adolf Hitler, de 
Führer und Reichskanzler, gaf in zijn bunker diep onder de Berlijnse 
grond bevelen aan niet meer bestaande divisies en Joseph Goebbels, 
de Minister van Propaganda, hield tot op het laatst verbeten toespra
ken, waarin hij de bevolking opriep onverbiddelijk strijd te leveren 
om zo de Endkampf alsnog met een Endsiegte bekronen.1 

Het Duitse volk geloofde er niet in. Waarschijnlijk had Goebbels 
zelf ook geen vertrouwen meer in een Duitse overwinning. Begin 
1945 had hij opdracht gegeven om zijn dagboeken drievoudig op glas
platen te kopiëren; midden april was het karwei geklaard. Op de acht
tiende van die maand verbrandde hij al zijn persoonlijke papieren. 
Drie dagen daarna verklaarde Goebbels tegenover zijn medewerker 
Fritzsche dat het Duitse volk de oorlog gewild had, maar niet over de 
kracht en de onverschrokkenheid beschikte om hem te kunnen win
nen. Aan hemzelf of Hitler had het niet gelegen; het was de bevolking 
die had gefaald, die in de 'kritischste Zeit dieses elementarsten Krie
ges'2 de moed verloren had. Het Nazi-regime was door het eigen volk 
verraden en in de steek gelaten. Overal in het land werden de westerse 
geallieerden met witte vlaggen ingehaald. Het deel van Duitsland 
waarover Hitler en zijn laatste getrouwen nog regeerden, werd kleiner 
en kleiner. Spoedig zou er niets meer over zijn, maar, zo zei Goebbels 
tegen Fritzsche, '...wenn sie [de Nazi's] schon abtreten müßten, wür
den sie die Tür hinter sich zuschlagen, daß es die Welt höre.'3 
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Goebbels had deels gelijk en deels ongelijk. De wereld heeft het 
gehoord en hoort het nog steeds: de jaren 1933-1945 vormen geens
zins een afgesloten en zo goed als vergeten hoofdstuk in de Duitse 
geschiedenis, maar een periode die, hoewel inmiddels al meer dan 
een halve eeuw is verstreken, in binnen- en buitenland de gemoede
ren nog steeds hevig beweegt. Ten onrechte meende Goebbels even
wel dat de deur nog open zou staan: deze was reeds lang voor april 
1945 gesloten. Nazi-Duitsland was een reeks oorlogen begonnen en 
had die met een tot dan toe onvoorstelbare wreedheid gevoerd, wat 
uiteindelijk tot de eigen ondergang had geleid. In de vernietigings
kampen waren miljoenen weerloze mannen, vrouwen en kinderen 
uit Duitsland en de bezette landen op fabrieksmatige wijze ver
moord, omdat ze tot een 'minderwaardig ras' zouden behoren. Het 
Nazi-regime had zowel het volkenrecht als de humanitaire beginse
len met voeten getreden.4 De deur tussen Duitsland en de beschaaf
de wereld was in de loop van de jaren 1933-1945 dichtgegooid.5 

Vrijwel direct na Hitler pleegde ook Joseph Goebbels eind april 
zelfmoord en op 8 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over. Het Derde 
Rijk was definitief verslagen. In hoeverre de Duitse bevolking en de 
geallieerden van de Holocaust op de hoogte waren geweest, is om
streden; hier is slechts van belang dat zij het in de tweede helft van 
1945 zonder enige twijfel waren. Weliswaar zou het nog tot de jaren 
zestig duren voordat 'Auschwitz' een begrip zou worden, maar direct 
na de oorlog was maar al te duidelijk dat Nazi-Duitsland zich buiten 
de kring der geciviliseerde landen had begeven. 

De erfenis 

In deze studie zal de nawerking van het Derde Rijk centraal staan: 
niet de oorlog of de vernietigingskampen, maar de herinnering er
aan zal behandeld worden. De veroveringsoorlogen en met name de 
Holocaust hebben in de westerse cultuur diepe sporen nagelaten6, 
die in Duitsland uiteraard een geheel eigen karakter hadden: Duits
land was het land dat de misdaden begaan had en dat de verantwoor
delijkheid ervoor droeg. Hier zal de last van deze erfenis op het ni
veau van de staat bestudeerd worden. 

Zonder problemen is dit echter niet, aangezien slechts voor 1945 
en na 1990 van één Duitse staat gesproken kan worden; voor de tus
senliggende periode is dit onmogelijk. Het Duitse Rijk, dat in 1871 on
der leiding van Bismarck tot stand was gekomen, werd na de verove
ring van Oostenrijk in 1938 omgedoopt in het 'Grootduitse Rijk'. Het 
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was dit rijk dat zich aan de aanvalsoorlogen en de misdaden tegen de 
mensheid schuldig had gemaakt en dat in 1945 door de geallieerden 
werd opgesplitst. Delen werden bij Frankrijk, Polen en de Sovjet-Unie 
gevoegd; Oostenrijk werd weer een min of meer zelfstandige staat. De 
rest werd opgedeeld in vier zones die elk door een van de vier geallieer
den - de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Engeland en Frankrijk -
bestuurd werden; Berlijn werd gezamenlijk geregeerd. Vier jaar later 
werd onder de hoede van de drie westerse geallieerden de Bondsrepu
bliek Duitsland gesticht, terwijl de Sovjet-Unie in haar zone de socia
listische Duitse Democratische Republiek in het leven riep. Berlijn, de 
voormalige hoofdstad, bleef onder het bestuur van de geallieerden. 

Anders dan Oostenrijk en de DDR maakte de Bondsrepubliek de 
aanspraak in de rechten van het Duitse Rijk te zijn getreden7, zoals 
dat ook in de preambule van de grondwet van 1949 vastgelegd werd: 

'...das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Ham
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzol-
lern [hat], um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine 
neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz der Bundesrepublik beschlossen. Es hat auch für 
jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war.'8 

De Bondsrepubliek, die ongeveer de helft van het voormalige Duitse 
Rijk besloeg, was niet bedoeld als een permanente staat maar als een 
voorlopige constructie, als een Provisorium dat 'Duitsland' vertegen
woordigde.9 

Toen vier weken na de stichting van de Bondsrepubliek in de door 
de Sovjet-Unie bezette zone de Duitse Democratische Republiek op
gericht werd, verkondigde de zojuist benoemde West-Duitse bonds
kanselier, Konrad Adenauer (1876-1967), dan ook onmiddellijk dat 
de DDR geen bestaansrecht had: 

'In der Sowjetzone gibt es keinen freien Willen der deutschen Bevöl
kerung. Das, was jetzt dort geschieht, wird nicht von der Bevölkerung 
getragen und legitimiert. Die Bundesrepublik Deutschland stützt sich 
dagegen auf die Anerkennung durch den frei bekundeten Willen von 
rund 23 Millionen summberechtiger Deutscher. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist somit bis zur Erreichung der deutschen Einheit ins
gesamt die alleinige legitimierte staatliche Organisation des deut
schen Volkes... Die Bundesrepublik Deutschland ist allein befugt, für 
das deutsche Volk zu sprechen.'10 

!3 
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De Bondsrepubliek kon en wilde de Duitse staat ten Oosten van de 
Elbe niet erkennen. Officieel werd de DDR zelfs niet eens waargeno
men: elke burger van de Oostduitse staat had recht op een paspoort 
van de Bondsrepubliek. Ook gaf de BRD de aanspraak op Berlijn niet 
op; Bonn, de hoofdstad van het Provisorium, was even tijdelijk be
doeld als de staat die het als regeringszetel diende. 

Als de volkenrechtelijk enige opvolger van het Duitse Rijk nam de 
Bondsrepubliek de verantwoordelijkheid voor de jaren 1933-1945 op 
zich. Dit is het verschil met de Duitse Democratische Republiek en 
Oostenrijk, de beide andere staten die uit het 'Grootduitse Rijk' zijn 
voortgekomen. 

Conform de communistische theorie werd in de DDR het fascisme 
als de laatste fase van het kapitalisme gezien. In 1945 hadden de com
munistische verzetstrijders en het Sovjet-leger het nationaal-socialis-
me overwonnen en vier jaar later gezamenlijk een socialistische staat 
gesticht, waarmee in dat deel van Duitsland het fascisme met wortel 
en tak uitgeroeid was. De jaren 1933-1945 werden dan ook als een af
gesloten hoofdstuk beschouwd: het Duitsland in het Oosten had vol
gens de officiële leer het stadium van de wereldgeschiedenis waartoe 
het fascisme behoorde, definitief achter zich gelaten." Zo, door het 
Nazi-regime als de laatste fase van het kapitalisme voor te stellen, ver
viel de specifiek Duitse verantwoordelijkheid voor de nalatenschap 
van het Derde Rijk. De DDR had de erfenis van Hitler en de zijnen -
zoals de socioloog M. Rainer Lepsius het formuleerde in een artikel 
over de officiële politieke leer die in de drie staten uit de Nazi-periode 
is getrokken - 'universalisiert'12, waardoor tegelijkertijd de Duitse 
staat in het Westen, die zich immers nog niet van het kapitalisme en 
daarmee van het fascisme had ontdaan, kon worden veroordeeld. 

In Oostenrijk werd de nalatenschap van het Derde Rijk met ande
re argumenten van de hand gewezen. De Nazi-periode zou geen deel 
van het Oostenrijkse, maar van het Duitse verleden zijn. Het land was 
in maart 1938 het eerste slachtoffer van de nationaal-socialistische 
expansiedrift geworden en, aldus de eerste uitgave van het Staatsge
setzblatt flir die Republik Österreich, tot deelname aan een 'sinn- und 
aussichtsloser Eroberungskrieg"3 gedwongen. Deze eveneens uit het 
'Grootduitse Rijk' voortgekomen staat beschouwde zichzelf als 'Hit
lers eerste slachtoffer' en wees om die reden de historische verant
woordelijkheid voor de Nazi-periode van de hand; in Oostenrijk 
werd, volgens Lepsius, het Nazi-verleden 'externalisiert'.14 

De Bondsrepubliek bevond zich in een fundamenteel andere po
sitie. Deze staat kon de verantwoordelijkheid voor het Nazi-verleden 

14 
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niet zoals Oostenrijk 'externalisieren' of analoog aan de officiële leer 
van de DDR 'universalisieren', maar moest de nalatenschap accepte
ren. Dit was de keerzijde van de aanspraak in de rechten van het 
Duitse Rijk te zijn getreden, maar tegelijkertijd werden de plichten, 
van welke aard dan ook, die uit de aanvalsoorlogen en misdaden te
gen de mensheid voortvloeiden, bewust geaccepteerd. Als enige staat 
nam de Bondsrepubliek de last op zich, niet alleen omdat deze de 
keerzijde van haar zelfaangemeten hoedanigheid vormde, maar ook 
omdat het, analoog aan het communisme in Oost-Duitsland en het 
herstel van Oostenrijk als zelfstandige staat, een breuk met het Der
de Rijk markeerde. Om deze redenen is, in de woorden van Lepsius, 
'der Nationalsozialismus...in der Bundesrepublik normativ internali-
siert worden.'15 Wanneer derhalve zoals hierboven sprake is van 
Duitsland als het land dat de verantwoordelijkheid voor het Nazi-ver
leden draagt, dan moet in het oog gehouden worden dat het uitslui
tend de Bondsrepubliek was, waaraan deze last ten deel viel, die deze 
accepteerde en tot een deel van haar identiteit maakte. De BRD werd 
post factum het land van de daders. 

De hypotheek die het Nazi-verleden op het Duitsland in het Wes
ten legde, en de acceptatie ervan, was op talloze terreinen zichtbaar. 
Zo werd smartegeld aan de slachtoffers van het Derde Rijk of hun 
nabestaanden uitgekeerd.16 Gedurende decennia werden processen 
tegen het personeel van de voormalige concentratie- en vernieti
gingskampen gevoerd.17 Aan de basis hiervan lag de invoering van 
een democratie naar westers model gebaseerd op een grondwet 
waarin de lessen uit de jaren 1933-1945 verwerkt waren.'8 Op het eer
ste gezicht heeft het dan ook wellicht de schijn dat de Bondsrepu
bliek erin slaagde het onverenigbare te verenigen. Enerzijds werd de 
discontinuïteit met de laatste twaalf jaar van het Duitse Rijk bena
drukt, maar anderzijds hield de Bondsrepubliek strikt vast aan de 
volkenrechtelijke continuïteit met het Duitse Rijk, wat in de loop van 
haar bestaan regelmatig door het Bundesverfassungsgericht, het hoog
ste gerechtshof, bevestigd is.'9 

De ambivalentie van een staat die volgens zijn grondwet in de 
Duitse staatkundige geschiedenis verankerd was en tegelijkertijd een 
breuk met datzelfde verleden nastreefde, leidde verrassend genoeg 
op slechts weinig terreinen tot onoplosbare problemen. Zonder eni
ge twijfel maakte de economische voorspoed die de Bondsrepubliek 
ten deel viel, het mogelijk veel potentiële conflicten in de kiem te 
smoren20 en bleef meer onder de oppervlakte dan men wellicht zou 
verwachten. Er is evenwel een terrein dat de 'aangeboren afwijking' 
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van de Bondsrepubliek wel toont en dat is het terrein van de herden
kingen. 

Herdenken is het publiek aan de doden herinneren, die daarmee 
symbolisch in de gemeenschap der levenden opgenomen worden21, 
wat evenwel in de Bondsrepubliek niet zo probleemloos was als el
ders. Het was nu eenmaal - om een enigszins ongenuanceerd voor
beeld te geven - onmogelijk om een breuk met het regime der ver
nietigingskampen na te streven en tegelijkertijd de gevallen bewa
kers te herdenken. Het lag veel meer voor de hand dat de in de ver
nietigingskampen vermoorde niet-Duitsers herdacht zouden wor
den. Het in vrijwel elk ander land zo vanzelfsprekende nationale ka
rakter van herdenkingen was daardoor in de Bondsrepubliek bij 
voorbaat al problematisch. Zo bezien had het Nazi-regime de natie -
het continuüm dat de generaties, de levenden èn de doden, omvat -
vervormd en was het jaar 1945 een waterscheiding.22 Tegelijkertijd 
echter suggereerde de volkenrechtelijke identiteit met het Duitse 
Rijk dat het continuüm intact gebleven was. Het is dit spanningsveld 
- de frictie tussen continuïteit en discontinuïteit - dat in deze studie 
aan de hand van monumenten bestudeerd zal worden. 

Een monument is geen objectieve weergave van het verleden, 
maar een getuigenis over dat verleden.23 Het in figuurlijke zin in de 
gemeenschap der levenden opnemen van doden betekent immers 
uitsluitend dat de levenden dit willen. Monumenten tonen derhalve 
niet wat belangrijk is, maar wat belangrijk genoeg gevonden werd 
om in de openbare ruimte te vereeuwigen. Een gedenkteken beli
chaamt vooral de voorstellingen van de periode waarin het is ont
staan.24 Om deze reden kunnen - ten eerste - de vigerende opvattin
gen over het verleden aan de hand van deze objecten geanalyseerd 
worden en - ten tweede - de veranderingen daarin door een vergelij
king van objecten uit verschillende perioden achterhaald worden. Op 
deze wijze wordt het ook mogelijk de veranderingen die het hierbo
ven beschreven spanningsveld in de loop van de tijd onderging, in 
kaart te brengen. Uiteraard komen echter niet alle monumenten 
voor dit onderzoek in aanmerking. 

Omdat hier de houding van de West-Duitse staat ten opzichte van 
het Nazi-verleden centraal zal staan, dienen de objecten ten eerste 
aan de jaren 1933-1945 te herinneren en ten tweede door de centrale 
overheid gebruikt te worden, aangezien slechts deze het officiële 
zelfbeeld weerspiegelen. Lokale monumenten zijn niet geschikt: een 
dergelijk object vervult slechts een functie in het dorp of de stad 
waarin het staat. Dit soort gedenktekens vormt veeleer een bron voor 

16 



I N L E I D I N G 

onderzoek op het terrein der mentaliteitsgeschiedenis, omdat zij 
dicht bij de bevolking staat en tamelijk direct haar opvattingen weer
spiegelt?5 De analyse van dergelijke objecten sluit aan op de omvang
rijke literatuur over de verwerking van de jaren 1933-1945 in de pu
blieke opinie.26 

De monumenten die in deze studie centraal zullen staan, dienen 
dus aan de jaren 1933-1945 te herinneren, door de centrale overheid 
gebruikt te worden en bovendien aan nog een derde voorwaarde te 
voldoen. De overheid stichtte immers monumenten ter herinnering 
aan de slachtoffers der concentratie- en vernietigingskampen en tege
lijkertijd andere gedenktekens voor de gesneuvelde soldaten, waar
door het hierboven beschreven spanningsveld veeleer ontweken 
wordt. Hier dient derhalve - ten derde - een type monument gevon
den te worden, waarin het officiële zelfbeeld, het Selbstverständnis, van 
de West-Duitse staat integraal tot uitdrukking komt, waarin het tot 
uitdrukking moest komen. In een dergelijk gedenkteken moeten zo
wel de uitgangspunten achter de politiek ten opzichte van de slacht
offers en daders van het Nazi-regime als die ten opzichte van de Duit
se Democratische Republiek zichtbaar zijn en bovendien de verhou
ding tussen beide uitgedrukt worden. Er is slechts één gedenkteken 
dat aan alle drie van de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en 
dat is wat hier een 'centraal monument' genoemd zal worden. 

De term 'centraal monument' is geen ingeburgerd begrip zoals 
'nationaal monument' dat is, maar zal in deze studie worden gehan
teerd voor een soort object waarvoor geen eenduidige aanduiding be
staat. In de Bondsrepubliek werden de adjectieven Bonner (Ehrenmal 
en Mahnmal) en zentrale (Gedenkstätte) gebruikt. Buiten Duitsland 
wordt soms van 'nationaal monument' gesproken, maar dit begrip 
verwijst niet uitsluitend naar wat hier als centraal monument begre
pen zal worden. De term beschrijft geenszins de omvang of de vorm
geving maar uitsluitend de functie van het object: een centraal mo
nument is het belangrijkste gedenkteken van het land en wordt door 
de regering tijdens twee soorten gelegenheden gebruikt. De eerste 
gelegenheid is de nationale herdenkingsdag, in Duitsland Volkstrau-
ertag genoemd. Op die dag leggen de vertegenwoordigers van de 
staat bij dit monument een krans. De tweede is het bezoek van een 
buitenlands staatshoofd, dat, zoals het protocol vereist, een krans ter 
ere van de doden van het gastland legt. Deze rituelen vinden altijd bij 
hetzelfde monument plaats: in Engeland is dat de cenotaaf van Lut-
yens in Londen die - in combinatie met het graf van de Onbekende 
Soldaat in de nabijgelegen Westminster Abdij - het Britse centrale 
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monument vormt, en in Frankrijk de Arc de Triomphe in Parijs, 
waarvoor de poilu inconnu begraven ligt. De begraafplaats Arlington 
nabij Washington is het centrale monument van de Verenigde Sta
ten; in Nederland vervult het Nationale Monument op de Dam deze 
functie. Deze objecten werden ter herdenking van de Eerste en/of 
Tweede Wereldoorlog gebouwd en worden sindsdien als centraal 
monument gebruikt. 

De Bondsrepubliek vormt in elk opzicht de uitzondering op de in
ternationale regel: zij had in de loop van haar bestaan vier centrale 
monumenten. Van een als definitief bedoeld centraal monument 
was pas sprake toen tijdens Volkstrauertag van het jaar 1993 de Neue 
Wache in Berlijn als de Zentrale Gedenkstätte van de Bondsrepubliek 
Duitsland werd ingewijd. Desondanks zijn uiteraard ook in de jaren 
voor 1993 kransleggingen op het hoogste niveau bij een gedenkteken 
uitgevoerd, dat daarmee als centraal monument fungeerde. 

Tot en met 1963 legde de regering tijdens Volkstrauertag een krans 
op het Ehrenteil van het Nordfriedhof, een oorlogskerkhof aan de rand 
van de stad Bonn; tijdens een staatsbezoek werd de gast, indien hij dit 
wenste, in de gelegenheid gesteld, een krans bij een stedelijk monu
ment, het Denkmal fur die 600 Bonner Bürger, te leggen, wat echter 
geen officieel onderdeel van het bezoek was. In 1964 werd een be
scheiden monument, het Bonner Ehrenmal, in het centrum van de 
stad geplaatst, dat voor staatsbezoeken en tijdens Volkstrauertag werd 
gebruikt. Van ongeveer 1977 tot en met het einde van de jaren tachtig 
is gedebatteerd over een nieuw centraal monument - meestal als 
Bonner Mahnmal aangeduid - dat evenwel nooit gebouwd werd. 

In deze studie zal de geschiedenis der centrale monumenten ge
schreven worden. Aan de hand van deze objecten en het nooit uitge
voerde plan zal getraceerd worden, hoe de Duitse staat in het Westen 
met de erfenis van het Derde Rijk omging. Omdat de Bondsrepu
bliek opeenvolgend meerdere objecten als centraal monument had, 
is het mogelijk de ontwikkeling die zij gedurende haar bestaan door
maakte, in kaart te brengen. 

Vraagstelling 

Het uitgangspunt hier is dat zowel de aanspraak in de rechten van 
het Duitse Rijk te zijn getreden als de acceptatie van de last van het 
Nazi-verleden in de centrale monumenten tot uiting kwamen, aan
gezien beide tot het Selbstverständnis van de Bondsrepubliek behoor
den. Deze studie beoogt vast te stellen in welke verhouding dit het 
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geval was, met andere woorden in hoeverre deze objecten een provi
sorische voortzetting van het Duitse Rijk weerspiegelden en in hoe
verre zij een breuk met het verleden toonden. Tot op welke hoogte 
was nog sprake van continuïteit? Dit probleem kan ook geformu
leerd worden als de vraag, of in de Bondsrepubliek sprake was van 
een Sonderweg der herdenkingen. Om deze vraag te kunnen beant
woorden, dient aan de Normalweg, met andere woorden aan wat in 
andere staten gebruikelijk is, herinnerd te worden. Het is internatio
naal gebruikelijk dat nationale herdenkingsplechtigheden in de 
hoofdstad plaatsvinden, aan de eigen slachtoffers, met name de ge
sneuvelde soldaten, herinneren en met militair vertoon gepaard 
gaan. Met dit algemene schema zal de Bondsrepubliek vergeleken 
worden. 

De eerste deelvraag betreft de locatie. De hoofdstad van de Bonds
republiek, Bonn, was niet dezelfde als de hoofdstad van het Duitse 
Rijk, Berlijn. De volkenrechtelijke identiteit met het Duitse Rijk im
pliceerde dat een centraal monument uitsluitend in Berlijn gebouwd 
zou kunnen worden, wat tot en met 1990 als gevolg van de Duitse 
deling onmogelijk was, terwijl omgekeerd plannen voor een derge
lijk object in Bonn een indicatie voor discontinuïteit vormen. Deze 
vraag betreft derhalve de plannen - en de implementatie daarvan -
voor een centraal monument in Bonn. 

De tweede deelvraag betreft het probleem, wie herdacht werd. 
Continuïteit leidt tot herdenking van de eigen doden, maar een 
Bondsrepubliek die zich als het spiegelbeeld van de Nazi-periode op
vat, herdacht ook het leed dat andere naties was aangedaan. Werden 
zoals in elk ander land gebruikelijk uitsluitend de eigen soldaten en 
burgerslachtoffers herdacht of ook anderen en zo ja, welke? Dit is de 
vraag, welke doden de Bondsrepubliek symbolisch opnam in de ge
meenschap der levenden. 

De derde en laatste deelvraag betreft het probleem, in hoeverre de 
herdenkingsplechtigheden een militair karakter hadden, zoals in het 
Duitsland van vóór 1945 normaal was en elders nog steeds tot op gro
te hoogte gebruikelijk is. Dit is met andere woorden de vraag, op wel
ke wijze de doden herinnerd werden. 

Deze deelvragen kunnen samengevat worden in de vraag, in hoe
verre het jaar 1945 een waterscheiding vormde, waarmee de hoofd
vraag anders geformuleerd is. Had - nog weer anders gesteld - het 
Nazi-regime de deur wellicht zo hard achter zich dichtgeslagen dat 
nationaal herdenken in de Bondsrepubliek uiterst problematisch zo 
niet onmogelijk geworden was? 
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Literatuur 

Wetenschappelijke literatuur die de vier hierboven genoemde ge
denktekens en het nooit uitgevoerde plan uit de jaren zeventig en 
tachtig als centrale monumenten behandelt, bestaat niet. Wel zijn er 
enige publicaties waarin deze objecten als monumenten beschreven 
en geanalyseerd worden27, maar hun bijzondere functie, die hen van 
alle andere gedenktekens van de Bondsrepubliek onderscheidt en 
daarmee tot fundamenteel andere objecten maakt, is tot nu toe onbe
licht gebleven.28 De geschiedenis van het centrale monument van de 
Bondsrepubliek is dan ook een van de weinige onontgonnen gebie
den binnen het zich uitermate snel ontwikkelende onderzoek naar 
monumenten. 

De wetenschappelijke literatuur over Duitse monumenten is vrij
wel volledig aan twee disciplines, geschiedenis en kunstgeschiede
nis, ontsproten. De stamboom van de historische Denkmalforschung 
begint in 1939 bij een door de bekende historicus Franz Schnabel ge
schreven essay: Die Denkmalkunst und der Geist des 19. Jahrhun
derts.29 Deze publicatie werd bijna veertig jaar later door de historicus 
Hartmut Boockmann beoordeeld als '...der erste Versuch, in den 
Denkmälern jenseits von Kritik und Spott, jenseits auch der Hoff
nung auf bessere Denkmäler charakteristische Hervorbringungen 
ihrer Zeit zu sehen.'30 Schnabels 'Versuch' om de negentiende-
eeuwse monumenten historisch in plaats van politiek-esthetisch te 
beoordelen, kreeg gedurende dertig jaar geen navolging. Pas in 1968 
trad Thomas Nipperdey met het in de Historische Zeitschrift versche
nen essay Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im ig. 
Jahrhundert?1 in zijn voetsporen. 

Kenmerkend is dat Nipperdey's publicatie geen afbeeldingen be
vatte.32 Hij bestudeerde niet zozeer de objecten zelf maar teksten 
over hen en hoopte zo '... Aufschlüsse über die Struktur von Natio
nalbewegung und Nationalidee zu gewinnen.'33 Nipperdey was voor
al in de 'Denkmalbewegungen' en 'Denkmalfeste' geïnteresseerd. 
De geschriften van de opdrachtgevers, kunstenaars en andere be
trokkenen gebruikte hij als bron voor de sociale geschiedenis van de 
'nationale Idee und Bewegung'. Nipperdey's artikel was voortgeko
men uit het in de jaren zestig wijdverbreide onderzoek naar het na
tionalisme, maar had tegelijkertijd een tot dan toe door de geschied
wetenschap genegeerd type bron in kaart gebracht. 

De belangstelling voor de objecten zelf stamt van een andere disci
pline, de kunstgeschiedenis, waar echter sterke weerstanden tegen 
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onderzoek ernaar bestonden. Ten eerste beschouwden kunsthistorici 
tot voor enkele decennia monumenten niet als kunst en derhalve niet 
als een potentieel onderzoeksobject. Gedenktekens zijn politieke ob
jecten die een doel buiten zichzelf dienen, wat op gespannen voet 
staat met de in de Romantiek wortelende overtuiging dat ware kunst 
slechts uit de autonome scheppingsdrang van de kunstenaar voort 
zou kunnen komen. Het negentiende-eeuwse idee van de kunst-om-
de-kunst beïnvloedde tot in de tweede helft van deze eeuw het denken 
van de kunsthistorici. Ten tweede werd tot voor kort de negentiende 
eeuw, die wel 'die große Zeit der Denkmäler'34 genoemd is, door 
kunsthistorici ondergewaardeerd. Van oudsher staat in de kunstwe
tenschap de stijlgeschiedenis in het middelpunt, waarbij slechts aan 
de grote vernieuwers onder de kunstenaars aandacht geschonken 
wordt. Het fundamentele probleem met de negentiende eeuw was 
dat dit tijdperk strikt genomen slechts neo-stijlen heeft voortgebracht. 
Vanaf de Rococo in de laatste helft van de achttiende tot en met de 
moderne kunst van de twintigste eeuw was elke nieuwe stijl een we
deropleving van een vormentaal uit het verleden. De geringe waarde
ring daarvoor dateert reeds uit de negentiende eeuw zelf. 

De moderne kunst werd als de eerste vernieuwing sinds het einde 
van de achttiende eeuw beschouwd, terwijl de negentiende eeuw als 
een periode van stilstand werd gezien, die weliswaar als de kraamka
mer der modernen maar niet om zichzelf van belang was. Pas toen 
in de jaren zestig de moderne kunst haar dynamiek begon te verlie
zen, werd met andere ogen naar de negentiende eeuw gekeken. Pe
ter Bloch die behoorde tot de eerste kunsthistorici die zich aan de ne
gentiende-eeuwse monumenten wijdden35, voelde zich echter nog in 
het midden van de jaren zeventig gedwongen, deze gedachte offen
sief te verwoorden: 'Die Forschung muß vor allem aber über die 
Bauhaus-Ästhetik zurück zu einer gemäßen Beurteilung der Bildne-
rei des Historismus.'36 In de loop van het decennium waaruit dit ci
taat stamt, werden de negentiende eeuw en zijn monumenten door 
kunsthistorici echter meer en meer als een volwaardig onderzoeks
object beschouwd. 

Ondanks de bijdragen van kunsthistorici wordt Nipperdey's arti
kel door de vertegenwoordigers van beide disciplines, de geschied
en kunstwetenschap, als het begin van de moderne Denkmalfor
schung gezien.37 In de loop der jaren zijn de historische en kunsthis
torische takken van het onderzoek naar monumenten evenwel dus
danig met elkaar vergroeid geraakt dat zij inmiddels nauwelijks nog 
van elkaar onderscheiden kunnen worden.38 
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Met grote regelmaat verschijnen nieuwe bijdragen39, zodat de lite
ratuur over gedenktekens alleen al in Duitsland nauwelijks nog te 
overzien is.4° Aanvankelijk stonden vooral de grote gedenktekens uit 
de negentiende eeuw in het middelpunt van de belangstelling, wat 
aansloot bij het onderzoek naar het nationalisme in dat tijdperk; 
langzamerhand ontstond echter ook aandacht voor objecten uit het 
Interbellum.41 De periode na 1945 is beduidend minder grondig on
derzocht, wat uiteraard voor een niet onbelangrijk deel te wijten is 
aan de geringe afstand in tijd. 

De geschriften uit de jaren vijftig en zestig over de contemporaine 
monumenten42 kenmerkten zich door een sterk stijlkritische respec
tievelijk esthetische inslag, wat niet zelden gemotiveerd was door het 
verlangen om de vormgeving van nieuwe monumenten te beïnvloe
den.43 Aan deze publicaties lag, om Hartmut Boockmanns woorden 
over het essay van Franz Schnabel te gebruiken, wèl de 'Hoffnung 
auf bessere Denkmäler'44 ten grondslag. Deze boeken en artikelen 
kunnen inmiddels als wetenschappelijk grotendeels achterhaald be
schouwd worden, maar hebben er wel toe geleid dat sinds het einde 
van de jaren zeventig in thematische literatuur over monumenten 
ook aandacht aan de naoorlogse periode werd geschonken.45 Boven
dien bevatte een in 1984 verschenen overzichtswerk over de Duitse 
monumenten vanaf het begin van de Middeleeuwen46 ook een (ta
melijk summier) hoofdstuk over de naoorlogse gedenktekens.47 

Sinds 1980 staan twee typen monumenten in het middelpunt van 
de belangstelling: oorlogsmonumenten en gedenktekens bij concen
tratiekampen. In de jaren zeventig onderzocht Meinhold Lurz onder 
de hoede van Reinhart Koselleck de Duitse oorlogsmonumenten 
sinds de Bevrijdingsoorlogen (1813-1815). Van 1985 tot en met 1987 
heeft Lurz de resultaten gepubliceerd in een zesdelige reeks onder de 
titel Kriegerdenkmäler in Deutschland, waarvan het laatste deel de 
Bondsrepubliek behandelt.48 Lurz' onderzoek was ook bedoeld als 
voorstudie voor een groot werk over oorlogsmonumenten, dat Kosel-
leck beoogt te schrijven en waarvan hij de grote lijnen reeds in een ar
tikel uit 1979 heeft aangegeven.49 De belangstelling voor monumen
ten bij voormalige concentratiekampen heeft onder andere mono
grafieën over de ontstaansgeschiedenis van het gedenkteken bij 
Auschwitz-Birkenau50 en van de Gedenkstätte Dachau opgeleverd.51 

Bij het onderzoek naar naoorlogse monumenten staan de objec
ten die aan de jaren 1933 tot en met 1945 herinneren, in het middel
punt.52 De gedenktekens die aan de tijd na 1945 herinneren - zoals 
het Adenauer-huis in Rhöndorf, het monument voor de eerste 
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bondskanselier en die voor de Trümmerfrauen - zijn daarentegen 
sterk onderbelicht.53 Dit veld vormt, tezamen met de geschiedenis 
der centrale monumenten, de voornaamste lacune in het onder
zoeksgebied der naoorlogse gedenktekens, dat, ook al is het dan 
reeds grondig verkend, zeker nog niet volledig in kaart is gebracht. 

Methode 

In deze studie zal het officiële zelfbeeld, het Selbstverständnis, van de 
Bondsrepubliek aan de hand van haar centrale monumenten bestu
deerd worden. Op het eerste gezicht kan dit methodisch gezien pro
blematisch lijken en vragen naar de relatie tussen beide, het gedenk
teken en het zelfbeeld, oproepen. Hoe verhoudt een monument zich 
tot het algemene politieke kader? Op basis van welke criteria kan 
men hierover uitspraken doen? Deze vragen betreffen uiteraard een 
algemeen probleem in de geschiedwetenschap, namelijk de verhou
ding van de bron tot het verleden, dat bovendien in deze studie nau
welijks een rol speelt, omdat het moderne onderzoek naar gedenkte
kens niet het afgebeelde verleden, maar de ontstaansgeschiedenis in 
het centrum van de analyse plaatst.54 Juist de politieke overtuigingen 
van de stichters en de overwegingen die aan de vormgeving van het 
monument ten grondslag lagen, tonen - naast de in de media en po
litieke organen over het object gevoerde debatten - de relatie met het 
kader in de breedste zin van het woord. De relatie tussen bron en ver
leden is met andere woorden reeds in de geschriften over deze objec
ten gelegd, wat een haast klassieke bronnenkritische aanpak moge
lijk maakt. Methodisch zoekt deze studie dan ook in vele opzichten 
aansluiting bij het hierboven besproken essay van Thomas Nipper-
dey.55 

De concentratie op geschriften over monumenten in plaats van op 
de objecten zelf is niet uitsluitend abstract methodisch gemotiveerd, 
maar ligt ook in het onderwerp zelf besloten. Ten eerste waren de ge
denktekens die voor de inwijding van de Neue Wache als centraal mo
nument gefungeerd hebben, als (kunst)object van gering belang. In 
dit opzicht zijn zij onvergelijkbaar met de monumenten uit de negen
tiende eeuw, die vrijwel zonder uitzondering uit een (ruiter) stand
beeld en een met een stripverhaal vergelijkbaar beeldprogramma op 
de sokkel bestonden. De interpretatie van deze meestal in reliëf uitge
voerde scenes vereist een grondige kennis van culturele conventies en 
de politieke iconografie.56 De gedenktekens die naast de Neue Wache 
in deze studie behandeld zullen worden - een oorlogskerkhof, een 
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klein stedelijk monument, een sober uitgevoerde plaquette met tekst 
en een project waarvoor zelfs nooit een ontwerp is gemaakt - geven 
echter weinig aanleiding tot een dergelijke analyse, maar wel tot de 
vraag, waarom de centrale monumenten van de Bondsrepubliek tot 
aan de inwijding van de Neue Wache zo sober waren. Dit probleem 
kan echter slechts aan de hand van teksten over monumenten, dat wil 
zeggen schriftelijke bronnen, bestudeerd worden. 

Ten tweede zijn de beeldende elementen niet alleen weinig inte
ressant maar voor de vraagstelling ook van ondergeschikt belang. 
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Bij de behandeling van de 
vraag, in hoeverre de bouw van een centraal monument in Bonn in 
plaats van in Berlijn acceptabel was, is het klassiek-kunsthistorische 
instrumentarium - de stilistische en iconografische analyse - van 
weinig betekenis. Alhoewel de kunstwetenschap voor het onderzoek 
naar beelden methodisch het best uitgerust is, zou met behulp van 
een kunsthistorische aanpak slechts geconstateerd kunnen worden 
dat in 1964 het Bonner Ehrenmal werd ingewijd en het in de eerste 
helft van de jaren zestig derhalve blijkbaar acceptabel was om een 
centraal monument in Bonn te bouwen. Een analyse van de schrifte
lijke bronnen toont echter, zoals hieronder zal blijken, dat de bouw 
van een dergelijk gedenkteken in de 'voorlopige hoofdstad' hoogst 
problematisch was, maar ook dat het desondanks mogelijk was en 
vooral, waarom het mogelijk was. Om deze redenen zullen hier niet 
zozeer de objecten zelf maar veeleer het denken over de monumen
ten centraal staan. Anders geformuleerd: minder de gedenktekens 
dan de interpretaties daarvan zullen het bronnencorpus vormen. 

Op deze wijze kan het politieke karakter van gedenktekens aange
toond worden. Met het centrale monument toont de staat immers 
zijn zelfbeeld dat evenwel, in tegenstelling tot wat hierboven wellicht 
gesuggereerd is, geen waardevrije maar daarentegen een in hoge 
mate politieke aangelegenheid is, die dan ook in de Bondsrepubliek 
inzet van het publieke debat was. Met een monument 'spreekt' de 
staat, dat wil zeggen de regering, tot de gehele bevolking. Om deze 
reden schreef de kunsthistoricus Florian Matzner monumenten een 
'öffentliche und politische Funktion als Vermittler zwischen Volk 
und Staat'57 toe. Een monument 'spreekt' echter niet alleen tot maar 
ook voor de gehele bevolking. Met een gedenkteken wordt het Selbst
verständnis, waaraan onontkoombaar politieke overwegingen ten 
grondslag liggen, vereeuwigd en daarmee in zekere zin bindend.58 

Het centrale monument was dan ook niet zelden onderwerp van een 
debat. 
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Bronnen 

In de vorige paragraaf is uiteengezet dat deze studie op twee typen 
bronnen berust: de centrale monumenten van de Bondsrepubliek en 
geschriften over deze objecten. De eerste groep bestaat uit het Ehren
teil van het Nordfriedhof, het Denkmal fur die 600 Bonner Bürger, het 
Bonner Ehrenmal en de Neue Wache. Voor het nooit gebouwde Bonner 
Mahnmal is geen ontwerp gemaakt, waardoor het onderzoek naar dit 
monument slechts op schriftelijke bronnen gebaseerd kon worden. 

Binnen de groep der schriftelijke bronnen laten zich wederom 
twee soorten onderscheiden: ten eerste archivalia van ambtelijke of 
semi-ambtelijke herkomst en ten tweede publicaties in de media. 
Wat betreft de bronnen van (semi-)ambtelijke herkomst speelt een 
algemeen probleem der Zeitgeschichte, het historisch onderzoek naar 
de periode vanaf 1918, een belangrijke rol, namelijk dat van de zoge
naamde 30 Jahre-Frist: in de regel kunnen ambtelijke stukken die 
jonger dan dertig jaar zijn, niet ingezien worden.59 De hoofdstukken 
over de periode tot het einde van de jaren zestig zijn daarom beter ge
documenteerd dan die over de latere decennia.6" 

Het Ehrenteil van het Nordfriedhof is tijdens de Eerste Wereldoor
log aangelegd en heeft sindsdien regelmatig wijzigingen ondergaan; 
in de periode tot en met 1964 werden tevens het Denkmal flir die 600 
Bonner Bürger en het Bonner Ehrenmal gesticht. Van de beide eerste 
monumenten - die zuiver gemeentelijke projecten zonder enige be
trokkenheid van de centrale overheid waren - zijn uitsluitend op lo
kaal niveau schriftelijke sporen van ambtelijke herkomst terug te vin
den.61 

Bij de totstandkoming van het Bonner Ehrenmal dat in 1964 werd 
ingewijd, was de centrale overheid wel betrokken. Naast de Volks
bund deutscher KriegsgräberfiXrsorge62 speelden vijf partijen6' een rol: 
het Bundespräsidialamt, het ambtelijk apparaat van de president64, 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken6', het Ministerie van Buiten
landse Zaken66, de gemeente Bonn67 en de Rheinische Friedrich-Wil
helms- Universität Bonn.68 

De zogenaamde 30 Jahre-Frist wordt slechts door de hogere over
heid strikt gehanteerd; in het gemeente-archief van Bonn kon wel 
materiaal uit de laatste drie decennia bestudeerd worden. Deze bron
nen waren met name in verband met de recentere geschiedenis van 
het Ehrenteil van het Nordfriedhof van belang.69 Tevens stelde het 
Grünflächen- und Friedhofsamt twee ordners met nog niet gearchi
veerd materiaal ter beschikking.70 Ook in het archief van de Bundes-
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tag, waarin zich onder andere de notulen van de parlementaire com
missies bevinden, was het mogelijk recenter materiaal in te zien.71 

De notulen van de debatten die in het parlement werden gevoerd, 
zijn gedrukt en in boekvorm uitgegeven.72 

De Volksbund deutscher Kriegsgräberfursorge te Kassel hanteert 
evenmin beperkingen voor onderzoek in zijn archief. Aangezien de
ze stichting, die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud 
van oorlogskerkhoven, elk jaar de organisatie van Volkstrauertag71' op 
zich neemt en tevens op de achtergrond een belangrijke rol bij de tot
standkoming van de centrale monumenten74 speelde, waren haar 
stukken van groot belang. De toegankelijkheid ervan was echter sterk 
beperkt doordat het archief nauwelijks geordend en ontsloten is. Bo
vendien zijn in 1944 tijdens een bombardement vrijwel alle bestan
den verloren gegaan75 en is na 1945 bij lange na niet alles gearchi
veerd. Hierdoor was het onderzoek in dit archief minder vruchtbaar 
dan het wellicht in theorie had kunnen zijn. 

Daarnaast zijn nog in de archieven van de Bund der Vertriebenen -
Vereinigte Landmannschafien und Landesverbände76 te Bonn en van de 
Verein Mahnmal der Vertreibung e.V.77 in Wiesbaden stukken van na 
1964 ingezien. Dit materiaal was van belang in verband met het plan 
voor het Bonner Mahnmal en met de Neue Wache. Voor de periode na 
1964 waren deze archieven de enige vindplaatsen van niet-gepubli-
ceerde bronnen. 

Deze bronnen vormden de kern. Van meer perifeer belang was 
materiaal over Volkstrauertag7^ en staatsbezoeken.79 Ook zijn bestan
den met betrekking tot het centrale monument van vóór de Tweede 
Wereldoorlog ingezien. Het Tannenbergdenkmal en het plan voor het 
Reichsehrenmal ter herdenking van de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog behoren tot de voorgeschiedenis van de centrale mo
numenten van de Bondsrepubliek. Omdat zij evenwel niet in het 
centrum van het onderzoek staan en bovendien reeds in de litera
tuur80 zijn beschreven, is slechts een selectie uit het beschikbare ma
teriaal bestudeerd.8' 

De hierboven genoemde bronnen behoren tot de eerste soort. De 
tweede wordt gevormd door artikelen in kranten en tijdschriften82, 
waarin over de monumenten is bericht; aan de hand van publicaties 
in de media zal de receptiegeschiedenis gereconstrueerd worden. De 
tweede soort vormt vanwege de 30-Jahre-Frist tevens het leeuwendeel 
van het bronnencorpus voor de tijd na 1964. De hoofdstukken over 
het Bonner Mahnmal en de Neue Wache zijn voornamelijk op dit type 
materiaal gebaseerd. 
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Op basis van deze bronnen zal de geschiedenis der centrale mo
numenten worden geschreven. Voordat daarmee begonnen kan 
worden, dienen echter eerst enkele begrippen met betrekking tot ge
denktekens nader omschreven te worden. Pas nadat in het inleiden
de deel dat direct zal volgen, tevens de historische wortels van dit type 
aan de orde geweest zijn en op deze wijze een fundament is gelegd, 
kunnen de centrale monumenten van de Bondsrepubliek behandeld 
worden. 
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THEORIE EN VOORGESCHIEDENIS 





i. MONUMENTEN: SOORTEN, FUNCTIE 
EN WERKING 

Monumenten zijn zo oud als de beschaving.1 Niet alleen in de mo
derne tijd maar ook daarvoor - de Middeleeuwen, de klassieke Oud
heid en de beschavingen die daaraan voorafgingen - zijn gedenkte
kens opgericht. Zonder enige moeite zouden talloze voorbeelden van 
millennia oude monumenten opgesomd kunnen worden, maar in 
dit verband is het voldoende vast te stellen dat monumenten tot de 
menselijke cultuur behoren. Tot welke vragen deze vaststelling leidt, 
zal aan de hand van de Zuil van Trajanus op het gelijknamige Forum 
in Rome uiteengezet worden. 

De Romeinse keizer Trajanus, die van 98 tot en met 117 na Chris
tus regeerde, gaf in het jaar 106 opdracht om een marmeren zuil van 
bijna veertig meter hoog met op de top een bronzen beeld van hem
zelf te bouwen. Over de gehele oppervlakte van de zuil werden reliëfs 
aangebracht, die verslag doen van de veldtochten die Trajanus in de 
jaren 101-102 en 105-106 ten Noorden van de Donau, dat wil zeggen 
buiten de grenzen van het Imperium, organiseerde. In 113 was het 
monument gereed en vier jaar later, na zijn dood, werd de as van de 
keizer bijgezet in de sokkel.2 

Wellicht de meest intrigerende vraag die naar aanleiding van dit 
gedenkteken gesteld kan worden, is die naar het 'waarom'. Met welk 
doel werd deze zuil gebouwd? Minstens even intrigerend is, of de 
Zuil van Trajanus dat doel ook daadwerkelijk bereikte. Dit is de vraag, 
wat monumenten bij de beschouwer teweegbrengen. In het verleng
de daarvan kan gevraagd worden, hoe lang die werking voortduurt. 
De zuil van Trajanus vervulde wellicht de Romeinen met ontzag, 
maar de hedendaagse beschouwer ziet vooral een relict uit een ver 
verleden. Op een zeker moment tussen de bouw van het monument 
en het einde van de twintigste eeuw moet derhalve de waarneming en 
daarmee de werking van het object veranderd zijn. Ook dit zal behan
deld worden, waarbij tevens nagegaan zal worden, of dit voor alle mo
numenten of wellicht voor enkele typen in mindere mate geldt. 
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Allereerst dient in dit theoretische hoofdstuk evenwel op een 
eigenaardigheid van het woord 'monument' gewezen te worden. 
Hierboven en in de inleiding zijn de woorden 'monument' en 'ge
denkteken' als synoniemen gebruikt, wat evenwel niet betekent dat 
zij onderling uitwisselbaar zijn: een gedenkteken is een monument, 
maar een monument is niet altijd een gedenkteken. 

Monumenten en gedenktekens 

Heden ten dage heeft het woord 'monument' twee aan elkaar gerela
teerde maar toch fundamenteel verschillende betekenissen. Ten eer
ste duidt het woord op bouwwerken die vanwege hun architectuur
historische waarde beschermd worden en ten tweede op kunst in de 
openbare ruimte, waarmee een historische persoon of gebeurtenis 
herdacht wordt. Een monument in de eerste betekenis stamt uit het 
verleden; een monument in de tweede betekenis herinnert aan het 
verleden en is hetzelfde als een gedenkteken. In dit opzicht komt de 
Engelse taal overeen met de Nederlandse: 'memorial' heeft eenzelfde 
betekenis als 'gedenkteken', terwijl 'monument' gelijk aan het Neder
landse 'monument' is. De Duitse taal daarentegen heeft geen equiva
lent voor het woord 'gedenkteken'; het Duits kent slechts de woorden 
'Denkmal' en 'Monument', die beide zowel naar historische bouw
werken als naar objecten die aan het verleden herinneren, kunnen 
verwijzen.3 

Het uit het Latijn stammende 'Monument' raakte in Duitsland in 
het midden van de achttiende eeuw ingeburgerd.4 Het synoniem 
'Denkmal', waarvoor het Nederlands noch het Engels een tegenhan
ger heeft, is veel ouder. Maarten Luther (1483-1546) gebruikte het in 
zijn Bijbelvertaling zowel voor herinneringsteken (Erinnerungszei
chen) als voor ezelsbruggetje (Gedächtnisstütze).i Rond 1800 werd het 
woord 'Denkmal' niet meer als synoniem voor Gedächtnisstütze ge
bruikt, maar kreeg het een nieuwe tweede betekenis: het kon niet al
leen verwijzen naar iets dat aan het verleden herinnerde, maar ook 
naar iets dat uit het verleden stamde. Daarmee had het woord een be
tekenis gekregen, die in grove lijnen identiek is aan de hedendaagse. 
Het enige verschil met het huidige gebruik is dat rond 1800 de woor
den 'Denkmal' en 'Monument' niet alleen op oude bouwwerken maar 
op elk materieel overblijfsel uit het verleden - bijvoorbeeld een verza
meling oorkonden - konden duiden: de titel van de sinds 1826 ver
schenen bronnenuitgave Monumenta Germaniae Historica is een 
voorbeeld van inmiddels archaïsch geworden taalgebruik.6 
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Aangezien het Duits van origine geen eenduidig begrip voor ge
denkteken kent, zijn diverse woorden of combinaties van woorden 
ontstaan, die het herinneringsteken van een architectonisch monu
ment afgrenzen. Het meest neutrale is het vrijwel uitsluitend in we
tenschappelijke teksten gebruikte begrip 'vorbewußtes Denkmal', dat 
teruggrijpt op de terminologie die de historicus Gustav Droysen 
(1808-1886) voor de onderverdeling van schriftelijke bronnen ont
wikkelde.7 Een vorbewußtes Denkmal is een bewust gecreëerd monu
ment, een gedenkteken dat gebouwd is om aan het verleden te herin
neren. De tegenhanger, een nachbewußtes Denkmal, is een bouw
werk dat pas jaren na het ontstaan als een monument wordt her
kend.8 Daarnaast zijn sinds de Eerste Wereldoorlog nieuwe bena
mingen voor gedenktekens geïntroduceerd, die met elkaar gemeen 
hebben dat de lettergreep 'Denk' van het woord 'Denkmal' door een 
ander voorvoegsel vervangen is. Aan de schepping van deze nieuwe 
woorden lagen niet alleen de behoefte om gedenktekens van de an
dere soort monumenten te onderscheiden, maar ook andere opvat
tingen over het karakter en de zin van gedenktekens ten grondslag.9 

In de jaren twintig en dertig werd het plan voor het monument ter 
herinnering aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog niet 
met Denkmal maar met Reichsehrenmal aangeduid. Dit had een ge
denkteken moeten worden, waarmee de gesneuvelden niet alleen 
herinnerd maar ook vereerd zouden worden. Een ander voorbeeld is 
het Bonner Ehrenmal, dat de regering in 1964 als centraal monument 
van de Bondsrepubliek liet bouwen. 

Een recentere woordvorming is Gedächtnismal dat tot in de jaren 
zestig de gebruikelijke aanduiding voor een klein monument ter her
denking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was. De 
meeste van deze gedenktekens bevinden zich in de buurt van een 
kerk of op een begraafplaats, waardoor de associatie met een graf
steen voor de hand ligt: de gesneuvelden werden meer als gestorven 
individuen dan als gevallen soldaten herdacht.10 

In de jaren zeventig en tachtig werden nieuwe gedenktekens ter 
herinnering aan de Nazi-periode niet zelden Mahnmal genoemd." 
Zo zou het nooit gerealiseerde centrale monument waarvoor in de ja
ren tachtig plannen gemaakt werden, Bonner Mahnmal moeten gaan 
heten. Een Mahnmal is geen conventioneel monument dat slechts 
aan de slachtoffers herinnert; een Mahnmal vermaant: het roept op 
om een herhaling te voorkomen.12 

Tevens werd na de Tweede Wereldoorlog het woord Gedenkstätte 
geïntroduceerd voor een geconserveerde historische locatie (Ort des 
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Geschehens) zoals een voormalig concentratiekamp, waar een ten
toonstelling over de geschiedenis van de plek en faciliteiten voor his
torisch onderzoek worden gecombineerd met de herdenking van de 
slachtoffers.'3 Sinds het einde van de jaren tachtig worden echter ook 
gewone gedenktekens ter herdenking van het Derde Rijk Gedenkstät
te genoemd. Een voorbeeld hiervan is de Neue Wache, die in 1993 als 
het centrale monument werd ingewijd en waarvan de officiële bena
ming Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland luidt. 

Ehrenmäler, Mahnmäler en Gedenkstätten zijn uiteraard vorbewuß
te Denkmäler. De Zuil van Trajanus - om kort op de inleiding van dit 
hoofdstuk terug te komen - was dat ook, maar is het niet meer: het 
monument dat voor de Romeinen de kwaliteiten van Trajanus ver
beeldde, is heden ten dage een bouwwerk dat vanwege zijn culturele 
en historische waarde beschermd moet worden. Anders geformu
leerd: meer dan achttien eeuwen geleden dichtte Trajanus zijn daden 
dermate veel gewicht toe, dat hij deze met een monument eeuwig in 
herinnering wilde houden; nu wordt de zuil zelf zo belangrijk geacht 
dat deze voor eeuwig behouden dient te blijven. Het gedenkteken is 
met andere woorden in de loop der tijd een nachbewußtes Denkmal 
geworden. Het karakter en de oorzaken van dit - voorzover dit woord 
hier van toepassing is - natuurlijke proces zullen hieronder behan
deld worden. 

Functie 

Om te kunnen begrijpen, waarom de Zuil van Trajanus van een vor
bewußtes in een nachbewußtes Denkmal veranderde, dient uitvoeriger 
op de 'ontstaansgeschiedenis' van beide typen te worden ingegaan. 
Een nachbewußtes Denkmal wordt een monument op het moment 
dat het als (architectuur-)historisch waardevol herkend wordt, terwijl 
een vorbewußtes Denkmal wordt gebouwd omdat de opdrachtgever 
bewust aan het verleden wil herinneren. Wellicht is het haast te trivi
aal om er op te wijzen, maar de constructie van een monument ver
eist materiaal en arbeidskracht, die ook op andere terreinen ingezet 
kunnen worden. Dat leidt tot de vraag, waarom monumenten ge
bouwd worden. Waarom überhaupt aan het verleden herinneren? 
Wat moeten gedenktekens teweeg brengen? Deze vragen zullen aan 
de hand van Trajanus' herinneringszuil behandeld worden. 

Ten eerste was de zuil natuurlijk een kunstwerk. Zowel de reliëfs 
waaraan jarenlang gewerkt werd, als het bronzen beeld op de top van 
de zuil getuigen van de ambitie om kosten noch moeite te sparen ten 

34 



MONUMENTEN: SOORTEN, FUNCTIE EN WERKING 

einde de stad Rome te verfraaien. Ten tweede was de zuil de laatste 
rustplaats van de keizer, wat minder vreemd is dan het wellicht op 
het eerste gezicht lijkt. Ten slotte is een grafsteen ook een monu
ment en bovendien hebben oorlogsmonumenten zonder directe re
latie met een graf tevens als symbolische grafzerk gefungeerd.'4 Tot 
en met de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 werden na een veldslag 
de stoffelijke resten van de gesneuvelde soldaten ter plekke gecre
meerd of in een massagraf gestort'5, waarna in de garnizoensplaats 
een monument met daarop de namen van de gevallenen werd ge
bouwd, dat daarmee symbolisch als grafsteen fungeerde.'6 Een ge
denkteken als substituut voor een grafzerk is voor zeelieden uiter
aard nog steeds normaal: het zogenaamde zeemansgraf kan nu een
maal niet bezocht worden. Ten derde was de Zuil van Trajanus een 
object dat aan de militaire overwinningen van de keizer herinnerde. 
Tijdens zijn bewind stond het Romeinse Rijk op het toppunt van zijn 
macht, waardoor hij over een uitgestrekter gebied dan elk van zijn 
voorgangers regeerde. De zuil moest zijn onderdanen en hun nage
slacht de historische betekenis van de heerser duidelijk maken: het 
monument was Trajanus' garantie dat hij herinnerd zou worden en 
bepaalde bovendien de wijze waarop dat zou geschieden. 

Trajanus herinnerde met zijn zuil nog aan zichzelf, maar dit werd 
na de Oudheid eerder de uitzondering dan de regel. Vrijwel altijd 
wordt een monument voor een overledene gebouwd. Herdenken 
smeedt een groep samen: door de doden te herdenken, herinnert zij 
zichzelf.'7 Dat geldt mutatis mutandis ook voor de natie: door te her
denken kan zij zich, volgens Reinhart Koselleck, 'in der Erinnerung 
an die Toten wiederfinden."8 Om deze reden werden zelfs in het 
neutrale Zwitserland, 'in kriegsverschontem Land', monumenten 
ter herdenking van de tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog 'ge
sneuvelden' gebouwd.'9 Deze gedenktekens herinneren niet aan gro
te veldslagen, die het land vanwege zijn neutraliteit immers niet gele
verd heeft, maar aan de zevenduizend militairen die tijdens de jaren 
waarin het Zwitserse leger gemobiliseerd was, door ziekte en onge
lukken omgekomen zijn. De herdenking van dit relatief geringe aan
tal dat weliswaar in dienst van het vaderland maar dan toch niet op 
het veld van eer om het leven is gekomen, kan enigszins bevreem
den, maar vormt ook een aanwijzing, hoezeer het herdenken van de 
doden bij menselijke samenlevingen hoort.20 

Achter deze symbolische opname van de doden in de gemeen
schap der levenden ligt erkenning van - en ook dankbaarheid jegens 
- hen die het grootst denkbare offer hadden gebracht. Dat is één 
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kant, de andere is de normatieve kracht van gedenktekens. Monu
menten hebben, in de woorden van Gert Mattenklott, 'gestaltbilden
de Bedeutung für die Gegenwart'21 - en, zou men willen toevoegen, 
voor de toekomst.22 Dit is het eenvoudigst toe te lichten aan de hand 
van de tekst op het Kreuzbergdenkmal dat in de jaren van 1818 tot en 
met 1821 in Berlijn ter herinnering aan de Bevrijdingsoorlogen (1813-
1815) werd gebouwd: 'Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Leben
den zur Anerkennung, den künftigen Geschlechtern zur Nach
eiferung.'23 

De 'gestaltbildende Bedeutung' schuilt in de voorbeeldfunctie van 
het monument, in de aansporing tot Nacheiferung. Het is immers 
nooit het volledige verleden of een - voorzover die bestaat - objectie
ve weergave daarvan, maar altijd een interpretatie die (letterlijk) op 
een voetstuk wordt geplaatst.24 Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
In 1950 schreef het Londense Institute of Contemporary Arts, in op
dracht van een organisatie die onbekend wilde blijven, een interna
tionale prijsvraag voor een 'monument voor de onbekende politieke 
gevangene' uit. De herkomst van de financiële middelen is nooit be
kend gemaakt; naar alle waarschijnlijkheid stamde het geld en het 
idee van rechtse kringen in de Verenigde Staten. 

De 'onbekende politieke gevangene' was bedoeld als het equiva
lent van de 'onbekende soldaat'. Het gedenkteken diende zowel aan 
de slachtoffers van de Duitse concentratie- en vernietigingskampen 
als aan die van de politieke zuiveringen onder Stalin te herinneren. 
De prijsvraag stond open voor kunstenaars van elke nationaliteit, 
maar de communistische landen weigerden elke medewerking. De 
locatie van bet gedenkteken werd opengelaten; de enige voorwaarde 
was dat het een grote stad zou zijn. Een andere voorwaarde was dat 
het monument abstract zou zijn: moderne kunst zou bij politieke 
vrijheid en, omgekeerd, realistische kunst bij onvrijheid horen. Op 
het eerste gezicht schijnt dit inderdaad het geval te zijn: in het Derde 
Rijk werd abstracte kunst als entartet beschouwd en in de Sovjet
unie leken vooral hyperrealistische schilderijen van boerinnen op 
tractoren te worden voortgebracht. Wat de opdrachtgevers evenwel 
bewust over het hoofd zagen, was de Russische experimentele kunst 
van het begin van de jaren twintig, die door het regime werd gesti
muleerd, omdat ervan werd verwacht dat zij zou bijdragen aan de 
schepping van de 'socialistische mens'. Bovendien onderhielden ook 
in het Westen van Europa vele avant-garde kunstenaars nauwe ban
den met socialistische en anarchistische bewegingen. Uiteraard was 
niet elke abstracte schilder beïnvloed door het anarchistische gedach-
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tengoed, maar het tegendeel is evenmin waar. Deze dwarsverbanden 
tussen abstracte kunst en revolutionaire politieke ideeën werden 
door de opdrachtgevers van het 'monument voor de onbekende poli
tieke gevangene' genegeerd, omdat deze niet met hun eigen overtui
gingen in overeenstemming te brengen waren. Enigszins gechar
geerd gesteld: omdat het politiek opportuun was, werd de geschiede
nis van de moderne kunst herschreven. 

In 1953 werden de inzendingen beoordeeld en werd de Engels
man Reg Butler tot winnaar van de prijsvraag uitverkoren. Vrijwel 
onmiddellijk verkondigde de burgemeester van Berlijn, Ernst Reu
ter, dat het gedenkteken in zijn stad geplaatst zou kunnen worden. 
Hij wilde het op een heuvel bij de zonegrens plaatsen, als tegenwicht 
tegen het Treptower Ehrenmal, een reusachtig monument dat in het 
Oosten van Berlijn aan de overwinning van het Sovjet-leger op Nazi-
Duitsland herinnerde. Zowel de organisatoren als de kunstenaar 
stemden in. In hun ogen was Berlijn, de voormalige hoofdstad van 
het Derde Rijk én de vooruitgeschoven post van het Westen, het sym
bool bij uitstek van de vitaliteit der democratie, die tegen de repressie 
van zowel links als rechts bestand was. 

Het monument is nooit gebouwd. In 1955 trok de geldschieter zich 
om onopgehelderde redenen terug en was het project zo goed als mis
lukt; in i960 zou het definitief opgegeven worden. Officieel heette het 
dat het ontwerp van BuÜer te duur zou zijn, maar naar alle waar
schijnlijkheid was de ontspanning tussen Oost en West na de dood 
van Stalin in 1953 doorslaggevend. Het monument had aan de slacht
offers van de Nazi-kampen en de communistische terreur als slacht
offers van niet-democratische politieke systemen moeten herinneren. 
Het idee voor het monument paste zo naadloos in het politieke kli
maat van de eerste naoorlogse jaren, waarin de bruine en rode dictatu
ren voor eeneiige tweelingen aangezien werden. Veelzeggend in dit 
verband is dat het monument aan de politieke gevangenen gewijd had 
moeten worden, terwijl het grootste deel der burgerslachtoffers van 
Nazi-Duitsland geen politieke gevangenen in de eigenlijke zin waren; 
dit gold veeleer voor de slachtoffers van de communistische terreur.25 

De veranderingen in de internationale politiek maakten niet al
leen de fundamentele gelijkheid van Nazi-Duitsland en de Sovjet
unie, die het monument had moeten verbeelden, minder geloof
waardig, maar in de ogen van de opdrachtgevers blijkbaar ook de her
denking van de Duitse terreur van de jaren 1933-1945 overbodig. In 
theorie had de ontspanning tussen Oost en West immers weinig met 
de herdenking van de slachtoffers van de Duitse concentratie- en ver-
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nietigingskampen te maken, maar het tijdstip waarop het project op
gegeven werd, toont duidelijk de (politieke) doelstelling erachter: de 
herinnering aan de burgerslachtoffers der Nazi-dictatuur werd pri
mair tegen de Sovjet-Unie gebruikt. 

Een monument is derhalve een historisch argument in een poli-
tiek-ideologisch debat.26 Na deze vaststelling kan het probleem, wat 
precies aan de Zuil van Trajanus verouderde - dat wil zeggen de ver
schillen tussen de waarneming van de tijdgenoten van Trajanus en 
die van de hedendaagse beschouwer - opgelost worden. Weliswaar 
was de zuil Trajanus' garantie dat hij na zijn dood herinnerd zou 
worden, maar dat is slechts de helft van de waarheid; de andere helft 
is dat de zuil geen architectuur voor de doden zoals de Egyptische py
ramides was. Het monument werd onder zijn bewind in het cen
trum van Rome gebouwd en moest ook tijdens zijn leven aan zijn da
den herinneren. Zijn veroveringen ten Noorden van de Donau, die 
in de reliëfs weergegeven zijn, hadden hem tot een groot keizer ge
maakt. De zuil was ook het ontkennende antwoord op de vraag, of 
een andere kandidaat wellicht geschürter voor het keizerschap zou 
kunnen zijn dan hij. Deze vraag stelt echter heden ten dage niemand 
meer, waardoor het object een nachbewußtes Denkmal geworden is. 
Als het politieke debat verandert, wordt het argument de oplossing 
voor een inmiddels vergeten probleem. 

Het uitgangspunt hier is uiteraard dat de zuil daadwerkelijk be
werkstelligde wat Trajanus ermee beoogde, dat wil zeggen als vorbe
wußtes Denkmal gefunctioneerd heeft. Van het 'monument voor de 
onbekende politieke gevangene' is het aannemelijk dat zelfs indien 
het gebouwd zou zijn geweest, het door de ontspanning tussen Oost 
en West nog vóór de inwijding al verouderd zou zijn. Deze vaststel
ling vormt tevens de overgang naar de volgende paragraaf. Hierbo
ven zijn de motieven van de opdrachtgevers aan de orde gekomen; 
nu zal aandacht geschonken worden aan de perceptie, aan de wer
king van een monument op de beschouwer. 

Werking 

Er is geen garantie dat een monument ook werkelijk gezien wordt 
zoals het de opdrachtgever voor ogen stond: de receptie van een ge
denkteken is niet noodzakelijkerwijs identiek met zijn intentie.27 

Niet zelden wordt een monument zelfs vergeefs gebouwd, omdat het 
kort na de inwijding al niet meer waargenomen wordt, zoals de Oos
tenrijkse schrijver Robert Musil niet geheel ten onterechte opmerkt: 
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'Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, daß man sie nicht be
merkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denk
mäler. Sie werden doch aufgestellt, um gesehen zu werden, ja gerade
zu um Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch ir
gend etwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert, und dies rinnt Was-
sertropfen-auf-Ölbezug-artig an ihnen ab, ohne auch nur ein Augen
blick stehenzubleiben.'28 

Musils 'wet' gaat echter niet voor alle monumenten op. Zo leken de 
officiële monumenten in de voormalige Oostbloklanden, die aan 
Marx, Engels en de andere helden van de georganiseerde arbeiders
klasse herinnerden, nog voor hun inwijding onzichtbaar te zijn ge
worden. Dikwijls richtte de bevolking in de voormalige Oostbloklan
den uit onvrede met de monumenten van de staat eigen, half illegale 
gedenktekens ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede We
reldoorlog en soms zelfs van het regime op.29 Meer dan op alle ande
re gedenktekens leek de 'wet van Musil' op de officiële monumenten 
van deze landen van toepassing te zijn, maar dit was slechts schijn. 
Deze gedenktekens, die van een stralend verleden en grote beloften 
voor de toekomst getuigden, maar uiteindelijk slechts de grauwe alle
daagse realiteit nog fletser deden lijken, werden maar al te duidelijk 
waargenomen. Vrijwel overal werden zij direct na de val van de com
munistische regimes van hun sokkel gestoten.30 

De gedenktekens die door de communistische regimes opgericht 
waren, hadden verrassenderwijs toch een - zij het negatieve - wer
king op de beschouwers. Het zou daarom de schijn kunnen hebben, 
dat monumenten hetzij vrijwel onmiddellijk onzichtbaar worden of 
slechts agressie oproepen. Er zijn evenwel ook monumenten die wel 
als geslaagd kunnen gelden, die met andere woorden zichtbaar blij
ven en ongeveer zo gezien worden zoals dat de opdrachtgever voor 
ogen stond. Hier zal een voorbeeld, het Vietnam-Veterans-Memorial 
in het centrum van Washington, dat in 1982 ingewijd werd, behan
deld worden. 

De oorlog in Vietnam was niet alleen de langste in de geschiede
nis van Verenigde Staten, maar ook de enige die met een nederlaag 
eindigde en bovendien hoogst omstreden was. Zowel in het buiten
land als onder grote delen van de Amerikaanse bevolking bestonden 
sterke twijfels, of de oorlog wel te rechtvaardigen was. Hier hoeft 
slechts aan de grote anti-Vietnamdemonstraties in Washington her
innerd te worden. In 1975 trokken de Verenigde Staten zich defini
tief terug uit Vietnam en begon de Amerikaanse samenleving haar 
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wonden te likken. Niet alleen was de grootmacht politiek en militair 
uiterst kwetsbaar gebleken, maar ook werd het verbitterde debat over 
de juistheid van de interventie voortgezet. De ldoof die tijdens de oor
log voor- en tegenstanders van elkaar gescheiden had, werd na de wa
penstilstand niet gedicht maar leek zelfs wijder te worden. 

De veteranen verkeerden in een weinig benijdenswaardige posi
tie. Zij werden door allen als schuldig beschouwd: door de tegenstan
ders aan de interventie en door de voorstanders aan de nederlaag. Bo
vendien had een deel van de soldaten die in Vietnam ingezet waren, 
zelf tot de tegenstanders van de interventie behoord of waren het in 
Vietnam geworden. De kloof die door Amerikaanse samenleving 
liep, verdeelde ook de veteranen in twee kampen. Ondanks deze ver
deeldheid hadden zij meer met elkaar gemeen dan met degenen die 
niet in Vietnam hadden gediend. Velen waren gewond geraakt en in
valide geworden, anderen waren hersteld, maar vrijwel allen hadden 
zware emotionele schade opgelopen. Ook de soldaten die heelhuids 
waren teruggekeerd, zouden nog lang na thuiskomst door hun erva
ringen in de jungle achtervolgd worden. Dit geldt uiteraard voor vete
ranen van elke oorlog, maar Vietnam' vormde in twee opzichten een 
speciaal geval. Ten eerste was de interventie - zoals reeds uiteenge
zet - in Amerika ook na 1975 politiek uiterst controversieel. Ten 
tweede waren de soldaten die in Vietnam gediend hadden, anders 
gedemobiliseerd dan daarvoor (en daarna) gebruikelijk was. In plaats 
van complete eenheden geleidelijk op non-actief te stellen, werden 
de soldaten individueel gedemobiliseerd, waardoor ze niet de gele
genheid kregen om met lotgenoten over hun ervaringen te praten en 
zich zo op de overstap naar de burgermaatschappij voor te bereiden. 
De meesten hadden dan ook de grootste moeite om zich aan te pas
sen. 

In veteranenkringen ontstond in de tweede helft van de jaren ze
ventig het plan met een monument aan de gesneuvelden te herinne
ren. Bewust werd geen oordeel over de interventie geveld: 'Eert de 
soldaat, niet de zaak'3' was het motto. Om deze reden heet het in 
1982 ingewijde gedenkteken dan ook niet Vietnam-Memorial maar 
Vietnam-Veterans-Memorial. Het gedenkteken is ontworpen door de 
destijds pas 21 jaar oude en volslagen onbekende Maya Ying Lin die 
aan Yale University architectuur studeerde. Haar inzending werd bo
ven 1400 andere uitverkoren: twee 74 meter lange, aan een aflopend 
voetpad gelegen wanden van zwart graniet, die drie meter diep onder 
een hoek van 1250 op elkaar stuiten.32 

Op de granieten platen zijn de namen van de meer dan vijftigdui-
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zend gesneuvelden vermeld, terwijl de tekst getuigt van de persoon
lijke inzet van de militairen: 

'In honor of the men and women of the Armed Forces of the United 
States who served in the Vietnam War. The names of those who gave 
their lives and of those who remain missing are inscribed in the order 
they were taken from us. - Our nation honors the courage, sacrifice, 
and devotion to duty and country of its Vietnam veterans. This memo
rial was built with private contributions from the American people. 
November n, 1982.'33 

Het Vietnam-Veterans-Memorial dient slechts ter herinnering.34 Een 
verklaring waarvoor de soldaten gevallen zouden zijn, ontbreekt. De 
dood van de gesneuvelden wordt niet als een noodzakelijk en zinvol 
offer voor een hoger doel, maar als een verlies voorgesteld, als een 
reeks van namen die niet meer bij een zoon, broer, geliefde of vader 
horen, maar nog slechts op het gedenkteken in de wereld zijn. In te
genstelling tot het Kreuzbergdenkmal - dat 'Den Gefallenen zum 
Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den künftigen Ge
schlechtern zur Nacheiferung'35 diende - was het Vietnam-Veterans-
Memorial slechts een object van rouw. Anders dan bij het plan voor 
het 'monument voor de onbekende politieke gevangene' werd niet 
getracht met de herinnering politiek te bedrijven. 

Toch is het monument op symbolische wijze in de Amerikaanse 
geschiedenis ingebed. De granieten wanden zijn gericht op twee ou
dere monumenten die aan de hoogtepunten in het Amerikaanse ver
leden herinneren, namelijk de obelisk ter ere van George Washing
ton en de aan Lincoln gewijde tempel.36 Zo men wil kan dit gezien 
worden als de verbeelding van de overtuiging dat de oorlog in Viet
nam weliswaar bij de Amerikaanse geschiedenis hoort, maar niet bij 
het deel waar de Amerikanen trots op kunnen zijn. Om deze reden 
ligt het gedenkteken in tegenstelling tot de twee andere ondergronds 
en is het zwart, niet wit zoals de obelisk en de tempel. Ook in een an
der opzicht is het gedenkteken historisch verankerd, namelijk door
dat het gebouwd is op de plek waar de grote anti-Vietnamdemonstra-
ties plaatsvonden. 

Het gedenkteken is een 'levend' monument: in de afgelopen tien 
jaar hebben naar schatting twaalf miljoen Amerikanen voor de zwar
te wanden met de tienduizenden namen gestaan. In de omgeving 
zijn altijd veteranen en verwanten van gesneuvelden te vinden, die 
daar tot de doden spreken en soms voorwerpen of briefjes achterla-
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ten.37 Dat bewijst dat het Vietnam-Veterans-Memorial een geslaagd 
monument is. Op den duur zullen echter de veteranen uitsterven, 
hun kinderen zullen hun volgen en of het monument dan nog steeds 
zal 'leven', is uiterst twijfelachtig. Uiteindelijk zal het Vietnam-Vete
rans-Memorial evenals de Zuil van Trajanus een nachbewußtes Denk
mal worden. 

De verklaring voor dit 'sterven' van vorbewußte monumenten is 
tweeledig. Ten eerste plegen mensen het alledaagse niet waar te ne
men, waardoor een monument, zoals Musil aangaf, op den duur een 
vanzelfsprekendheid wordt. Ten tweede herinneren deze objecten 
na verloop van tijd aan gebeurtenissen die half vergeten of door late
re overschaduwd zijn, zoals de Eerste Wereldoorlog dat na 1945 was. 
Een groot deel van de monumenten ter herdenking van de 'Grote 
Oorlog' verouderde slechts daarom niet, omdat zij door de toevoe
ging van een tekst tevens aan de slachtoffers van de Tweede Wereld
oorlog gewijd werden. Dit voorbeeld leidt tevens tot het antwoord op 
een andere vraag, namelijk die naar wat de levensduur van monu
menten kan verlengen. Ten eerste kunnen, zoals reeds aangegeven, 
nieuwe betekenissen aan het monument toegevoegd worden, zodat 
het als het ware een nieuw monument wordt. Ten tweede houden 
herdenkingsplechtigheden waarbij zij het middelpunt vormen, een 
monument in leven.38 Het centrale monument is een type waarvoor 
dit bij uitstek geldt: iedere keer weer tijdens staatsbezoeken en Volks-
trauertag staat het in het middelpunt. Dit onderscheidt een dergelijk 
object van alle andere gedenktekens. Weliswaar zijn ook andere mo
numenten niet zelden het centrum van plechtigheden, maar voor 
het centrale monument is dit de raison d'être. 

Het centrale monument: een bijzonder type 

In de inleiding en hierboven is het centrale monument als een uniek 
soort gedenkteken besproken, maar het Nederlandse centrale monu
ment heet het Nationale Monument op de Dam. Nu is 'nationaal mo
nument' een bekend begrip en zou men zich dan ook kunnen afvra
gen, waarom een nieuwe term ingevoerd moet worden. Op het eer
ste gezicht is de aanduiding 'nationaal' wellicht zelfs logischer dan 
'centraal' omdat de Nederlandse natie met dit monument Neder
landse slachtoffers herdenkt. Ieder centraal monument herinnert 
aan de nationale slachtoffers en om die reden zou het logisch zijn om 
het onderwerp van deze studie niet centrale maar nationale monu
menten te noemen, ware het niet dat de term 'nationaal' reeds voor 
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een ander type monument wordt gebruikt, dat bovendien nauwelijks 
sluitend omschreven kan worden. 

Het fenomeen 'nationaal monument' stamt uit de negentiende 
eeuw en is moeilijk te definiëren, zelfs zo moeilijk dat Thomas Nip-
perdey, die als een kenner van de gedenktekens uit de vorige eeuw 
gold, enigszins provocerend stelde: '...man könnte in Ermangelung 
einer sachbezogenen Definition nominalistisch sagen, National
denkmal ist, was als Nationaldenkmal gilt.''9 Op deze wijze hakte hij 
een gordiaanse knoop door: in de negentiende eeuw was het door
gaans niet de staat die een nationaal monument bouwde, maar wer
den grote gedenktekens door burgerlijke groeperingen gesticht, die 
overigens niet zelden door de overheid financieel ondersteund wer
den. Indien slechts de staat Nationaldenkmäler had gebouwd, zou 
een definitie een aanzienlijk geringer probleem vormen, maar de 
overheid had nu eenmaal niet het monopolie over de nationale mo
numenten. Ter herinnering aan bijvoorbeeld keizer Wilhelm I is 
meer dan één Nationaldenkmal gebouwd. Slechts het gedenkteken in 
Berlijn is in opdracht van de staat opgericht, maar daarnaast bevin
den zich onder andere in Koblenz en op de Kyffiiäuser eveneens mo
numenten ter ere van de keizer, die niet minder monumentaal en 
'nationaal' als het monument in Berlijn zijn. De term 'nationaal' was 
bij wijze van spreken 'vogelvrij'.40 In principe kon iedereen die een 
gedenkteken wilde stichten, het een nationaal monument noemen.41 

In elk land zijn meerdere nationale monumenten opgericht, maar 
is slechts één centraal monument gebouwd. Het centrale monument 
kan zelfs beschouwd worden als de realisatie van het ideaal dat met 
elk nationaal monument nagestreefd, maar nooit bereikt werd. Ach
ter elk plan voor een nationaal monument ging immers de ambitie 
schuil om het object te bouwen, dat, in de woorden van de kunsthis
toricus Lutz Tittel, aan een vrijwel onmogelijke voorwaarde zou vol
doen: '...dem Ereignis (der Person), welchem das Denkmal gilt, kön
nen alle Deutschen vorbehaltlos zustimmen.'42 Dit is de gedachte 
van de eenheid der natie die in een object tot uitdrukking zou komen 
en er tegelijkertijd door versterkt zou worden.43 In de praktijk was na
tuurlijk elk monument een project van groepen die daarmee hun 
overtuigingen voor algemeen geldig verklaarden.44 Naast de monu
menten ter ere van Wilhelm I zijn evenzovele gedenktekens ter her
innering aan andere personen opgericht, waarachter weer heel ande
re politieke programma's schuilgingen.45 Er was geen persoon of ge
beurtenis die zonder enig voorbehoud de goedkeuring van elke Duit
ser kon wegdragen en dus, zoals de kunsthistoricus Reinhard Alings 
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terecht opmerkt, ook geen '...national gedachtes Denkmal, das in 
der öffentlichen Auseinandersetzung seinen Anspruch umsetzen 
konnte.'46 In deze zin waren nationale monumenten volgens Hart
mut Boockmann 'eine Utopie des 19. Jahrhunderts'.47 

De Eerste Wereldoorlog vormde een keerpunt. Een groot deel van 
de mannelijke Duitsers had aan de verdediging van het vaderland 
deelgenomen en met zijn leven voor de natie borg gestaan. Ter her
innering aan degenen die gesneuveld waren, zou de staat een monu
ment bouwen. De vraag aan wie het monument zou moeten herin
neren, was daarmee afdoende beantwoord. Om nogmaals de woor
den van Lutz Tittel te gebruiken: de herdenking van de tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaten konden 'alle Deutschen 
vorbehaltlos zustimmen.'48 De redenen, waarom het in het Interbel
lum desondanks uitermate moeilijk was om een monument ter her
innering aan hen op te richten, zullen in het volgende hoofdstuk be
handeld worden. 

De geallieerden hadden minder problemen; in deze landen werd 
vrijwel direct na de Eerste Wereldoorlog een centraal monument ge
bouwd. Deze objecten werden het middelpunt van een reeks van ri
tuelen die tijdens het Interbellum ontstonden en zich tot de stan
daard zouden ontwikkelden. Zij werden het decor van de nationale 
herdenking en van het eerbetoon van buitenlandse staatshoofden die 
met een krans hun respect voor de doden van het gastland onder be
wijs stellen. Dat buitenlandse staatshoofden altijd naar hetzelfde ob
ject worden gebracht, is een eenduidige aanwijzing dat het centrale 
monument het belangrijkste gedenkteken van het land is. Een staats
bezoek draait immers vooral om representatie en decorum, waarbij 
elk detail - van het aantal erewachten voor het gastenverblijf tot en 
met het menu van de banketten - van betekenis is.49 Het is dan ook 
ondenkbaar dat het gastland dit officiële ritueel bij een willekeurig 
monument zou laten plaatsvinden.50 

De cenotaaf van Lutyens 

In Parijs werd voor de Arc de Triomphe de Franse Onbekende Sol
daat begraven. De Engelsen legden een wapenbroeder in de West-
minster Abdij te Londen te ruste.51 Het graf in de Abdij heeft evenwel 
nooit als centraal monument gefungeerd; de rol van centraal monu
ment viel aan de cenotaaf van Sir Edwin Lutyens (1869-1944), een 
van de bekendste architecten van Engeland, ten deel. Hier zal het 
Londense object uitgebreider behandeld worden, omdat daarmee de 
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uitermate moeizame totstandkoming van het Duitse centrale monu
ment, die in het volgende hoofdstuk behandeld zal worden, des te 
duidelijker uitkomt. 

De cenotaaf van Lutyens is in zekere zin door de bevolking tot cen
traal monument uitverkoren.52 Ter viering van de ondertekening van 
het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919, waarmee de oorlog offi
cieel ten einde was, organiseerde de Engelse regering een vier dagen 
lange Peace Day Celebration, die op 19 juli 1919 met een militaire pa
rade door het centrum van Londen zou worden afgesloten. Langs de 
route werden talloze tijdelijke bouwwerken geplaatst, waaronder een 
lege kist op een tien meter hoge rechthoek met de tekst The Glorious 
Dead - MCMXIV-MCMXIX. Dit sobere, classicistisch vormgege
ven53 bouwwerk van hout en gips was slechts één van de vele objecten 
langs het traject en niet bedoeld om na de parade te blijven staan. 
Lutyens' cenotaaf leek slechts een onbelangrijk detail van de Celebra
tion te vormen.54 Direct na de onthulling, waarvoor de architect zelfs 
niet eens was uitgenodigd, werd de sokkel van het object evenwel let
terlijk met bloemen bedekt. Binnen een uur lagen de kransen hoog 
opgestapeld. 

Lutyens' cenotaaf had een ontlading van het jarenlang opgekropte 
verdriet bewerkstelligd, wat direct met de vormgeving van het ge
denkteken te maken had. In tegenstelling tot de meeste oorlogsmo
numenten heroïseerde de cenotaaf de gebrachte offers niet, maar 
verbeeldde slechts het verlies en de rouw. Lutyens had geen aanstor
mende soldaat met het geweer in de aanslag ontworpen, maar daar
entegen verbeeld wat na de slag overbleef, waartoe met andere woor
den heldenmoed meestal leidt. Iedereen kon zich een broer, echtge
noot, verloofde of zoon in de kist op het voetstuk voorstellen. De ce
notaaf had niet de oorlog, zelfs niet eens het sterven, maar, zoals de 
kunsthistoricus Allen Greenberg opmerkt, slechts de leegte daarna 
verbeeld: 'The monument was perhaps the one part of the peace cele
bration that spoke of nothing but death, of duty well done, and of re
membrance.'55 Dit werd door de bevolking intuïtief begrepen en was 
de reden dat zij het met bloemen bedolf. 

The Times scheen de stemming onder de bevolking feilloos aan te 
voelen en schreef twee dagen na de parade: '...Sir Edwin Lutyens's 
design is so grave, severe, and beautiful that one might well wish it 
were indeed of stone and permanent.'56 Op 30 juli zwichtte het kabi
net voor de druk van de publieke opinie en besloot om het object op 
dezelfde plaats in duurzaam materiaal te laten uitvoeren en tot het 
officiële oorlogsmonument te verklaren. 
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Op Armistice Day van het jaar daarna, op n november 1920, om 
elf uur precies werd het gedenkteken onthuld. Tegelijkertijd werd de 
Onbekende Soldaat onder een grafplaat met de tekst 'A British War
rior who fell in the Great War 1914-1918 for King and Country'57 in de 
Westminster Abdij te ruste gelegd. In de eerste dagen na de onthul
ling werd de cenotaaf opnieuw door honderdduizenden bezocht. Tot 
in de jaren dertig was het gebruikelijk dat passanten hun hoed afna
men. Elk jaar werd op n november om elf uur bij de cenotaaf het ver
keer voor twee minuten stilgezet; sinds 1945 wordt hetzelfde ritueel 
op de zondag het dichtst bij n november, Remembrance Sunday, in 
acht genomen. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd tevens 
MCMXIL-MCMXLV in het gedenkteken gebeiteld, waarmee het een 
tweede betekenis kreeg. 

In Duitsland verliep de totstandkoming van een centraal monu
ment veel moeizamer: pas in 1993 beschikte Duitsland met de als de 
Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik ingewijde Neue Wache over 
een centraal monument dat als zodanig was bedoeld en ook zo werd 
gebruikt. Deze geschiedenis, die begint bij het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, zal nu aan de orde komen. 
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HET DUITSE CENTRALE MONUMENT, 
1919-1939 

Precies twee jaar na de wapenstilstand werd de cenotaaf van Lutyens 
ingewijd, terwijl tegelijkertijd de Onbekende Soldaat in de Westmin
ster Abdij te ruste werd gelegd. Eveneens in 1920 werd een Franse 
wapenbroeder voor de Arc de Triomphe begraven1; een jaar later 
vond in de Verenigde Staten, Italië, Portugal en België hetzelfde ritu
eel plaats.2 De Onbekende Soldaat werd, zoals Reinhart Koselleck op
merkt, een 'Symbolfigur, in der sich die Erinnerung der gesamten 
Nation vereinigte.'3 

In Berlijn werd niet overwogen om een Graf van de Onbekende 
Soldaat aan te leggen.4 Terwijl in de geallieerde landen herinnerd 
werd aan de offers die voor de overwinning gebracht waren, zou een 
dergelijk graf in Duitsland slechts aan de vergeefsheid daarvan her
inneren.5 Wel werd in 1924 opgeroepen om een Reichsehrenmal für 
die Gefallenen te bouwen, maar de totstandkoming ervan verliep bij 
lange na niet zo probleemloos als bij de voormalige geallieerden. Een 
lange reeks plannen, debatten en ontwerpen leek niet tot een ge
denkteken maar slechts tot een nieuwe serie plannen, debatten en 
ontwerpen te leiden. Uiteindelijk zou Hitler in 1935 een reeds be
staand monument, het Tannenbergdenkmal, tot het Reichsehrenmal 
verklaren. Alhoewel dit object daarmee het officiële gedenkteken ter 
herinnering aan de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden ge
worden was, werden de functies van centraal monument door de 
Neue Wache in Berlijn vervuld: daar vonden de kransleggingen tij
dens staatsbezoeken en Volkstrauertag plaats. Het Tannenbergdenk
mal was het Reichsehrenmal, maar de Neue Wache werd als zodanig 
gebruikt. De twee bouwwerken waren derhalve beide gemankeerde 
centrale monumenten en tegelijkertijd eikaars complement. 

Hier zullen naast het mislukte plan voor het Reichsehrenmal fir die 
Gefallenen, het object dat als centraal monument was gepland, de 
Neue Wache in Berlijn en het Tannenbergdenkmal aan de orde ko
men. Allereerst dient echter de last die de Eerste Wereldoorlog op de 
Weimar-republiek legde, kort behandeld te worden. 
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HERDENKEN IN DUITSLAND 

Der lebende Geist unserer Toten6 

De Eerste Wereldoorlog begon met nationale eendracht: zelfs de 
SPD, die zich altijd op het standpunt had gesteld dat de solidariteit 
der Proletariers niet bij de landsgrenzen ophield, stemde in 1914 
voor de oorlogskredieten. Aan deze eensgezindheid refereerde Wil
helm II, toen hij de menigte toesprak, die zich voor het paleis in Ber
lijn had verzameld om haar instemming met de afgekondigde mobi
lisatie te betuigen: 'Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur 
Deutsche.'7 In verscheidene opzichten maakte de oorlog van de be
volking daadwerkelijk 'Deutsche'.8 De verschillende sociale lagen 
kwamen in de loopgraven intensief met elkaar in contact en waren 
daar onafhankelijk van rang of stand en politieke overtuiging aan 
hetzelfde gevaar blootgesteld. De zogenaamde Frontkämpfergemein-
schafl kende haar eigen stratificatie, die niet identiek aan die van de 
burgermaatschappij was en evenmin altijd volledig met de militaire 
rangorde overeenkwam. Moed en persoonlijk overwicht telden meer 
dan afkomst en rang.9 

De Eerste Wereldoorlog was een vernietigingsslag die elk indivi
du, officieren en soldaten, tot een deel van de massa maakte. Deze 
oorlog was niet het theater van heldenmoed, maar van het massale 
sterven.10 Voor de soldaten was de dood alledaagser dan fouragering. 
Na vier lange oorlogsjaren had vrijwel elke familie één of meer ge
sneuvelden te betreuren. De oorlog had de Duitsers in ieder geval in 
dat opzicht, zoals de historicus Otto Dann terecht opmerkt, tot een 
'nationale Solidargemeinschaft"1 gemaakt. 

De herdenking van de soldaten die voor keizer en vaderland ge
storven waren, werd de opgave van de Weimar-republiek. Deze repu
bliek was een kind van de oorlog en dan ook onder een zeer ongeluk
kig gesternte geboren. Terecht is wel van een republiek zonder repu
blikeinen gesproken en toch stond juist deze eerste democratie op 
Duitse bodem voor de taak om de gesneuvelden te herdenken, om 
met andere woorden ondanks de nederlaag een zin aan de enorme 
aantallen slachtoffers te verlenen. Daarbij was de staat - anders dan 
in de meeste landen - financieel niet eens in staat om de stoffelijke 
resten van de soldaten met militaire eer te begraven en droeg deze 
opgave over aan de Volksbund deutscher Kriegsgräberfarsorge. 

Na de Eerste Wereldoorlog had het Zentralnachweisamt far Kriegs
verlüste und Kriegsgräber de verantwoordelijkheid voor de oorlogsgra
ven overgenomen van het Ministerie van Defensie. De financiële en 
politieke chaos die het land teisterde, maakte het echter vrijwel on-
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mogelijk om oorlogskerkhoven aan te leggen. Om dat vacuüm op te 
vullen, werd in 1919 de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge opge
richt12, die zich, volgens de statuten, ten doel stelde '...Herrichtung, 
Schmuck und Pflege der deutschen Kriegsgräberstätten im Reichs
gebiet dem Volksempfmden entsprechend zu fördern."3 De Volks
bund gebruikte de onmacht van de regering om zijn conservatieve 
opvattingen over de vormgeving van oorlogskerkhoven te realiseren, 
terwijl de staat door de VDK de nabestaanden een deel van de finan
ciële lasten van de aanleg en het onderhoud van de oorlogsgraven 
kon laten dragen.14 Het ging daarbij om aanzienlijke bedragen, aan
gezien alle gesneuvelden van elke militaire rang een individueel graf 
zouden krijgen.15 Daartoe was nog tijdens de oorlog besloten.16 

Ook al werden voor de eerste keer in de geschiedenis de stoffelijke 
overschotten van de gesneuvelde soldaten met alle respect behan
deld, de herinnering aan hen - de, zoals het in een ambtelijke notitie 
uit 1931 heette, 'lebende Geist unserer Toten"7 - leidde vooral tot ver
bittering.18 Telkens weer werd de vraag gesteld, waarvoor zij eigenlijk 
gestorven waren. Terecht merkt de filosoof Peter Sloterdijk dan ook 
op dat 'in den Überlebenden des Weltkrieges seine Toten nicht zur 
Ruhe"9 kwamen. Dit blijkt wellicht het duidelijkst uit de geschiede
nis van de herdenkingsdag, Volkstrauertag genaamd. De Duitse Do
denherdenking heeft in tegenstelling tot wat internationaal gebrui
kelijk is, geen wettelijke basis. De herdenking werd, zoals de histori
cus Fritz Schellack het treffend omschrijft, echter wel 'mit amtlicher 
Beteiligung regelmäßig begangen und began sich im staatlichen Ze
remoniell auch ohne gesetzliche Regelung zu etablieren.'20 

Weliswaar bestonden in het begin van het jaar 1919 op regerings
niveau uitgewerkte ideeën over een nationale herdenkingsdag voor 
de gevallenen van de 'Grote Oorlog', maar het plan werd vrijwel di
rect het object van een competentiestrijd tussen de deelstaten - die 
zich op hun soevereiniteit in culturele aangelegenheden, hun grond
wettelijke Kulturhoheit, beriepen en zelf een datum wilden bepalen -
en het Reich; daarnaast moest een regeling met de kerken getroffen 
worden, opdat de herdenkingsdag de cyclus der kerkelijke feesten 
niet zou verstoren.21 

Vanaf eind 1919 zette ook de Volksbund deutscher Kriegsgräberfur-
sorge zich voor een herdenkingsdag in.22 Aangezien de overheid niet 
in staat bleek om een definitieve regeling te treffen, werd in het jaar 
1922 voor een noodoplossing gekozen: de VDK zou gesteund door 
de regering een herdenkingsplechtigheid in de Reichstag organise
ren.23 Op deze wijze gebruikte het kabinet de Volksbund om de im-
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passe te doorbreken, maar werd tevens een officieel karakter aan de 
plechtigheid verleend, waarvoor het wettelijke kader ontbrak. De re
gering werd door de bevolking als verantwoordelijk voor de herden
king gezien, terwijl zij er slechts in beperkte mate invloed op kon uit
oefenen. 

De oorspronkelijke, vooral door rouw ingegeven plannen kregen 
reeds in mei 1919, met het publiek worden van de voorwaarden in 
het Verdrag van Versailles, een revanchistische toon, die de rode 
draad in de geschiedenis van Volkstrauertag tot aan 1945 zou worden. 
Duidelijke taal sprak de keuze voor een zondag in de aanloop naar 
Pasen, waarmee symbolisch naar de wederopstanding van Christus 
werd verwezen. Bovendien zou volgens een in 1921 in het tijdschrift 
van de VDK gepubliceerd artikel het najaar voor het sterven en de 
rouw staan, terwijl het voorjaar het zinnebeeld van nieuw leven was: 

'Der Winter erinnert an das Vergehen alles Menschlichen, der Früh
ling erweckt in uns wieder neue Hoffnung, und wir sind ein Volk in 
Not. Unsere Gefallenen sollen uns ein Symbol sein, daß nach dem 
Winter, den wir durchmachen müssen, auch für uns ein neuer Früh
ling kommt.'24 

Volkstrauertag werd geen contemplatieve herdenkingsdag waarin om 
het verlies werd getreurd, maar een dag van het gekrenkte nationalis
me, zoals dat overduidelijk in de toespraak van de voorzitter van de 
Volksbund uit het jaar 1925 naar voren kwam: 

'Und das andere soll der Volkstrauertag: Symbol sein und werden für 
den Geist unserer gefallenen Helden, für den Geist, in dem sie auszo
gen in unendlicher Begeisterung für das Vaterland, in dem sie kämpf
ten wie Löwen, wie Märtyrer, starben wie Heroen für das eine große 
Ziel, Deutschland, Deutschland über alles - über alles in der Welt.'25 

Tegen deze achtergrond ontstond tien jaar na het begin van de oor
log het plan voor een groot monument, het Reichsehrenmal für die Ge
fallenen, dat echter nooit gebouwd is. 

Het nooit gebouwde Reichsehrenmal für die Gefallenen 

Het begin van het project 'Reichsehrenmal' ligt in 1924. Tien jaar na 
het begin van de Eerste Wereldoorlog riepen president Friedrich 
Ebert en rijkskanselier Wilhelm Marx in een gemeenschappelijke 
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verklaring het Duitse volk op om met giften de bouw van een Ehren
mal ter herdenking van de gesneuvelden te ondersteunen.26 Vrijwel 
onmiddellijk ontstonden echter problemen, omdat de deelstaten 
zich ook hier op hun Kulturhoheit beriepen en meenden dat het pro
ject onder hun verantwoordelijkheid en niet die van het Reich zou 
moeten vallen.27 Desondanks werd op 16 oktober van hetzelfde jaar 
onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken een commis
sie voor de Errichtung eines Nationaldenkmalszl für aie im Weltkriege 
Gefallenen geïnstalleerd. 

De pers en de bevolking waren verdeeld. Een groot deel was van 
mening dat eerst de sociale nood gelenigd zou moeten worden en 
kon zich bovendien een monument eigenlijk alleen in de vorm van 
tehuizen voor verminkte veteranen voorstellen.29 Over de locatie 
bleek zelfs binnen het kabinet geen consensus voorhanden. Een aan
tal voorstellen werd uit buitenlands politiek oogpunt direct van de 
hand gewezen. Een monument in de omgeving van het Völker
schlachtdenkmal bij Leipzig werd evenals een locatie in de buurt van 
de Brandenburger Tor, waar zich de Franse ambassade bevond, als te 
anti-Frans beschouwd. 

Het gebrek aan eenstemmigheid in het kabinet en onder de bevol
king bracht de commissie ertoe om pas weer eind 1925 te vergade
ren. Inmiddels waren in totaal 64 voorstellen van steden, deelstaten 
en veteranenorganisaties binnengekomen, waarvan vier projecten 
serieus in overweging werden genomen. De Pruisische staat en de 
minister van Defensie stelden voor om het voormalige wachtgebouw 
tegenover het koninklijk paleis in Berlijn, de Neue Wache, tot monu
ment te verbouwen. De Reichskriegerhund "Kyffhäuser" wilde een her
denkingshal in de rotsen van de berg Kyffhäuser bouwen en de stad 
Bonn stelde een Denkmalbrücke over de Rijn voor, terwijl de vetera-
nenorganisatie Stahlhelm een voorstel inbracht, dat voorzag in een 
ommuurd bos, een Heiliger Hain met een sarcofaag in het midden, 
bij Bad Berka. Het laatste voorstel genoot de voorkeur van de grote 
veteranenorganisaties; na enig weifelen sloot ook de Reichskrieger-
bund "Kyffhäuser" zich bij hen aan en gaf zijn eigen plan op.3° 

Vervolgens probeerden de veteranenorganisaties - Der Stahlhelm, 
Das Reichsbanner "Schwarz-Rot-Gold", Der Reichsbund jüdischer Front
soldaten en Der Deutsche Reichskriegerbund "Kyffhäuser" - de president 
en de minister van Binnenlandse Zaken voor hun standpunt te win
nen, waarbij ze op de omvang van hun achterban wezen. Deson
danks gaven de commissie en de president vooralsnog de voorkeur 
aan de Neue Wache, vooral omdat de kosten van dat project relatief 
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laag waren.3' Begin 1926 veranderden onder druk van de veteranen-
organisaties echter zowel de commissie als de president hun mening 
ten gunste van Bad Berka, wat overigens niet tot een snel begin van 
de werkzaamheden leidde. 

Eveneens in 1926 ontving de rijkskanselier een ontwerp van Karl 
Wach en Richard Klapheck, twee leraren aan de Kunstacademie van 
Düsseldorf.'2 Zij stelden voor om het Reichsehrenmal op twee dicht 
bij elkaar gelegen eilanden in de Rijn tussen Lorch en Niederheim-
bach te bouwen. Het ontwerp voorzag in een plein op het grootste ei
land, dat ook voor sportieve evenementen gebruikt zou kunnen wor
den, en een sarcofaag op het kleinere eiland. Een dam met plaquettes 
ter ere van de afzonderlijke regimenten zou beide met elkaar verbin
den. In het kabinet leefde zowel om praktische als ideologische rede
nen enthousiasme voor het plan: ten eerste zou het monument van 
de drukte van het alledaagse bestaan gevrijwaard en toch goed be
reikbaar zijn; ten tweede werd de Rijn als de levensader van de Duit
se natie gezien en alleen al daarom genoot deze locatie de voorkeur. 
De veteranenorganisaties hielden echter aan Bad Berka vast, waar
door een patstelling ontstond. Het kabinet stelde de definitieve be
slissing nogmaals uit en nam eind 1928 een verzoek van het parle
ment ter harte om geen monument te bouwen zolang zich nog 
vreemde troepen op Duitse bodem zouden bevinden.33 

Uiteindelijk waren alle partijen - de steeds wisselende kabinetten, 
de president en de veteranenorganisaties - in compromisloze posi
ties verstrikt geraakt.34 Bovendien waren de deelstaten verwikkeld ge
raakt in een hevige onderlinge concurrentieslag om het monument 
op eigen grondgebied te krijgen. Er was geen enkele twijfel aan dat 
vrijwel alle Duitsers zonder enig voorbehoud met de herdenking van 
de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaten instemden; 
het probleem was dat zij het niet eens konden worden over de vraag, 
hoe deze herinnerd dienden te worden. In juli 1929 droeg de Pruisi
sche minister-president Otto Braun het zijne aan de verwarring én 
de oplossing bij, doordat hij op eigen houtje opdracht gaf om de Neue 
Wache tot monument om te bouwen. 

De Neue Wache: van koninklijk wachtlokaal tot 
Ehrenmal 

De Neue Wache was in 1931, toen het als monument voor de gesneu
velden van de Eerste Wereldoorlog werd ingewijd, al meer dan hon
derd jaar oud. In 1816 gaf Friedrich Wilhelm III van Pruisen aan Karl 
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Friedrich Schinkel de opdracht aan Unter den Linden een nieuw on
derkomen voor de koninklijke wacht te ontwerpen. Twee jaar later 
was het gereed.35 De Neue Wache, zoals het bouwwerk sinds 1840 of
ficieel heet, was nooit als een uitsluitend functioneel gebouw be
doeld geweest: het diende tevens aan de Bevrijdingsoorlogen (1813-
1815) te herinneren. Het in streng classicistische stijl uitgevoerde 
tempeltje kreeg door de mythologische gevechtsscènes op het fron
ton36 het karakter van een oorlogsmonument.37 Bovendien werden 
voor het bouwwerk standbeelden van Scharnhorst en Bülow, die een 
hoofdrol in de oorlog tegen Frankrijk hadden gespeeld, geplaatst. 

De troonsafstand van Wilhelm II in 1918 vormde het begin van 
een periode waarin de Neue Wache meermaals van functie zou veran
deren. Tot 1923 was er nog een wachtpost gestationeerd, vervolgens 
huisvestte het gebouw gedurende korte tijd een tentoonstelling over 
oorlogsgraven en in 1924 herbergde het drie dakloos geworden ge
zinnen. Daarna werden vele mogelijkheden voor een nieuwe functie 
geopperd. Naar aanleiding van de oproep van Ebert en Marx stelde 
Frida Schottmüller, een Berlijnse kunsthistorica, in het tijdschrift 
Der Kunstwanderer voor om de Neue Wache tot Reichsehrenmal te ver
bouwen.38 Dit idee werd pas in 1926 overgenomen, toen de nieuwe 
president, von Hindenburg, zich in samenwerking met de Pruisi
sche staat ervoor inzette. Vrijwel onmiddellijk geraakte het project 
echter op een zijspoor, omdat de Heilige Hain bij Bad Berka en later 
het eiland in de Rijn de voorkeur genoten. 

Toen alle kansen dat de Neue Wache nog Reichsehrenmal zou wor
den, verkeken leken, verkondigde in 1927 de sociaal-democratische 
minister-president Otto Braun dat hij de Neue Wache tot een Prui
sisch monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 
wilde laten verbouwen. Twee jaar later verleende hij de opdracht 
daadwerkelijk. De prijsvraag werd georganiseerd door het Ministerie 
van Defensie en het Pruisische Ministerie van Financiën.39 Slechts 
zes architecten werden om een inzending gevraagd: Peter Behrens, 
Erich Blunck, Hans Grube, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Poel-
zig en Heinrich Tessenow. Het ontwerp van de laatste werd uitverko
ren.40 De architect voorzag een grote ruimte met zwarte wanden en 
een open bovenlicht boven een stenen altaar, waarop een zilveren ei-
kebladerenkrans zou komen te liggen. 

De ontvangst van het ontwerp was niet onverdeeld gunstig. In de 
linkse Weltbühne werd het afgedaan als '...Schönheitspflaster auf dem 
grauenvollen Antlitz unsrer patriotischen Untaten.'4' Ook ter rechter
zijde van het politieke spectrum heerste ontevredenheid. In anonie-
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me brieven aan de architect werd beweerd dat zijn schepping een 
'"Berliner Judenmal" [zou zijn], dessen Symbolik ein Triumph der 
Söhne Israels über die deutschen Soldaten sei und das deutsche 
Volk mit jüdischem Blut besudele.'42 

Het waren de nadagen van de Weimar-republiek, waarin ter rech
terzijde alles dat niet van nationalisme en militarisme getuigde, als 
'joods' werd betiteld. Die negatieve reacties van beide zijden van het 
politieke spectrum weerspiegelen echter ook Tessenows eigen ambi
valentie: alhoewel hij bepaald niet nationaal-socialistisch gezind was, 
oefende zijn onderwijs een grote aantrekkingskracht op extreem 
rechtse studenten uit. Onder zijn leerlingen bevond zich onder ande
re Albert Speer die de belangrijkste bouwmeester van het Derde Rijk 
zou worden. 

In 1931 werd de Neue Wache als Gedächtnisstätte fur die Gefallenen 
des Weltkrieges ingewijd. President von Hindenburg en de minister 
van Defensie waren aanwezig. Van de veteranenorganisaties weiger
de Der Stahlhelm een vertegenwoordiger te sturen, omdat de sociaal
democratische Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die zich loyaal tegen
over de Weimar-republiek opstelde, en Der Reichshund jüdischer 
Frontsoldaten ook uitgenodigd waren. Zowel de aanwezigheid van ve
teranenorganisaties en de president als de eendrachtige samenwer
king tussen Pruisen en het Rijk bij de totstandkoming van het monu
ment duiden erop dat het eigenzinnige optreden van Braun werd ge
zien als een mogelijkheid om de problemen waartoe het project 
Reichsehrenmal geleid hadden, stilletjes op te lossen. Officieel werd 
het monument als 'Ehrenmal für Berlin' omschreven, maar tijdens 
zijn inwijdingsrede sprak Braun al niet meer slechts van Berlijnse of 
Pruisische gevallenen: 

'Das Ehrenmal...soll in der Reichshauptstadt das Gedächtnis an die 
Toten des Weltkrieges wacherhalten, nicht nur an die Söhne Berlins 
oder die Preußens, sondern an die gefallenen Söhne des ganzen 
Deutschlands.'43 

Direct na de machtsovername in 1933 verlangden de Nazi's dat een 
kruis in het gebouw aangebracht zou worden. Terecht vermoedde 
Tessenow een antisemitische geste en weigerde met het argument 
dat ook niet-christelijke Duitsers waren gesneuveld. Uiteindelijk 
werkte hij uit esthetische motieven toch mee; hij was bevreesd voor 
'schlimmste Eingriffe'44 in het interieur. Vanaf 1933 legde Hitler tij
dens Volkstrauertag een krans in het monument en werd voor het 
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bouwwerk een militaire parade gehouden. Tijdens staatsbezoeken 
legde de gast een krans in de Neue Wache.45 

Niet zonder reden leek het alsof de Neue Wache het centrale mo
nument van Duitsland was. Ten eerste was het gedenkteken voortge
komen uit het project 'Reichsehrenmal', ten tweede lag het in het cen
trum van de hoofdstad en ten derde wezen de aanwezigheid van de 
vele prominenten en de toespraken tijdens de inwijding in deze rich
ting. Het belangrijkste was evenwel - ten vierde - het gebruik van 
het monument door de nationaal-socialisten, dat bij de bevolking en 
publicisten de onterechte opvatting deed postvatten dat de Neue Wa
che het officiële Reichsehrenmal zou zijn.46 Weliswaar werd het bouw
werk als zodanig gebruikt, maar formeel is het dat nooit geweest. De ti
tel van Reichsehrenmal werd in 1935 aan het Tannenbergdenkmal ver
leend. Pas in dat jaar werd het plan voor het Reichsehrenmal für aie im 
Weltkriege Gefallenen definitief ad acta gelegd. 

Het Tannenbergdenkmal 

Het Tannenbergdenkmal is voortgekomen uit een lokaal privé-initia-
tief dat door de figuur van Hindenburg een nationale dimensie kreeg 
en ten slotte door Hitler tot centraal monument verldaard werd. Voor 
dit gedenkteken dat zou moeten herinneren aan de slag bij Tannen
berg in Oostpruisen, werd pas in 1925 landelijk gecollecteerd. 

'Tannenberg' had een bijzondere plaats in het Duitse geschied
beeld, wat voor een goed begrip van de gebeurtenissen van 1914 ge
scheiden moet worden. Vrijwel direct na de oorlogsverklaring aan 
Rusland verslechterde de Duitse situatie aan het oostfront drama
tisch. De Russische troepen bleken veel sneller te mobiliseren dan 
het Duitse opperbevel had aangenomen en het achtste leger, dat deze 
sector van het front moest verdedigen, werd tot terugtrekken ge
dwongen. De legerleiding in Berlijn onthief daarop de bevelhebber 
van zijn commando en verving hem door de reeds gepensioneerde 
generaal Paul von Hindenburg; generaal-majoor Erich Ludendorf 
werd zijn adjudant. Tijdens de gevechten die van 23 tot 31 augustus 
duurde, lukte het hun om de Russische stoomwals tegen te houden 
en de dreigende nederlaag in een overwinning om te buigen. De 
veldslag werd een mythe: niet alleen omdat deze als vrijwel enige in 
1914 eenduidig succesvol was, maar ook vanwege de historische con
notaties. 

In de jaren 1409 en 1410 was de Duitse Orde in een oorlog met de 
Poolse koning en de grootvorst van Litouwen verwikkeld geweest en 
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had bij Tannenberg een gevoelige nederlaag geleden. De Orde moest 
haar heerschappij in het zogenaamde Deutschordenland opgeven en 
werd in 1466 zelfs 'leenman' van de Poolse koning. Aan het eind van 
de negentiende eeuw, toen de Duitse ster weer rijzende was, begon 
de slag bij Tannenberg een belangrijke ideologische rol te spelen.47 

Rond de eeuwwisseling werd de veldslag van 1410 zelfs het brand
punt van agressief nationalistische ideeën: zogenaamd völkische krin
gen zagen in deze gebieden het domein van de deutsche Mission.46 In 
dit kader moeten de ideeën over de Tannenbergschlacht worden ge
zien. Dat de slag op een zeer uitgestrekt gebied had plaatsgevonden 
en vele namen in aanmerking kwamen, weerhield Hindenburg er 
niet van de Duitse keizer te verzoeken om als symbolische revanche 
voor 1410 zijn overwinning naar het dorp Tannenberg te vernoe
men.49 

In 1919 was Duitsland door het Verdrag van Versailles gedwon
gen van onder meer omvangrijke gebieden in het Oosten afstand te 
doen, waardoor de mythe van Tannenberg weer aan politieke actuali
teit won. Rechtse groeperingen ageerden tegen de gematigde poli
tiek van de regering die de bevolking van het geïsoleerde Oostprui
sen in de steek zou laten. Met een monument bij Tannenberg zou 
het Duitse eiland tussen Rusland en Polen op symbolische wijze met 
het rijk verbonden moeten worden.50 De herinnering aan de veldslag 
was vanaf het einde van de oorlog levend gehouden. Elk jaar werd op 
de Saudener Festplatz van de stad Hohenstein in de buurt van het 
slagveld een herdenkingsplechtigheid gehouden en al snel ontston
den plannen voor een gedenkteken. In augustus 1924 werd de eerste 
steen gelegd.5' Hindenburg sprak de traditionele formule uit, die de 
tekst op het Kreuzbergdenkmal in Berlijn niet naar de letter maar wel 
naar de geest volgde: 'Den Gefallenen zum ehrenden Gedächtnis, 
den Lebenden zur Mahnung, den kommenden Geschlechtern zur 
Nacheiferung.'52 Vier maanden later werd een prijsvraag uitgeschre
ven, die door de Berlijnse architecten Walter en Johannes Krüger 
werd gewonnen. 

Het monument zou oorspronkelijk met geld van het Provinzial-
Kriegerverband Ostpreußen, van de stad Hohenstein en met giften van 
het leger worden gebouwd, maar het bleek niet voldoende te zijn. 
Teneinde geloofwaardig landelijk te kunnen collecteren werd het or
ganiserend comité in Tannenberg-Ndûoriaidenkmalverein e. V. omge
doopt. In 1928 probeerde deze stichting het monument zelfs tot 
Reichsehrenmal te laten verklaren. Het tij leek gunstig, want juist in 
die tijd bevond het project Nationaldenkmal fiXr die im Weltkriege Ge-
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fallenen zich in een impasse, maar de regering ging niet op het voor
stel in.53 De intentie om desondanks het Reichsehrenmal te bouwen 
bleek evenwel eenduidig uit het tekstbord bij het midden in het bin
nenhof gelegen graf van twintig niet-geïdenrificeerde Duitse solda
ten, waarmee niet uitsluitend aan de slag bij Tannenberg en de daar 
gesneuvelden, maar aan alle gevallenen werd herinnerd: 

'An dieser geheiligten Stätte ruhen zwanzig deutsche Soldaten, gefal
len in der Schlacht bei Tannenberg am 28.8.1914. Hier ehrt Deutsch
land das Andenken seiner Toten aus dem Weltkriege 1914/1918. 
1.840.000 haben in fremder Erde und auf dem Grunde der Meere, 
206.000 in der Heimat ihre letzte Ruhestätte gefunden.'54 

Omdat de inwijding in 1927 op de tachtigste verjaardag van Hinden-
burg zou moeten plaatsvinden, werd onmiddellijk na de keuze voor 
het ontwerp van de gebroeders Krüger met de bouw begonnen. Het 
project voorzag in een soort kasteel dat bestond uit een achthoekig 
plein met op elke hoek een twintig meter hoge toren. De totale door
snede bedroeg honderd meter. Met kleine, vierkante poortgebouwen 
werden de twee ingangen geaccentueerd. Het exterieur met muurga-
ten en waterspuwers wekte de indruk van een onneembare stads
muur. In de spreuk waarmee het bouwwerk werd ingewijd, de zoge
naamde 'Hammerspruch', werd het monument dan ook als een 
'Schutzwall der vom Slawentum umgebenen Ostmark' omschre
ven.55 Het monument fungeerde als grenswacht, als citadel.56 In de 
in- en uitgangstoren werd een jeugdherberg ondergebracht; in de na
bijheid bevonden zich een tweede jeugdherberg en een sportveld.57 

Lichamelijke oefening en sportieve strijd werden gezien als voorbe
reiding op de oorlog. Sport en herdenking waren ten nauwste met el
kaar verbonden.58 

Enkele jaren na de inwijding werd het Tannenbergdenkmal ver
bouwd; de aanleiding was de dood van Hindenburg in 1934. Het jaar 
daarna werd de overleden president samen met zijn vrouw in de uit
gangstoren, die tot Hindenburgtoren was omgedoopt, te ruste gelegd. 
De verbouwing veranderde het monument ingrijpend. Aan weerszij
den van de ingang tot de crypte werd een beeld van een soldaat opge
steld. Doordat het plein vier meter werd verlaagd, ontstond een ge
lijkvloerse toegang tot de tombe.59 Het kruis boven het graf van de 
twintig onbekende soldaten werd verwijderd. De zo geschapen vlakte 
was slechts geschikt voor parades. Het monument dat met het oog 
op individuele bezoekers was ontworpen, had na de verbouwing het 
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karakter van een appelplaats die slechts tijdens massabijeenkomsten 
tot leven kwam.6" Het individu dat zich alleen in het binnenhof op
hield, voelde zich verloren.6' 

Na de bijzetting van Hindenburg verklaarde 'der Führer und 
Reichskanzler' Adolf Hitler het Tannenbergdenkmal tot Reichsehren
mal: 

'Das Deutsche Reich übernimmt das "Reichsehrenmal Tannenberg" 
mit dem heutigen Tage in seine Obhut und wird es als Wahrzeichen 
deutscher Treue, Kameradschaft und Opferwilligkeit in alle Zukunft 
zu wahren und zu schirmen wissen.'62 

Daarmee was dit gedenkteken formeel het centrale monument ge
worden, ook al vervulde de Neue Wache in Berlijn die functie. De in
ternationaal unieke situatie van een monument dat tot centraal mo
nument verldaard en een ander dat als zodanig gebruikt werd, kan 
slechts uit de context verklaard worden. Rituelen als kransleggingen 
hebben uitsluitend effect indien zij waargenomen worden en boven
dien houden bezoekende staatshoofden zich voornamelijk in de 
hoofdstad op. Dat pleitte ervoor om de Neue Wache als centraal mo
nument te gebruiken, maar tegelijkertijd waren de steden het brand
punt van veel waartegen de nationaal-socialistische beweging zich af
zette. Ten slotte herinnerde het monument in Berlijn aan de doden, 
terwijl met het Tannenbergdenkmal een gewonnen slag herdacht 
werd: het Reichsehrenmal boog de Eerste Wereldoorlog, in ieder geval 
in het Oosten van Europa, tot een overwinning om. 

Die blutige Saat6} 

Het Nazi-regime had een daadkracht getoond, die de Weimar-repu-
bliek nooit had opgebracht. De republiek had zelfs na tien jaar plan
ning geen Reichsehrenmal gebouwd, terwijl de nationaal-socialisten 
nog geen twee jaar nodig hadden om dit probleem op te lossen. Het
zelfde gold voor Volkstrauertag. De herdenkingsdag die nooit wette
lijk verankerd was geweest, werd in 1934 door Hitler met een decreet 
omgedoopt tot Heldengedenktag en tot nationale herdenkingsdag ver
klaard. Tijdens Heldengedenktag zou naast de tijdens de Eerste We
reldoorlog gesneuvelde soldaten ook herinnerd moeten worden aan 
de partijleden die in de jaren 1919-1933 om het leven waren geko
men. 

In 1935 namen de partij en het leger de organisatie van de herden-
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kingsdag uit handen van de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge. 
In 1939 werd de herdenkingsdag naar de zondag vóór 16 maart ver
legd en ter herinnering aan de herinvoering van de dienstplicht van 
vier jaar daarvoor Tag der allgemeinen Wehrfreiheit genoemd.54 De 
herdenkingsdag gold in de loop der jaren steeds minder de rouw om 
de gesneuvelden, maar meer en meer de mentale voorbereiding op 
een nieuwe oorlog, zoals de directeur van de Volksbund dat reeds in 
1934 in een brief aan Joseph Goebbels voorgesteld had: '...er [Volks-
trauertag] darf auf die Dauer nicht ein Tag der Trauer sein, sondern 
muß ein Tag der Erhebung werden, ein Tag des Hoffens auf das 
Aufgehen der blutigen Saat.'65 De profetie zou bewaarheid worden: 
tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven meer Duitsers dan tijdens 
de 'Grote Oorlog'. 

De oorlog van 1939-1945 was één antwoord op de vraag, waarvoor 
de Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren: 
de gebrachte offers zouden alleen zin gehad kunnen hebben als ze 
tot een overwinning hadden geleid of nog zouden leiden. Uitsluitend 
ter linkerzijde van het politieke spectrum leefde het idee dat de 'erfe
nis der gevallenen' de plicht tot het voorkomen van een nieuwe oor
log zou zijn. Hugo Haase van de SPD had reeds tijdens het debat 
over de oorlogskredieten in 1914 de hoop uitgesproken dat 'die grau
same Schule der Kriegsleiden in Millionen den Abscheu vor dem 
Krieg wecken und sie für das Ideal des Sozialismus und des Völker
friedens gewinnen wird.'66 Dit idee bleef echter de hoop van een 
minderheid, die bovendien onmogelijk met 'das Aufgehen der bluti
gen Saat' op een noemer te brengen was. Toch stond de Weimar-re-
publiek voor die opgave. Dat het een onmogelijke opgave was, laat 
zich raden en het was dan ook niet verwonderlijk dat de organisatie 
van een herdenkingsdag voor zoveel problemen zorgde, zoals het 
evenmin verwonderlijk was dat de regering er niet in slaagde om een 
Reichsehrenmal te laten bouwen. 

Na elke verloren oorlog heeft een natie grote moeite met zichzelf 
in het reine te komen. Daar komt nog bij dat de Eerste Wereldoorlog 
had geleid tot de ondergang van de monarchie en de invoering van 
een nieuwe staatsvorm die door de meerderheid der bevolking hoog
uit getolereerd werd. Hoe had de Weimar-republiek de enorme aan
tallen die voor keizer en vaderland gesneuveld waren, kunnen her
denken? Juist omdat deze offers vergeefs waren geweest, kwamen, 
zoals reeds opgemerkt, 'in den Überlebenden des Weltkrieges seine 
Toten nicht zur Ruhe.'67 De doden kregen er ook de tijd niet voor: 
veertien jaren waren domweg niet genoeg. In de volgende hoofd-
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stukken zal nagegaan worden, hoe lang de slachtoffers van de Twee
de Wereldoorlog erover deden om tot rust te komen. Daarbij dient 
evenwel niet vergeten te worden dat, ook al zag het daar in eerste in
stantie niet naar uit, de Bondsrepubliek onder een veel gelukkiger 
gesternte werd geboren. De nederlaag in 1945 was totaal en boven
dien maakte het lidmaatschap van internationale organisaties als de 
NAVO en de Europese Gemeenschap elk revanchistisch idee bij 
voorbaat al tot een illusie; daarnaast ontwikkelde de economie van de 
tweede Duitse republiek zich uitermate voorspoedig. Desondanks 
heeft het beduidend langer dan veertien jaar geduurd, voordat de mi
litaire doden ook werkelijk stierven. 

Lang voordat de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog tot rust 
hadden kunnen komen, was de Weimar-republiek al verleden tijd en 
hadden de nationaal-socialisten de macht overgenomen. Zij bleken 
wel in staat om de gesneuvelden te herdenken en een monument tot 
Reichsehrenmal te verklaren. Deze daadkracht was geen bewijs van 
grotere capaciteiten of van structurele tekortkomingen in de parle
mentaire democratie, maar slechts het gevolg van de vastbesloten
heid om het 'bloedige zaad' te laten ontkiemen. De herdenking van 
de 'Grote Oorlog' diende uitsluitend de voorbereiding op de volgen
de oorlog. 

Ook de Tweede Wereldoorlog zou met een Duitse nederlaag ein
digen. In 1945 trok het Rode Leger Pruisen binnen, maar nog voor
dat het Tannenbergdenkmal bereikt werd, blies de Wehrmacht het ge
denkteken op.68 Toen in 1949 de Bondsrepubliek gesticht werd, nam 
zij de nalatenschap van het Duitse Rijk - inclusief de last van de mis
daden die in de jaren 1933-1945 waren begaan - over, maar daartoe 
behoorde geen centraal monument: het Tannenbergdenkmal bestond 
niet meer en de Neue Wache lag in het Oosten van Berlijn. De ge
schiedenis van het centrale monument van de Bondsrepubliek 
Duitsland begon derhalve werkelijk bij Stunde Null. 
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3- VAN BERLIJN NAAR BONN, 1939-1949 

De onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht in mei 1945 bete
kende het voorlopige einde van Duitsland als zelfstandige staat. Het 
land was een object in de handen van de geallieerden, dat werd opge
deeld in vier zones en bestuurd door de voormalige vijanden die teza
men de regering vormden. Vier jaar na de nederlaag zouden twee 
nieuwe Duitse staten, de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse De
mocratische Republiek, ontstaan. Van deze twee was uitsluitend de 
Bondsrepubliek als voortzetting van het Duitse Rijk bedoeld, wat 
zich - zoals reeds in de inleiding vastgesteld is - in haar centrale mo
numenten zou weerspiegelen. In de tweede helft van de jaren veertig 
werd derhalve een groot deel van de wissels voor de komende decen
nia gesteld. In dit hoofdstuk zullen daarom naast het Derde Rijk, dat
gene aan wat herinnerd wordt, ook de jaren van de bezetting behan
deld worden. 

Het Nazi-regime 

De benoeming op 30 januari 1933 van Adolf Hitler tot rijkskanselier 
was de zoveelste poging om de permanente politieke crisis van de 
Weimar-republiek op te lossen. De NSDAP kreeg de macht niet vol
ledig in handen, maar was met slechts drie van de in totaal tien mi
nisters in het kabinet vertegenwoordigd, wat evenwel geen belem
mering vormde om het land in rap tempo onder haar controle te 
brengen. De sleutel tot het succes van de Nazi's was de combinatie 
van legale en illegale middelen. De eersten die het slachtoffer van de 
terreur werden, waren de aartsvijanden uit de Weimar-republiek, de 
communisten. Reeds in februari 1933 was de communistische partij 
zo goed als uitgeschakeld. 

Op 5 maart 1933 werden de laatste nog enigszins vrije verkiezin
gen gehouden. De nationaal-socialisten verwierven niet de verwachte 
absolute meerderheid maar wel in combinatie met de coalitiepartner 
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een tweederde meerderheid in het parlement. Direct na de verkiezin
gen diende het kabinet het zogenaamde Ermächtigungsgesetz in, 
waarmee het parlement zichzelf overbodig zou maken. Met uitzon
dering van de SPD stemden alle partijen voor. Vanaf dat moment 
was de uitzonderingstoestand van kracht, die tot en met 1945 de 
grondslag voor de Nazi-dictatuur zou vormen. 

De ontmanteling van het politieke leven was niet het einde maar 
slechts het begin van de terreur. Nadat in het eerste jaar na Hitlers 
benoeming de politieke tegenstanders uit de Weimar-republiek - so
cialisten, linkse journalisten als Carl Ossietzky en de reeds genoem
de communisten - uitgeschakeld waren, werden de tegenstanders 
uit het conservatieve kamp en de partijgenoten die een andere lijn 
dan Hitler voorstonden, op de korrel genomen. In 1936 ligt eveneens 
een cesuur: na dat jaar richtte de terreur zich op Jehova-getuigen, zi
geuners, zogenaamde asocialen en de joden. De laatste fase die van 
1942 tot en met 1945 duurde, werd gekenmerkt door een vernieti-
gingspolitiek die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Miljoenen 
onschuldige mensen werden op fabrieksmatige wijze vermoord, 
wat, zoals de historicus Peter Steinbach terecht opmerkt, slechts als 
'ein Verbrechen ohne Beispiel und ohne Dimension' omschreven 
kan worden.1 Het was de implementatie van een ideologie die door 
pseudo-darwinisme en een extreme rassenleer gekenmerkt werd. 

Parallel aan de binnenlandse terreur liep de voorbereiding op een 
nieuwe oorlog. Aanvankelijk leek de buitenlandse politiek van Hitler 
een voortzetting van het sinds 1919 gevoerde revisionistische beleid 
te zijn. De nationaal-socialisten wilden het Verdrag van Versailles 
evenwel niet per se langs diplomatieke weg herzien en bovendien 
was deze revisie geenszins het einddoel. In 1939 overviel Duitsland 
Polen en ontketende daarmee de Tweede Wereldoorlog. Minder dan 
een jaar later leefde een groot deel van continentaal Europa onder 
Nazi-heerschappij. 

In 1941 richtte het Derde Rijk zich tegen de Sovjet-Unie. Operatie 
'Barbarossa' vormde de kern van de voorstellingen omtrent de toe
komstige wereldorde: niet alleen zou het communisme de aartsvij
and van het Nazisme zijn, maar ook was het Oosten van Europa 
voorbestemd om in de Duitse behoefte aan Lebensraum te voorzien. 
Dit gebied zou als graanschuur moeten dienen en de bevolking zou 
óf geliquideerd óf tot slaven gedegradeerd moeten worden. De oorlog 
in het Oosten werd dan ook, zoals de historicus Michael Geyer te
recht vaststelt, anders dan in het Westen als een 'genozider Vernich
tungskrieg' gepland en uitgevoerd.2 
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Uiteindelijk leidden de Duitse offensieven slechts tot nederlagen. 
In 1945 drongen de legers van de Sovjet-Unie Duitsland binnen en 
dreven miljoenen vluchtelingen voor zich uit. De westerse geallieer
den rukten op tot aan de Elbe. Op 8 mei gaven de Duitse legers zich 
onvoorwaardelijk over; Hitler en enkele andere Nazi-groten hadden 
toen al zelfmoord gepleegd. De door Duitsland begonnen oorlog had 
het land de afgrond in gevoerd. Mei 1945 markeerde het einde van 
een regime dat zichzelf buiten de beschaving had geplaatst: de totale 
oorlog had tot een totale nederlaag geleid, zoals de vernietigingspoli-
tiek Duitsland een moreel faillissement gebracht had. 

De Duitse natie na 1945 

Vlak voor zijn zelfmoord had Hitler admiraal von Dönitz tot rijkspre-
sident benoemd en hem opgedragen om een regering te vormen, 
maar eind mei werd deze al door de geallieerden afgezet en gevan
gen genomen. Daarmee was, zoals de historicus Theodor Eschen
burg het formuleerde, 'der Rest deutscher Staatlichkeit...faktisch auf
gelöst.'3 Op 5 juni verldaarden de geallieerden dat zij de oberste Regie
rungsgewalt overgenomen hadden: Duitsland was volledig in handen 
van de geallieerden. Voortaan zouden de Verenigde Staten, de Sov
jet-Unie, Frankrijk en Engeland over de hoofden van de Duitsers 
heen de beslissingen nemen. 

De vier mogendheden regeerden over een land dat in elk opzicht 
een ruïne was. Vier miljoen Duitse soldaten waren gesneuveld en 
hetzelfde aantal gewond; meer dan tien miljoen mannen bevonden 
zich in krijgsgevangenschap.4 In vrijwel elke familie was wel een va
der, zoon of broer gevallen. Naar schatting de helft van de woonruim
te in westelijk Duitsland was verwoest, terwijl tegelijkertijd miljoe
nen vluchtelingen uit het Oosten opgevangen moesten worden. Van
wege de tekorten kreeg de bevolking slechts de helft van de dagelijk
se behoefte aan voedsel toegewezen; ook de latere bondskanselier 
Konrad Adenauer kende in de eerste jaren na 1945 honger uit eigen 
ervaring.5 

Het was aan de geallieerden om orde in deze chaos te scheppen. 
Tijdens meerdere conferenties gedurende de oorlog hadden zij voor
bereidingen voor het bestuur van Duitsland getroffen. Als uitgangs
punt waren de grenzen van 31 december 1937 genomen: alle revisies 
die daarna hadden plaatsgevonden, werden als onverenigbaar met 
het Verdrag van Versailles beschouwd.6 Het zo gedefinieerde Duits
land werd in vier zones opgedeeld: een Amerikaanse in het zuiden, 
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een Engelse in het noorden, een Franse in het westen en die van de 
Sovjet-Unie in het oosten. De zones werden door de militaire opper
bevelhebbers bestuurd; Berlijn werd in vier sectoren verdeeld, maar 
zou gemeenschappelijk bestuurd worden.7 In deze stad werd boven
dien de Alliierte Kontrollrat gehuisvest. De Kontrollrat bestaande uit 
de bevelhebbers van de vier zones was verantwoordelijk voor aange
legenheden die het gehele land betroffen en fungeerde zo als Duitse 
regering. 

Al snel verliep de geallieerde samenwerking uiterst stroef en nam 
de macht van de afzonderlijke commandanten in hun zones toe. 
Weliswaar waren ook de westerse geallieerden het zelden met elkaar 
eens, maar de grote tegenstellingen tekenden zich vooral tussen de 
Sovjet-Unie en de overige bezettingsmachten af. Tijdens de Neuren-
bergse processen van 1945/46 hadden de vier geallieerden nog min 
of meer eendrachtig samengewerkt, maar daarna dreven zij steeds 
verder uit elkaar. Duitsland werd het brandpunt en de inzet van de 
conflicten die in de Koude Oorlog zouden uitmonden. 

Uiteindelijk zou de invoering van een nieuwe munteenheid in de 
westelijke bezettingszones de kloof tussen de bezetters onoverbrug
baar maken. Teneinde de zwarte markt aan banden te leggen, wilden 
de westerse geallieerden in 1948 ter vervanging van de Reichsmark 
die geen waarde meer had, de Deutschmark invoeren. In feite zou 
daarmee de ruileconomie door een geldeconomie vervangen wor
den. De Sovjet-Unie weigerde echter mee te werken, aangezien zij 
daarmee de greep op haar zone tenminste deels zou kwijtraken. Des
ondanks voerden de westerse geallieerden de nieuwe munteenheid 
in. De gevolgen waren immens: de Deutschmark werd de grondslag 
van het Wirtschaftswunder in de Bondsrepubliek, terwijl de reactie 
van de Sovjet-Unie de stichting van een staat in het Westen in de 
ogen van de Duitse bevolking acceptabel maakte en bovendien West-
Berlijn stevig in de niet-communistische invloedsfeer inbond. 

De Sovjet-Unie reageerde door de Deutschmark niet als wettig be
taalmiddel te erkennen en blokkeerde alle wegen en spoorlijnen naar 
Berlijn. Het was de eerste keer dat de voormalige bondgenoten een 
openlijke confrontatie aangingen. 

Tegen deze achtergrond werd in mei 1949 de Bondsrepubliek 
Duitsland gesticht, wat niet van de Duitse natie maar van de geal
lieerden uitging. Niet alleen hadden de voormalige vijanden de soe
vereiniteit overgenomen, maar zij leidden ook het proces van staats
vorming. De Duitsers waren daartoe niet meer in staat: de vorming 
van een staat die niet geheel Duitsland omvatte, werd als onmogelijk 
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beschouwd, terwijl de totstandkoming van een Duitse eenheidsstaat 
onmogelijk bleek. De enige bijeenkomst van de minister-presidenten 
van alle deelstaten in juni 1947 te München mislukte al bij de opstel
ling van de agenda. De politieke tegenstellingen tussen de leiders uit 
het Oosten en het Westen bleken groter dan het besef een eenheid te 
vormen.8 Achteraf bezien was het vanaf dat moment onontkoom
baar dat uiteindelijk twee staten gesticht zouden worden. Bijna vijf 
maanden na de stichting van de Bondsrepubliek riep de Sovjet-Unie 
de Duitse Democratische Republiek in het leven. De Duitse deling 
was daarmee bezegeld. 

De Duitse staat in het Westen 

Alhoewel het onmogelijk bleek om een eenheidsstaat te stichten, wa
ren de twee Duitse staten geenszins bereid eikaars bestaan te accep
teren. Deze weigering was gebaseerd op de geallieerde garantie dat 
zij Duitsland niet zouden annexeren. Welke bevoegdheden zij zich 
uiteindelijk wilden aanmeten, bleef echter ongewis. Het decreet 
waarmee de bezettingsmachten in juni 1945 zichzelf tot de hoogste 
autoriteit in Duitsland uitriepen, stelde slechts vast: 'the assump
tion...of the said authority and powers does not effect the annexation 
of Germany.'9 Duitsland bevond zich in de merkwaardige positie dat 
het bezet was door vier machten die alle bevoegdheden overgeno
men hadden, maar dit blijkbaar niet als een permanente toestand be
schouwden. Wat de geallieerde plannen met Duitsland wel waren, 
bleef echter onduidelijk. Het enige houvast was een verklaring die 
werd afgegeven tijdens de in juli en augustus 1945 in Potsdam ge
houden geallieerde conferentie over de toekomst van Duitsland: 

'It is not the intention of the Allies to destroy or enslave the German 
people. It is the intention of the Allies that the German people be given 
the opportunity to prepare for the eventual reconstruction of their life 
on a democratic and peaceful basis."0 

Uit alle documenten van na de capitulatie blijkt dat de geallieerden er 
van uitgingen dat het Duitse Rijk in 1945 niet ten onder was gegaan, 
maar nog steeds zou bestaan. De vraag was natuurlijk, wie het dan 
bestuurde. Tot en met 1949 waren dat de geallieerden: zij vormden 
de Duitse regering en daarmee het Duitse Rijk. Ook daarna berustte, 
volgens de jurist Joachim Nawrocki, het voortbestaan van het Duitse 
Rijk ten minste deels op de rechten van de geallieerden: 
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'Die treuhänderische Verantwortung der Siegermächte zur Wahrneh
mung der Rechte und Interesse für Deutschland ist zugleich Aus
druck einer noch bestehenden Staatsgewalt Deutschlands, auch wenn 
sie derzeit von keiner deutschen Regierung ausgeübt werden kann.'11 

De andere pijler waarop het voortbestaan van het Duitse Rijk berust
te, werd gevormd door de intentieverklaringen van de Bondsrepu
bliek. De grondwet van deze staat ging uit van de veronderstelling dat 
het Duitse Rijk in de Bondsrepubliek zijn voortzetting had gevon
den, zoals dat in meerdere vonnissen van het hoogste gerechtshof 
van de Bondsrepubliek, het Bundesverfassungsgericht, is vastgelegd12, 
waarvan de uitspraak van 26 maart 1957 slechts een voorbeeld is: 

'Das Deutsche Reich, welches nach dem Zusammenbruch nicht zu 
existieren aufgehört hat, bestand auch noch 1945 weiter; wenn auch 
die durch das Grundgesetz geschaffene Organisation vorläufig in ih
rer Geltung auf einen Teil des Reichsgebietes beschränkt ist, so ist die 
Bundesrepublik identisch mit dem Deutschen Reich."3 

In tegenstelling tot de Duitse Democratische Republiek heeft de 
Bondsrepubliek de rechten en plichten die bij het Duitse Rijk hoor
den, geaccepteerd, zoals blijkt uit het Schuldenverdrag van Londen 
van 27 februari 1953 en het Verdrag met Israël van 10 september 
1952.14 

Op sommige punten kon geen overeenstemming met de geal
lieerden bereikt worden: Berlijn was het belangrijkste geschilpunt. 
De geestelijke vaders van de grondwet zagen het westelijk deel van 
deze stad als een integraal deel van de Bondsrepubliek, maar Enge
land, Frankrijk en de Verenigde Staten stemden hier niet mee in. Als 
gevolg hiervan kreeg Berlijn een bestuurlijke structuur als elke ande
re deelstaat met als verschil dat er zich nog een laag, die van de geal
lieerde commandanten, boven bevond.15 Berlijn bleef een 'Viermäch
testadt': elke door het parlement van de BRD aangenomen wet was 
in Berlijn pas van kracht nadat deze door het Huis van Afgevaardig
den aangenomen én door de geallieerden geaccepteerd was. Staats
rechtelijk, dat wil zeggen volgens de grondwet, was West-Berlijn een 
deel van de Bondsrepubliek; volkenrechtelijk stond deze halve stad 
tot en met 1990 onder geallieerd bestuur."5 

De aanspraak van de Bondsrepubliek om de voortzetting van het 
Duitse Rijk te zijn, is een juridisch standpunt dat weliswaar de gren
zen van de buitenlandse politiek aangeeft, maar geenszins volledig 
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haar inhoud dicteert. Het Duitsland aan de andere kant van de Elbe 
kon nooit en te nimmer als buitenland beschouwd worden, maar 
verder was de bandbreedte groot. Zonder dat dit tot onoverkomelijke 
constitutionele problemen leidde, bleek het mogelijk in de eerste de
cennia de DDR vrijwel volledig te negeren, terwijl later bewust sa
menwerking met de Oost-Duitse staat gezocht werd. 

Constitutioneel en daarmee in ieder geval deels ook politiek stond 
de BRD in de continuïteit der Duitse geschiedenis. Tegelijkertijd 
streefde diezelfde republiek een radicale breuk met het verleden na. 
De beslissing smartegeld aan de joodse slachtoffers te betalen, om 
slechts een voorbeeld te noemen, was op die uitgangspunten geba
seerd. Deze ambivalentie, die tussen provisorische voortzetting van 
het Duitse Rijk en nieuwe staat in het Westen, zal, zoals in de inlei
ding uiteengezet is, aan de hand van de geschiedenis der centrale 
monumenten onderzocht worden. De problemen die daarbij cen
traal zullen staan - of een centraal monument gebouwd kon worden; 
welke slachtoffers herdacht werden; hoeveel militair ceremonieel het 
herdenken kon verdragen - kunnen samengevat worden in de vraag, 
in hoeverre in de Bondsrepubliek sprake was van nationaal herden
ken zoals dat in andere landen plaatsvond. Het antwoord hierop is 
één van de indicaties voor de schade die het Nazi-regime aan de Duit
se natie toegebracht heeft. 
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De Bondsrepubliek was bedoeld als een Provisorium voor de jaren tot 
de vereniging der Duitsers en volgens de preambule van haar grond
wet dan ook slechts opgericht '...um dem staaüichen Leben für eine 
Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben." Het idee dat de 
Bondsrepubliek een voorlopig en, als rompstaat, onaf soort Duits
land was, bleef tot in de jaren zestig een onaantastbaar dogma dat -
wellicht meer dan op welk ander gebied ook - in de herdenking van 
de Tweede Wereldoorlog naar voren kwam. 

In 1949 beschikte de Bondsrepubliek niet over een gedenkteken 
waarmee op nationaal niveau aan de slachtoffers werd herinnerd. De 
Neue Wache die voor de oorlog als centraal monument had gefungeerd, 
lag in het oostelijk deel van Berlijn, terwijl de ruïne van het Tannen-
bergdenkmal zich op inmiddels Pools grondgebied bevond. De Bonds
republiek kon evenwel geen nieuw centraal monument bouwen, om
dat dit de opgave van het weer verenigde Duitsland zou zijn. Pas in de 
jaren zestig zou - zij het zeer voorzichtig - van dit principe afgewe
ken worden en in Bonn een nieuw monument gesticht worden, dat 
de functies van een centraal monument vervulde: het Bonner Ehren
mal dat in het volgende hoofdstuk behandeld zal worden. Tot 1964, 
de 'monumentloze' periode, gebruikte de staat gemeentelijke objec
ten voor de nationale herdenking. Een reeds bestaand oorlogskerkhof 
in Bonn was het decor voor de kranslegging tijdens Volkstrauertag. 
Officiële kransleggingen tijdens staatsbezoeken vonden niet plaats, 
alhoewel door buitenlandse gasten regelmatig officieus een krans bij 
een monument van de stad Bonn gelegd werd. 

In dit hoofdstuk zullen zowel het kerkhof en het monument van 
de stad Bonn als Volkstrauertag en staatsbezoeken worden behan
deld. Eerst zal de ontstaansgeschiedenis van deze monumenten en 
daarna hun gebruik aan de orde komen. Er zal evenwel begonnen 
worden met de politiek-culturele achtergrond waartegen de monu
menten die hier besproken zullen worden, gezien moeten worden. 
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Het Provisorium 

Op 14 augustus 1949 vonden de eerste verkiezingen in de Bondsre
publiek plaats. De CDU werd, dicht gevolgd door de SPD, met 31% 
van de stemmen de grootste partij, terwijl de FDP met bijna 12% der 
zetels de derde politieke kracht werd. Onder leiding van haar voorzit
ter Konrad Adenauer vormde de CDU een coalitie met de FDP en de 
Deutsche Partei, een samenwerkingsverband van een aantal regionale 
partijen. Op 15 september 1949 werd Adenauer door de volksverte
genwoordiging tot bondskanselier gekozen.2 

Meer dan wie ook heeft Adenauer in de jaren vijftig de wissels ge
zet.' In tegenstelling tot zijn sociaal-democratische tegenspeler Kurt 
Schumacher die aan de Duitse eenheid de hoogste prioriteit gaf, ge
loofde hij in een nauwe band met de westerse geallieerden. Dit bete
kende dat een verzoening met de erfvijand Frankrijk nagestreefd 
werd en een buitenlandse politiek gevoerd werd, die de koers van de 
Verenigde Staten volgde, zelfs als dit ten koste zou gaan van de kans 
op de vereniging der Duitse gebieden. Deze politiek van Westbindung 
zou de sleutel tot het succes van de Bondsrepubliek blijken te zijn. 
Adenauer toonde zich de juiste man op het juiste ogenblik, ook al 
was hij in 1949 al meer dan zeventig jaar oud en had hij reeds een 
volledige loopbaan achter de rug. 

Adenauers 'Duitsland' lag in het Westen: zijn wortels lagen in het 
Rijnland, het gebied ten Westen van de Rijn, dat weliswaar na het 
Congres van Wenen (1814/15) bij Pruisen was gevoegd, maar deson
danks een eigen identiteit had behouden. In 1917 was Adenauer bur
gemeester van Keulen geworden en zou dat tot en met 1933 blijven.4 

In het laatste jaar werd hij door de Nazi's uit zijn ambt gezet en trad 
hij volledig uit het openbare leven terug. Pas in 1945 kon hij zijn acti
viteiten weer opnemen. Intussen was Midden-Europa, waar Duits
land de centrale macht geweest was, van de politieke landkaart ver
dwenen: West-Europa schoof naar het Oosten op en Oost-Europa 
naar het Westen. Als een van de weinigen zag Adenauer de positieve 
kanten van de Duitse deling: het bevrijdde Duitsland van zijn fatale 
rusteloosheid, van het zwalken tussen Oost en West. 

De nieuwe Duitse staat in het Westen was in hoge mate afhanke
lijk van de geallieerden en verkreeg slechts via de omweg van econo
mische en militaire integratie met de westerse mogendheden meer 
zelfstandigheid. Dit is wellicht een van de meest opvallende para
doxen van de vroege geschiedenis der Bondsrepubliek: dat deze staat 
definitief afstand moest doen van de soevereiniteit waarover hij niet 
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beschikte om in ruil daarvoor een met andere landen gedeelde soeve
reiniteit terug te krijgen. Op 5 mei 1955 werd een uiterst belangrijke 
stap in de richting van normalisatie gezet: de Bondsrepubliek werd 
lid van de NAVO en richtte de Bundeswehr op. Daarvoor had het land 
door de Parij se Verdragen al de vrijwel volledige soevereiniteit ver
kregen; uitsluitend voor Duitsland als geheel en Berlijn bleven de ge
allieerde rechten van kracht. In hetzelfde jaar werd de Duitse Demo
cratische Republiek lid van het Warschau-Pact, de tegenhanger van 
de NAVO. 

De Koude Oorlog stimuleerde de samenwerking met de westerse 
landen en verdiepte de ldoof tussen de twee Duitslanden. In de ogen 
van Adenauer stond de politiek van Westbindung op langere termijn 
echter niet diametraal tegenover het streven naar Duitse eenheid. Hij 
geloofde slechts in een nationale eenheid die ondanks de Sovjet-Unie 
tot stand zou komen. De hoop op Duitse eenheid dankzij de commu
nistische supermacht was volgens hem een gevaarlijke illusie: Ade
nauer geloofde niet dat een neutraal Duitsland door de Sovjet-Unie 
met rust zou worden gelaten. De Bondsrepubliek had zijn bondge
noten dringend nodig om de druk van het Oostblok te kunnen weer
staan. 

De Duitse Democratische Republiek had volgens de vigerende 
theorie geen recht van bestaan en werd dan ook meestal als die Zone 
aangeduid: niet als een staat, maar als een door de Sovjet-Unie bezet 
deel van Duitsland. De Bondsrepubliek negeerde het bestaan van de 
Oost-Duitse staat en dwong zelfs elke bevriende mogendheid om 
hetzelfde te doen. De naar de hoogste ambtenaar in het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken vernoemde Hallstein-doctrine verwoordde 
een principe waarvan niet afgeweken werd: de BRD ging uitsluitend 
diplomatieke betrekkingen aan met staten die geen betrekkingen met 
de DDR onderhielden. De enige uitzondering was de Sovjet-Unie die 
betrekkingen met beide Duitslanden onderhield. De regering recht
vaardigde dit door op de verantwoordelijkheid van de Sovjet-Unie 
voor Duitsland als geheel te wijzen. 

Wellicht nog duidelijker dan in de politiek ten opzichte van de 
DDR weerspiegelde het provisorische zich in de keuze van de hoofd
stad. Bonn was de belichaming van de Bondsrepubliek als overgangs
republiek en het tastbare bewijs dat de staatkundige constructie die in 
1949 tot stand gekomen was, niet als definitief was bedoeld. Aan de 
keuze voor het provinciestadje Bonn hadden meerdere motieven5 ten 
grondslag gelegen, maar in eerste instantie was het de beslissing om 
aan Berlijn als hoofdstad vast te houden. Bonn was te Idein en onbe-
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langrijk om tot een serieuze concurrent uit te kunnen groeien en zou 
slechts hoofdstad zijn totdat Berlijn deze functie weer kon vervullen.6 

Het jaar 1949 betekende dan ook niet het begin van een enorme 
bouwactiviteit, maar eerder van een schier eindeloze reeks nood
maatregelen.7 Gedurende decennia bleven de regeringsorganen en 
het parlement provisorisch gehuisvest: Bonn werd een 'Bundesdorf8 

of'Barackenhauptstadt'9 genoemd en zou volgens een commentaar 
in het weekblad Der Spiegel geen hoofdstad, maar een 'Produkt aus 
Verlegenheit und Zufall, ein Bundesverwaltungszentrum"0 zijn. Tot 
en met het einde van de jaren zestig stonden alle beslissingen over 
eventuele nieuwbouw in Bonn volledig in het teken van de voorlopig
heid.11 Als er al gebouwd werd, dan met een slecht geweten.12 Ger
hard Laage, een van de stedenbouwers die in de jaren zeventig bij de 
nieuwbouw in Bonn was betrokken, schreef dan ook dat 'das Provi
sorium politisch wie städtebaulich ernst gemeint war.'1' 

Deze voorlopigheid deed evenwel geen afbreuk aan het aanzien 
van de jonge republiek. Het tijdperk Adenauer, dat tot en met 1963 
zou duren, werd gekenmerkt door stabiliteit en een ongekende eco
nomische voorspoed. Het element dat de samenleving politiek-ideo-
logisch samenbond, was niet zozeer een democratische gezindheid 
of anti-fascisme, maar veeleer anti-communisme, dat alles leek te 
vertegenwoordigen waar de jonge Bondsrepubliek voor stond: niet 
alleen de democratie en de eenheid der Duitsers die door de Sovjet
unie met de bezetting van het oostelijk deel verhinderd werd, maar 
ook, omdat het anti-communisme een zekere continuïteit met het 
Derde Rijk schiep, de integratie van voorheen overtuigde Nazi's. 

De bezinning op het Nazi-verleden geraakte snel op de achter
grond en wat dat aangaat was de periode van Adenauers kanselier
schap er dan ook een van verdringing, zoals onlangs weer door de his
toricus Friso Wielenga is vastgesteld: 'Die ersten Jahre der Bundesre
publik Deutschland, die fünfziger Jahre, bilden, der gängigen Mei
nung zufolge, den Höhepunkt in der Verdrängung der nationalsozia
listischen Vergangenheit."4 Terecht voegt Wielenga evenwel de 
woorden 'der gängigen Meinung zufolge' toe, want met name in de 
laatste jaren is dit beeld genuanceerd. De filosoof Hermann Lübbe 
bijvoorbeeld stelde zich op het standpunt dat er in de jaren vijftig nau
welijks sprake van verdringing was; er was domweg geen enkele re
den om over het Nazi-verleden te spreken, omdat iedereen toch wel 
van elkaar wist, welke rol hij of zij in de jaren daarvoor had gespeeld.'5 

Deze omgang met de erfenis van de jaren 1933-1945 wordt meest
al Vergangenheitsbewältigung genoemd. Dit woord, dat naar alle waar-
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schijnlijkheid voor het eerst in 1955 in protestants-christelijke krin
gen werd gebruikt16, is om twee redenen een slechte omschrijving 
voor de reflectie op het Nazi-verleden. Ten eerste is Vergangenheits
bewältigung een vage term: er wordt niet mee aangegeven, om welk 
verleden het gaat, hoewel deze vaagheid natuurlijk wel uiterst veel
zeggend is, omdat er blijkbaar maar één verleden bewältigt hoeft te 
worden.17 Ten tweede vertegenwoordigt het woord impliciet een po
sitie in het debat.'8 Het geeft aan dat het verleden onschadelijk ge
maakt kan worden, terwijl velen, zoals Theo Sommer van het week
blad Die Zeit nog in 1988, dit voor onmogelijk houden: 'Vergangen-
heit ist niemals bewältigt. Sie bricht immer wieder neu auf. Jede 
neue Generation muß die Karaktere der Geschichte neu vermessen; 
jede wird im Angesicht der Vergangenheit neu erschrecken.'19 Te
gen deze achtergrond moet het hiernavolgende gezien worden. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de instelling ten opzichte van het 
leger definitief veranderd. Oorlog werd door het gros van de bevol
king niet meer zoals nog na de Eerste Wereldoorlog als een school 
der mannelijkheid gezien.20 Een niet onbelangrijke rol speelde de 
politiek van de regering om de veteranen zo snel mogelijk weer in de 
burgermaatschappij te integreren en bovendien hun materiële ver
zorging te garanderen, waardoor de voormalige frontsoldaten niet, 
zoals nog in de Weimar-republiek, een politieke factor van betekenis 
konden worden.21 

De concentratiekampen kwamen na de Tweede Wereldoorlog 
vooral door toedoen van de Amerikaanse en Britse bezettingsmacht 
onder de aandacht van het publiek. Bekend zijn de films die het Ame
rikaanse leger van de gedwongen bezichtiging door de bewoners uit 
de omgeving maakte; zo moesten zij met eigen ogen aanschouwen, 
wat in hun naam aangericht was. In de pers speelde zich na de overga
ve een heftig debat over de schuldvraag en de consequenties voor de 
Duitse toekomst af22 Ook de filosoof Karl Jaspers worstelde met deze 
problemen. In zijn in 1946 gepubliceerde strijdschrift Die Schuldfrage 
trachtte hij verschillende vormen van schuld van elkaar te onderschei
den; een 'Kollektivschuld' der Duitsers wees hij af.23 De kerken legden 
evenwel toch een, zij het zeer vage, schuldbekentenis af. 

Na deze fase, waarin intensief over het verleden werd geschreven, 
zette ongeveer tegelijkertijd met de stichting van de Bondsrepubliek 
'het grote zwijgen' in. Uitsluitend nog privé werd over het verleden 
gepraat, waarbij de eigen ervaringen centraal stonden.24 De ver
schrikkingen aan het front en in de steden, de verloren gegane Duit
se gebieden en de verdrijving van de bevolking waren de belangrijk-
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sie onderwerpen.25 De stilte in de openbaarheid werd pas weer tegen 
het eind van de jaren vijftig doorbroken. Een belangrijke rol daarbij 
speelde een proces dat in 1958 werd gevoerd tegen de leden van een 
Einsatzgruppe, die in Litouwen ongeveer 4.000 joden hadden ver
moord. Het was de eerste keer sinds de Neurenberger processen dat 
een rechtzaak werd aangespannen tegen voormalige Nazi's. 

De enige die niet volledig in het beeld van de jaren vijftig als de 
stille tijd past, was president Heuss. In zijn toespraken bracht hij re
gelmatig het lot der joden tijdens het Derde Rijk onder de aandacht 
van zijn landgenoten.26 Wellicht verwoordde hij daarmee niet direct 
de gevoelens van de bevolking, maar in ieder geval heeft hij het Duit
se volk herinnerd aan meer dan alleen de onvoorstelbare militaire 
verliezen die in elke Duitse familie gaten hadden geslagen. Dankzij 
de eerste president zou de openbare rouw om de vermoorde joden 
een deel van de politieke cultuur van West-Duitsland worden.27 

Het Nordfriedhof 

Tijdens het eerste decennium van haar bestaan liet de Bondsrepu
bliek geen centraal monument bouwen. Dit betekent uiteraard niet 
dat er geen initiatieven of ideeën voor een dergelijk object bestonden, 
maar wel dat geen van deze het stadium van plan ontsteeg. Ook de 
wederoprichting van het leger leidde niet tot de bouw van een cen
traal monument. Uitsluitend de commissie voor defensie-vraagstuk
ken van de Beierse afdeling van de FDP richtte in 1955 aan de fractie 
in de Bondsdag het verzoek om zich voor de bouw van een Bundeseh
renmal in te zetten. Dit monument zou de onbereikbaar geworden 
Neue Wache in Berlijn moeten vervangen. De defensie-specialisten 
van de Beierse FDP betreurden dat de Bondsrepubliek, zoals zij het 
omschreven, geen 'Soldatengedenkstätte'28 had. De Beierse afdeling 
van de liberale partij reageerde daarmee als enige politieke organisa
tie op de oprichting van de Bundeswehr.29 De fractie van de FDP in de 
Bondsdag negeerde echter het voorstel van hun Beierse collega's. 

In plaats van een eigen gedenkteken te bouwen, gebruikte de re
gering een oorlogskerkhof van de stad Bonn als centraal monument. 
Het Ehrenteil van het Nordfriedhoj'waar na de oorlog de kransleggin-
gen tijdens Volkstrauertag gehouden werden, is weliswaar geen mo
nument in de strikte zin des woords, maar wel zoals elk oorlogskerk
hof nauw aan dergelijke objecten verwant. Meinhold Lurz, een spe
cialist op het gebied van de Duitse oorlogsmonumenten van de ne
gentiende en twintigste eeuw, ziet zelfs een fundamentele gelijk-
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heid: '...ein Friedhof [stellt] insgesamt ein Denkmal dar, das aus den 
Komponenten der Plastik und Gartenarchitektur, eventuell auch der 
Architektur' samengesteld is.3° Het is daarom niet verwonderlijk dat 
niet zelden een oorlogskerkhof als centraal monument fungeert. Een 
voorbeeld is het Amerikaanse Arlington, de begraafplaats nabij 
Washington waar de presidenten en gesneuvelden uit diverse oorlo
gen begraven liggen. Tijdens de nationale herdenkingsdag in mei, 
Memorial Day, komen de president en talloze veteranen naar het 
kerkhof en leggen daar een krans. Een ander voorbeeld is uiteraard 
het Graf van de Onbekende Soldaat, dat, om het enigszins oneerbie
dig te formuleren, een eenmanskerkhof is. 

Deze fundamentele overeenkomsten tussen een monument en 
een grafveld gelden uiteraard slechts voor oorlogskerkhoven, die zich 
in een aantal opzichten van civiele begraafplaatsen onderscheiden. 
Vrijwel altijd is het als een geheel ontworpen en staan de afzonderlij
ke elementen niet op zichzelf. Individueel vormgegeven grafmonu
menten treft men er niet aan en dikwijls zijn de doden zelfs naar 
rang ingedeeld. Ook na hun dood blijven de gesneuvelden in dienst 
van het leger; ze liggen daar als deel van het grote geheel en blijven 
zo tot in de eeuwigheid soldaat.31 Slechts zelden wordt op oorlogs
kerkhoven naar het lijden van de militaire slachtoffers of het verdriet 
van hun nabestaanden verwezen.32 Het Ehrenteil van het Nordfriedhof 
is ten dele een uitzondering op deze algemene regel, wat uit de ge
compliceerde ontstaansgeschiedenis zal blijken. 

In 1884 werd het Nordfriedhof, dat de grootste begraafplaats van 
Bonn moest worden, aan de toenmalige rand van de stad in gebruik 
genomen.33 Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevonden zich in Bonn 
en omgeving - zoals overal op de linker Rijnoever - vele militaire 
hospitalen. Van de ongeveer 67.000 gewonden die daar behandeld 
werden, stierven er 1057, waarvan meer dan de helft, 569 in getal, 
werd begraven op een nog ongebruikt deel van het Nordfriedhof, dat 
de kern van het Ehrenteil zou worden.34 Tevens werden er gestorven 
krijgsgevangenen en de slachtoffers van het bombardement op de 
stad van 31 oktober 1918 begraven. Na de oorlog zou het kerkhof- zo
als alle oorlogskerkhoven in het binnenland - onder de verantwoor
delijkheid van het lokale bestuur blijven.35 

Direct na de wapenstilstand werd het grafveld met de oorlogsslacht
offers van de rest van het kerkhof afgescheiden en Ehrenteil genoemd. 
In de daaropvolgende jaren werd het weliswaar zo goed mogelijk on
derhouden, maar pas in 1926 besloot de stad op het militaire deel een 
Erinnerungs- und Ehrenmal te laten plaatsen. Teneinde in de tussentijd 
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alvast een symbool van rouw te hebben, werd een 2,80 meter hoog 
houten kruis op een heuveltje geplaatst, dat daar tot de bouw van het 
definitieve monument zou moeten blijven staan. Twee jaar later werd 
onder de Rijnlandse (tuin)architecten een prijsvraag voor de definitie
ve vormgeving van het Ehrenteil van het Nord/ried/iqfuitgeschreven. 

De destijds nog jonge kunsthistoricus Heinrich Lützeler, die na 
de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol bij de totstandkoming 
van het Bonner Ehrenmal zou spelen, schreef met enige regelmaat 
over het project, dat aan de volgende eisen zou moeten voldoen: 

'...Umlegung der Gräber [sollte] vermieden werden; ferner war Raum 
zu schaffen für rund 2000 Namen derjenigen Bonner Soldaten, die in 
fremder Erde liegen, damit auch ihre Angehörigen an dieser Stätte ei
ne Art Grab zu stillem Gebet und Gedenken hätte.'36 

Het aantal inzendingen van de prijsvraag was groot. Van de in totaal 
104 ontwerpen kwamen tien in de tweede ronde, waarvan uiteindelijk 
drie een prijs kregen. 

In december 1928 werden in het stadhuis alle inzendingen ten
toongesteld. De kritieken waren goeddeels negatief: 'Mit einer gewis
sen, wenn auch nicht übertriebenen Hoffnung betrat man den Mo
dellsaal. Diese Hoffnung - es muß leider gesagt werden - schwand 
allgemach.'57 Lützeler sloot zich bij dit oordeel van de plaatselijke Ge
neral-Anzeiger aan: hij zag tussen de ontwerpen '...einige unglaublich 
naive und eigentlich keiner, der die Aufgabe umfassend gelöst hät
te.''8 Ook onder de bevolking leefde zoveel ontevredenheid over de 
winnende ontwerpen dat de gemeente besloot om geen van de drie uit 
te voeren en het Ehrenteil voorlopig in de bestaande toestand te laten.39 

Pas in de zomer en herfst van 1933, het jaar van Adolf Hitlers be
noeming tot rijkskanselier, werden de werkzaamheden aan het Eh
renteil weer ter hand genomen. Enkele leden van de lokale afdeling 
van de nationaal-socialistische partij gingen - zonder toestemming 
te vragen of het stadsbestuur zelfs maar in te lichten - aan het werk. 
De gemeente Bonn nam daarna snel het initiatief over40, waarna min 
of meer de huidige vormgeving ontstond. De houten grafkruisen 
werden door zerken en liggende stenen vervangen. Aan de ene zijde 
van het Ehrenteil werd een eigen uitgang gemaakt en aan de andere 
zijde van het grafveld werd een halfronde natuurstenen muur van 
ongeveer een meter hoog gebouwd, waarvoor een acht meter hoog 
kruis uit eikenhout op een altaarachtige verhoging geplaatst werd. 
De plaatselijke kranten waren zeer positief over de plannen en de uit 
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voering: het kruis 'aus einer alten deutschen Eiche' werd geprezen 
als '...ein gerade durch seine Schlichtheit besonders eindrucksvoll 
wirkendes Gedenkzeichen für die Toten des Krieges.'41 

Zes jaar later werden op het Ehrenteil weer militaire slachtoffers 
ter aarde besteld: in de omgeving van Bonn gesneuvelde of in de mi
litaire hospitalen gestorven soldaten; krijgsgevangenen, waaronder 
81 Russen; dwangarbeiders en civiele slachtoffers van de luchtbom-
bardementen.42 Wellicht is deze heterogeniteit op het eerste gezicht 
bevreemdend, maar er moet in het oog gehouden worden dat Bonn 
op dat moment een kleine provinciestad ver weg van het politieke 
centrum was. Niemand kon bevroeden dat Bonn enkele jaren daarna 
hoofdstad zou worden en dat de plaatselijke militaire begraafplaats 
een nationaal belang zou krijgen. Tot en met 1945 was het Ehrenteil 
niet meer dan een klein oorlogskerkhof in de provincie. 

Na de Tweede Wereldoorlog was het militaire deel van het Nord-
friedhofsterk verwaarloosd. Gedurende vier jaar was het aan het verval 
overgeleverd geweest, wat, toen de renovatie eindelijk ter hand werd 
genomen, een plaatselijke krant tot een lange litanie inspireerde: 

'In den letzten Jahren bot der Ehrenfriedhof gerade kein erfreuliches 
Bild. Zwischen den Gedenksteinen und alten Anlagen wucherte über
all Unkraut. Die umrahmenden Fichten waren im Sommer 1947 der 
Dürre zum Opfer gefallen. In einem völlig verworrenen Zustand be
fanden sich die neuen Grabfelder des letzten Krieges. Der Mangel an 
Arbeitskräften und an notwendigem Material in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren machte es der Stadtverwaltung unmöglich, die Grä
ber in Ordnung zu halten.'43 

In 1949 begon de stad Bonn met de werkzaamheden. De Volkshund 
deutscher Kriegsgräberfursorge bepaalde zowel de vormgeving als het 
materiaalgebruik en droeg 20% van de kosten die in totaal meer dan 
50.000 mark bedroegen; 60% werd door de deelstaat Nordrhein-
Westfalen en de resterende 20% door de stad op zich genomen.44 

In de daaropvolgende jaren werden nog diverse ldeinere wijzigin
gen aangebracht. In 1953 werd het eikenhouten kruis vervangen 
door een lichtmetalen exemplaar dat er nog steeds staat. Een jaar la
ter werden vuurschalen op de pilaren aan weerszijden van de ingang 
geplaatst.45 In 1966 werden weer grootschalige herstelwerkzaamhe
den uitgevoerd46; tevens werd ter ere van de Russische krijgsgevan
genen die op het Ehrenteil begraven liggen, een 1,80 meter hoge stele 
opgericht. 
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Het Ehrenteil van het Nordfiiedhofis een complex dat in tegenstelling 
tot de meeste militaire begraafplaatsen niet ineens maar in verschillen
de fasen is aangelegd, waardoor de vormgeving minder homogeen dan 
voor militaire begraafplaatsen gebruikelijk is. Er liggen slachtoffers uit 
beide wereldoorlogen en bovendien niet alleen Duitsers. Dit 'monu
ment' weerspiegelde niet de geschiedenis van Duitsland, maar die van 
de stad Bonn. Daarmee kwam echter indirect dan toch het Selbstver
ständnis van de jonge Bondsrepubliek als Provisorium tot uiting. 

Het monument voor de 600 Bonner Bürger 

Officiële kransleggingen tijdens staatsbezoeken vonden in de jaren 
vijftig niet plaats. Indien een gast daar prijs op stelde, kon hij even
wel buiten het officiële programma om een krans leggen bij een 
klein monument van de stad Bonn: een basaltblok met een naar be
neden gerichte gelijkbenige driehoek, het teken van de gevangenen 
in de concentratiekampen, en daaronder de tekst 

600 
Bonner 
Bürger 

Opfer des 
National

sozialismus 
Euch 

die Ihr starbet 
entrechtet 
erniedrigt 

geschändet 
zum Gedenken 

uns 
zur Mahnung 

Dit monument herinnert aan de 'politische, rassistische und religiö
se Opfer' van de stad Bonn.47 

In 1947 had de gemeenteraad eenstemmig besloten om een ge
denkteken te stichten. Een jaar later werd een commissie samenge
steld, die de planning van het 'Mahnmal für die Opfer des Faschis
mus' op de Martinsplatz bij de Munsterkerk in de binnenstad op 
zich zou moeten nemen. In de commissie hadden zowel vertegen
woordigers van de politieke partijen als de organisaties der vervolg
den - waarvan de VVN, Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, 
de bekendste was - zitting. 
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Op 19 juli 1949 kreeg de beeldhouwer Jakobus Linden de op
dracht het monument te ontwerpen. Linden zou volgens de commis
sieleden zelf 'zu dem Kreis der politisch, rassisch und religiös 
Verfolgten'48 behoord hebben, wat echter niet juist was; waarschijn
lijk waren zij in de war met zijn vrouw.49 Eind augustus had de beeld
houwer een eerste ontwerp gereed, waarvan weliswaar geen schets 
bewaard is gebleven maar dat door de kunstenaar zelf als volgt om
schreven werd: 

'Das Mahnmal erhebt sich auf einer Dreiecksplatte mit drei Treppen
stufen. Dieser Platte ist das Dreieckszeichen der politisch, rassisch 
und religiös Verfolgten zu Grunde gelegt. An den drei Ecken des auf 
der Platte vorgesehenen Mahnmals sind die Wahrzeichen für Recht, 
Freiheit und Frieden durch symbolische Gestalten versinnbildlicht. 
Die Achse des Denkmals hat einen Durchmesser von drei Meter. Die 
Figuren haben eine Höhe von zwei Meter. Aus der Mitte des Mahn
mals tritt eine drei Meter hohe bronzene Flamme hervor.'50 

De commissie had grote waardering voor het ontwerp, maar meende 
dat een bronzen vlam wellicht een enigszins doodse indruk zou ma
ken en stelde in plaats daarvan een eeuwige vlam in het midden van 
het monument voor. 

In maart 1950 stierf Jakobus Linden onverwachts en liet een onaf
gemaakt ontwerp achter. De commissie besloot vier beeldhouwers 
uit te nodigen om een voorstel in te dienen, maar voordat deze hun 
ideeën konden tonen, werden de protesten van de bevolking tegen 
plaatsing op de Martinsplatz luider. De hoge kosten en de ingreep in 
de historische stadsstructuur waren de belangrijkste argumenten.51 

Uiteindelijk trok de gemeenteraad alle beschikkingen weer in en 
stelde een veel bescheidener monument in de vorm van een 'Stein in 
einfachster Form (gegebenerfalls Findling)' voor; ook werden verre
gaande wijzigingen aan de Martinsplatz afgewezen.52 Tenslotte be
sloot de commissie de steen niet op de Martinsplatz maar in de 
Hofgarten, het park bij de midden in de stad gelegen universiteit, te 
laten plaatsen.53 

De nieuwe locatie en de bescheidener uitvoering zijn wel in ver
band gebracht met de verdringing van het Nazi-verleden die onge
veer tegelijkertijd met de stichting van de Bondsrepubliek inzette.54 

Ontegenzeggelijk bevond het gedenkteken zich in de Hofgarten 
enigszins afzijdig van het dagelijks leven, maar het is de vraag, of zo 
vergaande conclusies getrokken kunnen worden. Ten eerste zorgde 
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de dood van de beeldhouwer voor een bijzondere situatie en ten 
tweede was dit monument slechts een lokaal gedenkteken. Welis
waar zou de regering van de Bondsrepubliek later van dit object ge
bruik maken, maar met de totstandkoming had zij op geen enkele 
wijze van doen. Het enige verband met de functie van Bonn als rege
ringszetel is een opmerking van de vertegenwoordiger van de SPD 
tijdens de zitting van 19 april 1950, waarin de commissie zich over de 
nieuwe situatie na de dood van Jakobus Linden beraadde: 'Die Eh
rung der Opfer des Nazismus bedeutet eine besondere Verpflich
tung für die Bundeshauptstadt/ meende hij.55 

De basaltsteen werd op 24 september 1950 ingewijd. De plechtig
heid begon met het door de Bonner Männergesangverein gezongen 
Opferlied van Beethoven. Vervolgens werd een krans van de stad 
Bonn naast het monument gelegd. De burgemeester, een vertegen
woordiger van de Bund der Verfolgten des Nazi-Regimes en Dr. Wal-
baum, voorzitter van de Verein der durch das Nürnberger Gesetz Be
troffenen, hielden een toespraak. Tevens waren een aantal hoge amb
tenaren en vertegenwoordigers van de kerken en partijen aanwe
zig.56 De regering was niet vertegenwoordigd. 

Volkstrauertag na de Tweede Wereldoorlog 

Direct na de laatste gevechtshandelingen distantieerde de Volksbund 
deutscher Kriegsgräberfürsorge zich van het Nazi-regime en slaagde er 
zo in om zijn voortbestaan als zelfstandige organisatie veilig te stel
len.57 Bij monde van leidende functionarissen bekeerde de Volksbund 
zich in mei 1945 tot het anti-fascisme en stelde dat de organisatie de 
jaren daarvoor in een soort 'innere Emigration' had doorgebracht.58 

Deze strategie bleek succesvol en reeds in 1947 kon de VDK in de 
drie westelijke bezettingszones weer actief zijn. Alleen in de Sovjet-
zone werd de organisatie niet toegelaten. 

Op regionaal niveau werd Volkstrauertag direct na de Tweede We
reldoorlog weer gevierd. De eerste landelijke herdenkingsdag van de 
jonge Bondsrepubliek zou echter niet Volkstrauertag zijn, maar een 
feestdag die slechts een kort leven beschoren was. Op 7 september 
1950 werd herdacht dat de Bundestag en Bundesrat precies een jaar 
eerder voor de eerste keer bijeengekomen waren en tegelijkertijd 
werden, volgens het officiële persbericht, '...aller Opfer der letzten 
Vergangenheit gedacht, die ihr Leben für die höheren Güter der 
Menschheit hingegeben hatten.'59 Het idee om een Totengedenktag 
met een Verfassungsfeier te combineren, was afkomstig van de deel-
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staten.60 Tijdens de kabinetszitting van n augustus 1950 had de mi
nister van Binnenlandse Zaken de leden van het kabinet eraan herin
nerd, dat de Länder een nationale herdenkingsdag voor de oorlogs
slachtoffers wensten. Deze dag zou tevens de viering van de jonge 
democratie, een Verfassungsgedenktag, en een dag ter herinnering aan 
de (verloren gegane) Duitse eenheid, een Gedenktag für die deutsche 
Einheit, moeten zijn. Aangezien deze dag landelijk gevierd zou wor
den, moest de minister van Binnenlandse Zaken hem organiseren.6' 

Tijdens de plechtigheid in het parlement op 7 september hield de 
bondspresident een toespraak. Veel meer dan deze ceremonie en de 
bevlagging van openbare gebouwen hield de herdenkingsdag niet in: 
'Allgemeine Arbeitsruhe soll nicht angeordnet werden', werd in de 
notulen van de kabinetszitting vastgelegd.62 In 1951 werd de herinne-
ringsdag tot Nationaler Feiertag des deutschen Volkes gedoopt en on
derscheidde zich op twee punten van het jaar daarvoor. Ten eerste 
was de dag naar 12 september verlegd en zou niet aan de eerste ver
gadering van de wetgevende macht maar aan de verkiezing van 
Theodor Heuss tot president herinneren. De reden voor deze ver
schuiving van vijf dagen was tamelijk banaal: een aantal leidende po
litici zou op 7 september nog op een conferentie van de Parlementai
re Unie in Istanboel zijn.63 Ten tweede werd volgens het persbericht 
van de regering nog slechts de 'Wiederherstellung einer deutschen 
Demokratie' en niet meer tegelijkertijd de oorlog herdacht. 'Mit 
Rücksicht auf den Charakter dieser Feier bleibt abweichend vom 
Vorjahr die Ehrung der Kriegsopfer einer besonderen Feierstunde 
an einem anderen Tag vorbehalten', meldde het persbericht.64 

Het jaar daarvoor was van verschillende zijden kritiek geuit op 
de vereniging van twee zaken die als onverenigbaar werden be
schouwd. Bovendien werd de regering ervan beticht met de nage
dachtenis der gesneuvelden de nieuwe staatsvorm en daarmee de 
eigen positie te willen verstevigen.65 Inderdaad was de Nationale 
Feiertag ook bedoeld geweest om voormalige leden van de Nazi
partij voor de nog jonge parlementaire democratie te winnen, 
waartoe een herdenkingsdag voor de gesneuvelden gecombineerd 
met een Verfassungsfeier op het eerste gezicht zeer geschikt leek, 
maar het evenwel toch niet was, omdat deze groep slechts met anti
democratische symboliek en rituelen overtuigd kon worden. De re
gering werd zo met een merkwaardig dilemma geconfronteerd: 
het streven om de jonge democratie wortel onder de gehele bevol
king te laten schieten, vereiste een enigszins anti-democratische 
attitude.66 
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In 1952 werd de Nationale Gedenktag des deutsches Volkes weer op 7 
september gevierd; het zou de voorlaatste maal zijn. In 1953 werd de 
Nationale Gedenktag op een nog bescheidener schaal dan daarvoor 
gehouden. De minister van Binnenlandse Zaken stelde zich tijdens 
een kabinetsvergadering zelfs op het standpunt dat de Gedenktag 
maar beter afgeschaft kon worden. De herdenkingsdag zou nooit 
weerklank bij de bevolking hebben gevonden en bovendien door het 
verschuiven van de datum in 1951 aan waardigheid hebben ingeboet. 
Daarnaast voorzag de minister praktische problemen: op 6 septem
ber 1953 werden verkiezingen gehouden, de Bundestag werd ver
bouwd en er waren moeilijkheden met het vinden van een spreker. 
Het kabinet steunde de minister van Binnenlandse Zaken echter 
niet en wenste de dag in stand te houden. Er werd besloten dat in het 
hoofdgebouw van de universiteit een kleine plechtigheid zou worden 
gehouden.67 Het zou de laatste keer worden: een jaar later was deze 
herdenkingsdag volledig in de vergetelheid geraakt en zijn functie 
door de Tag der deutsehen Einheit overgenomen. 

De Tag der deutschen Einheit herinnerde aan de opstand van Oost-
Berlijnse bouwvakkers die op 17 juni 1953 met Russische tanks was 
neergeslagen. Het wetsvoorstel voor de herdenkingsdag was direct 
na de opstand ingediend en door het parlement aangenomen; 17 juni 
was tot aan 1990 de enige wettelijk verankerde herdenkingsdag van 
de Bondsrepubliek. De Tag der deutschen Einheit herinnerde verkapt 
aan de staatkundige gevolgen van het Nazi-verleden en droeg daar
om in tegenstelling tot de Nationale Feiertag des deutschen Volkes wel 
bij aan de integratie van voormalige Nazi's. Met de herdenking van 
de opstand in het oostelijk deel van Berlijn werden de democratie en 
de Duitse eenheid op één noemer - het voor iedereen acceptabele an-
ti-communisme - gebracht. 

Of de herdenkingsdag bij het gros van de bevolking werkelijk aan
sloeg, is twijfelachtig, want een groot deel maakte op eigen wijze van 
de democratische rechten gebruik en beschouwde de arbeidsrust tij
dens de Tag der deutschen Einheit niet als een mogelijkheid om een 
van de vele plechtigheden bij te wonen, maar als een goede gelegen
heid voor een uitstapje. Aangezien het in juni niet zelden mooi weer 
is, lag dit voor de hand en al snel kreeg de herdenkingsdag de bij
naam van Tag des deutschen Ausflugs. Onder politici en ook onder 
journalisten was de ergernis over dit gebrek aan respect groot. Elk 
jaar weer leidde het tot voorstellen om de vrije dag af te schaffen, wat 
echter - omdat de vakbonden de feestdag inmiddels tot de sociale 
verworvenheden rekenden - onmogelijk bleek.68 
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De Tag der deutschen Einheit was weliswaar de enige officiële her
denkingsdag van de Bondsrepubliek, maar dat betekent niet dat 
Volkstrauertag niet meer gevierd werd. Met de nederlaag in 1945 was 
uitsluitend een einde gekomen aan Volkstrauertag als wettelijke her
denkingsdag, die bovendien zijn oude naam terugkreeg. Nadat in de 
eerste jaren na de oorlog slechts op lokaal niveau was herdacht, werd 
in 1950 en 1951 tevens een herdenkingsplechtigheid in de Bundestag 
georganiseerd.69 Het jaar daarna werd in februari aangekondigd dat 
Volkstrauertag voortaan niet meer in het voorjaar, maar in november 
- op de tweede zondag voor de eerste Advent - zou worden gehou
den. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge, de deelstaten en de kerken - die bij de onder
handelingen betrokken waren opdat Volkstrauertag niet met de ker
kelijke feestdagen in aanvaring zou komen - hadden overeenstem
ming bereikt.70 De verlegging naar de herfst symboliseerde de defini
tieve breuk met de revanchistische ideeën uit het Interbellum71, om
dat, zoals in een vorig hoofdstuk uiteengezet is, het najaar be
schouwd werd als symbool voor het sterven en de rouw. 

Vanaf 1952 zou de Volksbund elk jaar in opdracht van de regering 
de herdenking organiseren72; de kosten werden door de staat gedra
gen.73 Tevens werd in 1952 de sindsdien gebruikelijke procedure in
gevoerd: de VDK stelt de datum vast en vraagt de minister van Bin
nenlandse Zaken om een schrijven aan de deelstaten op te stellen, 
waarin deze verzocht worden om Volkstrauertag op die dag te vieren. 
De plechtigheid op nationaal niveau bestond uit twee elementen: een 
bijeenkomst met toespraak in de Bundestag en een kranslegging op 
het Ehrenteil van het Nordfriedhof. 

De rede in de Bondsdag werd meestal door één van de drie hoog
ste vertegenwoordigers van de staat - de president, de voorzitter van 
de Bundestag of de kanselier - danwei een functionaris van de Volks
bund gehouden. Deze toespraken geven een duidelijke indruk van de 
ideeën over de zin van de herdenking. 

Sinds 1945 worden tijdens Volkstrauertag niet alleen de gesneu
velde soldaten maar ook civiele slachtoffers herdacht. Toch werden 
in de jaren vijftig de gesneuvelde soldaten zonder uitzondering als 
eerste genoemd; daarna werden de tijdens de bombardementen en 
de vlucht voor het Sovjet-leger omgekomen slachtoffers vermeld, 
waarna een vage verwijzing naar de concentratiekampen volgde. Tij
dens de eerste herdenkingsplechtigheid in de Bundestag, in het jaar 
1950, bleven in de toespraak van Ahlhorn, die als erevoorzitter van de 
VDK het woord voerde, de civiele slachtoffers echter geheel onge-

84 



HET NORDFRIEDHOF EN HET M O N U M E N T VOOR DE 6 o O BONNER BÜRGER 

noemd. Ahlhorn herinnerde slechts aan de gesneuvelde soldaten 
'...die im Kampf für Kultur und Freiheit unseres Volkes in höchster 
Ehre und soldatischer Pflichterfüllung ihr Leben lassen mußten.'74 

Zijn toespraak leidde tot veel commotie. Direct na afloop werden 
door de parlementariërs en de genodigden de woorden van Ahlhorn 
heftig bekritiseerd. Ook in de pers verschenen negatieve commenta
ren.7' De teneur van Ahlhorns toespraak had naadloos in het klimaat 
van het Interbellum gepast, maar werd na de Tweede Wereldoorlog 
als ongepast ervaren. 

In 1951 werd de toespraak door de voorzitter van de Bundestag ge
houden, die een andere inhoud aan de herdenking gaf en zijn rede 
afsloot met een herinnering aan zowel de Duitse als de niet-Duitse 
doden, aan de slachtoffers van de veldslagen, de bombardementen, 
de concentratiekampen en de verdrijving uit het Oosten van Euro
pa.76 In november van het jaar daarna werd president Theodor 
Heuss beschermheer van de Volksbund.77 Tijdens de eerste keer dat 
Volkstrauertag in de gehele Bondsrepubliek op dezelfde dag gevierd 
werd, hield de president de rede en noemde in één adem '...die Opfer 
auf den Schlachtfeldern, die Toten der Bombenangriffe, die vielen 
Opfer in den Konzentrationslagern und die Toten auf den einsamen 
jüdischen Friedhöfen.'78 

In de eerste tien jaren werd de zin van Volkstrauertag samengevat 
in de spreuk Die Toten mahnen. Uiteraard wordt tijdens elke herden
king een zin aan de dood der gestorvenen verleend, die een les voor 
de levenden zou vormen, maar dit was een waarschuwing om hun 
voorbeeld niet na te volgen.79 Weliswaar bleef Volkstrauertag meer dan 
een decennium in eerste instantie de herdenking van de Duitse sol
daten, maar verder ging de continuïteit met het verleden niet. Om dit 
toe te kunnen lichten, dient herinnerd te worden aan de in een vorig 
hoofdstuk behandelde tekst op het Kreuzbergdenkmal (1818-1821): 
'Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, 
den künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung.'8° Na de Tweede 
Wereldoorlog werd niet tot 'Nacheiferung', maar juist tot voorkoming 
van een nieuwe oorlog opgeroepen. Het was president Heuss die dit 
tijdens de inwijding van het oorlogskerkhof Weeze verwoordde: 

'Die in den Gräbern ruhen, warten auf uns, auf uns alle. Sie wollen 
gar nicht, daß wir mit lauten Worten sie "Helden" nennen. Sie haben 
für uns gekämpft, gezagt, gelitten, sie sind für uns gestorben. Sie wa
ren Menschen wie wir. Aber wenn wir in der Stille an den Kreuzen 
stehen, vernehmen wir ihre gefaßt gewordenen Stimmen: Sorgt ihr, 
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die ihr noch im Leben steht, daß Frieden bleibe, Frieden zwischen 
den Menschen, zwischen den Völkern.'8' 

Het tweede element van de landelijke plechtigheid ter viering van 
Volkstrauertag was een kranslegging op het Ehrenteil van het Nord-

friedhof, die in de jaren vijftig zowel voor als na de plechtigheid in de 
Bundestag, of zelfs aan de vooravond ervan, kon plaatsvinden. Sinds 
de jaren zestig vinden de kransleggingen zonder uitzondering na de 
ceremonie in het parlement plaats. Vanaf het eerste jaar is het Nord-
friedhof gedecoreerd. Rondom het kruis werden met dennetakken 
omklede zuilen opgesteld, waarop, evenals in de schalen ter weerszij
den van de ingang, een vuur brandde. Dikwijls werd het kruis met 
een schijnwerper verlicht. Op elk graf stond een rood Windlicht, een 
waxinelichtje in een glas. 

Tot 1955, het jaar waarin de Bundeswehr werd opgericht, vormden 
ongeveer honderd politieagenten een erehaag bij de ingang van het 
Ehrenteil; een muziekcorps van de politie speelde tijdens de kransleg
ging een treurmars.82 Vanaf 1955 nam de Bundeswehr de rol van de 
politie over en vormden ongeveer honderd soldaten met fakkels de 
erehaag of een carré rondom het kruis. Het leger stelde eveneens een 
muziekcorps ter beschikking, dat de kransleggingen met trommel-
geroffel begeleidde. 

Tijdens de plechtigheid op het kerkhof werden door diverse perso
nen en organisaties kransen gelegd. Naast de president en de bonds
kanselier waren dat onder andere de Volkshund en het Rode Kruis.*3 

Zowel Adenauer als Heuss lieten zich echter vrijwel altijd door een 
ambtenaar vervangen. In de brieven van de Volksbund aan zijn be
schermheer is, wanneer de kranslegging op het Nordfriedhoj'bespro
ken werd, telkens sprake van een 'Stellvertreter...wie in früheren Jah
ren.'84 De volgorde van de kransleggingen was omgekeerd hiërar
chisch: als eerste legden de organisaties hun kransen; de politici wa
ren als laatsten aan de beurt. In 1955 legden voor het eerst ook verte
genwoordigers van de voormalige bezettingsmachten die dat jaar 
NAVO-partners waren geworden, een krans.85 Na dit deel van de ce
remonie volgde een minuut stilte en werd vervolgens door een trom
pettist het traditionele militaire Lied vom guten Kameraden gespeeld, 
waarna de plechtigheid ten einde was.86 

De teneur van de toespraken in de Bundestag en de kranslegging 
op een oorlogskerkhof maakten van Volkstrauertag een plechtigheid 
die vooral aan gesneuvelde soldaten herinnerde. Weliswaar lagen op 
het Ehrenteil ook burgers, maar dit waren eveneens oorlogsslacht-
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offers. Pas in het midden van de jaren zestig zou tijdens Volkstrauer-
tag ook aan de vernietigingspolitiek herinnerd worden. 

Staatsbezoeken 

Officiële kransleggingen tijdens staatsbezoeken vonden tot 1964, 
het jaar waarin het Bonner Ehrenmal werd ingewijd, niet plaats. Er 
waren echter twee substituten. Het eerste was een bezoek aan het ge
boortehuis van Beethoven in de binnenstad van Bonn.87 Vanaf het al
lereerste staatsbezoek, dat in het midden van de jaren vijftig plaats
vond, behoorde een bezichtiging van het museum tot het officiële 
programma. Het Beethoven-Huis vormde een geëigende vervanging 
voor een kranslegging: het Beethoven-huis heeft een volstrekt civiel 
karakter, terwijl de componist een symbool voor de culturele presta
ties van Duitsland is. Het geboortehuis vertegenwoordigde het ande
re, betere Duitsland: het Land der Dichter und Denker in plaats van het 
Land der Richter und Henker?* 

Het tweede substituut was een inofficiële kranslegging bij het mo
nument voor de 600 Bonner Burger. Hermann-Wilhelm Thiemann, 
de ambtenaar die in de jaren zeventig en tachtig leiding gaf aan de af
deling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die met de plan
ning van een nieuw centraal monument, het zogenaamde Bonner 
Mahnmal*9, belast was, schreef hierover: 'Bonn hat., .seinen offiziel
len Gästen die Möglichkeit geboten, dem Gastland die Achtung vor 
seinen Toten zu erweisen. Zunächst behalf man sich mit einer 
schulterhohen Basaltsäule [het monument voor de 600 Bonner Bür
ger] in der Nähe des Alten Zolls...'9° Deze opmerking maakt duidelijk 
dat ook vóór 1964 tijdens staatsbezoeken kransleggingen plaatsvon
den, maar is tegelijkertijd enigszins verwarrend, omdat gesugge
reerd wordt dat de gast ervoor kon kiezen om een officiële kransleg
ging in het programma op te laten nemen9', terwijl slechts de moge
lijkheid bestond om tijdens het bezoek inofficieel een krans te leg
gen.92 Dit gebeurt overigens nog steeds. De Israëlische president legt 
tijdens bezoeken eerst een krans bij het centrale monument en daar
na min of meer privé nog één bij een gedenkteken in een voormalig 
concentratiekamp, meestal Bergen-Belsen.93 Gasten uit de voormali
ge Sovjet-Unie deden hetzelfde: zij legden op het Nordfriedhof tevens 
een kleine krans bij de stèle voor de omgekomen Russische krijgsge
vangenen.94 

Een kranslegging bij het monument voor de 600 Bonner Burger 
was volstrekt civiel: met het monument werd niet aan soldaten maar 
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aan burgers herinnerd, aan Duitsers die evenals de inwoners van de 
aangevallen en bezette landen onder het Hitler-regime hadden gele
den. 

Conclusie: de stille jaren 

In de jaren tot en met de bouw van het Bonner Ehrenmal, dat in het 
volgende hoofdstuk behandeld zal worden, werden de twee typen 
kransleggingen - tijdens Volkstrauertag en staatsbezoeken - bij ver
schillende monumenten uitgevoerd: tot 1964 gebruikte de Bondsre
publiek twee objecten als centraal monument. Tijdens Volkstrauertag 
werd een krans op het Nordfriedhof gelegd; buitenlandse gasten die 
dat wensten, stond voor een kranslegging het monument voor de 
600 Bonner Bürgerte! beschikking. 

Zowel het monument voor de 600 Bonner Bürger als het Nordfried-
hof'waren gemeentelijke objecten. Het Ehrenteil van het Nordfriedhof 
was een oorlogskerkhof dat weinig met de natie als geheel te doen 
had, hooguit dat het in de stad lag, die tot regeringszetel was uitver
koren. Het grafveld was te ldein en te weinig representatief om zelfs 
maar de illusie van een nationaal oorlogskerkhof te wekken. Hetzelf
de geldt voor het monument voor de 600 Bonner Bürger, dat een door 
de stad Bonn gesticht en betaald gedenkteken voor de lokale slacht
offers was. 

De hoofdstad Bonn gebruikte de monumenten van de provincie
stad Bonn, in plaats van omgekeerd. De monumenten belichaamden 
zo in een zeer letterlijke zin het Provisorium. In de voorlopige hoofd
stad werd officieel niet en in de praktijk zo weinig mogelijk - en ze
ker geen monument - gebouwd. In de jaren vijftig was de stichting 
van een gedenkteken in Bonn domweg ondenkbaar. Een centraal 
monument hoorde thuis in Berlijn, de stad die na de vereniging der 
Duitslanden weer de hoofdstad zou zijn, en tot die tijd zou de Bonds
republiek zich met de monumenten van de stad Bonn (moeten) be
helpen. 

Tijdens herdenkingsplechtigheden werd overduidelijk dat, om 
nogmaals de stedenbouwkundige Gerhard Laage aan te halen, 'das 
Provisorium politisch wie städtebaulich ernst gemeint war.'95 Pas na 
i960 zou hierin langzaam verandering komen en de kleinschalig
heid van de beide monumenten als een teken van onwaardigheid 
worden gezien. Deze onvrede zou uiteindelijk tot de bouw van het 
Bonner Ehrenmal leiden, die weliswaar niet, zoals nog in de jaren vijf
tig, onmogelijk was, maar wel uitermate problematisch bleek en 
slechts onder allerlei voorwendsels kon plaatsvinden. 
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Een gevolg van het gebruik van twee monumenten was dat bij de 
beantwoording van de vraag, aan welke slachtoffers herinnerd werd, 
een onderscheid tussen de binnen- en buitenlandse representatie ge
maakt moet worden. De buitenlandse gasten werden uitsluitend met 
de herinnering aan de politisch, rassisch und politisch Verfolgte gecon
fronteerd. Tijdens Volkstrauertag, die vooral de eigen bevolking gold, 
werden in eerste instantie de gesneuvelde soldaten herdacht. Elk jaar 
werd op die dag herinnerd aan wat het Duitse volk had doorgemaakt: 
de politieke en religieuze vervolging, maar toch vooral de onafzien
bare rij gesneuvelde soldaten. Vrijwel elk gezin leefde met de schim 
van een gevallen broer, vader of oom. Zij werden evenwel niet met 
veel militair ritueel herdacht, wat ook volledig ongepast zou zijn ge
weest, aangezien de zinloosheid van hun offers zo overduidelijk was. 
Vergeleken met de herdenkingsplechtigheden in de andere Europe
se landen had Volkstrauertag welhaast een privé-karakter. De per
soonlijke rouw en het verlies stonden centraal. 

In het midden van de jaren vijftig ligt een omslagpunt. In de eer
ste helft van dat decennium had tijdens de plechtigheid nog de poli
tie de erehaag gevormd, maar in 1955 werd deze rol overgenomen 
door het leger. Tegelijkertijd bleek echter ook hier dat de Bondsrepu
bliek haar soevereiniteit slechts in de vorm van een met andere lan
den gedeelde verantwoordelijkheid terugkreeg: na de toetreding van 
de Bondsrepubliek tot de NAVO namen meestal ook militaire verte
genwoordigers van de nieuwe bondgenoten aan de herdenking deel. 
Zij moesten de eerste voorzichtige schreden in de richting van een 
meer militair getinte herdenking legitimeren. 

Opvallend is, tot slot, dat de voorbereiding en uitvoering van de 
herdenking zo probleemloos verliep; de zingeving en organisatie ver
oorzaakten geen grote politieke debatten. Volkstrauertag werd in sa
menwerking tussen de Volksbund en de ambtenaren van het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken georganiseerd en kreeg de stilzwijgende 
instemming van de bevolking. In vergelijking met de protesten en 
polemieken die in latere decennia door herdenkingen werden uitge
lokt, zijn de eerste vijftien jaren geruisloos verlopen. Het waren in de 
waarste zin van het woord 'stille jaren', die zich door het 'grote zwij
gen' over het nabije verleden kenmerkten. Bijna geruisloos en haast 
met schaamte werd aan de eigen doden herinnerd. Van nationaal 
herdenken was in de jaren vijftig werkelijk geen sprake. 
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Rond i960 zette een langzame verandering in. Sinds de stichting 
van de Bondsrepubliek waren inmiddels meer dan tien jaar verlo
pen. Het Wirtschaftswunder had zijn werk gedaan en de bevolking be
gon de welvaart als haast vanzelfsprekend te ervaren. Hetzelfde gold 
voor de Duitse deling. In theorie werd aan het idee van de Bondsre
publiek als Provisorium vastgehouden, maar in feite had de oprich
ting van de Bundeswehr dit tot een lege formule gemaakt. Sinds 1955 
beschikten beide Duitse staten elk over een strijdmacht, die in de el
kaar vijandige blokken, de NAVO en het Warschau-pact, geïnte
greerd waren. Bovendien werd in 1961 de Berlijnse muur gebouwd. 
Het Provisorium bleek veel minder provisorisch dan aanvankelijk 
werd gedacht.' 

In het kabinet ontstonden in het begin van de jaren zestig serieu
ze plannen voor een nieuw gedenkteken. Het Bonner Ehrenmal dat in 
1964 als het centrale monument van de Bondsrepubliek ingewijd 
zou worden, was het resultaat van een behoefte aan binnen- en bui
tenlandse representatie. Desondanks getuigden zowel het monu
ment zelf als zijn ontstaansgeschiedenis van een hoogst ambivalente 
houding ten opzichte van de bouw van een dergelijk object in Bonn. 
In dit hoofdstuk zal behandeld worden, waarom het - om het in de 
vorm van een paradox te formuleren - onmogelijk was en deson
danks lukte om een centraal monument in de voorlopige hoofdstad 
te bouwen. 

De periode die in dit hoofdstuk in kaart gebracht zal worden, be
strijkt de jaren van i960 tot en met 1977. In het eerste jaar liggen de 
wortels van het Bonner Ehrenmal, terwijl de eerste plannen voor het 
Bonner Mahnmal, het nooit gebouwde centrale monument dat in het 
volgende hoofdstuk behandeld zal worden, uit 1977 dateren. Deze 
periode van zeventien jaar begon in de nadagen van Adenauers kan
selierschap. 
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Tussen Provisorium en Definitivum 

Konrad Adenauer zou tot en met 1963 regeren, maar aan het einde 
van zijn tijdperk dat in totaal veertien jaar besloeg, leek hij zichzelf 
volledig overleefd te hebben. Toen hij uiteindelijk aftrad, was hij 87 
jaar oud. Adenauer werd opgevolgd door zijn minister van Economi
sche Zaken, Ludwig Erhard (1897-1977), die zitting in alle kabinetten 
sinds 1949 had gehad en als geestelijk vader van het Wirtschaftswun
der gold. De enorme economische voorspoed die de Bondsrepubliek 
ten deel was gevallen, werd met Erhards naam verbonden en boven
dien was hij sinds 1953 vice-kanselier geweest. Ondanks zijn merites 
zou deze politicus geen tweede Adenauer worden, maar als bonds
kanselier een tussenpaus blijken te zijn. In 1966 trad hij alweer af en 
vormde zijn opvolger Georg Kiesinger (geb. 1904) een grote coalitie 
met de SPD. Het was de eerste keer dat de sociaal-democraten in de 
landelijke regering kwamen en de FDP erbuiten bleef. De vermin
derde spankracht van de economie die achteraf bezien niet veel meer 
dan een tijdelijke inzinking bleek te zijn, maar toch tot paniek leidde, 
vormde de aanleiding voor de vorming van een kabinet op de breedst 
mogelijke basis. 

De samenwerking van CDU/CSU en SPD was een overgangsver
schijnsel. Na de verkiezingen in 1969 werd de coalitie niet voortge
zet, maar vormden de SPD en de FDP een regering. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek werd een sociaal-de
mocraat, in de persoon van Willy Brandt (1913-1992), kanselier. Deze 
coalitie zou tot en met 1982 regeren, zij het vanaf 1974 onder leiding 
van Helmut Schmidt (geb. 1918). Met Brandt begon een nieuwe fase 
in de politiek ten opzichte van het Oostblok, die tegelijkertijd Duits
land-politiek was. Zijn zogenaamde Ostpolitik was in allereerste in
stantie een streven om na de integratie in het westerse blok de ver
houding met Oost-Europa te normaliseren. Aan deze nieuwe koers 
lagen twee motieven ten grondslag. De langzaam inzettende ont
spanning tussen de supermachten maakte de Hallstein-doctrine on
houdbaar als leidraad voor de buitenlandse politiek. Ten tweede wil
de de regering aan beide zijden van het IJzeren Gordijn het besef een 
natie te vormen in stand houden, wat uitsluitend in samenwerking 
met het Oost-Duitse regime bereikt kon worden. Intensievere con
tacten met de inwoners van de DDR zouden een verdergaande ver
vreemding moeten voorkomen. De Ostpolitik was gebaseerd op de 
veronderstelling dat de verhoudingen in Oost-Europa, zoals die in 
het kielzog van de Tweede Wereldoorlog ontstaan waren, voorlopig 
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niet zouden veranderen en derhalve het uitgangspunt voor een re
alistische politiek zouden moeten vormen. De bouw van de Berlijnse 
Muur had dit maar al te duidelijk gemaakt. Het enige dat de Bonds
republiek kon doen om de Duitse natie niet te laten afsterven, was in 
contact met de bevolking van de DDR blijven. 

Deze politiek werd, hoe redelijk haar uitgangspunten ook waren, 
niet door iedereen geaccepteerd, maar stuitte op een tegenstand die 
zelfs zo heftig was dat eind 1971 een motie van wantrouwen tegen de 
regering werd ingediend en zelfs bijna werd aangenomen. Volgens 
het rechterdeel van het politieke spectrum betekende Brandts Ostpo
litik de erkenning van de DDR, wat niet strookte met het principe dat 
de Bondsrepubliek de voortzetting van het Duitse Rijk zou zijn en 
derhalve strijdig met de grondwet was. Met dat argument diende de 
deelstaat Beieren in 1973 zelfs een klacht bij het Bundesverfassungsge
richt in, die evenwel werd afgewezen, omdat de verdragen met de 
landen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn volgens het hoog
ste gerecht geen volkenrechtelijke consequenties hadden.2 

Het startpunt van de Ostpolitik vormde het Verdrag van Moskou 
van 12 augustus 1970, waarmee de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie 
overeenkwamen om de status quo in Europa weliswaar niet te erken
nen maar wel te respecteren, dat wil zeggen af te zien van geweld als 
politiek middel. In 1971 werd tevens het zogenaamde Vier-Mächte-Ab
kommen afgesloten, dat de positie van West-Berlijn, waaronder de 
staatsrechtelijke (niet volkenrechtelijke) binding aan de Bondsrepu
bliek, regelde. Het verdrag maakte het West-Berlijners mogelijk om 
het Oosten van de stad en de Duitse Democratische Republiek te be
zoeken. Nadat in 1970 tevens een verdrag met Polen was afgesloten3, 
volgde in 1972 het Grundlagenvertrag tussen de beide Duitslanden, 
waarmee overeengekomen werd dat betrekkingen op voet van gelijk
heid opgenomen zouden worden. Impliciet werd daarmee het be
staan van twee Duitse staten erkend, die evenwel geen buitenland 
voor elkaar konden zijn, aangezien ze beide tot Duitsland behoorden. 
In 1973 traden de BRD en de DDR tot de Verenigde Naties toe. 

Veel meer dan de erkenning van de werkelijke toestand in Duits
land was de Ostpolitik niet. Zowel voor de bevolking als de politici 
was de Duitse deling steeds vanzelfsprekender geworden, terwijl het 
idee dat Bonn slechts een provisorisch regeringscentrum zou zijn en 
dat Berlijn de eigenlijke hoofdstad was, meer en meer een abstract 
karakter kreeg.4 Op 18 januari 1973 noemde bondskanselier Willy 
Brandt Bonn in zijn regeringsverklaring dan ook zonder enig voor
behoud 'Bundeshauptstadt'.5 
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Op praktisch niveau was al in 1967 een belangrijke beslissing ge
nomen: er werd een begin met het ontwerp van een Regierungsviertel 
ten zuiden van de historische kern van de stad gemaakt. Een jaar la
ter volgde de gemeentelijke herindeling die Bonn aanzienlijk ver
grootte en een rationelere planning mogelijk maakte. Begonnen 
werd in 1970 met het ontwerp van het Bundeskanzleramt. Nog in het
zelfde jaar verbeterde de catastrofale financiële situatie van Bonn 
door een verdrag tussen de gemeente en de Bond; daarvoor had de 
stad slechts een deel van de met de hoofdstadfunctie verbonden kos
ten van de regering vergoed gekregen.6 In 1975 werd een verdrag -
de zogenaamde Vereinbarung über den weiteren Ausbau Bonns als 
Bundeshauptstadt - tussen de Bond, de deelstaat Nordrhein-Westfa
len en de gemeente Bonn afgesloten, dat de voorwaarden moest 
scheppen voor '...die städtebauliche Entwicklung eines Parlaments
und Regierungsviertel, das seiner besonderen Aufgabe entspricht 
und in die Gesamtstadt integriert ist.'7 Bonn zou definitief tot hoofd
stad verbouwd worden.8 

Een president van het kaliber van Heuss had de Bondsrepubliek 
in deze jaren niet. In 1959 volgde Heinrich Lübke (1894-1972), die 
gedurende zes jaar minister van Landbouw was geweest, de eerste 
president op. Lübke, een CDU-lid, is een tamelijk onopvallende pre
sident geweest, maar zou tot aan de jaren tachtig wel de enige zijn 
die de maximale periode in ambt bleef. De twee presidenten na hem 
zouden elk slechts vijf jaar hun functie vervullen: Gustav Heine
mann (1899-1976) van 1969 tot en met 1974 en Walter Scheel (1919 
geb.) van 1974 tot en met 1979. De eerste was lid van de SPD; de 
tweede weer van de FDP. 

Op het vlak der zogenaamde Vergangenheitsbewältigung speelde 
niet de president de hoofdrol, maar waren rechters en openbare aan
klagers de voortrekkers.9 Het in het vorige hoofdstuk genoemde pro
ces uit het jaar 1958 tegen de leden van een Einsatzgruppe die in Li
touwen ongeveer 4.000 joden hadden vermoord, was het begin. Het 
vermoeden dat veel van dergelijke misdadigers nog niet vervolgd wa
ren, leidde tot de oprichting van de Zentrale Stelle der Landesjustizver
waltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen in 
Ludwigsburg, een organisatie die de vervolging van Nazi-misdadi-
gers moest coördineren.10 Door het werk van het centrum nam het 
aantal aanklachten tegen voormalige Nazi's met sprongen toe; het 
bekendste van de processen die daaruit voortvloeiden, werd in de ja
ren 1963 tot en met 1965 in Frankfurt am Main tegen de bezetting 
van het kamp Auschwitz-Birkenau gevoerd. Tijdens het Auschwitz-
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proces kwamen zelfs de kleinste details over de vernietigingskampen 
onder de aandacht van het grote publiek. In de kranten werd uitvoe
rig bericht over de getuigenverhoren en de reis van de aanklagers en 
rechters naar Polen om zich ter plekke een beeld te vormen." Een 
vergelijkbare rol speelde de rechtszaak tegen Eichmann, die in 1961 
en 1962 in Jeruzalem gevoerd werd. 

Tegen deze achtergrond van toegenomen publiciteit over het Na
zi-regime vonden aan het eind van de jaren zestig de studentenop
standen plaats. Deze protesten waren een complex fenomeen dat 
zich vrijwel overal in Europa manifesteerde. De omvangrijke naoor
logse generatie die massaal de universiteiten binnendrong, kwam in 
opstand tegen het in hun ogen ouderwetse academische systeem. In 
Duitsland was de beroering heviger dan elders in Europa: de kritiek 
richtte zich op de parallellen tussen het contemporaine maatschap
pelijke bestel en de Nazi-dictatuur. Daarmee werd de generatie der 
vaders op de korrel genomen. Met dikwijls simpele theorieën over 
het fascisme, dat conform de communistische orthodoxie als de laat
ste fase van het kapitalisme werd beschouwd12, kon iedereen die de 
ideeën van de linkse studentenbeweging niet direct onderschreef, als 
fascist ontmaskerd worden. Het verleden werd vooral retorisch, als 
breekijzer, gebruikt; de oorlog in Vietnam leek de gemoederen meer 
te bewegen.13 Het kan evenwel niet ontkend worden dat de studen
tenprotesten het debat over de Nazi-periode definitief geopend heb
ben.'4 Het was in dit decennium dat de absurditeit van de vernieti
gingskampen, van wat de filosofe Hannah Arendt de 'Fabrikation 
der Leichen'15 noemde, ten volle doordrong. Het boegbeeld van de 
protestgeneratie zou Theodor Adorno worden, de hoogleraar filoso
fie aan de Universiteit van Frankfurt, van wie het dictum '...nach Au
schwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch' stamt.16 

De nalatenschap van de studentenprotesten heeft een Januskop. 
Enerzijds zouden de opstanden op de lange termijn ontegenzegge
lijk tot een grotere openheid in de samenleving leiden, anderzijds 
kwam uit deze kringen de Rote Armee Fraktion voort. Het begon met 
brandstichting in een warenhuis en eindigde met ontvoeringen en 
moorden zoals die op Hanns-Martin Schleyer, de voorzitter van de 
werkgeversorganisatie, in 1977. Het jaar 1977 vormt tevens het einde 
van de periode die in dit hoofdstuk behandeld zal worden. In het jaar 
dat het terrorisme zijn hoogtepunt bereikte, werd voor het eerst seri
eus over een nieuw monument nagedacht. Het zou het Bonner Eh
renmal, dat hier aan de orde zal komen, moeten vervangen. Dit ge
denkteken, dat in 1964 werd ingewijd, was een onlosmakelijk deel 
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van de jaren onmiddellijk na de bouw van de Berlijnse Muur. Het is 
het spanningsveld tussen het dictum van de Duitse eenheid en de 
stroom der tijd die in de andere richting ging, waarbinnen het Bon
ner Ehrenmal ontstond en dat het weerspiegelde. 

Het probleem 'Berlijn' 

In i960 gaf Adenauer aan de minister van Binnenlandse Zaken de 
opdracht om in samenwerking met zijn collega van Defensie een 
meer militair getint concept voor Volkstrauertag uit te werken: de 
kranslegging aan de vooravond van de herdenkingsdag moest een 
'starkes militärisches Kolorit' krijgen.17 In het kabinet was reeds 
meermaals over Volkstrauertag gesproken.'8 Een belangrijk argu
ment was de heroprichting van het leger, zoals blijkt uit een intern 
stuk van de Volksbund deutscher Kriegsgräberfursorge, die al snel bij het 
project betrokken werd: '...das Gedenken an die Gefallenen sei jetzt 
[na de oprichting van de Bundeswehr] mehr und mehr staatspolitisch 
wichtig geworden."9 Van dienstplichtigen kon niet verlangd worden 
dat ze bereid zouden zijn om voor het vaderland te sterven, terwijl de 
tijdens de oorlog gesneuvelden welhaast met schaamte werden her
dacht. Om deze reden zou, zoals een medewerker van de Volksbund 
het formuleerde, Volkstrauertag een '...verstärkte nationale Betonung 
unter Berücksichtigung des Opfergedankens in der Vergangenheit, 
und in einer möglichen Zukunft'20 moeten krijgen. 

Voor meer dan de ongeveer honderd soldaten die sinds 1955 aan 
de kranslegging tijdens Volkstrauertag deelnamen, was het Ehrenteil 
domweg te klein. Het leed, volgens een medewerker van de VDK, 
geen twijfel dat het '...Nordfriedhof für eine repräsentative Beteili
gung der Bundeswehr nicht genüge.'21 Op de oude locatie zou het 
door het kabinet gewenste 'militärische Kolorit' voor altijd een illusie 
blijven. Bovendien moest vanwege het gebrek aan ruimte de krans
legging min of meer zonder publiek en met aanwezigheid van 
slechts enkele journalisten plaatsvinden.22 

Om deze redenen zag de regering geen andere oplossing dan op 
een andere locatie een nieuw monument te bouwen.2' Een probleem 
was echter dat zij het monument eigenlijk nauwelijks zelf kon laten 
bouwen en daarom werd vrijwel onmiddellijk kolonel b.d. von Bé-
guelin van de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge ingeschakeld. 
De oud-militair was lobbyist van de VDK met als officiële titel Beauf
tragter des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfursorge e. V. am Sitz der 
Bundesregierung, wat een belangrijke positie was, aangezien de Volks-
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bund zijn werkzaamheden voor een groot deel met middelen van de 
staat financierde. Von Béguelin zou deze functie vervullen van 1950 
tot en met 1963, het jaar waarin hij onverwachts aan een hartaanval 
stierf.24 Deze man werd, zoals hijzelf in een interne notitie schreef, 
in i960 door de betrokken ministeries gevraagd om namens de rege
ring als coördinator op te treden.25 

Het probleem was niet dat de regering geen gedenkteken kon 
bouwen, maar dat zij geen centraal monument in Bonn kon bouwen. 
Volgens een interne notitie van het Ministerie van Buitenlandse Za
ken hadden met name 

'das Innenministerium und das Verteidigungsministerium darauf 
hingewiesen, daß der unbeliebsame Ruckschluß gezogen würde: Ber
lin werde nicht mehr als zukünftige Bundeshauptstadt betrachtet, 
wenn die Bundesregierung als Bauherr auftreten würde.'26 

Het Provisorium Bonn dwong de regering om zich bij de totstandko
ming van het monument op de achtergrond te houden.27 Een cen
traal monument hoorde in de hoofdstad thuis en kon derhalve uit
sluitend in Berlijn gebouwd worden. 

Die stad zou blijvend de onzichtbare hoofdrol in de ontstaansge
schiedenis van het monument spelen. Op 5 januari 1962, meer dan 
een jaar nadat von Béguelin zijn werkzaamheden had opgevat, 
schreef de burgemeester van Berlijn, Willy Brandt van de SPD, een 
brief aan de bondspresident, waarin hij betoogde dat het gedenkte
ken voor de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en het Nazi-re
gime in Berlijn thuishoorde: 

'Sicher gibt es in vielen Gemeinden und Städten Denkmäler, aber un
ser Volk hat keine Gedenkstätte von einer umfassenden und nationa
len Bedeutung, wie es sie in anderen Ländern gibt. Eine solche Stätte 
kann sinnvollerweise nur in der Hauptstadt liegen. Sie würde den 
Hauptstadtcharakter symbolisieren. '28 

Brandt schreef deze brief nog geen halfjaar nadat de Muur was ge
bouwd. Oost en West leken steeds verder uit elkaar te drijven, waar
door West-Berlijn meer en meer in het luchtledige kwam te hangen. 
Brandt was bezorgd dat het Westen Berlijn zou opgeven, waarna het 
niet lang meer zou duren voordat het Oostblok zich op zijn helft van 
de stad zou storten. Met een dergelijk monument hoopte hij Berlijn 
steviger aan de BRD te binden. Ten slotte zou de bouw van een cen-
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traal monument in Berlijn ook tot gevolg hebben dat de regering elke 
Volkstrauertag zou komen om een krans te leggen. 

Brandts voorstel viel niet in vruchtbare aarde. Zijn brief werd 
doorgegeven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat hem 
mededeelde dat het monument in Bonn gebouwd zou worden en er 
verder geen discussie over mogelijk was. De regering had geen cen
traal monument in de hoofdstad van Duitsland nodig, maar een ob
ject dat in de hoofdstad van de Bondsrepubliek als zodanig kon fun
geren. Om deze reden was immers von Béguelin ingeschakeld. 

Von Béguelin nam eerst contact met de stad Bonn op: zij moest de 
bouwheer worden.29 Tevens voerde hij overleg met de kanselier van 
de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, aangezien de universiteit 
eigenaar van vrijwel alle onbebouwde representatieve percelen in de 
binnenstad was.'° Met name het grasveld voor het hoofdgebouw leek 
von Béquelin een uitermate geschikte locatie. In augustus i960 pro
beerde hij tevens het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de plan
nen te winnen, omdat, zoals hij naar voren bracht, een dergelijk ge
denkteken '...auch für die Abwicklung von Staats- und offiziellen Be
suchen vorteilhaft ist.'3' In een intern stuk van het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken werd de argumentatie van de kolonel b.d. vastgelegd: 

'Es sei in fast allen Ländern üblich, daß die offiziellen Gäste Kränze an 
dem Ehrenmal in der Hauptstadt niederlegten; dem Volksbund sei 
bekannt, daß ein solcher Wunsch verschiedentlich von ausländischen 
Gästen geäußert wurde, ohne daß es bisher möglich gewesen wäre, 
dem zu entsprechen.'32 

Inderdaad behoort een kranslegging tot het protocol van staatsbezoe
ken. De bondspresident legde tijdens zijn bezoeken een krans, maar 
het respect dat hij daarmee voor de gesneuvelde soldaten van het 
gastland aan de dag toonde, had geen equivalent tijdens bezoeken 
aan de Bondsrepubliek. Het prestige dat West-Duitsland door zijn 
stabiliteit en lidmaatschap van internationale organisaties gewonnen 
had, weerspiegelde zich niet in de officiële representatie.33 Het proto
col van staatsbezoeken speelde in de eerste fasen van de planning 
van het Bonner Ehrenmal evenwel een ondergeschikte rol. 

Het probleem 'militair vertoon' 

Kolonel b.d. von Béguelin zette zich met alle macht voor het monu
ment in. Om te voorkomen dat het project van de stad Bonn afhanke-
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lijk zou worden, stelde hij voor om onder zijn leiding een commissie 
samen te stellen, die uit vertegenwoordigers van de Ministeries van 
Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken zou bestaan. 
De stad Bonn en de universiteit zouden niet op voet van gelijkheid 
behandeld worden, maar slechts opdrachten ontvangen; zij hadden 
immers niets met de vormgeving van het gedenkteken te maken, 
maar dienden slechts de arbeidskracht en het perceel te leveren. Von 
Béguelin had echter, zoals later zou blijken, de universiteit onder
schat. 

In eerste instantie leek alles volgens plan te verlopen. Midden ok
tober i960 had een bespreking tussen de universiteit, de stad Bonn, 
von Béguelin en professor Offenberg, het hoofd van de in München 
gevestigde ontwerpafdeling van de Volksbund, plaatsgevonden.34 

Offenberg zou het monument moeten ontwerpen. Tijdens de verga
dering werd nogmaals afgesproken dat de stad het gedenkteken zou 
bouwen, terwijl de Bond de kosten op zich zou nemen en het ge
bruiksrecht zou krijgen. Op dat moment werd nog gedacht dat het 
wellicht reeds in 1961 gebouwd zou kunnen worden. Volgens de eer
ste ideeën van von Béguelin zou het monument aan Den Opfern der 
Kriege 1914-18 und 1939-45 gewijd zijn. De beeldende elementen zou
den echter een bredere Widmungsgruppe moeten voorstellen: '...Re
liefe mit symbolischen Darstellungen z.B. der Opfer des Nationalis
mus, der Bomberangriffe, des Kommunismus usw...'35 Zijn plannen 
draaiden om een aan de gesneuvelde soldaten gewijd monument dat 
ook aan civiele slachtoffers zou herinneren. 

In maart 1961 vonden weer besprekingen plaats. Alle partijen 
wachtten op schetsen van Offenberg, die echter om alleen hem be
kende redenen nooit een ontwerp zou inleveren. Tijdens de maan
den waarin op Offenbergs bijdrage gewacht werd, begonnen op de 
achtergrond de machtsverhoudingen te verschuiven. President Lüb-
ke werd meer en meer de drijvende kracht, terwijl het kabinet zich 
vanwege de kwestie 'Berlijn' nog steeds terughoudend opstelde. In 
1962 had het zwaartepunt zich definitief van de ministeries naar de 
president verplaatst en nam Lübke openlijk het initiatief over.36 Aan 
het eind van dat jaar werd het de hoge ambtenaar van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, die ook namens het Ministerie van Defen
sie aan de besprekingen deelnam, pijnlijk duidelijk dat hij, zoals hij 
het zelf omschreef, aan 'Einwirkungsmöglichkeiten' had ingeboet.37 

Bovendien zag de universiteit eind 1961 of begin 1962 in dat er geen 
ontkomen aan de bouw van een gedenkteken op haar terrein was en 
stelde zich vanaf dat moment actief op. De universiteit sloot een 
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monsterverbond met de president, waarna het project zich tot een 
gezamenlijke onderneming van hem en de Rheinische Friedrich-Wil
helms-Universität ontwikkelde. De Volksbund werd niet meer geïnfor
meerd.'8 

In december 1961 en januari 1962 werd onder leiding van de stad 
Bonn een aantal besprekingen gevoerd, die ogenschijnlijk geen re
sultaat opleverden.39 Een maand daarna, in februari 1962, werden 
echter de onderhandelingen definitief weer opgenomen: de universi
teit trad op als coördinator voor besprekingen waaraan ook de stad 
Bonn, het Ministerie van Binnenlandse, dat van Buitenlandse Zaken 
en het Bundespräsidialamt deelnamen. 

Tijdens een vergadering in mei vatte de Rektor van de universiteit 
de stand van zaken samen. De president ondersteunde het project 
van harte en wenste dat het 'eine schlichte Form' zou krijgen.40 Te
vens verklaarde de spreker nogmaals de constructie waarbinnen het 
monument tot stand zou moeten komen: 

'Das vorgeschlagene Ehrenmal soll kein Bundesehrenmal, sondern 
ein Ehrenmal der Stadt Bonn werden. Gleichwohl soll es den Erfor
dernissen einer würdigen Staatsrepräsentanz bei offiziellen Veran
staltungen und bei Kranzniederlegungen anläßlich von Staatsbe
suchen gerecht werden.'41 

Als epigraaf was Den Toten der heiden Weltkriege und den Opfern der 
Gewaltherrschaft gepland, wat nog tijdens de zitting in Den Opfern der 
Kriege und der Gewaltherrschaft werd veranderd.42 

Met het oog op het gebruik tijdens staatsbezoeken moest het ter
rein goed bereikbaar zijn. Om deze reden waren een aantal locaties 
en daarmee ontwerpen afgevallen.43 Het enig overgebleven plan was 
een gedenkteken bij het Academische Kunstmuseum, een bijge
bouw op het terrein van de universiteit, dat aan de beroemde archi
tect Karl Friedrich Schinkel, die ook de Neue Wache had ontworpen, 
toegeschreven werd.44 Op 23 augustus 1962 bezichtigde de bonds
president de beoogde locatie. Nog geen twee weken later, op 3 sep
tember, vond een bespreking in het Bundespräsidialamt plaats, die 
door Lübke persoonlijk geleid werd. Tijdens deze bijeenkomst sprak 
hij definitief zijn voorkeur voor een monument tussen de beide trap
pen van het Academische Kunstmuseum uit, waarmee de overige 
deelnemers instemden. 

De Rektor stond nu voor de niet makkelijke opgave om zijn colle
ga's te overtuigen. Tijdens de vergadering van de Senaat, het hoogste 
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bestuursorgaan van de universiteit, in december 1962 berichtte hij 
dat hij weliswaar niet ingenomen was met het plan om op het univer
siteitsterrein 'eine solche politische Stätte' te bouwen45, maar vanwe
ge het belang dat de president aan het monument hechtte, niet an
ders kon dan meewerken: 'Die Stellungnahme der Universität [ist] 
grundsätzlich: das Anliegen des Bundespräsidenten aus der Sache 
verständlich; die Universität kann sich ihm nicht schroff versch
ließen.'46 De universiteit was bevreesd dat de kransleggingen met 
groot militair vertoon gepaard zouden gaan.47 Teneinde de schade 
beperkt te houden, had zij zich over het project ontfermd om het zo 
een civiel karakter te kunnen geven. Méér was volgens de rector niet 
haalbaar: 'Der jetzige Plan sei das Mindeste, was die Universität kon
zedieren müsse.'48 

In het jaar 1962 was het plan zo goed als afgerond. De regering 
zette een bedrag van 50.000 DM onder de titel 'Zuschuß der Bun
desregierung zu den Kosten eines durch die Stadt Bonn zu errichten 
Ehrenmals für die Toten beider Weltkriege' op de begroting van Bin
nenlandse Zaken.49 Via deze constructie financierde de regering een 
monument van de stad Bonn, dat deze op het terrein van de universi
teit zou bouwen en dat de Bond voor kransleggingen zou gebruiken, 
waarmee een centraal monument werd gesticht zonder het zo te noe
men. Als een echt centraal monument gebouwd zou worden, dan in 
Berlijn, was conform het dogma van het Provisorium de officiële op
vatting. Aangezien de regering evenwel een dergelijk object in Bonn 
nodig had, werd via deze uiterst ingewikkelde constructie het Ehren
mal gesticht. 

De planningscommissie 

Na een bespreking in augustus 1962 werd door de universiteit een 
Planungskommission opgericht, waarin nog vijf andere partijen verte
genwoordigd waren: het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bui
tenlandse Zaken, het Bundespräsidialamt, de stad Bonn en de Landes
konservator van Nordrhein-Westfalen. Deze laatste had zitting in de 
commissie, omdat het Kunstmuseum een architectuurhistorisch 
monument was.5° Tijdens de eerste vergadering op 8 oktober 1962 
werd weer een verslag van de stand van zaken gegeven: de minister 
van Cultuur van Nordrhein-Westfalen had inmiddels toestemming 
verleend en Kurt Schwippert zou als ontwerper gevraagd worden. 
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Een prijsvraag werd niet uitgeschreven en bovendien zouden 

'interessierte Verbände (z.B. Volksbund deutscher Kriegsgräberfür
sorge, Ring Deutscher Soldatenverbände usw.)...im Rahmen der Pla
nungskommission nicht beteiligt werden. Es ist Angelegenheit der in 
der Planungskommission vertretenen Stellen, diese zu gegebener 
Zeit und in geeigneter Form über die Planung zu unterrichten.''1 

Ook de pers zou niet ingelicht mogen worden.52 

De geheimhouding en de uitsluiting van de Volksbund en de vete-
ranenorganisaties wijzen erop dat gevreesd werd dat deze - eventueel 
met behulp van de pers - druk zouden uitoefenen om een minder so
ber monument te laten bouwen. Bovendien wilde de universiteit 
voorkomen dat veteranenverenigingen het monument voor hun ei
gen herdenkingen zouden gebruiken: zij was bereid het gedenkteken 
'...dem Bund für die bekannten Zwecke zur Verfügung zu stellen, 
nicht aber für Aufmärsche von Verbänden und dgl.; die Universität 
habe in dieser Richtung Befürchtungen.'53 

De voornaamste zorg van de Planungskommission was de tekst, 
waarvan niet ten onrechte werd vermoed dat die bij de veteranenor-
ganisaties en het Ministerie van Defensie op weinig instemming zou 
stuiten.54 Vooral de ambtenaar van Binnenlandse Zaken, die ook na
mens Defensie zitting in de commissie had, maakte zich hierover 
zorgen.55 Hij wilde de veteranenorganisaties met enige regelmaat 
over het project inlichten, om '...ihnen das Gefühl zu verschaffen, bei 
dem Vorhaben nicht unbeteiligt gewesen zu sein.'56 Zijn tegenwer
pingen werden genegeerd. 

Vanaf eind 1962 raakte het project in een stroomversnelling. Lüb-
ke zette zich openlijk voor het monument in en lichtte begin 1963 de 
pers voor het eerst in.57 Op 13 maart 1963 toonde Kurt Schwippert 
zijn ontwerp. Het monument zou zeer eenvoudig worden uitge
voerd: niet meer dan een bronzen plaquette met tekst. Tijdens de zit
ting van maart 1963 werd besloten dat het monument door de uni
versiteit gebouwd zou worden en in haar bezit zou blijven. In okto
ber 1964 meldde de Stadtkämmerei van de stad Bonn dan ook: 'Das 
Ehrenmal ist ohne Mitwirkung der Stadt Bonn zustande gekom
men.'58 Een reden voor deze wijziging werd niet gegeven. 

Op 7 mei 1963 werd een maquette met een schaal van 1:1 voor het 
Academische Kunstmuseum geplaatst en door alle partijen beke
ken.59 De overige besprekingen van de Planungskommission waren 
gewijd aan de details van de vormgeving, de bereikbaarheid in ver-
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band met kransleggingen en de restauratie van het Kunstmuseum.60 

In maart 1963 werd het monument in de financiële commissie van 
de Bundestag besproken. De Haushaltausschuß was ontstemd over 
het feit dat het project door de regering als een bestuurlijke aangele
genheid werd behandeld en slechts aan de financiële experts voorge
legd, terwijl het volgens hen 'um ein sehr wichtiges Vorhaben'61 

ging. De commissie besloot tenslotte toch met de post akkoord te 
gaan, maar stelde als voorwaarde dat de president met de fractielei
ders een gesprek over het monument zou voeren, het kabinet erover 
zou beraadslagen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de 
Haushaltausschuß verslag van de definitieve planning en uitvoering 
zou doen.62 

Het kabinet stemde met het plan in en op 19 december 1963 vond 
de laatste zitting van de Planungskommission plaats.6' Binnen enkele 
maanden zou aan de president de definitieve maquette getoond wor
den, waarop hij, na zijn goedkeuring aan het ontwerp te hebben ge
geven, de fractievoorzitters in de Bondsdag op de hoogte zou bren
gen. Het monument zou ongeveer eind mei 1964 gereed moeten 
zijn. 

Een plenair debat over het gedenkteken heeft nooit plaatsgevon
den; er werd slechts door de parlementariër Fritsch van de SPD in ja
nuari 1964 een schriftelijke vraag over gesteld: 'Beabsichtigt die 
Bundesregierung, ein Grabmal des Unbekannten Soldaten zu er
richten?'64 Höcherl, de minister van Binnenlandse Zaken, gaf een 
zakelijk antwoord: 

'Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, ein Grabmal des Unbekann
ten Soldaten zu errichten. Jedoch unterstützt sie ideell und materiell 
mit Zustimmung des Haushaltausschusses des Bundestages eine 
Planung der Universität Bonn für die Errichtung eines Ehrenmals für 
die "Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft". Dieses Ehrenmal 
soll auf universitätseigenem Gelände vor dem Akademischen Kunst
museum im Hofgarten in Bonn errichtet werden. Mit seiner Fertig
stellung ist im Sommer dieses Jahres zu rechnen.'65 

Ook al bevatte het antwoord geen feitelijke onjuistheden, naar de 
geest was het een grove leugen. De enige reden dat de universiteit 
een gedenkteken op haar terrein liet bouwen, was immers dat de re
gering haar daar min of meer toe verplicht had, omdat die zich ge
dwongen voelde een centraal monument te laten bouwen, maar het 
niet zelf kon doen. Fritsch was echter tevreden over het antwoord. 
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Het project werd niet als een hoog politieke aangelegenheid opgevat. 

Inwijding 

Toen het monument bijna klaar was, werden plannen voor de inwij
ding gesmeed. Alle leden van de planningscommissie waren van 
mening dat de inwijding eenvoudig gehouden diende te worden: 

'Von einem besonderen Akt der feierlichen Einweihung des Ehren
mals ist nach übereinstimmender Meinung abzusehen. Es erscheint 
vielmehr zweckmäßig, die Ehrentafel im Zusammenhang mit der er
sten Kranzniederlegung öffentlich in Erscheinung treten zu lassen. 
Das Protokoll wird feststellen, welcher Anlaß hierfür nach dem 15. 
Mai des kommenden Jahres besonders geeignet ist, wobei etwa an 
den 17. Juni gedacht wird."56 

Het idee het Bonner Ehrenmal tijdens de Tag der deutschen Einheit in 
te wijden nam steeds vastere vormen aan. Inmiddels stond vast dat 
als het monument door Duitse handen ingewijd zou worden, de pre
sident deze taak op zich zou nemen en dan was het volgens het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken niet meer dan normaal om het tij
dens een nationale feestdag, een 'deutscher Gedenk- oder 
Trauertag 7, te doen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken nam 
het probleem van de inwijding onder zijn hoede, omdat het eerstvol
gende staatsbezoek reeds in juni zou plaatsvinden. Het was uiteraard 
mogelijk om het monument tijdens die gelegenheid in te laten wij
den, maar dat was internationaal zeer ongebruikelijk; evenmin was 
het gepast om het op een normale dag te doen. De cenotaaf van Lut-
yens in Londen bijvoorbeeld was op n november 1920, Armistice 
Day, ingewijd. 

Eind januari schreef de chef van de afdeling Protocol van het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken dan ook aan het kantoor van de pre
sident: 

'Auf eine Einweihung der Gedenktafel sollte nicht verzichtet werden. 
Ich rege an, daß die Einweihung am 17. Juni 1964 durch den Herrn 
Bundespräsidenten vorgenommen wird und daß anschließend eine 
Kranzniederlegung erfolgt.'68 

Midden april werd definitief besloten dat de inwijding tijdens de Tag 
der deutschen Einheit zou plaatsvinden. Aangezien de president ech-
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ter overdag in Berlijn moest zijn, zou hij reeds op de vooravond een 
krans leggen. Het moest een sobere ceremonie worden, blijkens een 
later toegevoegde handgeschreven opmerking van de chef van de af
deling Protocol: 'Auf eine große Veranstaltung soll auf Wunsch Bu-
pras [van de bondspresident] verzichtet werden.'69 

De inwijding duurde slechts een halfuur. Aanwezig waren onder 
anderen de hoogste vertegenwoordigers van de staat, representanten 
van de bij de totstandkoming betrokken instanties en Adenauer, die 
als kanselier inmiddels door Erhard was opgevolgd. Het leger was 
door een peloton van de luchtmacht vertegenwoordigd. Na de krans-
legging, die met trommelgeroffel begeleid werd, sprak de president 
de inwijdingsformule uit: 

'lm Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 ha
be ich diesen Kranz niedergelegt. Er soll ein Zeichen sein, daß wir die 
Toten nicht vergessen und bereit sind, voll und ganz einzustehen für 
ein Leben aller Völker in Frieden und Freiheit. In diesem Sinne über
gebe ich dieses Mahnmal, das uns stets erinnern soll an die Opfer der 
Kriege und der Gewaltherrschaft, seiner Bestimmung.'70 

De tekst op het monument herinnerde aan de oorlogen en de Gewalt
herrschaft, maar in zijn korte toespraak wijdde Lübke slechts een paar 
abstracte termen aan de tijd vóór 1953. Concreet werd hij uitsluitend 
over de gebeurtenissen van 17 juni 1953. 

Door de kunsthistoricus Jochen Spielmann is het Bonner Ehren
mal om deze reden als '...die Verbildlichung der Totalitarismus-The-
se der 50er Jahre'71 omschreven. 'Gewaltherrschaft' zou zeer alge
meen bedoeld zijn geweest en ook naar het Duitse heden verwijzen. 
De inwijding van het Bonner Ehrenmal lijkt dit inderdaad te bevesti
gen. Lübke maakte van het object ook een monument voor - beter: 
tegen - de Duitse deling, en plaatste daarmee de bruine dictatuur op 
één niveau met haar rode tegenhanger. Er dient echter niet vergeten 
te worden dat de Bondsrepubliek zich met het monument symbo
lisch losmaakte van de politieke verantwoordelijkheid voor de Duit
sers in de DDR. Met de inwijding tijdens de Tag der deutschen Einheit, 
de herdenkingsdag die juist aan die verantwoordelijkheid herinner
de, werd dit weer teruggenomen. De bouw van een monument in 
Bonn betekende een symbolisch afscheid van Berlijn als hoofdstad 
van de Bondsrepubliek, maar de inwijding tijdens de Tag der deut
schen Einheit herstelde het verbond met de Duitsers in de DDR, dat 
door de bouw verbroken was, onmiddellijk. Zo bezien wees het mo-
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nument vooruit, naar de Ostpolitik, en de inwijding achteruit, naar de 
Hallstein-doctrine. 

Staatsbezoeken en Volkstrauertag 

In de weken rondom de inwijding werden in het kantoor van de pre
sident voorschriften voor het verloop van de kransleggingen tijdens 
staatsbezoeken opgesteld. De Oostenrijkse president Adolf Scharf 
zou tijdens zijn bezoek dat op 23 juni 1964 begon, als eerste dit ritu
eel als onderdeel van het officiële programma uitvoeren.72 Hij stond 
aan het hoofd van een lange reeks van staatshoofden die een krans 
bij het gedenkteken zouden leggen.73 

Van 1964 tot en met 1968 werd tevens de kranslegging tijdens 
Volkstrauertagbi] het monument uitgevoerd, ook al was de Volksbund 
tegen de verplaatsing naar het nieuwe gedenkteken.74 Enkele maan
den voor de inwijding schreef een leidinggevende functionaris in 
een interne notitie: 

'Es muß...mit dem Bundespräsidialamt und dem Kanzleramt darüber 
gesprochen werden, daß eine Verlegung der Kranzniederlegung vom 
Bonner Nordfriedhof ab an das neue Ehrenmal infolge der...geschil
derten Platzbeengung vom Volksbund nicht in Betracht gezogen wer
den kann und daß der Volksbund vielmehr bittet, es bei der bisherigen 
Örtlichkeit zu belassen.'75 

De VDK die nog de eerste fase van de planning van het nieuwe mo
nument had gecoördineerd, zou zich tot een van de felste tegenstan
ders ontpoppen. In 1963, een jaar voordat het gedenkteken werd in
gewijd, was von Béguelin overleden. Hij was toen al niet meer bij het 
project betrokken en het monument dat gepland werd, was veel ci-
vieler van karakter en soberder van vormgeving dan hem voor ogen 
had gestaan. Bovendien had de universiteit een veto tegen een al te 
omvangrijke aanwezigheid van het leger bij de kranslegging uitge
sproken. Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest om met een 
nieuw monument Volkstrauertag een meer militair karakter te geven, 
maar uiteindelijk gebeurde het omgekeerde: de herdenkingsdag 
werd niet in de laatste plaats door de vormgeving en locatie van het 
gedenkteken eerder civieler. 

De regering wees het verzoek van de Volksbund af; de kransleg
ging werd in 1964 toch bij het nieuwe monument uitgevoerd. Het ri
tueel bleef hetzelfde als op het Nordfriedhof, soldaten met fakkels 
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vormden een erehaag, terwijl vertegenwoordigers van de regering, 
de VDK en buitenlandse militaire delegaties een krans bij het ge
denkteken legden. Tot slot speelde een trompettist het 'Lied vom gu
ten Kameraden'.76 

In 1969 slaagde de Volksbund er wel in om de regering te overtui
gen van de noodzaak de kranslegging terug naar het Nordfriedhofte 
verplaatsen. De reden was de aanleg van een metrolijn onder de 
Hofgarten, waardoor de omgeving van het gedenkteken een uiter
mate rommelige aanblik bood. Volgens een interne notitie van de 
VDK was een 'würdige Kranzniederlegung' daardoor onmogelijk ge
worden.77 In 1970 deed de regering geen poging om het ritueel weer 
terug naar het centrum van Bonn te verplaatsen. Tot en met de inwij
ding van de Berlijnse Neue Wache in 1993 zou de kranslegging daar
om elk jaar op het Nordfiiedhof plaatsvinden. De facto betekende dit 
een terugkeer naar de toestand van de jaren vijftig, niet alleen omdat 
de kranslegging tijdens Volkstrauertag weer op het kerkhof werd ge
houden, maar ook omdat de Bondsrepubliek zoals in het eerste de
cennium van haar bestaan verschillende objecten voor de binnen
landse en buitenlandse representatie had. 

De zingeving van Volkstrauertag veranderde in de loop der jaren 
echter wel. In 1964 maakte de voorzitter van de VDK, Walter Trepte, 
in zijn toespraak tijdens de herdenkingsplechtigheid expliciet mel
ding van de vernietigingspolitiek: 

'Da [in de vernietigingskampen] werden...Hunderttausende, ja Millio
nen um ihrer persönlichen inneren Haltung willen, oder weil sie dem 
Volk der Juden angehören, auf grausamste Weise zu Tode gequält 
und ausgelöscht.'78 

De verklaring voor deze verandering moet tenminste deels in de ac
tualiteit - met name in de berichten in de pers over het van 1963 tot 
en met 1965 in Frankfurt gevoerde Auschwitz-proces - gezocht wor
den. Een ander deel van de verldaring voor deze verandering was dat 
de Volksbund, die verantwoordelijk voor de organisatie van Volkstrau-
ertag was, gehoor had gegeven aan een verzoek van de regering uit 
i960. Om niet een speciale herdenkingsdag in te hoeven voeren, 
wenste het kabinet dat tijdens Volkstrauertag ook de 'Opfer politi
scher Willkür' herdacht zouden worden.79 Het was het begin van een 
ontwikkeling waarin de civiele slachtoffers meer en meer naar het 
centrum zouden opschuiven. In 1967 was in de oproep van de Volks
bund deutscher Kriegsgräberfürsorge voor Volkstrauertag voor het eerst 
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sprake van 'die Opfer des Terrors in den Konzentrations- und Ver
nichtungslagern' en werd van '...die Millionen Toten in den Konzen
trationslagern, der am Galgen Erwürgten, in den Gaskammern Er
stickten, der an den Todesgruben Erschossenen'80 gerept. 

In de tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig werd 
de lijst met naoorlogse slachtoffers - onder andere die van de RAF-
terreur8' en die in Vietnam82 - uitgebreid. Het hoogtepunt in deze 
ontwikkeling was de Aufruf der Bundesregierung zum Volkstrauertag 
van 1972 die een expliciete verwijzing naar het contemporaine lijden 
in de wereld, dat tijdens de herdenkingsdag centraal zou moeten 
staan, bevatte: 'Gewalt, Verfolgung, Hunger sind für viele Menschen 
in der Welt noch immer grausame Gegenwart. Offener und ver
steckter Krieg bringt täglich neues Leid.'83 Het Duitse volk had vol
gens de regering door zijn geschiedenis de bijzondere verplichting 
om een speciale bijdrage aan het behoud van de vrede en de verzoe
ning tussen de volken te leveren.84 

Volkstrauertag kreeg zo steeds minder het karakter van een terug
blik maar des te meer van een moreel appèl om oorlog en geweld in 
welke vorm dan ook te voorkomen.85 De jaren zeventig waren die van 
de links-liberale regering en van het geloof in de maakbaarheid van 
de samenleving, ook op globaal niveau. 

De kritiek 

Opmerkelijk aan de totstandkoming van het Bonner Ehrenmal is voor
al het geruisloze en bestuurlijke karakter ervan. Het gedenkteken is 
niet tijdens een plenaire vergadering van de Bondsdag besproken; het 
heeft slechts tot één vraag van een parlementariër geleid. In de parle
mentaire commissie die de regering budgettair controleerde, heerste 
twijfel, of deze aangelegenheid als een in eerste instantie financiële en 
niet als een in hoge mate politieke aangelegenheid beschouwd moest 
worden, maar uiteindelijk accepteerden de leden van de Haushaltaus
schuß dan toch een compromis. Aan de beschikbaarstelling van de 
middelen werd niet de eis verbonden dat het project in het parlement 
besproken zou worden; de financiële experts meenden dat het vol
doende was indien het kabinet over het project zou vergaderen en de 
president de plannen aan de fractieleiders zou voorleggen. 

In de pers was evenmin sprake van een fel debat: het project werd 
afstandelijk besproken; men beperkte zich tot een zakelijke bericht
geving. Deze stilte vormt een scherp contrast met de stormen die het 
plan voor het Bonner Mahnmal, dat in het volgende hoofdstuk be-
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sproken zal worden, begeleidden. De stilte vormt tevens een contrast 
met de kritiek die na de inwijding werd geuit. 

Volgens velen zou het Bonner Ehrenmal 'verlegen und unterkühlt' 
zijn.86 Veelzeggend was natuurlijk dat de Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfursorge de kranslegging eigenlijk niet bij het nieuwe ge
denkteken wilde laten plaatsvinden. Tekenend was ook dat de inwij
ding van het monument dat von Béguelin had moeten coördineren, 
maar waarover hij al snel de controle had verloren, in het tijdschrift 
van de VDKmet een foto en een berichtje van tien regels zonder titel 
werd afgedaan.87 Het Bonner Ehrenmal werd als te civiel beschouwd. 
Weliswaar had de Volksbund ook de niet-militaire slachtoffers, waar
onder die der concentratie- en vernietigingskampen, bij de herden
king tijdens Volkstrauertag betrokken, maar dit was enigszins half
hartig en nauwelijks op eigen initiatief gegaan. In 1977, toen de eer
ste plannen voor het Bonner Mahnmal werden gesmeed, omschreef 
een medewerker van de VDiChet Bonner Ehrenmal als '...primär den 
Opfern der Gewaltherrschaft gewidmet'.88 Uiteraard is dit onjuist, 
maar het toont wel dat de Volksbund een monument dat ook aan ci
viele slachtoffers herinnerde, niet werkelijk geëigend voor de her
denking van soldaten beschouwde. 

De Volksbund deutscher Kriegsgräberfursorge was niet de enige met 
kritiek op het gedenkteken. Een halfjaar na de inwijding verscheen 
een artikel in de Wiesbadener Kurier, dat het Bonner Ehrenmal onder 
de titel 'Armes Deutschland' becommentarieerde. Het gedenkteken 
zou te sober zijn: 'ein Spiegelbild unserer Bewußtseinslage', het 
symbool van een tijd, waarin 'Berufsbesiegte' het voor het zeggen 
zouden hebben.89 De schrijver was zonder twijfel conservatief, maar 
rechtsradicaal was hij zeker niet en bovendien was hij niet de enige 
met een dergelijk oordeel, zoals bleek uit een artikel met meningen 
over het monument, dat een lokale krant in 1966 publiceerde: 'Die 
[Bonner] Rundschau fragte Persönlichkeiten und Institutionen: Ist 
das Mahnmal im Hofgarten unseren Gefallenen und der Bundes
hauptstadt würdig?'90 De antwoorden waren merendeels negatief. 
Werner Kießling, Geschäftsführender Präsident der Verbände der 
Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer, bijvoorbeeld meende: 

'Die den Text für das Gefallenenehrenmal und die mehr als beschei
dene Form desselben zu verantworten haben, müssen sich fragen las
sen, ob ihnen das ewige Büßergewand auch an der Stätte der Ehrung 
gefallener Soldaten würdig und angemessen erscheint.'91 
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Er waren evenwel ook positieve stemmen, zoals die van garnizoens
commandant kolonel Friedrich-Wilhelm von Graevenitz: 

'Das Mahnmal ist in seiner Einfachheit und Schlichtheit eine gute Lö
sung. Es ist ja nicht den Soldaten allein gewidmet, sondern allen, de
nen Gewalt geschehen ist.'92 

Uiteindelijk hadden de stichters van het monument drie problemen 
niet opgelost of konden ze die niet oplossen. Ten eerste was het niet 
gelukt een monument te scheppen dat sober en desondanks overtui
gend was. In plaats van een nieuwe vorm te zoeken, verkoos men ei
genlijk elke vorm weg te laten. Ten tweede bleef de verbinding tus
sen de slachtoffers van de oorlog en die van de Gewaltherrschaft- voor 
alle betrokkenen problematisch. Ten derde waren de stichters gecon
fronteerd met het onoplosbare probleem dat een 'tijdelijk definitief 
monument' nu eenmaal vormt. De regering wilde een centraal mo
nument bouwen en tegelijkertijd aan het idee van de Bondsrepubliek 
als Provisorium vasthouden. Daardoor ontstond een centraal monu
ment dat niet aan de regering maar de universiteit Bonn toebehoor
de en bovendien zo onopvallend was dat het zelfs niet eens op een 
centraal monument leek. 

Naast deze politiek-ideologische verklaringen is echter nog een 
andere mogelijk, die ongewild door Hans-Joachim Unger, Vorsitzen
der des Verbandes der Widerstandskämpfer, werd aangedragen: 

'Als unsere französischen Kameraden das Bonner Mahnmal [Ehren
mal!] zum erstenmal gesehen haben, meinten sie: "Wir haben ge
wußt, daß Ihr zur Kunst kein Verhältnis habt, daß es aber so schlecht 
ist, haben wir nicht erwartet."'95 

De discussie over het monument werd zelden fel gevoerd, maar 
kwam evenmin tot een eind: vanaf de inwijding is het Bonner Ehren
mal als een tussenoplossing ervaren. Professor Heinrich Lützeler, 
die namens de universiteit zitting in de Planungskommission had ge
had, verldaarde tijdens zijn in 1966 ter gelegenheid van de Dies Na-
talis gehouden toespraak 'Das Bonner Ehrenmal und Kriegerdenk
mäler' het probleem waarmee de stichters zich geconfronteerd za
gen: 'Was man nicht wollte, wußte man genau.' Wat men wel wilde, 
was echter onduidelijk.94 

Het zoeken naar wat men wilde, ging na de bouw van het Bonner 
Ehrenmal gewoon door. Al snel ontstonden geruchten dat de rege-
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ring plannen voor een nieuw monument had.95 De eerste keer dat 
deze opdoken, was aan het eind van de jaren zestig: het Ehrenmal zou 
verwijderd of verplaatst worden.96 Voorlopig bleef het echter bij ge
ruchten. Pas in het midden van de jaren zeventig, na het Grundlagen
vertrag, nam de ontevredenheid concretere vormen aan en ontston
den eerste plannen, die echter tot de voorgeschiedenis van het Bon
ner Mahnmal behoren en daarom in het volgende hoofdstuk behan
deld zullen worden. 

Conclusie: de jaren van overgang 

De oprichting van het Bonner Ehrenmal was ter hand genomen om
dat de regering Volkstrauertag een meer militair karakter wilde ge
ven. Daartoe was von Béguelin van de Volksbund deutscher Kriegsgrä-
berßrsorge ingeschakeld, die in eerste instantie op een tamelijk tradi
tioneel oorlogsmonument had aangestuurd. Het uiteindelijke resul
taat was evenwel een compromis tussen de universiteit van Bonn en 
de president geworden: een monument dat nauwelijks geschikt was 
als decor voor militair vertoon tijdens de herdenkingsdag, maar zijn 
functie vooral tijdens staatsbezoeken vervulde. 

De vormgeving van het Bonner Ehrenmal is uiterst sober: het ziet 
eruit als een centraal monument dat ten koste van alles de indruk 
moet vermijden dat het dit ook werkelijk is. Zo simpel als de vorm, zo 
vaag is de tekst op het gedenkteken. Den Opfern der Kriege und der Ge
waltherrschaft is een formule die vele vragen oproept. Het meervoud 
'Kriege' duidt natuurlijk enerzijds zowel op de Eerste als de Tweede 
Wereldoorlog, maar kan anderzijds ook naar elke oorlog verwijzen. 
De identiteit van de slachtoffers van de 'Gewaltherrschaft' blijft even
eens zeer vaag, omdat zowel de tijdens het Nazi-regime politiek en 
religieus vervolgden als een veel grotere groep bedoeld kon zijn. 

De inwijding tijdens de Tag der deutschen Einheit vormt een aan
wijzing dat met 'Gewaltherrschaft' ook het Duitse heden aan de an
dere kant van het IJzeren Gordijn bedoeld was, waarmee het monu
ment bij de totalitarisme-théorie van de jaren vijftig aansloot. Tegelij
kertijd maakte de vaagheid van de tekst ook een andere, veel moder
nere interpretatie mogelijk, namelijk die van de herdenking van elke 
vorm van onrecht. Heinrich Lützeler interpreteerde de epigraaf in ie
der geval universeel: 

'Alle Kriege sind damit gemeint, auch die in Indonesien, Korea, Viet
nam. Alle Gewaltherrschaften sind ins Gedächtnis gerufen - solche, 
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die die Deutschen ausgeübt, und solche, die sie erlitten haben, Ge
waltherrschaften durch europäische, asiatische, afrikanische, ameri
kanische Staaten. Ein Mal unendlicher Not, nicht eigenvölkischer 
Rühmung war beabsichtigt; es sollte die in unserer Welt seit fünfzig 
Jahren ununterbrochen wirksame Brutalität ins Gedächtnis rufen.'97 

Deze interpretatie sloot aan bij de ontwikkeling die Volkstrauertag on
derging: vanaf het einde van de jaren zestig werd meer en meer ook 
aan naoorlogs leed herinnerd. 

Uiteraard had het monument eigenlijk in Berlijn gebouwd moe
ten worden en om die reden werd het Bonner Ehrenmal door de rege
ring dan ook niet als het officiële centrale monument voorgesteld, 
maar als een gedenkteken dat de Bond als zodanig kon gebruiken. 
De Bondsrepubliek had een grondgebied, een regering, was lid van 
internationale organisaties, had verdragen met andere landen afge
sloten en beschikte over een leger, maar niet over een hoofdstad, ten
minste niet over de hoofdstad die zij als de hare beschouwde. Het 
was dit probleem dat de gang van zaken bepaald had. 

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat het in de jaren zestig moge
lijk was om in Bonn een monument te bouwen. Tot aan het Grundla
genvertrag van 1972 werd strikt aan het idee van Duitsland als geheel 
vastgehouden. In schoolboeken en atlassen van voor dat verdrag zijn 
de Duitse grenzen die van i januari 1938; in het voormalig Oost-Prui
sische gebied staat dat het zich onder Pools of Russisch beheer be
vindt. Daaruit blijkt, hoe serieus de gedachte van het Provisorium ge
nomen werd. De totstandkoming van het Bonner Ehrenmal laat dit 
duidelijk zien, maar toont ook dat deze gedachte in hoge mate illu
soir was geworden. De Bondsrepubliek was weliswaar niet een staat 
zoals elke andere, maar dan toch een staat. Het decennium waarin 
dit gedenkteken tot stand kwam, zou dan ook de fase van het heimelij
ke Definitivum genoemd kunnen worden: de overgang tussen de wer
kelijk provisorische jaren vijftig en het Definitivum van de jaren na 
het Grundlagenvertrag. 

Het gedenkteken uit 1964 lag op de waterscheiding tussen een 
Duitse en een Westduitse identiteit. In de tweede helft van de jaren 
zestig sloeg volgens de historicus Heinrich Winkler de pendel door: 
'Der westdeutsche Staat verabschiedete sich allmählich von der Vor
stellung, nur auf Abruf zu existieren, und richtete sich auf Dauer 
ein.'98 Inderdaad sprak bondskanselier Ludwig Erhard tijdens zijn 
regeringsverklaring van 1965 van het 'Ende der Nachkriegszeit'.99 

Het Bonner Ehrenmal weerspiegelde deze overgang. 
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i. Het Nordfriedhof '(foto: Hans Drue/Stadt Bonn) 



2. Het monument voor de 600 Bonner Bürger 
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y. Volkstrauertag op het Nordfriedhof '(foto: Jürgen Pätow) 
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5. Het Bonner Ehrenmal op het bordes van het 
Academische Kunstmuseum (foto: Heinz Engels) 



6. Het Academische Kunstmuseum (zonder monument) 
(foto: auteur) 
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y. Volkstrauertag (foto: Heinz Engels) 
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8. Het Bonner Ehrenmal op het Nordfriedhof (foto: auteur) 
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9. Nordfriedhqf (na 1980) (foto: Heinz Engels) 



io. Volkstrauertag op het Nordfriedhof (na 1980) (foto: Jürgen Pätow) 



il. De Neue Wache 

12. De Mutter mit totem Sohn 



DE NATIONALE MAHN- UND 
GEDENKSTÄTTE, 1977-1989 

De in het vorige hoofdstuk behandelde Ostverträge luidden een zeke
re normalisering van de betrekkingen met de landen aan de andere 
kant van het IJzeren Gordijn en daarmee ook een voorlopige accepta
tie van de Duitse deling in. In de loop van de jaren zestig was het, zo
als de aan het eind van het vorige hoofdstuk geciteerde historicus 
Heinrich Winkler opmerkte, duidelijk geworden dat de Bondsrepu
bliek niet op korte termijn zou verdwijnen'; de Ostpolitik van Willy 
Brandt vormde hiervan de bevestiging. Voor een groot deel van de 
bevolking was de deling reeds lang een vanzelfsprekendheid. Rond 
1970 was zelfs een volledig naoorlogse generatie volwassen gewor
den, die geen persoonlijke herinneringen meer aan het Duitse Rijk 
koesterde en voor wie de westelijke helft van Europa de leefwereld 
vormde: de landen rondom de Middellandse Zee waren haar ver
trouwder dan de DDR of de voormalig Duitse gebieden in Polen en 
Rusland.2 

Het ijzeren principe van het Provisorium bepaalde de totstandko
ming en inwijding van het Bonner Ehrenmal. Tien jaar later was deze 
hindernis uit de weg geruimd en ontstond dan ook als onderdeel van 
de nieuwbouw in Bonn een plan voor een nieuw centraal monu
ment. Aanvankelijk werd dit project nog met Nationale Mahn- und 
Gedenkstätte aangeduid, maar later werd het uitsluitend nog Bonner 
Mahnmal genoemd. Het plan voor het Mahnmal stuitte op veel 
scherpere kritiek dan het Bonner Ehrenmal en zou om die reden nooit 
tot stand komen. In de jaren zeventig was het weliswaar niet langer 
problematisch om in Bonn een centraal monument te bouwen, maar 
vormden de vormgeving en de vraag, aan wie het gedenkteken ge
wijd zou moeten worden, het struikelblok. Omdat het plan ten gevol
ge van de kritiek nooit uitgevoerd zou worden, zijn de ontstaansge
schiedenis en de receptie onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit 
hoofdstuk zullen daarom beide, de plannen en de kritiek, niet ge
scheiden, maar chronologisch behandeld worden. Allereerst zal ech
ter het politiek-culturele kader geschetst worden. 
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Het Definitivum 

Sinds Willy Brandt in 1974 afgetreden was, stond Helmut Schmidt 
aan het hoofd van de regering. Schmidt, die tot 1982 kanselier zou 
blijven, had reeds als minister van Defensie en Financiën gediend. 
De sociaal-democraat zou de derde grote kanselier worden. Terwijl 
Adenauer de republiek in het westerse kamp had ingebonden en 
Brandt de verzoening met het Oosten van Europa op zijn naam had 
gebracht, zou Schmidt de Bondsrepubliek economisch naar rustiger 
wateren voeren. Toen hij kanselier werd, was de economische hoog
conjunctuur die geheel West-Europa 25 jaar lang continu stijgende 
welvaart had gebracht, al voorbij en de vanzelfsprekendheid van 
groei niet meer dan een mooie herinnering. In de jaren daarna zou
den de economische problemen, zoals overal in Europa, de politieke 
speelruimte aanzienlijk verkleinen. Schmidt was de man die hierte
gen meer dan wie ook was opgewassen. In plaats van een idealisti
sche koers te willen varen, was de bondskanselier de vertegenwoordi
ger van een nieuw soort pragmatisme, wat geenszins overbodig was, 
want hij kreeg niet alleen te maken met economisch moeilijke tijden 
maar ook met een golf van terrorisme, de in het vorige hoofdstuk ge
noemde aanslagen van de Rote Armee Fraktion. 

Uiteindelijk bleek de coalitie van SPD en FDP, die sinds 1969 re
geerde, toch niet tegen de spanningen opgewassen te zijn en viel uit
een. Eind 1982 werd Helmut Kohl (geb. 1930) van de CDU bonds
kanselier. De Bondsrepubliek die hij aantrof, was een gevestigde re
publiek maar tegelijkertijd ook op zoek naar de eigen identiteit, wat 
een van de centrale politieke thema's van Kohls kanselierschap zou 
worden. De verandering, de nieuwe coalitie van CDU en FDP, werd 
als een Wende', als het begin van een radicaal nieuwe koers, voorge
steld. Op het terrein van de buitenlandse politiek vonden evenwel 
geen grote wijzigingen plaats. De Duits-Duitse betrekkingen werden 
door de regering Kohl op de oude voet voortgezet. Onder de nieuwe 
regering ging de Bondsrepubliek niet terug naar een confrontatie
koers zoals die door de CDU-regering van de jaren vijftig en zestig 
gevoerd was, maar werd de politiek van toenadering met kleine stap
pen voortgezet. In 1984 verklaarde Kohl dan ook: Wir stehen zu den 
abgeschlossenen Verträgen. Wir wollen das Geflecht der Beziehun
gen weiter verdichten.'3 

In het Westen vond de Bondsrepubliek erkenning die er toe leid
de dat steeds meer Duitsers prestigieuze posities in internationale 
organisaties konden bezetten. Günter Kießling bijvoorbeeld werd in 
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de jaren tachtig plaatsvervangend bevelhebber van de NAVO-strijd
krachten, terwijl Manfred Wörner in 1987 secretaris-generaal van de 
verdedigingsorganisatie werd. 

Kießling en Wörner vervulden hun functie tijdens de zogenaam
de tweede Koude Oorlog. In Europa werden in de jaren tachtig als 
antwoord op Sovjet-raketten voor de middellange afstand nieuwe ty
pen Amerikaanse tactische kernwapens opgesteld. De consequentie 
was dat de Europeanen en vooral de Duitsers de vrijheid van het con
tinent in geval van oorlog met hun eigen vernietiging zouden beta
len. Het was bij deze paradox - Duitsland vernietigen om Duitsland 
te redden - dat de vredesbeweging aanzette. De vredesbeweging was 
een van de vele basisdemocratische bewegingen, die sinds het eind 
van de jaren zeventig onderdeel van het politieke landschap in de 
Bondsrepubliek waren. Zij vormden geen strak georganiseerde par
tijen maar losse samenwerkingsverbanden die zich voor concrete 
doelen inzetten; evenmin ontwierpen zij allesomvattende politieke 
programma's, maar probeerden met protestacties bijvoorbeeld het 
kappen van een bos voor de aanleg van een snelweg te voorkomen. 

Uit dit milieu kwam de partij der Grünen naar voren, die in 1983 
voor het eerst in de Bondsdag vertegenwoordigd was. De Groenen 
waren een pacifistisch en ecologisch georiënteerde partij die in de 
eerste jaren van haar bestaan zoveel mogelijk het karakter van basis
democratische beweging probeerde te behouden. Deze partij stelde 
vrijwel het gehele sociaal-economische systeem van de Bondsrepu
bliek ter discussie, omdat de welvaart een te zware hypotheek op de 
natuur zou leggen. De Grünen propageerden een levensstijl die min
der op materiële waarden zou zijn gebaseerd. 

Kenmerkend voor het West-Duitsland van de jaren tachtig was dat 
het in het westerse blok gezien werd als een betrouwbare politieke en 
militaire partner met een enorme economische macht, terwijl de 
Bondsrepubliek om diezelfde reden met een deel van de eigen bur
gers om erkenning streed. De man die als schijnbaar enige bij tijd en 
wijle deze werelden met elkaar wist te verbinden, was Richard von 
Weizsäcker (geb. 1920), een CDU-lid, die in 1984 tot president werd 
gekozen. Von Weizsäcker stamde uit een adellijke familie die in de 
jaren 1933-1945 zowel in contact met het verzet had gestaan, als tot 
de binnenste cirkels van de Nazi-staat had behoord. De vader van de 
president was tijdens het Derde Rijk de hoogste ambtenaar in het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken geweest en werd daarvoor na de 
oorlog veroordeeld. De biografie van de bondspresident sloot zo 
naadloos aan op het politieke klimaat van de jaren tachtig, waarin de 
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herinnering aan de jaren 1933-1945 regelmatig de actualiteit volledig 
leek te beheersen. 

Sinds de studentenprotesten van de jaren zestig was het Nazi-ver
leden niet meer uit de openbaarheid verdwenen. Het waren echter 
niet de toespraken ter gelegenheid van Volkstrauertag die de hoofdrol 
speelden. Deze waren in de jaren zeventig en tachtig steeds vlakker 
geworden: vrijwel altijd werden de slachtoffers als 'ständige Mah
nung zu einer Politik des Friedens' en zo als motivatie voor een actie
ve vredespolitiek voorgesteld.4 Er was een voor vrijwel iedereen ac
ceptabele vorm gevonden, waardoor een controverse zoals die dertig 
jaar daarvoor nog kon ontstaan, in de jaren tachtig onmogelijk was 
geworden. 

Veel belangrijker dan de jaarlijkse Volkstrauertag bleek in 1979 de 
uitzending van de Amerikaanse televisie-serie Holocaust, waarin het 
lot van een Duits-joodse familie centraal stond. Deze serie toonde het 
grote publiek voor het eerst de moord op de joden vanuit het perspec
tiefvan de slachtoffers en veroorzaakte een golf van emotie in Duits
land. De serie paste in het klimaat van de late jaren zeventig en vroe
ge jaren tachtig, waarin zowel een duidelijke toename van de publie
ke belangstelling voor de jaren 1933-1945 bespeurbaar was5, als door 
professionele geschiedkundigen en amateur-historici het dagelijks 
leven in de jaren 1933-1945 werd onderzocht, wat niet zelden tot 
meer aandacht voor voordien vrijwel genegeerde groepen Opfer - zo
als de zigeuners en de euthanasie-slachtoffers - leidde.6 

De jaren tachtig zagen ook historiografisch de opkomst van een 
eerder rechtse thematiek.7 De belangrijkste controverse die als ge
volg daarvan ontstond, was de zogenaamde Historikerstreit, die nau
welijks in de vaktijdschriften, maar vrijwel uitsluitend in de kranten 
en opinieweekbladen werd uitgevochten, wat een duidelijke aanwij
zing vormde dat niet slechts een probleem voor specialisten op het 
spel stond. Dit blijkt overigens ook uit de naam van het debat: het is 
immers normaal dat historici 'sich streiten', maar het is niet normaal 
dat zij dit in kranten en tijdschriften doen. De inzet was dan ook zo
wel een historisch als een politiek probleem. 

Historiografisch stond een van de belangrijkste axioma's van de 
naoorlogse geschiedschrijving ter discussie, namelijk dat de vernieti-
gingspolitiek van de nationaal-socialisten eenmalig in de wereldge
schiedenis, de zogenaamde Singularitätsthese, en uiteindelijk onge
motiveerd was geweest. Ernst Nolte wees er in 1986 echter op dat ten 
eerste volkerenmoord in de twintigste eeuw meer dan eens voorge
komen was, waarbij hij de genocide op de Armeense bevolking van 

126 



DE NATIONALE MAHN- UND GEDENKSTÄTTE, I 9 7 7 - 1 9 8 9 

1915 als voorbeeld noemde, en ten tweede dat de Holocaust een reac
tie op de Stalinistische wandaden geweest zou kunnen zijn. Hitler 
c.s. waren uiteraard van de massale zuiveringen en show-processen 
in de Sovjet-Unie op de hoogte en zouden hun eigen propaganda 
over het joods-bolsjewistische complot dat de ondergang van het 
Duitse volk beoogde, hebben geloofd.8 

Deze aanval op de Singularitätsthese leidde tot een debat9 dat meer 
nog dan de geschiedwetenschappelijke canon de identiteit van de 
Bondsrepubliek tot inzet had.10 De Historikerstreit was een controver
se waarin wetenschap en politiek naadloos in elkaar overliepen." In
dien immers 'Auschwitz' niet eenmalig zou zijn, maar hooguit tot de 
grensgevallen der twintigste-eeuwse normaliteit zou behoren, was er 
voor Duitsland geen enkele reden zich eeuwig in het boetekleed te 
hullen. Deze thesen lokten een heftige reactie van de filosoof Jürgen 
Habermas en links-liberale historici uit. 

Uiteindelijk bleken Noltes ideeën wetenschappelijk onhoudbaar: 
in vele opzichten was de nationaal-socialistische genocide onverge
lijkbaar met andere volkerenmoorden.12 Daarnaast riepen de politie
ke consequenties van het revisionisme heftige tegenstand op13, wat 
een duidelijke aanwijzing vormde dat de Bondsrepubliek nog steeds 
geen normale natie was en dat volgens een groot deel van de intelli-
gentia het boetekleed zeker niet uitgetrokken kon worden.14 

Juist omdat de regering bewust probeerde een positieve herbezin
ning op het verleden teweeg te brengen, kwam zij regelmatig in aan
varing met een deel van de spraakmakende intellectuelen. Volgens 
de historicus Michael Wolffsohn spreidde Kohl een zekere 'demon
strative Normalität'15 ten toon. Een niet onbelangrijk aspect van die 
normaliteit was de nieuwbouw in Bonn. Sinds de Ostverträge was in 
principe de weg vrij, maar dit had nauwelijks tot concrete ontwerpen 
geleid. In de jaren zeventig leek dikwijls slechts Helmut Schmidt 
voorstander van een representatieve regeringszetel aan de Rijn. Als 
een van de weinigen wilde hij, zoals hij in 1981 tijdens een toespraak 
zei, dat de burgers van de Bondsrepubliek zich met hun hoofdstad 
zouden kunnen identificeren en dat buitenlanders '...Deutschland 
bei diesem Besuch hier in dieser Hauptstadt erkennen.'16 Pas onder 
de regering Kohl werden grootschalige plannen gesmeed.17 Oscar 
Schneider die het hiervoor verantwoordelijke ministerie leidde, kon 
nog in het midden van de jaren tachtig stellen dat 'die Zeit des un
zulänglichen Provisoriums nun endgültig vorbei'18 zou zijn. Volgens 
hem moest Bonn eindelijk een representatief aanzien krijgen.19 

Naast de definitieve behuizing van het parlement en de ministeries 
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behoorde daartoe ook een monument. Het Bonner Mahnmal was 
dan ook nauw met de geschiedenis van Bonn als hoofdstad verbon
den.20 

Aan het principe van Berlijn als hoofdstad hoefde in de jaren tach
tig niet meer vastgehouden te worden. In 1985 vond minister 
Schneider de voor iedereen acceptabele formule: 'Bonn ist die 
Hauptstadt der Bundesrepublik. Die Hauptstadt Deutschlands ins
gesamt ist und bleibt Berlin.'21 Vier jaar later, terwijl de plannen voor 
de nieuwbouw in Bonn nog deels in de ontwerpfase verkeerden, viel 
de Berlijnse Muur. In oktober 1990 traden de nieuw gestichte deel
staten die voorheen de Duitse Democratische Republiek hadden ge
vormd, toe tot de Bondsrepubliek en werd Berlijn de hoofdstad. Iets 
meer dan een halfjaar daarna viel tijdens een lang en verhit parle
mentair debat de beslissing dat Berlijn tevens regeringszetel zou 
worden. Dit vormde het definitieve einde van het plan voor een 
nieuw centraal monument in Bonn, waarvan de aanzetten uit het 
midden van de jaren zeventig stamden. 

Een onwaardig monument 

Het was vooral onvrede met de soberheid en nietszeggendheid van 
het Bonner Ehrenmal, die de aanleiding vormde voor de plannen voor 
een nieuw gedenkteken, waarover in het jaar 1976 de eerste berich
ten in de pers verschenen. De chef van de afdeling Protocol van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwde een nieuw centraal 
monument als onontbeerlijk: 'Staatsgäste sollten zur Kranzniederle
gung eine ansehnliche Gedenkstätte vorfinden.'22 Het Bonner Ehren
mal zou buitenlandse staatshoofden volgens hem hooguit in verwar
ring brengen: 

'Bonn braucht endlich ein Ehrenmal, vor dem bei protokollarischen 
Kranzniederlegungen der Gast aus fernem Land nicht vermuten 
muß, versehentlich mit seinen Blumen an die falsche Stelle gefahren 
worden zu sein.'2' 

De ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken was niet 
de enige die aanstoot aan het monument nam. De journalist Johan
nes Gross omschreef het gedenkteken ironisch als 'bloßer Halte
punkt für eindrucksvolle Wagenkolonnen.'24 Volgens hem was de 
republiek letterlijk uit het Bonner Ehrenmal gegroeid, dat na amper 
vijftien jaar al te bescheiden voor de internationaal gerespecteerde 
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Bondsrepubliek was geworden: '...die Republik [sollte] sich Denkmä
ler errichten, die dem Status entsprechen, den sie in den Augen der 
Verständigen seit langem besitzt...'25 

Ook de locatie werd als ongepast ervaren. De Hofgarten, waar zich 
het monument bevond, gold volgens de pers reeds lange tijd '...als 
schwaches Glied in der Kette protokollarischer Ehren.'26 Het auto
verkeer op de nabijgelegen doorgaande weg, de vele studenten op het 
grasveld en de daklozen die op de parkbanken zaten, vormden geen 
waardig decor voor kransleggingen tijdens staatsbezoeken. 

Het kantoor van de president had dan ook talloze ideeën ontwik
keld om, zoals een journalist het omschreef, '...das Protokoll für 
Staatsbesuche durch Schliff am Zeremoniell aufzuwerten.'27 Er wa
ren vergevorderde plannen om Staatsgasten met kanonschoten te 
verwelkomen, maar de oefening met houwitzers op het gazon voor 
Villa Hammerschmidt, de residentie van de president, leidde tot der
mate veel protesten van omwonenden dat het plan weer opgegeven 
werd. 

Vooral het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bundesprä
sidialamt zetten zich voor een nieuw gedenkteken in28, maar ook 
bondskanselier Helmut Schmidt behoorde tot de voorstanders, zoals 
hij tijdens de reeds genoemde toespraak uit 1981 aangaf: 

'Es fehlt ein Denkmal für diejenigen, die durch die Irrtümer und die 
Verbrechen des Dritten Reiches ihr Leben gelassen haben, sei es in 
den Gefängnissen und Konzentrationslagern, sei es in der Heimat im 
Bombenkrieg und sei es an den Fronten des Zweiten Weltkrieges. Es 
gibt Ausländer, die herkommen und fragen: "Wo können wir denn 
unsere Reverenz erweisen, unseren Kranz niederlegen?"'29 

Vier jaar daarvoor had de parlementaire commissie die zich met de 
nieuwbouw in Bonn bezighield, al met een nieuw centraal monu
ment ingestemd.30 Desondanks bleven tijdens de eerste jaren na de
ze beslissing de plannen in het embryonale stadium steken. Er wer
den een aantal besprekingen, met name over mogelijke locaties, ge
voerd, maar deze leverden weinig concreets op.3' De vertragende fac
tor was de nieuwbouw in de stad Bonn: het gedenkteken was slechts 
een klein onderdeel van een veel groter complex, waarvan de plan
ning dermate langzaam verliep, dat de nieuwe Nationale Mahn- und 
Gedenkstätte voorlopig slechts op ambtelijk papier zou bestaan. 

Ten einde voor de tijd tot aan de bouw van een nieuw gedenkte
ken de kransleggingen toch een waardiger karakter te geven, werd in 
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de zomer van 1980 het oude Bonner Ehrenmal van het grasveld voor 
het hoofdgebouw van de universiteit naar het Nordfriedhof verplaatst. 
Uiteraard werd met de verplaatsing geen definitieve maar slechts een 
tijdelijke oplossing gezocht. Desondanks zou het Bonner Ehrenmal 
op het Nordfriedhoftot en met 1993, het jaar waarin de Neue Wache in 
Berlijn als de zentrale Gedenkstätte van de Bondsrepubliek werd inge
wijd, als het centrale monument van de Bondsrepubliek fungeren.32 

De verplaatsing was een gezamenlijke actie van de Ministeries 
van Buitenlandse Zaken en Defensie onder leiding van het Bun
despräsidialamt.,33 De kosten zouden door Buitenlandse Zaken gedra
gen worden.'4 Het begon eind juni met een brief van Staatssekretär 
Hans Neusei, de hoogste ambtenaar van het Bundespräsidialamt, aan 
de stad Bonn, waarin hij om toestemming voor de verplaatsing van 
het monument verzocht, om zo 'eine grundlegende Verbesserung 
der Zeremonie bei der Kranzniederlegung herbeizuführen.'35 Neusei 
vroeg om een spoedbehandeling, omdat het eerstvolgende staatsbe
zoek reeds twee weken daarna zou plaatsvinden. 

Het Bundespräsidialamt had voor de verplaatsing van het monu
ment toestemming van de gemeente Bonn nodig, omdat zij beheer
der van het Nordfriedhofwas. De brief van Neusel bracht de gemeen
te-ambtenaren danig in verlegenheid omdat de burgemeester met 
vakantie was en de gemeenteraad de eerstvolgende maanden niet 
zou vergaderen. Terwijl de ambtenaren en de loco-burgemeester van 
Bonn het verzoek van Neusel nog bespraken, was een aannemer al 
bezig om in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 
fundament voor het gedenkteken te leggen. De verontwaardiging bij 
de gemeente, waar de actie als 'eigenwillig und übereilt'36 betiteld 
werd, wimpelde het Bundespräsidialamt af met het argument dat bur
gemeester Hans Daniels enkele weken daarvoor reeds mondeling 
toestemming had verleend. Telefonisch overleg met Daniels maakte 
echter duidelijk dat slechts in zeer algemene bewoordingen over de 
kwestie gesproken was en dat van toestemming geen sprake was.37 

Desondanks stemde de gemeente bij monde van een ambtenaar met 
een tijdelijke verplaatsing van het monument naar het Nordfriedhof 
in, '...bis der Rat der Stadt eine endgültige Entscheidung getroffen 
hat.'38 Met dit voorbehoud moest voorkomen worden dat het monu
ment op het kerkhof, zoals zoveel in de hoofdstad van de Bondsrepu
bliek, een 'beständiges Provisorium' zou worden.39 

Uiteraard bleef het monument op de nieuwe locatie, ook al werd 
de onenigheid pas in november bijgelegd. Uiteindelijk zou de ge
meente Bonn het argument van de president dat het Nordfriedhof ge-
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schikter was om '...das Zeremoniell vor Störungen zu schützen'40 ac
cepteren. Giscard d'Estaing was het eerste staatshoofd dat een krans 
bij het gedenkteken op de nieuwe locatie legde. Het monument werd 
niet opnieuw ingewijd; het werd gewoon tijdens zijn bezoek in juli 
1980 in gebruik genomen. 

Sinds 1980 vonden de kransleggingen tijdens staatsbezoeken niet 
meer in het openbaar plaats. Bovendien werden - voor de tweede 
keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek - de kransleggingen 
tijdens Volkstrauertag en die tijdens staatsbezoeken weer bij hetzelf
de monument uitgevoerd. In de jaren 1964 tot met 1968 hadden bei
de bij het Bonner Ehrenmal in de Hofgarten plaatsgevonden, maar in 
1969 werd het ritueel tijdens Volkstrauertag weer op het Ehrenteil ge
organiseerd; met de verplaatsing van het monument naar het oor
logskerkhof was deze scheiding opgeheven. Omdat verwacht werd 
dat het nieuwe monument niet binnen tien jaar gereed zou zijn en 
derhalve het Ehrenteil nog jaren als decor voor officiële kransleggin
gen zou fungeren, werd het kerkhof gerenoveerd.41 

De Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge 

De Volksbund deutscher Kriegsgräberflirsorge probeerde telkens weer 
invloed op de planning van het monument uit te oefenen. Volgens 
een interne publicatie uit 1977, Überlegungen fiXr ein zentrales Ehren
mal in der Bundeshauptstadt Bonn van Georg Fischbacher, zag 00k 
deze organisatie het plan voor een monument als een onderdeel van 
de nieuwbouw in de hoofdstad: 

'Da Bonn, was seine städtebauliche Konzeption betrifft, erst in den 
70er Jahren allmählich das Gesicht einer Bundeshauptstadt findet, 
stellt sich erst jetzt die Frage eines zentralen Ehrenmales, für das es 
gilt, eine überzeugende Lösung zu finden.'42 

In hetzelfde jaar voerde de voorzitter van de VDK, Willi Thiele, een 
gesprek met de voor het project verantwoordelijke minister, waarna 
hij in een brief aan de bewindsman zijn argumenten voor de bouw 
van een dergelijk gedenkteken nogmaals samenvatte: het zou de 
wens van vele nabestaanden zijn en bovendien bevond zich in vrij
wel alle hoofdsteden een centraal monument, maar niet in Bonn. 
Weliswaar werd tijdens Volkstrauertag het Nordfriedhof gebruikt en 
'befindet sich eine zweite Ehrenstätte im Bonner Hofgarten' maar, 
zo meende Thiele, deze zou 'primär den Opfern der Gewaltherr-
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schaft gewidmet' zijn.43 Met de 'Ehrenstätte' werd het Bonner Ehren
mal bedoeld, dat zich op dat moment nog in de binnenstad bevond 
en uitsluitend voor kransleggingen tijdens staatsbezoeken werd ge
bruikt. Dat de president van de VDK een monument met de Inschrift 
'Den Opfern der Kriege [mijn curs.] und der Gewaltherrschaft' als 
'primär' aan de laatsten gewijd beschouwde, kan er slechts op duiden 
dat het monument volgens hem een te civiel karakter had. 

Wat binnen de VDK aan ideeën over een centraal monument leef
de, blijkt uit de genoemde interne publicatie uit 1977. Op twintig 
bladzijden ontvouwde Georg Fischbacher een plan voor een monu
ment - dat het Bonner Ehrenmal zou moeten vervangen - waarmee 
aan de Duitse slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
zou worden herinnerd. De in totaal bijna tien miljoen doden werden 
uitgesplitst in categorieën opgevoerd: 

'I. Weltkrieg Gefallene 1.937.000, Vermißte 100.000; II. Weltkrieg 
Gefallene 3.000.000, Vermißte 1.300.000; Verluste der Zivilbevölke
rung 500.000; Opfer der Gewaltherrschaft 300.000; Flucht und Ver
treibung einschl. auf See Gebliebene 2.251.000; Seemannsgräber I. 
und II. Weltkrieg 150.000.'44 

De herdenking van uitsluitend de Duitse slachtoffers had twee con
sequenties. Ten eerste kwam het zwaartepunt op de oorlogen te lig
gen: ten opzichte van de meer dan zes miljoen gesneuvelden en ver
misten verdwenen de 300.000 slachtoffers van de Gewaltherrschaft, 
waaronder de 150.000 vermoorde Duitse joden, vrijwel in het niets. 
De meer dan twee miljoen slachtoffers van de verbanning vormden 
daarentegen na de gevallen soldaten de grootste categorie. Zo ont
stond ten tweede de indruk van een Duitse lijdensgeschiedenis en 
niet die van een Duitsland dat terreur over Europa had gebracht. In 
tegenstelling tot het Bonner Ehrenmal dat door de vage epigraaf aan 
alle slachtoffers gewijd zou kunnen zijn, had het concept van Fisch-
bacher een eenduidig nationale grondslag. Tegelijkertijd stond hem 
echter geen traditioneel oorlogsmonument voor ogen: 'Forderung: 
Humaner Maßstab, Monumentalfiguren gehören der Geschichte 
an.'45 Van een kruis diende zelfs geheel te worden afgezien, want 'ein 
Kreuz schließt nicht unbedingt die jüdischen Opfer ein.'46 

Hoe confuus en weinig doordacht het plan uiteindelijk toch was, 
blijkt uit de jaartallen 1914-1918 en 1939-1945, die van het gedenkte
ken eenduidig een oorlogsmonument zouden maken, dat echter te
gelijkertijd aan de slachtoffers van de Gewaltherrschaft zou moeten 
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herinneren. Logischerwijs zou 1933-1945 op het monument moeten 
staan, maar dan zou de onvergelijkbaarheid met de jaren 1914-1918 
direct duidelijk worden en het monument een zichtbare herinnering 
aan het bijzondere van het Nazi-regime vormen: er zou niet alleen 
aan een buitenlandse, maar ook aan een binnenlandse vijand, de na
tionaal-socialisten, herinnerd worden. Dit zou de stap van het vage 
pacifisme van de VDK, samengevat in de formule Mahnung, um den 
Frieden zu erhalten, naar een veelomvattender kritiek betekenen. De
ze stap kon de stichting die uit conservatieve kringen was voortgeko
men en nog steeds door hen gedomineerd werd, echter niet maken. 

Het plan van Fischbacher speelde geen rol van betekenis bij de 
planning van het monument dat het Bonner Ehrenmal zou moeten 
vervangen. De Volkshund deutscher Kriegsgräberfürsorge als geheel had 
tot en met het begin van de jaren tachtig politiek de wind niet mee. 
De stichting zocht regelmatig contact met de gemeente Bonn, maar 
vond daar geen gewillig oor.47 Even weinig resultaat had een resolu
tie die de VDK-Vertretertag van 24 oktober 1981 te Mainz over het 
project aannam: 

'Die Bundesregierung...möge für die Errichtung eines zentralen Ge
denk- und Mahnmals auf deutschem Boden besorgt sein. Das Ge
denk- und Mahnmal soll Stätte des Gedenkens sein an alle Toten der 
Kriege und der Gewaltherrschaft, insbesondere an jene, deren Gräber 
unerreichbar sind. Das Gedenk- und Mahnmal soll zugleich Ort der 
Mahnung und der Besinning sein darauf, daß der Friede das höchste 
Gut der Menschheit ist.'48 

Het effect van de resolutie was nihil en toonde vooral de onmacht 
van de Volksbund, maar desondanks zou een andere vereniging 
steun bij de stichting zoeken en vinden. 

In kringen van de zogenaamde Heimatvertriebenen leefde reeds 
lange tijd de wens om in Bonn een groot monument voor de slacht
offers van de verbanning uit Oost-Europa na 1945 te stichten. Het 
initiatief kwam van Anton Jatsch uit Wiesbaden. Samen met Rudolf 
Wollner, de voorzitter van de Bund der Vertriebenen in de deelstaat 
Hessen, richtte hij in 1978 de Verein Mahnmal der Vertreibung e.V. 
op; Wollner werd voorzitter, Jatsch vice-voorzitter. In totaal heeft de 
stichting nooit meer dan twintig leden gehad, maar de invloed was 
veel groter dan het ledental doet vermoeden. 

De Verein Mahnmal der Vertreibung e. V. was opgericht vanwege de 
plicht 
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'gegenüber allen Vertreibungstoten und Vertriebenen...ihnen eine 
würdige Gedenkstätte zu errichten, die als MAHNMAL DER VER
TREIBUNG die ganze Welt aufruft, jede Vertreibung zu verurteilen, 
wo immer diese stattgefunden hat, und nach geltendem Völkerrecht 
ihre Wiedergutmachung zu verlangen.'49 

Het monument zou aan alle verbanningen sinds 1945 gewijd zijn, 
maar 'in seinem Schwerpunkt das Vertreibungsschicksal der ost
deutschen Landmannschaften dokumentieren.'50 

De stichting zocht eerst contact met de gemeente Bonn, die zich 
bereid verklaarde om een perceel ter beschikking te stellen. Al snel 
realiseerde het stadsbestuur zich echter dat een monument voor de 
slachtoffers van de Vertreibung politiek brisant zou kunnen zijn, om
dat de Heimaivertriebenen niet bereid waren de geopolitieke gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog en de Ostverträge te accepteren.51 Daar
om smoorde het in tweede instantie het initiatief.52 De Verein Mahn
mal der Vertreibung e. V. zocht daarop via de landelijke Bund der Ver-
triebenen, Vereinigte Landmannschaflen und Landesverbände steun bij 
de Volksbund, die bereid was om de herinnering aan de Heimatver
treibung tot een deel van hun plannen voor een monument te maken. 
De Bund was, bij monde van voorzitter Graebert, op zijn beurt bereid 
om zich voor een gemeenschappelijk project in te zetten, uiteraard 
op voorwaarde dat '...die Mahnung an die Vertreibung an dieser Ge
denkstätte eine ausreichende Berücksichtigung findet.'53 Op deze 
wijze werd de herdenking van de Vertreibung onderdeel van het mo
nument waarvoor de VDK al enige tijd plannen smeedde, de Natio
nale Mahn- und Gedenkstätte, dat, precies zoals Graebert verwachtte, 
bedoeld was om tijdens Volkstrauertag en staatsbezoeken '...staatli-
cherseits als offizielle Gedenkstätte genutzt'54 te worden. 

Vanaf oktober 1982 namen de kansen dat het gedenkteken daad
werkelijk gebouwd zou worden, ras toe. Helmut Schmidt werd met 
een motie van wantrouwen gedwongen af te treden en opgevolgd 
door Helmut Kohl, de leider van de CDU. Het was het begin van de 
periode waarin de plannen voor een nieuw centraal monument 
voorgoed het ambtelijk niveau ontstegen en zich tot een van de be
langrijkste cultuurpolitieke controverses zouden ontwikkelen. Het 
project dat lange tijd ondergronds had geleefd, zou met de rege
ringsovername door Helmut Kohl in alle heftigheid op het politieke 
toneel verschijnen. 
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Geschiedenis en politiek onder Helmut Kohl 

In zijn regeringsverklaring van 13 oktober 1982 stelde Helmut Kohl 
de regeringsovername als een 'Wende' voor. De nieuwe coalitie van 
CDU/CSU en FDP zou niet alleen een andere economisch-sociale 
politiek voeren, maar ook de reflectie op het nationale verleden sti
muleren: '...zur Erneuerung gehort die Besinnung auf die deutsche 
Geschichte.'55 Door de economische problemen hadden de sociale en 
politieke wetenschappen met hun latent utopische karakter aan sta
tus ingeboet, terwijl voor de geschiedwetenschap het omgekeerde 
gold, zoals Hajo Funke en Dietrich Neuhaus aan het eind van de ja
ren tachtig terecht opmerkten: 'Die Leitwissenschaft der gegenwärti
gen Stimmungslage ist...eher die Geschichtswissenschaft.'56 De his
toricus Kohl was de man bij uitstek om een bij deze stemming pas
sende politieke koers te varen. 

Een wezenlijk onderdeel van Kohls programma was de nadruk op 
de positieve elementen in de Duitse geschiedenis; tegelijkertijd zou 
het Nazi-verleden zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. 
Negatief geformuleerd kan van een Schlußstrich-Politik of zoals de 
reeds hierboven genoemde historicus Michael Wolffsohn het noem
de, van een door Kohl ten toon gespreide 'demonstrative Norma
lität'57 gesproken worden. Er dient echter niet vergeten te worden dat 
in de ogen van de nieuwe kanselier een nationale en Europese ge
zindheid geenszins eikaars tegengestelde vormden, maar eerder el
kaar aanvulden en versterkten.58 De 'normalisatie' van het Duitse 
verleden, de positieve herbezinning, diende op drie fronten tot stand 
gebracht te worden: de geschiedenis der Bondsrepubliek, het Duitse 
verleden tot 1933 en tot slot, alhoewel in beperktere zin, het Derde 
Rijk. 

De geschiedenis van de Bondsrepubliek zou het middelpunt wor
den van een nieuw op te richten 'Haus der Geschichte der Bundesre
publik' dat tezamen met een 'Kunst- und Ausstellungshalle des Bun
des' een belangrijk onderdeel van de nieuwbouwplannen voor Bonn 
vormde. De eerste aanzetten voor deze projecten stamden al uit de ja
ren zeventig. Tot dat decennium had de gemeente Bonn de hoofdste
delijke culturele verplichtingen voor haar rekening genomen; de re
gering had telkens met een verwijzing naar het Provisorium elke ver
antwoordelijkheid afgewezen. Na de Ostverträge was dit struikelblok 
uit de weg geruimd, maar vervolgens dwongen de deelstaten de lan
delijke overheid tot voorzichtig manoeuvreren. De Länder beriepen 
zich op hun Kulturhoheit, de in de grondwet verankerde cultuurpoli-
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tieke soevereiniteit. Hieraan refereerde kanselier Schmidt tijdens de 
reeds genoemde toespraak van 6 mei 1981: 

'Ich hatte mir vorgenommen, darüber [de geplande Kunsthalle] nichts 
zu sagen, weil ich nicht schon wieder Streit mit den Ländern haben 
wollte, die es ja dem Bunde wohl bestreiten, daß er überhaupt darüber 
reden darf. Der Bund soll sich nicht einmischen. Das sei eine Sache 
der Länder - so denken die Länder.'59 

Uiteindelijk zouden de deelstaten hun bezwaren laten varen en be
gon de Bond met de bouw van de 'Kunsthalle', die in het begin van 
de jaren negentig officieel geopend werd. Tegen een museum voor 
de geschiedenis van de Bondsrepubliek hadden de Länder beduidend 
minder bezwaar gehad. Helmut Kohl kondigde dan ook tijdens zijn 
regeringsverklaring van 1982 - anders dan Schmidt een jaar daar
voor over de Kunsthalle - zonder enig voorbehoud aan dat de nieuwe 
coalitie het al langer bestaande idee van '...eine Sammlung zur deut
schen Geschichte seit 1945...gewidmet der Geschichte unseres Staa
tes und der geteilten Nation'60 zo snel mogelijk wilde realiseren. 

Nadat in het voorjaar van 1983 nieuwe verkiezingen waren gehou
den en de regering haar meerderheid had behouden, legde Kohl op 4 
mei opnieuw een regeringsverklaring af, waarin hij nogmaals van de 
plannen repte. Ook kondigde hij aan dat in Berlijn een Deutsches His
torisches Museum met een permanente tentoonstelling over de Duitse 
geschiedenis tot aan 1945 gebouwd zou worden.6' Dit museum werd 
officieel in 1987 opgericht, maar zou vooralsnog niet veel meer zijn 
dan een organisatie die zich bezighield met de opbouw van een col
lectie en plannen voor de bouw van een onderkomen of de verbou
wing van een bestaand pand maakte. De val van de Muur in novem
ber 1989 veroorzaakte ook hier een diepe cesuur. Een jaar later werd 
het Deutsche Historische Museum met het historische museum van de 
Duitse Democratische Republiek in het Zeughaus aan Unter den 
Linden samengevoegd. Het Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn zou in juni 1994 geopend worden.62 

De beide musea - zowel het Haus der Geschichte der Bundesrepu
blik als het Deutsche Historische Museum - hadden ondanks de mede
werking van progressieve historici een eenduidig conservatieve sig
natuur. Met name het Berlijnse museum werd gezien als een, zoals 
Winfried Nerdinger het omschreef, '...Instrument einer neokonser
vativen Sinn- und Identitätsstiftung.'63 Ook was de combinatie van 
de twee musea problematisch. In het huis voor de geschiedenis van 

136 



DE NATIONALE MAHN- UND GEDENKSTÄTTE, I 9 7 7 - I 9 8 9 

de Bondsrepubliek zou een naoorlogse successstory getoond wor
den, terwijl in de voormalige hoofdstad het verleden voorafgaande 
aan het jaar 1945 te zien zou zijn. Het Nazi-regime dat volgens velen 
het epicentrum van het Duitse verleden vormde, zou op deze wijze 
in beide musea naar de periferie gedrongen worden.64 

Ten slotte trachtte Kohl de jaren 1933-1945 in een normaler licht te 
stellen. Dit streven vond in de zogenaamde Bitburg-affaire van 1985 
zowel zijn hoogte- als eindpunt. In 1984 had Kohl samen met de 
Franse president Mitterrand ter herdenking van de zeventig jaar 
daarvoor begonnen Eerste Wereldoorlog een plechtigheid in Verdun 
bijgewoond. Tijdens de ceremonie hadden ze hand in hand gestaan 
en daarmee symbolisch uitdrukking aan de Frans-Duitse verzoening 
gegeven. Een jaar later wilde Kohl tijdens het bezoek van de Ameri
kaanse president Reagan iets vergelijkbaars ter herdenking van het 
einde van de Tweede Wereldoorlog doen en koos als locatie het mili
taire kerkhof Bitburg uit. 

Omdat er zowel Duitse als Amerikaanse soldaten begraven lagen, 
leek deze begraafplaats een haast vanzelfsprekende keuze. Op het 
oorlogskerkhof lagen echter ook gevallenen van de Waffen-SS, waar
door, toen dit bekend werd, de plechtigheid nog voordat zij plaats kon 
vinden, een politieke affaire werd. Om de gemoederen te sussen, ga
ven niet beide regeringsleiders maar een Duitse en Amerikaanse ge
neraal buiten dienst elkaar de hand en bezocht Reagan aansluitend 
het concentratiekamp Bergen-Belsen. Met de plechtigheid in de oor
spronkelijke vorm zou de Tweede Wereldoorlog in hetzelfde licht als 
de Eerste - dat wil zeggen als een normale oorlog - gesteld worden. 
De op het kerkhof begraven leden van de Waffen-SS vormden echter 
het bewijs dat de Tweede Wereldoorlog geen normale oorlog was. De 
Bitburg-affaire toonde zo de grenzen van de Schlußstrich-Politik.6' 

De Aide-mémoire 

De Bitburg-affaire toonde ook nog iets anders: in de jaren tachtig 
leek rechts de thema's van het debat over het verleden te bepalen; de 
linkerzijde van het politieke spectrum werd in de verdediging ge
drongen.66 Dit gold voor de plannen voor de twee musea en nog 
meer voor de hierboven behandelde Historikerstreit; het gold zeker 
ook voor het plan voor een nieuw centraal monument. Desondanks 
was het de plaatsvervangend voorzitter van de SPD-fractie, Horst 
Ehmke, die het debat in gang bracht. 

In een open brief vroeg Ehmke de nieuwe kanselier om zich in te 
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zetten voor de bouw van een gedenkteken, omdat, zo schreef hij, 
'...es bislang in der Bundesrepublik keine zentrale Stätte dieser Art 
gibt.'67 Hij wenste geen traditioneel monument maar een 'Erinne
rungsstätte' met een permanente tentoonstelling en een forum voor 
politieke debatten. Volgens Ehmke zouden alle maatschappelijke or
ganisaties zoals de kerken, vakbonden en politieke partijen moeten 
meewerken aan de totstandkoming ervan. Kohl reageerde positief: 
ook hij wilde, blijkens zijn antwoord aan Ehmke, '...in der Bundes
hauptstadt angemessene Einrichtungen zur Erinnerung an die na
tionalsozialistische Gewaltherrschaft.'68 In dat kader wees de kanse
lier op het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereld
oorlog en de Gewaltherrschaft, dat in de nieuwbouwplannen voor 
Bonn voorzien was.69 Omdat het project door Ehmkes brief voor het 
eerst sinds 1977 weer onder de publieke aandacht kwam, schreef de 
pers meer dan een jaar lang het initiatief aan de vice-voorzitter van de 
SPD-fractie toe. In werkelijkheid was het plan uiteraard al veel ouder 
en stamde deels van de regering en deels van de Volkshund. 

Op het moment dat Kohl en Ehmke in hun publieke briefwisse
ling verwikkeld waren, maakte een comité onder leiding van de 
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge reeds concretere plannen en 
publiceerde onder de titel Aide-mémoire een artikel van twee bladzij
den, dat het enige uitgewerkte concept voor het nieuwe centrale mo
nument is gebleven. De bij het plan betrokken organisaties werden 
in het stuk niet bij name genoemd maar slechts omschreven als 'Ver
bände der Soldaten, der Vertriebenen, der Kriegsopfer, der Heim
kehrer, der Opfer der Gewaltherrschaft.'70 De kunsthistorica Ulrike 
Puvogel geeft in haar standaardwerk Gedenkstätten filr die Opfer des 
Nationalsozialismus echter precies aan welke organisaties achter deze 
vage formulering schuilgingen: 

'Bund der Vertriebenen; Deutscher Bundeswehrverband e.V.; Deut
sches Rotes Kreuz e.V.; Reichsbund der Kriegsopfer, Behinderten, So
zialrentner und Hinterbliebenen e.V.; Ring Deutscher Soldatenver
bände e.V.; Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Ver
mißtenangehörigen e.V.; Verband der Kriegs- und Wehrdienstan
gehörigen e.V.; Zentralverband demokratischer Widerstandskämpfer
und Verfolgtenorganisationen e.V.'7' 

Deze organisaties behoren grotendeels tot het rechtse en traditioneel 
georiënteerde segment. Daarnaast hadden zij nog iets anders ge
meenschappelijk: vrijwel alle waren verenigingen van oorlogsslacht-
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offers of hun nabestaanden. Alhoewel in de Aide-mémoire sprake is 
van de 'Verbände der Opfer der Gewaltherrschaft'72, ontbrak in het 
comité de belangrijkste onder deze organisaties, namelijk de Zentral
rat der Juden in Deutschland. Toch hoopten de organisaties die onder 
leiding van de VDK voor het voetlicht waren getreden, dat de stichting 
van een monument niet slechts een aangelegenheid van hen en de 
overheid zou zijn, maar '...über alle Trennungen politischer, religiö
ser und sonstiger Art hinweg ein Anliegen unseres ganzen Volkes.'73 

Het zou, volgens de Aide-mémoire, een monument moeten wor
den dat slechts aan Duitsers herinnerde. Dit betekent overigens niet 
dat naar een traditioneel oorlogsmonument gestreefd werd: het zou 
een echt Mahnmal moeten worden, dat eraan zou '...erinnern, daß 
sich diese Opfer nicht mehr wiederholen dürfen.'74 Een schets bevat
te de Aide-mémoire niet. De twee bladzijden waren slechts bedoeld als 
programma voor een ontwerp, maar desondanks kan een duidelijke 
indruk worden verkregen van wat beoogd werd. 

Het monument zou meer dan alleen een object voor 'Kranznie
derlegungen bei Staatsprotokollen und Volkstrauertag' moeten 
zijn.75 Een vierde van de voorziene oppervlakte van 40.000 vierkante 
meter zou door de 'Kernfläche' in beslag genomen worden: een 'Ge
denkhalle' met als centrale element 'eine maßstäblich überzogene 
Dornenkrone, schwebend oder bodennah.'76 Een deel van de vloer 
van de herdenkingshal zou uit niet-begaanbare mozaïeken bestaan, 
terwijl aan de wanden met muurschilderingen de '...Opfer der bei
den Weltkriege und der Gewaltherrschaft gedacht werden.'77 Op het 
plein voor de 'Gedenkhalle' was een plek voor kransleggingen voor
zien. Tot slot moest het monument onderdak bieden aan een docu
mentatie- en informatiecentrum waarin getracht zou worden '...Ur
sachen, Verlauf und die Folgen der Kriege und der Gewaltherrschaft 
visuell erkennbar zu machen.'78 

Het gedenkteken zou middenin het Regierungsviertel gebouwd 
moeten worden om zo 

'...die Verbindung mit unserer nationalen Geschichte sinnfällig zum 
Ausdruck [zu bringen], auch wenn beklagt werden muß, daß die Eh
renstätte infolge des Ausgangs des letzten Krieges und der Tatsache 
des geteilten Deutschlands nicht in seiner alten Hauptstadt Berlin er
richtet werden kann.'79 

Met de Aide-mémoire namen de organisaties onder leiding van de 
Volksbund een project onder hun hoede, dat als onderdeel van de 
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nieuwbouwplannen voor Bonn jarenlang een slapend bestaan had 
geleid en door Ehmke weer tot leven was gewekt. Het in het artikel 
beschreven plan leek echter in niets op het gedenkteken dat de soci
aal-democraat getuige zijn open brief aan kanselier Kohl voor ogen 
stond. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de kritiek op de voor
stellen in zijn partij het hevigst was. 

Kritiek en regeringspolitiek 

In eerste instantie werd aan de plannen vooral de beoogde oppervlak
te van 40.000 vierkante meter bekritiseerd: 'Das sind ja vier Fußball
plätze', meende de Oberstadtdirektor van Bonn.80 Ook de voorgestel
de vormgeving stuitte op weerstand: 'ein zweites Tannenbergdenk-
mal und Walhalla zugleich,' oordeelde het SPD-tijdschrift Vorwärts?' 
Horst Ehmkes kritiek was even vernietigend: '...bombastisch, das 
erinnert an großdeutsche Architektur.'82 Een journalist omschreef 
de Aide-mémoire zelfs als '...ein schwülstiger Roman über Vaterland, 
Liebe und Tod.'83 

Het centrale punt van kritiek betrof echter niet de beoogde om
vang of vormgeving maar de eenzijdigheid van het voorstel. De SPD-
parlementariër Peter Conradi verwoordde dit als eerste: 'Nach der 
Schreckensherrschaft der Nazis, nach der Ermordung von sechs Mil
lionen Juden kommt im Aide-mémoire das Wort Juden nicht einmal 
vor.'84 Aan de basis van deze kritiek lag de twijfel, of een exclusief na
tionale herdenking van de jaren 1933-1945 nog wel mogelijk en ge
wenst zou zijn. In een poging dit probleem onder woorden te bren
gen, citeerde Conradi de Berlijnse schrijver Dieter Hoffmann-Axt-
helm: 'Was uns Deutschen an Schrecklichem zugefügt worden ist, 
das haben doch wir zuvor anderen Völkern zugefügt.'85 

Ondanks deze kritiek zag Kohl de Aide-mémoire als een solide 
grondslag voor een verdere oriëntatie en organiseerde in september 
1983 een bijeenkomst met naast parlementariërs ook vertegenwoor
digers van de VDK, de vakbonden en de kerken om over het project 
te overleggen.86 De kanselier was positief over de plannen, maar van
wege de noodzaak tot bezuinigen gaf hij in overweging om het mo
nument te combineren met het museum voor de geschiedenis der 
Bondsrepubliek.87 De organisaties die de Aide-mémoire hadden ge
schreven, waren echter dermate optimistisch over de kansen dat het 
project uitgevoerd zou worden, dat zij direct na het gesprek met de 
kanselier een curatorium stichtten, dat zich ten doel stelde 'gemein
sam mit der Bundesregierung möglichst in der Stadt Bonn oder in 
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deren Umgebung ein geeignetes Gelände für die Aufstellung einer 
Mahn- und Gedenkstätte zu ermitteln.'88 Voorzitter van het curatori
um werd Eduard Haßkamp van de Volksbund, die zich nu openlijk 
voor de bouw van het monument inzette. In tegenstelling tot over het 
Bonner Ehrenmal verschenen in Kriegsgräberfürsorge. Mitteilungsblatt 
vom Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V., het tijdschrift van 
de stichting, regelmatig berichten over het project.89 

Op 26 juni 1985 werd het curatorium zelfs in een Verein zur Er
richtungeiner nationalen Mahn- und Gedenkstätte omgezet. Ook de re
gering leek vastbesloten om het plan daadwerkelijk uit te voeren. Tij
dens zijn toespraak ter gelegenheid van Volkstrauertag in het jaar 
1983 getuigde Kohl hiervan: 

'Ihnen allen, den Opfern der Gewaltherrschaft und des Rassenwahns, 
den Opfern des Widerstands, der Vertreibung und der Spaltung unse
res Vaterlands und auch den Opfern des Terrorismus ein gemeinsa
mes würdiges Mahnmal zu schaffen, dies ist ein wichtiges Vorhaben, 
das jetzt endlich Gestalt annehmen muß.''" 

Verharding van de fronten 

Het jaar daarna, in 1984, werd het debat over het monument agres
siever van toon. Tegelijkertijd wilden echter alle betrokkenen nog 
steeds naar een voor iedereen acceptabele oplossing zoeken. De rede
nen hiervoor waren niet alleen piëteit jegens de slachtoffers, maar 
ook het streven om een Gedenkstätte van het gehele Duitse volk te 
bouwen. Voor de regering was het van essentieel belang dat ook de 
oppositie met de plannen instemde, zodat een regeringswisseling 
niet direct tot afdanking van het nieuwe centrale monument zou lei
den. Om deze reden werden de plannen in diverse commissies van 
de Bondsdag besproken.9' Ministerialrat Hermann-Wilhelm Thie
mann - het hoofd van de afdeling van het Ministerie van Binnen
landse Zaken, die het project onder zijn hoede had92 - stelde nadruk
kelijk dat een compromis niet voldoende zou zijn, maar dat naar 
overeenstemming gestreefd zou worden.93 Consensus bleef het doel: 
het monument moest een gedenkteken van het gehele Duitse volk 

'...für alle Deutschen sein, die im oder durch den Zweiten Weltkrieg 
ums Leben kamen - ob als Soldaten, KZ-Opfer, Widerstandskämpfer, 
Verfolgte, als Zivilisten im Bombenhagel oder als Vertriebene und 
Verschleppte.'94 
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Om deze reden was het monument geen 'Aufgabe der Bundesre
gierung allein' maar zou het 'ein Anliegen des gesamten Volkes' 
moeten zijn.95 

Al snel drong echter het curatorium op spoed aan, aangezien de 
eerste steen in 1985, veertig jaar na het einde van de Tweede Wereld
oorlog, gelegd zou moeten worden, en de inwijding in 1989, vijftig 
jaar na het begin van de oorlog, zou moeten plaatsvinden. In de twee
de helft van 1984 was in gesprekken tussen de regering en het cura
torium al een voorlopige beslissing over de locatie van het gedenkte
ken genomen: het zou in het Regierungsviertel, in de buurt van het 
Kanzleramt, gebouwd moeten worden. 

Vrijwel onmiddellijk kwam de eerste tegenstand. De gemeente 
Bonn, die zich gepasseerd voelde, was eigenlijk niet bereid om een 
terrein van 40.000 vierkante meter beschikbaar te stellen. In decem
ber 1983 had de persvoorlichter van de stad reeds verklaard dat '...sol
che Vorstellungen bei uns auf wenig Gegenliebe stoßen.'96 Een half 
jaar later nam de politieke strijd definitief contouren aan. Horst 
Ehmke vroeg de regering naar de locatie van het monument en wilde 
bovendien weten, of de regering er evenals hij waarde aan hechtte 
dat ook de Jüdische Gemeinden en de Gesellschaft, für Christlich-jüdi
sche Zusammenarbeit zitting in het curatorium zouden hebben. De 
regering antwoordde in september 1984 dat de locatie inderdaad 
vaststond; het curatorium daarentegen opereerde onafhankelijk van 
de regering, zodat zij niet verantwoordelijk voor de samenstelling 
was, maar het kabinet zou alles zou doen om te bewerkstelligen dat 
'...alle für die Bewältigung der Aufgabe in Betracht kommenden 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte Gelegenheit bekommen, 
an der Gestaltung des Mahnmals mitzuwirken.'97 

Nog tot eind 1984 trachtten de verantwoordelijken het voornemen 
bestuurlijk te behandelen. De gemeente Bonn, de regering en het cu
ratorium overlegden zonder de media te informeren. Het was zelfs 
onduidelijk, wie voor het project verantwoordelijk was, de regering of 
het curatorium. De SPD-parlementariër Conradi betichtte de rege
ring er dan ook van '...dieses Projekt heimlich, unter der Decke, ohne 
das Parlament [zu] betreiben.'98 Om dit een halt toe te roepen, diende 
de SPD een motie in, waarin de regering werd gevraagd, van verdere 
stappen af te zien en te wachten op een 'ausführliche öffentliche De
batte und...eine abschließende Debatte und Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages.'99 Het project zou 'Sache des Parlaments, 
nicht nur der Executive' zijn.IO° 
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Het kernprobleem: de slachtoffers 

Het gezamenlijk herdenken van de doden leidt normaliter tot een
dracht: een natie kan zich, zoals Reinhart Koselleck terecht opmerkt, 
'...in der Erinnerung an die Toten wiederfinden.'101 In de Bondsrepu
bliek zaaiden de doden echter slechts tweedracht, wat de SPD-parle-
mentariër Freimut Duve aan de hand van het bezoek van Reagan aan 
Bitburg en aan Bergen-Belsen uitlegde: 

'Ich habe einen Onkel, der nicht verstand, daß Reagan nach Bitburg 
gegangen ist: Außer ihm und mir sind alle umgekommen, weil sie Ju
den waren. Und ich habe einen Onkel, der Bruder meiner Mutter, der 
nicht verstanden hat, daß Reagan nach Bergen-Belsen gehen sollte, 
weil er deutscher Soldat war und immer noch trauert."02 

Om deze reden was in de Bondsrepubliek elke herdenking een hei
kele onderneming en toch zou dit probleem op de een of andere ma
nier in het Bonner Mahnmal opgelost moeten worden. 

De regering volgde in eerste instantie de gedachte die aan de Ai
de-mémoire ten grondslag lag: herdenking van de eigen slacht
offers, met name de gesneuvelde soldaten en de tijdens de bom
bardementen omgekomenen. De SPD werd de spreekbuis van de 
slachtoffers van het 'binnenlandse front', van de terreur en de con
centratie- en vernietigingskampen. Voor de sociaal-democraten 
was de Aide-mémoire geen acceptabele grondslag voor een nieuw 
monument. 

In oktober 1984 organiseerden de Bund deutscher Architekten en de 
Deutsche Kulturrat in de Landesvertretung van Sleeswijk-Holstein in 
Bonn een discussie-avond onder de titel 'Gedenken - Denken - Erin
nern'.103 Met deze openbare bijeenkomst werd de stilte definitief 
verbroken. Tijdens die gelegenheid kon de Zentralrat der Juden in 
Deutschland voor het eerst zijn opvattingen naar buiten brengen. De
ze organisatie was immers niet uitgenodigd voor de gesprekken tus
sen de regering, de gemeente Bonn en het curatorium. Dat sowieso 
nauwelijks met de joodse slachtoffers rekening werd gehouden, 
bleek al uit het in de Aide-mémoire beschreven ontwerp: als belang
rijkste figuratieve element was een monumentale doornenkroon 
voorzien.104 Dit christelijke symbool werd door enkelen, wellicht 
enigszins overdreven, zelfs als 'böser Zynismus' opgevat, die het jo
den onmogelijk zou maken 'an diesem Mahnmal auch nur vorbeizu
gehen.'105 
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De doornenkroon was wellicht een enigszins onbeholpen en in ie
der geval mislukte poging om een voor iedereen acceptabel symbool 
te vinden. Aan de problemen een dergelijk zinnebeeld te vinden, lag 
echter, zoals de journalist Thomas Agthe schreef, een fundamentele 
vraag ten grondslag: 

'1st es überhaupt vorstellbar, in ein unci demselben Denkmal so
wohl den gefallenen Soldaten, den Vermißten, den Kriegsgefange
nen, den Opfern von Flucht und Vertreibung, den Opfern der Ge
walt und den Opfern der Heimat ein "versöhnendes Gedenken" zu 
widmen?"06 

Het probleem was dat het monument niet alleen zou moeten herin
neren aan slachtoffers die door een buitenlandse vijand waren omge
bracht, maar ook aan Duitsers die door Duitsers waren vermoord, 
wat ertoe zou kunnen leiden dat, zoals het tijdens een door de SPD 
georganiseerde discussie-avond geformuleerd werd, 'die Ermor
deten mit denen gemeinsam geehrt werden, die ihren Tod verur
sacht haben."07 Deze onontwarbare knoop bezorgde het monument 
de bijnaam van 'Denkmal für Kain und Abel"°8: een gedenkteken dat 
zowel aan de vermoorde als de moordenaar zou herinneren. Het was 
zelfs mogelijk dat een en dezelfde persoon Kain én Abel was. Het in 
dit verband duidelijkste voorbeeld dat telkens weer genoemd werd, is 
Roland Freisler, de voorzitter van het Volksgerichthof, die zonder twij
fel tot de justitiële moordenaars behoorde en wiens slachtoffers met 
het monument zouden worden herdacht. Aangezien hij echter in 
1944 tijdens een bombardement om het leven was gekomen, be
hoorde ook hij tot de slachtoffers en zou het monument eveneens 
aan hem herinneren.109 

Een ander probleem was de Wehrmacht. Tot in de jaren zeventig 
was een duidelijk onderscheid tussen het leger en de Nazi-organisa
ties gemaakt: de soldaten zouden een normale oorlog hebben ge
voerd, terwijl de Nazi-organisaties voor de vernietigingspolitiek ver
antwoordelijk zouden zijn geweest. Rond 1985 werd echter in de 
pers nadrukkelijk naar de betrokkenheid van de militairen bij de na
tionaal-socialistische vernietigingspolitiek gevraagd: 'Welche Schuld 
haben die Soldaten der Hitler-Armeen auf sich geladen?'110 De solda
ten hadden hun eed op Hitler gezworen en alleen al om deze reden 
twijfelden vele SPD-parlementariërs en hun achterban aan de juist
heid van de beslissing om de gevallen soldaten tezamen met de civie
le slachtoffers te herdenken: 
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'Sind sie [de soldaten] etwa in einem großen Bonner Mahnmal gleich
zusetzen und gemeinsam zu "ehren" mit den ermordeten Juden, den 
Sinti, den Roma, den zivilen Opfern der Bombennächte, den politisch 
Verfolgten, den gehenkten Widerstandskämpfer?"" 

Deze kritiek leidde tot een koerswijziging van de regering. Minister 
Oscar Schneider, onder wiens verantwoordelijkheid het project viel, 
toonde zich als eerste tot een compromis bereid en distantieerde zich 
in maart 1985 van de Aide-mémoire. In een notitie voor de fractielei
ders, die hij hun ter voorbereiding op het plenaire debat deed toeko
men, schreef Schneider dat 'ein Anknüpfen an herkömmliche Krie
ger-, Helden- oder Ehrenmale"12 uitgesloten was: 

'Das Mahnmal muß vielmehr an die Gesamtheit der Ereignisse 
anknüpfen, die Unglück, Leid und Unrecht hervorgerufen haben. Da
bei darf - weil verflochten mit dem Schicksal anderer Völker - das 
Erinnern und Gedenken nicht, wie das in anderen Staaten durchaus 
der Fall sein kann, nur auf Tote und Opfer des deutschen Volkes be
schränkt bleiben."'3 

Met de laatste zin was het derde probleem omschreven: niet alleen 
was het de vraag, of aan alle groepen slachtoffers met één monument 
herinnerd konden worden en of de soldaten überhaupt herdacht 
konden worden, maar het was ook de vraag, of de te herdenken 
groep, zoals in elk ander land gebruikelijk is, wel tot de eigen natio
naliteit beperkt zou kunnen worden. Deze laatste vraag zou een van 
de belangrijkste thema's worden van het plenaire debat, dat op korte 
termijn zou moeten plaatsvinden. 

B emiddelingspogingen 

In 1985 zou Richard von Weizsäcker, die het jaar daarvoor tot presi
dent was gekozen, een belangrijke rol spelen. Omdat het project de 
inzet van een politieke strijd dreigde te worden, wierp hij zich als be
middelaar op. Von Weizsäcker voerde gesprekken en maande tot 
kalmte."4 Ondanks de wens van alle betrokkenen om het monument 
niet tot object van partijpolitieke twisten te laten worden, waren de 
emoties af en toe hoog opgelopen. Minister Schneider voerde een ge
sprek met de voorzitter van de Zentralrat der Juden in Deutschland. 
Hij meende dat het mogelijk zou moeten zijn om alle slachtoffers ge
meenschappelijk te herdenken, aangezien zij 'gemeinsam zum Frie-
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den mahnen.'"5 In een brochure uit juli 1985 over de nieuwbouw
plannen voor Bonn omschreef Schneider de 'zentrale Mahn- und 
Gedenkstätte für die Opfer der Kriege und Gewalt' dan ook als '...ein 
Mahnmal des Friedens, der Sühne, der Versöhnung und der mah
nenden Erinnerung an die Toten...'"6 

Terwijl hij dit schreef, was het echter waarschijnlijk al niet meer 
mogelijk om het monument dat hem voor ogen stond, te laten bou
wen. De door de Nazi's veroorzaakte kloof in de maatschappij liet 
zich niet met een monument dichten, zoals de Gruppe von Überleben
den und Hinterbliebenen des deutschen Widerstands in een open brief 
probeerde duidelijk te maken: 

'Der Riß, der 1933-1945 durch das deutsche Volk ging, ist eine histori
sche Tatsache, die nicht mehr ungeschehen gemacht, verleugnet und 
durch ein gemeinsames "Mahnmal" zugedeckt werden kann. Auch 
vierzig Jahre nach der Befreiung vom NS-System kann eine Versöh
nung und eine neue Identität der in der Bundesrepublik lebenden 
Deutschen nicht auf eine historische Täuschung oder Lüge aufgebaut 
werden.'"7 

Deze tweespalt weerspiegelde zich in het debat over de slachtoffers 
waaraan het monument zou moeten herinneren. Het was de kloof 
waarover de SPD-parlementariër Freimut Duve sprak, toen hij aan 
de hand van de reacties van zijn twee ooms op het bezoek van 
Reagan aan Bitburg en Bergen-Belsen uitlegde, wat het fundamente
le probleem met het geplande monument was. 

In 1985 zou evenwel niet Duve maar de president van de republiek 
de hoofdrol spelen. Op 8 mei hield von Weizsäcker een toespraak ter 
herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarin hij 
heel precies de slachtoffers van het Derde Rijk opsomde. Deze rede 
zou vanaf dat moment het debat over het monument domineren. 

De toespraak van von Weizsäcker 

In de jaren tachtig waren het, zoals hierboven reeds vastgesteld is, 
niet de toespraken tijdens Volkstrauertag aie voor beroering zorgden. 
De nabestaanden hadden hun verdriet verwerkt en toch leek de 
West-Duitse maatschappij als geheel zich meer dan ooit met het Na
zi-verleden bezig te houden. Aanleiding daarvoor was dikwijls een 
veertig- of vijftigjarige Jahrestag van een gebeurtenis in de periode 
1933-1945. Deze Jahrestage gaven, zoals de kunsthistoricus Christoph 
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Heinrich terecht opmerkt, de '...Auseinandersetzung mit der Ver
gangenheit immer wieder neue Impulse.'"8 Hoe belangrijk zij wa
ren, bleek overduidelijk in 1988, toen de voorzitter van het parle
ment, Philipp Jenninger, een toespraak ter gelegenheid van de vijf
tigste jaardag van de Reichskristallnacht hield. De deels onbeholpen 
en deels verkeerd begrepen rede, waarin Jenninger het geweld van 
de novembernacht in 1938 leek goed te praten, bracht zoveel commo
tie teweeg dat hij als voorzitter van de Bondsdag moest aftreden.119 

De belangrijkste herdenkingsdag in de jaren tachtig was de reeds 
genoemde 8 mei, ter gelegenheid waarvan Richard von Weizsäcker 
in het parlement een beroemd geworden toespraak hield: Zum 40. 
Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialis
tischen Gewaltherrschaft.120 De rede had een motto dat von Weizsäc
ker aan het einde uitsprak: 'Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut 
wir es können, der Wahrheit ins Auge.'121 Daarvoor had de president 
ten opzichte van drie omstreden thema's stelling genomen, waarbij 
hij zich ten dele van in de CDU, de partij waaruit hij was voortgeko
men, gangbare meningen afkeerde. 

Allereerst gaf von Weizsäcker antwoord op de vraag, of het Duitse 
volk op 8 mei 1945 verslagen of bevrijd was: 'Der 8. Mai war ein Tag 
der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachten
den System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft."22 

Het tweede aspect dat hij uit de stroom van gebeurtenissen lichtte, 
was de Heimatvertreibung. Weliswaar begon voor vele vluchtelingen 
de oorlog pas in 1945 

'...aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, 
Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem An
fang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. 
Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen."23 

Ten derde somde de president alle soorten slachtoffers op, die hij 
met zijn toespraak wilde herdenken: 

"Wir gedenken heute in Trauer aller Tote des Krieges und der Gewalt
herrschaft. 
Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deut
schen Konzentrationslagern ermordet wurden. 
Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der 
unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben 
verloren haben. 
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Als Deutsche gedenken wir in Trauer der eigenen Landsleute, die als 
Soldaten, bei den Fliegerangriffen in der Heimat, in Gefangenschaft 
und bei der Vertreibung ums Leben gekommen sind. 
Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homo
sexuellen, der umgebrachten Geisteskranken, der Menschen, die um 
ihrer religiösen oder politischen Überzeugung willen sterben muß
ten. 
Wir gedenken der erschossenen Geiseln. 
Wir gedenken an die Opfer des Widerstands in allen von uns besetz
ten Staaten. 
Als Deutsche ehren wir das Andenken der Opfer des deutschen Wi
derstandes, des bürgerlichen, des militärischen und glaubens
begründeten, des Widerstandes in der Arbeiterschaft und bei Gewerk
schaften, des Widerstandes der Kommunisten. 
Wir gedenken derer, die nicht aktiv Widerstand leisteten, aber eher 
den Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beugen.'124 

Opvallend aan deze opsomming is de concreetheid ervan; tijdens de 
toespraken ter gelegenheid van Volkstrauertag werden de slachtoffers 
die niet door vijandelijk vuur maar door Duitse handen waren geval
len, meestal in vage termen omschreven. Bovendien noemde de pre
sident de joodse slachtoffers als eerste, terwijl zij normaliter pas aan 
het eind genoemd werden. Zijn rede is zowel in binnen- als buiten
land geprezen.125 

In de discussie over het nieuwe centrale monument stond deze 
toespraak dichter bij de ideeën van de SPD dan bij die van de CDU. 
Het was dan ook de eerste partij die in de rede van de president een 
basis voor het plenaire debat in de Bondsdag zag. Dit betekent even
wel niet dat het front tussen de voor- en tegenstanders van het monu
ment precies langs de scheidslijn tussen de partijen verliep. Vele par
lementariërs van de regeringsfracties stonden eveneens sceptisch te
genover de plannen: 'viel zu bombastisch' luidde ook hun oordeel.126 

Het parlementaire debat en de zachte dood van het 
Mahnmal 

In de maanden voor het debat stelde de SPD-fractie zich definitief op 
het standpunt dat de belangrijkste passages uit de toespraak van de 
president het uitgangspunt van het plan voor het gedenkteken zou
den moeten vormen. Tevens benadrukte fractieleider Hans-Jochen 
Vogel in een open brief aan kanselier Kohl, waarin hij het standpunt 
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van zijn fractie uiteenzette, dat de SPD von Weizsäckers opvatting 
onderschreef dat '...die Ursachen für Flucht und Vertreibung...nicht 
im Ende des Krieges, sondern im Beginn der Naziherrschaft zu fin
den [seien].'127 Een deel van de CDU/CSU beschouwde dit evenwel 
als onaanvaardbaar, omdat zij de verbanning niet wenste te zien als 
de consequentie van wat de bevolking in Oost-Europa in de jaren 
daarvoor was aangedaan. 

Eind 1985 dienden de fracties tijdens de voorbereiding van het 
parlementaire debat dan ook geen gemeenschappelijke, maar elk 
een eigen motie in, waarin de reeds bekende standpunten nogmaals 
verwoord werden. De regeringspartijen schaarden zich achter het 
plan een 'zentrale Gedenkstätte in der Bundeshauptstadt' te bou
wen, die 'den Opfern der Kriege und der Gewaltherrschaft, insbe
sondere den Toten unseres Volkes, gewidmet"28 zou zijn. De SPD-
fractie wees in haar motie het project in de huidige vorm af: 'Das Ai
de-mémoire der Verbände ist keine Grundlage für das Mahnmal."29 

De socialisten stond een monument voor ogen, dat ook niet-Duitse 
slachtoffers zou herdenken. De Grünen wezen het project in zijn ge
heel af; in plaats van een centraal gedenkteken wilden zij lokale ini
tiatieven ondersteunen: 

'...statt eines zentralen, nationalen Mahnmals sind regionale und lo
kale Initiativen der Bevölkerung zu unterstützen, die das Ziel haben, 
Gedenkstätten dort zu errichten, wo Geschichte stattgefunden hat 
und die Verbrechen begangen wurden und so Geschichtszeugnisse 
wiedererkennbar und erlebbar zu machen."30 

Op 25 april 1986 werd een twee uur durend debat gehouden.'3' In fei
te was het echter overbodig, aangezien bij voorbaat al duidelijk was 
dat de standpunten onverenigbaar waren en de regeringspartijen 
niet bij meerderheid wensten te beslissen. Het bleef bij de uitwisse
ling van reeds bekende meningen. 

De fractieleider van de CDU/CSU, Alfred Dregger, die als verte
genwoordiger van de grootste fractie als eerste het woord mocht voe
ren, ging in op het probleem van de slachtoffers, dat in de aanloop 
naar het debat een van de centrale thema's was geworden: 'Überprü
fen wir es an hand der schrecklichen Verlustbilanz unseres Volkes 
seit 1914..."32 Over de ongeveer tien miljoen Duitse doden zei hij: 

'Ich schließe keinen dieser nahezu io Millionen Toten aus. Ich 
schließe sie alle ohne Ausnahmen in mein Gebet ein. Ich will nichts 
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anderes sein als ihr Anwalt und Fürsprech des gequälten und dezi
miertes Volk, aus dem sie hervorgekommen sind."3' 

Dregger zag in de herdenking slechts a-politieke piëteit jegens de 
(Duitse) doden en wilde hen niet tot 'Gegenstand der Vergangen
heitsbewältigung' maken.134 Voor hem was een monument slechts 
een herinneringsteken. 

De SPD daarentegen zag het gedenkteken als een in eerste instan
tie politiek object. Voor Horst Ehmke was een centraal monument 
'Ausdruck des politischen Selbstverständnisses und der politischen 
Selbstverständigung unseres Volkes."35 Ook de woordvoerder van de 
Grünen was van mening dat iedereen het recht had om aan de doden 
te herinneren, maar dat de verantwoordelijkheid van de staat verder 
ging: 

'Nationale Gedenkstätten zeigen nicht nur, wie ein Volk und die Re
gierung mit Geschichte umgehen, sondern Denkmale sind vor allem 
auch gegenwartsbezogen. Die Errichtung eines Denkmals ist immer 
auch ein Akt der Politik..."36 

Na afloop van de toespraken werd niet over het project gestemd, maar 
werden de moties doorverwezen naar de parlementaire commissies 
van Financiën, van Binnenlandse Zaken en die van Stedebouw. 

Tijdens het debat was nogmaals gebleken dat het onmogelijk was 
om een gedenkteken te bouwen. De verwijzing naar de diverse com
missies van de Bondsdag sprak boekdelen; de behandeling daar was 
zo mogelijk nog veelzeggender. De Innenausschuß, de commissie 
voor Binnenlandse Zaken, had het project officieel onder haar be
heer, maar heeft het nooit besproken.137 Na afloop van de zittingspe
riode 1983-1987 werden de moties met betrekking tot het monu
ment zoals alle andere uit die periode van de parlementaire agenda 
afgevoerd. Deze gang van zaken was conform de in de Geschüflsord-
nung des Deutschen Bundestages vastgelegde procedure: 'Am Ende der 
Wahlperiode des Bundestages gelten alle Vorlagen als erledigt."38 

Het was echter abnormaal dat de moties na de verkiezingen niet op
nieuw werden ingediend. De regeringspartijen lieten zo het Bonner 
Mahnmal in 1987 willens en wetens van de parlementaire en daar
mee politieke agenda verdwijnen. 

Na 1987 leefde het idee van een nieuw centraal monument welis
waar nog steeds139, maar de hoop dat het op korte termijn gereali
seerd zou kunnen worden, was opgegeven.140 Tijdens een toespraak 
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in mei 1989 ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de 
Volksbund deutscher Kriegsgräberfiirsorge repte Helmut Kohl nog
maals van het voornemen om een gedenkteken te bouwen. Alhoewel 
hij wist dat het politiek onhaalbaar was, vroeg hij toch 'für dieses 
wichtige Vorhaben...auch den Volksbund u m Rat und Unterstüt
zung. Gerade von ihm erwarte ich mir besonderes Verständnis und 
eine besondere Sensibilität.'14' 

Belangrijker was evenwel dat in zijn toespraak het nationale kader 
volledig verdwenen was en volgens hem met het monument zowel 
Duitsers als niet-Duitsers herdacht zouden moeten worden: 

'Sie [eine zentrale Gedenkstätte für die Opfer der Kriege und der Ge
waltherrschaft] soll allen Opfern gewidmet sein - den deutschen wie 
den nichtdeutschen, jenen, die in Konzentrationslagern ermordet 
wurden, wie jenen, die etwa in dem von Deutschen begonnenen 
Zweiten Weltkrieg starben."42 

Nog duidelijker formuleerde het minister Schneider, die het project 
al die jaren onder zijn hoede had gehad. Het jubileumboek ter gele
genheid van veertig jaar hoofdstad Bonn bevat een artikel van zijn 
hand over de toekomst van de stad. In een korte passage over het ge
denkteken somde hij de slachtoffers op, waaraan het monument zou 
moeten herinneren: 

'Die Gedenkstätte soll allen Opfern der Gewaltherrschaft und der 
Kriege gewidmet sein, den deutschen, die uns als Landsleute naheste
hen, aber auch den nicht-deutschen, die in deutschen Konzentrations
lagern ermordet wurden oder in dem von Hitler begonnenen Zweiten 
Weltkrieg starben. Dabei soll der Unterschied zwischen Recht und 
Unrecht, zwischen Opfern und Tätern nicht verwischt werden. Nie
mand will Mördern eine Gedenkstätte bauen."43 

In de loop van de jaren tachtig had de regering zich langzaam van de 
Aide-mémoire afgekeerd en een standpunt vergelijkbaar met dat van 
de SPD in het begin van dat decennium ingenomen. Voor een com
promis was het echter te laat, omdat ook de SPD nieuwe ideeën ont
wikkeld had. 'Eine Entscheidung steht bis heute noch aus', schreef 
Schneider haast gelaten.'44 

Begin oktober 1989 nam de Vertretertag van de Volksbund deut
scher Kriegsgräberfiirsorge een resolutie aan, waarin 'die Verantwortli
chen in Staat und Gesellschaft und alle Menschen guten Willens' 
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werden opgeroepen om mee te werken aan de bouw van een centraal 
monument in Bonn.145 Het besluit zou evenals de vrijwel identieke 
resolutie die aan het begin van het decennium was aangenomen, tot 
niets leiden. Een maand later, in november 1989, viel de Berlijnse 
Muur, wat de opmaat tot de eenwording van de beide Duitslanden 
zou blijken te zijn. In de zomer van 1991 werd besloten dat Berlijn 
niet alleen de hoofdstad maar ook de regeringszetel van het verenig
de Duitsland zou worden. Daarmee behoorde het project Nationale 
Mahn- und Gedenkstätte definitief tot het verleden.'46 

Conclusie: de wilde jaren 

Het Bonner Mahnmal had het definitieve monument van de Bonds
republiek ter herdenking van de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
moeten worden. Na de Ostverträge uit het begin van de jaren zeventig 
was het vanzelfsprekend dat het in Bonn gebouwd zou worden. Pro
blematisch aan het Bonner Mahnmal was dan ook niet, waar het ge
bouwd zou worden, maar wie precies herdacht zou worden. Oor
spronkelijk zou het gedenkteken slechts aan de Duitse slachtoffers 
gewijd zijn. Op het eerste gezicht lijkt dit inderdaad logisch, omdat, 
zoals de voorstanders argumenteerden, elk land dit doet. Als echter 
iets tijdens de debatten over het monument duidelijk werd, dan is 
het wel dat de Bondsrepubliek niet als 'elk land' was. 

Niet iedereen die voor 1945 het vaderland had gediend en daarbij 
om het leven was gekomen, was denkmalfähig. De Nazi's hadden het 
begrip 'vaderland' problematisch gemaakt en de Duitse natie ver
minkt; bovendien was Duitsland ook in het buitenland gediscredi
teerd. Het was deze erfenis die tijdens de discussie over het monu
ment zo genadeloos aan het licht was gekomen, dat van de jaren 
tachtig als de wilde jaren gesproken kan worden. Met name de partij
en en groeperingen ter linkerzijde van het politieke midden hadden 
het abnormale van het Duitse verleden - en daarmee het heden van 
de Bondsrepubliek - tot de kern van hun argumentatie gemaakt. Uit
eindelijk had hun tegenstand ertoe geleid dat het monument niet ge
bouwd zou worden. Daarmee is een opvallend verschil met het Bon
ner Ehrenmal, dat door het Mahnmal vervangen had moeten worden, 
aangestipt: terwijl in de jaren zestig de stichting van een centraal mo
nument, het Ehrenmal, nauwelijks enige politieke en publieke aan
dacht kreeg, werd eenzelfde project twintig jaar later de welhaast be
langrijkste cultuurpolitieke controverse van zijn tijd. Kenmerkend is 
tevens dat het debat vrijwel onmiddellijk niet meer - zoals tot aan het 
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einde van de jaren zeventig - de protocollaire behoeften van de 
Bondsrepubliek tot inzet had, maar, zoals de journalist Günter Ban-
nas het omschreef, het karakter van een 'geistig-politische Auseinan
dersetzung"47 aannam. Aan het eind van de jaren tachtig, toen het 
project in feite al opgegeven was, had zelfs de regering zich deze visie 
eigen gemaakt. Minister Oscar Schneider schreef in 1989: 

'Die Gedenkstätte gehört...in das Parlaments- und Regierungsviertel. 
Dafür sind nicht so sehr protokollarische Gesichtspunkte entschei
dend. Maßgebend ist vielmehr, was Elie Wiesel 1987 in seinem Vor
trag über die November-Pogrome von 1938 unter dem Leitwort "Erin
nern führt uns zusammmen" so ausdrückte: "Der Gegensatz von Lie
be ist nicht Haß, der Gegensatz von Hoffnung nicht Verzweiflung, 
der Gegensatz von Erinnern nicht Vergessen, sondern der Gegensatz 
ist jedesmal die Gleichgültigkeit.""48 

Een 'Mahnmal des Friedens, der Sühne, der Versöhnung"49, zoals 
het minister Schneider voor ogen stond, zou vooralsnog een illusie 
blijven. 
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Het Bonner Mahnmal had het definitieve monument van de Bonds
republiek moeten worden, maar in de tweede helft van de jaren 
tachtig bestond het project nog slechts in naam. Wat minister Os
car Schneider zich als een 'Mahnmal des Friedens, der Sühne, der 
Versöhnung" voorstelde, had vooral aan het licht gebracht, dat de 
herinnering aan de jaren 1933-1945 voornamelijk tweespalt teweeg 
bracht. Toch zou een decennium later een definitief centraal mo
nument - de Neue Wache die niet in Bonn maar in Berlijn stond -
ingewijd worden. De gebeurtenissen die de stichting van een der
gelijk object in Berlijn mogelijk hadden gemaakt, hadden in het 
Duitsland aan de andere kant van de Elbe, in de DDR, plaatsgevon
den. De onverwachte ineenstorting van deze staat en de daaropvol
gende vereniging van Oost en West schiep de mogelijkheid het 
doodgewaande project 'Nationale Mahn- und Gedenkstätte' te re
animeren. 

Kanselier Helmut Kohl gaf blijk van zijn fouten met het Bonner 
Mahnmal geleerd te hebben. Hij verklaarde het project 'Neue Wache' 
tot Chefsache en betrok bovendien de oppositie reeds in een vroeg sta
dium in de plannen; tevens voerde hij gesprekken met de Zentralrat 
der Juden en de organisatie van de Sinti en Roma.2 Het debat in het 
parlement over het monument was in vergelijking met dat over het 
Bonner Mahnmal dan ook uiterst tam. In de kranten en tijdschriften 
werden wel heftige discussies gevoerd, maar ook daar was de tegen
stand zwakker dan voorheen. De argumenten waren grotendeels nog 
van het debat over het Bonner Mahnmal bekend; het enig nieuwe as
pect was de Duitse eenwording en de daardoor veranderde rol van 
het land in de internationale politiek. 

Hier zal de ontstaansgeschiedenis en de kritiek op het project ge
schetst worden. Bovendien zullen ook enkele in de directe omgeving 
van de Neue Wache geplande monumenten aan de orde moeten ko
men, aangezien deze in direct verband met het centrale monument 

154 



DE N E U E W A C H E I N B E R L I J N , I 9 9 O - I 9 9 3 

staan. Allereerst echter zullen in kort bestek de gebeurtenissen in de 
jaren 1989 en 1990 en hun politieke consequenties in kaart gebracht 
worden. 

Het verenigde Duitsland 

Aan de basis van de veranderingen in Duitsland stond Michail Gor-
batsjov die in 1985 secretaris-generaal van de communistische partij 
in de Sovjet-Unie werd. Hij wilde de economie en maatschappij mo
derniseren en zette daarmee een proces in gang, dat uiteindelijk tot 
de ondergang van het eenpartij-systeem in de Oostbloklanden en 
zelfs tot de opsplitsing van de Sovjet-Unie zou leiden. Doorslagge
vend was dat Gorbatsjov in 1986 verklaarde dat de Brezjnev-doctrine 
niet meer toegepast zou worden: vanaf dat moment zouden de com
munistische partijen in Oost-Europa elkaar in geval van binnenland
se problemen niet langer zonodig met militaire middelen terzijde 
staan. Sinds 1986 waren de machthebbers er derhalve niet langer ze
ker van dat zij, indien hun positie door de eigen bevolking bedreigd 
werd, op de andere Oostblokstaten zouden kunnen rekenen. In feite 
was daarmee de machtsbasis van de communistische partijen ver
dwenen; de soevereiniteit was immers nimmer van de eigen bevol
king, maar altijd van Moskou en met name van het Sovjet-leger uit
gegaan. 

Binnen enkele jaren zou het gehele Oostblok als een kaartenhuis 
instorten. In het najaar van 1989 vierde de communistische partij 
nog triomfantelijk het veertigjarig bestaan van de DDR, maar aan de 
randen was het systeem al afgebrokkeld. Zowel in Hongarije als in 
Polen waren hervormingsgezinde regeringen aan de macht geko
men, waardoor het bewind van partijleider Erich Honecker meer en 
meer op dat van een dinosaurus begon te lijken. Bovendien was het 
sinds de zomer mogelijk om in Hongarije de grens met Oostenrijk te 
passeren en zo het Westen te bereiken. Vele Oost-Duitse burgers 
trokken langs deze weg naar het andere Duitsland. Ten slotte vonden 
overal in de DDR demonstraties tegen het regime plaats. 

De Duitse Democratische Republiek ging in hoog tempo haar on
dergang tegemoet. In een poging de status quo te behouden, werd op 
18 oktober Honecker tot aftreden gedwongen en door Egon Krenz 
opgevolgd. Krenz had zijn hele carrière binnen de partij gemaakt en 
behoorde tot de haviken van het DDR-regime, maar verklaarde zich 
bereid om hervormingen door te voeren. Het was echter al te laat; 
zelfs op de korte termijn bleek de druk vanuit de bevolking te groot.3 
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Het moment waarna geen terugkeer meer mogelijk was, was de 
vroege avond van 9 november. Het hoofd van de Berlijnse afdeling 
van de partij en voorlichter van het Politbüro, Günter Schabowski, 
kondigde tijdens een persconferentie aan: 

'Der DDR-Ministerrat hat beschlossen, Privatreisen nach dem Aus
land können ohne weiteres Vorliegen von Voraussetzungen beantragt 
werden.'4 

Deze mededeling berustte op een misverstand: de ministerraad had 
uitsluitend besloten dat iedereen die een verzoek tot emigratie had 
ingediend, daar ook toestemming voor zou krijgen en niet dat de 
grenzen van de DDR feitelijk open waren. 

In Berlijn leidde deze fout binnen enkele uren tot een toeloop bij 
de grensposten, die niet meer te stoppen was. Ontelbare bewoners 
van het oostelijk deel van de stad stroomden naar het Westen.5 Voor
al het gebied rond de Brandenburger Tor - de aan het einde van de 
achttiende eeuw gebouwde en als enige nog resterende stadspoort -
werd het decor van de Duits-Duitse verbroedering.6 Jarenlang had
den de West-Berlijners het bouwwerk dat in Oost-Berlijn stond, bo
ven de muur zien uitsteken. Aan de andere zijde was het monument, 
omdat het tot de veiligheidszone rondom de grens had behoord, 
eveneens onbenaderbaar geweest. De Brandenburger Tor was zo
doende van beide zijden zichtbaar en toch onbereikbaar geweest en 
daarmee tot het symbool van de Duitse deling geworden. In de nacht 
van 9 op 10 november werd hetzelfde monument echter het symbool 
van de Berlijnse en daarmee Duitse eenwording. Gedurende de ge
hele winter van 1989/1990 was de voormalige stadspoort het zinne
beeld van de veranderingen: buttons, t-shirts en handdoeken met 
een afbeelding van het monument gingen grif van de hand. Ter gele
genheid van de jaarwisseling werd een groot feest bij het bouwwerk 
georganiseerd.7 

Op de avond van 9 november 1989 begrepen waarschijnlijk maar 
weinigen dat met de openstelling van de grens een hereniging van de 
beide Duitslanden welhaast voorgeprogrammeerd was. De leiding 
van de DDR meende in ieder geval de druk van de ketel gehaald en 
de situatie gestabiliseerd te hebben.8 Binnen de kortst mogelijke tijd 
bleek dit een misvatting te zijn. Begin december werd de alleenheer
schappij van de SED uit de grondwet van de DDR geschrapt, wat te
gelijkertijd het einde van Krenz' bewind vormde. Daarvoor was ech
ter al duidelijk geworden dat het lot van de DDR niet door de partij of 
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de bevolking maar door de Bondsrepubliek en de geallieerden be
paald zou worden. 

Reeds op 28 november had Helmut Kohl in het West-Duitse par
lement zijn zogenaamde tien-punten-plan ontvouwd. De ontwikke
lingen in het Duitsland ten Oosten van de Elbe zouden volgens dit 
plan op termijn tot een confederatie der beide Duitse staten moeten 
leiden. Het was aan de voormalige geallieerden om daar toestem
ming voor te verlenen. De Amerikaanse president, George Bush, 
steunde Helmut Kohl, terwijl de Engelse en Franse regeringsleiders 
ernstige bedenkingen hadden. Doorslaggevend zou hun stellingna-
me echter niet zijn: de leider van de Sovjet-Unie zou over het lot van 
Duitsland beslissen. Een combinatie van economische hulp, de be
lofte van toekomstige samenwerking en persoonlijke vleierij haalden 
Gorbatsjov en zijn adviseurs over om met de Duitse hereniging in te 
stemmen. Op 3 oktober 1990 sloten de vijf nieuwe deelstaten die 
voorheen de DDR hadden gevormd, zich aan bij West-Duitsland. 

Kohl en zijn partij hadden het proces van de staatkundige eenwor
ding feilloos begeleid en reeds binnen een jaar tot een goed einde ge
bracht. De in december 1990 voor het eerst in geheel Duitsland ge
houden verkiezingen leidden dan ook tot een overtuigende overwin
ning van de West-Duitse regeringspartijen. In de voormalige DDR 
werd Kohl als de redder van het volk gezien, terwijl de SPD campag
ne voerde met het thema van de hoge financiële lasten die de een
wording met zich mee zou brengen. Praktische overwegingen speel
den evenwel geen rol van betekenis; deze zouden pas na de verkie
zingen op de voorgrond treden. Deze strategische fout maakte de 
SPD eigenlijk al bij voorbaat kansloos. 

Als vanzelfsprekend was Berlijn op 3 oktober 1990 weer de hoofd
stad van Duitsland geworden. Op 20 juli 1991 besloot de Bundestag 
dat de stad in de toekomst tevens regeringszetel zou worden.9 Uiter
aard was dan ook al snel sprake van plannen voor een nieuw centraal 
monument - ter vervanging van het in 1964 ingewijde Bonner Eh
renmal - waarvoor zich als vanzelfde Neue Wache aanbood. Ook na 
het debat over de toekomstige regeringszetel van de vergrote Bonds
republiek legde 'Bonn' echter een weifelende houding aan de dag.10 

Een van de redenen was de problematische geschiedenis van het ge
denkteken. 

De dubbele last 

Een probleem bij een eventuele verbouwing van de Neue Wache tot 
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centraal monument van de vergrote Bondsrepubliek was dat deze niet 
alleen tijdens het Derde Rijk als centraal monument had gefungeerd, 
maar daarna ook de Duitse Democratische Republiek als Mahnmal 
fur die Opfer des Faschismus und Militarismus had gediend. Dit verle
den was in de Neue Wache tamelijk eenvoudig herkenbaar. Ten tijde 
van de Duitse Democratische Republiek was het gedenkteken voor de 
derde en vierde keer in zijn bestaan verbouwd. Nadat in de laatste ja
ren van de Weimar-republiek het koninklijk wachtlokaal in een oor
logsmonument was veranderd en de nationaal-socialisten niet lang 
na de machtsovername wijzigingen in het interieur aanbrachten", 
zou ook de eerste socialistische staat op Duitse bodem het gedenkte
ken niet ongemoeid laten. De Neue Wache was historisch dubbel be
last: twee Duitse dictaturen hadden het monument gebruikt. 

Dat de Neue Wache ooit nog als monument benut zou worden, 
leek in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog uiterst onwaar
schijnlijk. Een bombardement in februari 1945 had het gedenkteken 
zwaar beschadigd. Vrijwel onmiddellijk na de oorlog nam de Berlijn-
se Dienst Monumentenzorg de schade op, maar kon niet meer doen 
dan met spijt te constateren: 

'Eine alsbaldige Wiederherstellung des Ganzen im alten Ehrenmal-
Sinn würde unter den jetzigen Verhältnissen wohl schwerlich in Fra
ge kommen, gleichwohl weckt die hohe künstlerische Bedeutung die
ses Schinkelwerkes und seine Lage an so hervorragender Stelle Ber
lins den lebhaftesten Wunsch, wenigstens das Äußere in einen würdi
gen Zustand zu bringen."2 

Vooralsnog gebeurde er uiteraard niets; enkele maanden na het ein
de van de gevechten hadden de eerste levensbehoeften een hogere 
prioriteit. Desondanks werden talloze alternatieve gebruiksmogelijk
heden genoemd. De voorstellen varieerden van een 'Goethe-
Gedächtnisstätte' en tentoonstellingsruimte tot een 'Denkmal für 
die Opfer imperialistischer Kriege'.13 

Pas in 1951 werd het monument provisorisch gerestaureerd en 
werd er opnieuw over een mogelijke functie nagedacht. Vijfjaar later 
verkondigde de regering dat de Neue Wache tot 'Gedächtnisstätte für 
die Opfer des Faschismus' verbouwd zou worden.14 Op 8 mei i960, 
precies vijftien jaar na de overgave van de Wehrmacht, werd het als 
Mahnmal der Opfer des Faschismus und Militarismus ingewijd. Vanaf i 
mei 1962 werden wachtposten voor de Neue Wache geposteerd. 

In 1969 onderging het interieur de laatste verbouwing ten tijde 
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van de DDR: op de achterwand kwam het staatswapen van de socia
listische republiek en op de beide zijwanden de tekst 'Den Opfern 
des Faschismus und Militarismus'. In het midden werd een kristal
len kubus met een eeuwige vlam opgesteld. Daarvoor bevonden zich 
de twee zogenaamde 'Urnengräber' met de as van een onbekende 
Duitse soldaat en van een onbekende verzetsstrijder.15 Bovendien 
werd een urn met aarde van negen concentratiekampen - Ausch
witz, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Theresienstadt, Dachau, 
Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück en Dora-Mittelbau - en 
een urn met aarde van negen slagvelden - Moskou, Leningrad, St
alingrad, Normandie, Montecassino, Narvik, Warschau, Praag en 
Berlijn - bijgezet.16 

Aan de vooravond van de twintigste Jahrestag van de stichting van 
de DDR werd de Neue Wache opnieuw ingewijd; tegelijkertijd werd 
getracht om het monument te integreren in het openbare leven. 
Sinds 1969 werd voor het gebouw aan grenssoldaten de eed afgeno
men. Daarnaast stimuleerde de partij het gebruik om een huwelijks
voltrekking met een bezoek aan het Mahnmal af te sluiten, iets dat, 
zoals het in een Oostduitse krant heette, '...die Lebenskraft und die 
Entschlossenheit, alles für den Frieden zu tun' onder bewijs zou stel
len.17 Dit bouwwerk zou door de met vijf nieuwe deelstaten vergrote 
Bondsrepubliek als centraal monument gebruikt moeten worden.18 

Een centraal monument in Berlijn 

Tot en met begin 1993, toen de regering aankondigde dat zij de Neue 
Wache tot centraal monument zou laten verbouwen, werd veel over 
het bouwwerk gepraat, maar er werden geen beslissingen genomen. 
Wel werd eind september 1990, nog ten tijde van de DDR, de ere
wacht voor het bouwwerk afgeschaft.'9 Enkele weken daarvoor had
den al enige CDU-parlementariërs uit Berlijn verklaard dat volgens 
hen de Neue Wache tot 'Mahnmal für die Opfer der Kriege und der 
Gewaltherrschaft' verbouwd zou moeten worden. Bovendien wilden 
zij dat op 3 oktober, de dag waarop de vijf nieuwe deelstaten zich bij 
de Bondsrepubliek zouden aansluiten, een krans ter ere van de 'Op
fer der Nazi- und SED-Diktatur' bij het bouwwerk gelegd zou wor
den.20 Ook de Volksbund deutscher KriegsgräberfiXrsorge, die in de jaren 
zeventig en tachtig een van de drijvende krachten achter het plan 
voor het Bonner Mahnmal was geweest, behoorde tot de voorstanders 
van een verbouwing tot 'Nationale Gedenkstätte für die Opfer von 
Krieg und Gewalt'.21 
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Alhoewel de Neue Wache vóór juli 1991 nog in handen van de stad 
Berlijn was en pas daarna in bezit van de centrale overheid kwam, 
werd ook in Bonn reeds eind 1990 over de toekomst van het monu
ment nagedacht. In ieder geval tot en met de zomer van 19 91, toen 
door het parlement werd besloten dat Berlijn ook regeringszetel zou 
worden, kon de regering geen beslissing over de toekomst van het 
monument nemen, omdat dat impliciet een besluit over de verhui
zing van de regering zou betekenen.22 Voortdurend circuleerden ge
ruchten en in november 1991 heette het zelfs dat rond de jaarwisse
ling de bekendmaking zou plaatsvinden, maar er gebeurde niets.23 

Pas meer dan een jaar later, op 27 januari 1993, nam het kabinet een 
beslissing: 

'Die Bundesregierung wird die Schinkelsche Neue Wache in Berlin 
als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland nutzen 
und sie den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft widmen.'24 

Het interieur zou grotendeels teruggebracht worden naar de toe
stand die het als monument voor de slachtoffers van de Eerste We
reldoorlog had gehad: het ontwerp van Tessenow zou weer in ere 
hersteld worden. De door de DDR begraven urnen zouden evenwel 
op hun plaats blijven. Het enige nieuwe dat voorzien was in de plan
nen voor de 'Zentrale Gedenkstätte'25 van de Bondsrepubliek, was 
een beeldhouwwerk van Käthe Kollwitz dat het middelpunt van het 
interieur zou moeten vormen: 'Statt des ursprünglichen sarkophag
artigen Monoliths mit silbernem Eichenkranz wird die Skulptur 
"Mutter mit totem Sohn" (Pieta 1937) von Käthe Kollwitz aufge
stellt.'26 Dit plastiek van Käthe Kollwitz uit 1937, waarvan een door de 
beeldhouwer Harald Haacke vervaardigde uitvergrote versie opge
steld zou worden, stelde een rouwende moeder met haar dode zoon 
op schoot voor. Typologisch sluit de Trauernde Mutter mit Totem 
Sohn bij de laatmiddeleeuwse piëta - de voorstelling van Maria met 
het lichaam van Christus op haar schoot - aan, een motief dat na de 
Eerste Wereldoorlog veelvuldig voor Heinere monumenten ter her
denking van de gesneuvelden gebruikt was.27 

Volgens Helmut Kohl was het oorspronkelijke blok graniet met 
eikenkrans 'ein ldassisches Heldendenkmal', terwijl het beeldhouw
werk van Kollwitz toonde dat ook 'Frauen und Mutter im ganz be
sonderen Maße' oorlogsslachtoffers geweest waren.28 Bovendien 
had Kohl een persoonlijke voorkeur voor Kollwitz. Wat wellicht even
eens een rol bij de keuze voor deze kunstenares gespeeld heeft, is dat 
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zij in de DDR in hoog aanzien had gestaan, in zekere zin zelfs tot de 
heiligen van het systeem had behoord, en tegelijkertijd ook voor de 
Westduitsers acceptabel was. Volgens Kohl was Kollwitz 'im besten 
Sinne eine gesamtdeutsche Künstierin.'29 

Van de kanselier werd beweerd dat hij het project als een persoon
lijke onderneming heeft beschouwd en behandeld30, maar in ieder 
geval formeel kreeg de Minister van Binnenlandse Zaken de op
dracht om de leiding over het project op zich te nemen.51 De oor
spronkelijke raming voorzag in 750.000 mark verbouwingskosten, 
maar al snel bleek dat de werkelijke kosten het dubbele zouden be
dragen.32 De inwijding van het monument zou tijdens Volkstrauertag 
van hetzelfde jaar moeten plaatsvinden. 

De kritiek 

Van verschillende zijden werd de beslissing van de regering met in
stemming begroet. De Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge gaf 
een persbericht uit, waarin het project toegejuicht werd.33 In zijn tijd
schrift, Kriegsgräberfürsorge. Mitteilungsblatt vom Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge e.V., besteedde de VdKbovendien enkele malen 
aandacht aan de voortgang en de achtergronden van de verbou
wing.34 

Tegelijkertijd barstte ook de kritiek los. In maart 1993 werd een 
debat georganiseerd door de Berlijnse Akademie der Künste. Dit insti
tuut heeft volgens de statuten het recht en de plicht om op verzoek, 
maar ook ongevraagd de regering over esthetische aangelegenheden 
te adviseren. Walter Jens, de directeur van de Akademie, kon zich dan 
ook beroepen op de '...gesetzlicher Auftrag, Berater des Staates zu 
sein.'35 Het debat werd tezamen met een aantal artikel gepubliceerd 
in Streit um die Neue Wache. Zur Gestaltung einer zentralen Ge
denkstätte?6 Op 12 november 1993, twee dagen voordat de Neue Wa
che ingewijd zou worden, werd in de Kleine Humboldt-Galerie die op 
een steenworp afstand van de nieuwe Zentrale Gedenkstätte ligt, een 
tentoonstelling over de geschiedenis van het bouwwerk geopend. Als 
catalogus diende een bundel essays over het monument: Im Irrgarten 
deutscher Geschichte. Die Neue Wache 1818-1993 onder redactie van 
Daniela Buchten en Anja Frey.37 

Een belangrijke rol in de discussie speelde de historicus Reinhart 
Koselleck die zich al bijna twee decennia met oorlogsmonumenten 
bezighield en inmiddels een internationaal erkende autoriteit op dat 
gebied was geworden.38 Hij werd op voorstel van de SPD als expert 
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door de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Bondsdag ge
raadpleegd39 en schreef enkele kranteartikelen waarin hij zijn nega
tieve oordeel over het project niet verhulde.40 Daarmee werd hij de te
genspeler van Christoph Stölzl - de directeur van het Deutsche Histo
rische Museum dat in het aangrenzende Zeughaus is ondergebracht -
die door de regering geraadpleegd was41 en een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van het monument had gespeeld. Stölzl zou het ge
denkteken telkens weer in de media verdedigen en voerde in 1993 
ook de redactie over een boek dat de Neue Wache als onderwerp had: 
Die Neue Wache Unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel 
der Geschichte.*2 

Het verloop van de discussie laat zich in drie fasen onderverdelen. 
In eerste instantie richtte de kritiek zich vooral op het beeldhouw
werk, vervolgens stond de beladen geschiedenis van de Neue Wache 
in het middelpunt en tenslotte kwam een fundamentele discussie 
over herdenken in Duitsland op gang. 

In de eerste maanden na de bekendmaking van het kabinetsbe
sluit stond het beeldhouwwerk van Kollwitz in het centrum van de 
kritiek. De Berlijnse kunsthistoricus Eberhard Roter meende: 'Das 
wird kein Denkmal. Das ist eine katholische Kapelle.'43 De journalist 
Benedikt Erenz omschreef in het weekblad Die Zeit de Neue Wache 
sarcastisch als '...ein Wallfahrtskirchlein: Maria unter den Linden.'44 

De 'Mutter mit totem Sohn' zou te sentimenteel zijn.45 Stölzl daaren
tegen was van mening dat dat juist voor het kunstwerk pleitte: 'Man
che sagen: Das wird doch sentimental. Was ist daran falsch? 
Gefühlslosigkeit im Angesicht der Schrecken dieses Jahrhunderts 
hat es allzuviel gegeben.'46 De woordvoeders van de SPD-fractie, 
Freimut Duve en Peter Conradi, stelden evenwel dat het onwaarach
tig zou zijn om het lijden dat de oorlogen en de vernietigingspolitiek 
teweeg hadden gebracht, te verbeelden met een als verzoenend be
doeld beeldhouwwerk dat bovendien diep in de christelijke traditie 
geworteld was. Zij betwijfelden dan ook 'ob ihre christliche Symbolik 
das Grauen der Menschenvernichtung im 20. Jahrhundert zum 
Ausdruck' zou brengen.47 Ook Koselleck beschouwde de piëta als on
geschikt voor de herdenking van niet-christelijke slachtoffers.48 

Een ander probleem dat als centraal aangemerkt werd, was dat 
Kollwitz' beeldhouwwerk het 'verkeerde' - dat wil zeggen niet datge
ne dat met de Neue Wache herdacht zou worden - verbeeldde. Zij 
had het kunstwerk in de tweede helft van de jaren dertig geschapen 
en daarmee eindelijk verbeeld, wat haar al meer dan twintig jaar ach
tervolgde: - de dood van haar zoon Peter in 1914. Peter Kollwitz had 

162 



DE NEUE WACHE IN BERLIJN, 1 9 9 0 - 1 9 9 3 

behoord tot de velen die vrijwillig dienst wilden nemen, maar omdat 
hij nog niet meerderjarig was, had hij de toestemming van zijn vader 
nodig. Aanvankelijk weigerde hij, maar Käthe Kollwitz steunde haar 
zoon en pleitte net zo lang bij haar echtgenoot, totdat hij voor de druk 
zwichtte. Twee weken later sneuvelde Peter in Vlaanderen. Het zou 
zijn moeder de rest van haar leven achtervolgen: zijn vroege dood 
had de kunstenares spijt- en schuldgevoelens bezorgd, die zij in het 
kunstwerk uitdrukte.49 De piëta is daardoor wellicht een uitgespro
ken pacifistisch kunstwerk geworden, maar tegelijkertijd ook niet 
meer dan dat. De Trauernde Mutter mit totem Sohn is een beeldhouw
werk uit 1937, waarin, in de woorden van Reinhart Koselleck, '...die 
entscheidenden Erfahrungen des Naziregimes, der Judenvernich-
rung und des Zweiten Weltkriegs...noch nicht formuliert werden 
[konnten]...'50 

In de Neue Wache zou niet alleen aan gesneuvelde soldaten, maar 
ook aan de slachtoffers van de vernietigingspolitiek herinnerd moe
ten worden. Het kunstwerk van Kollwitz beeldt evenwel de vrouw als 
nabestaande, maar niet als direct slachtoffer uit. De 'Mutter mit to
tem Sohn' verwijst met andere woorden naar de klassieke fronten
oorlog, maar niet naar de terreur tegen de burgerbevolking, naar de 
bombardementen op de steden of naar de gaskamers in de vernieti
gingskampen. Reinhart Koselleck wijst er - wellicht ten overvloede, 
maar in ieder geval terecht - uitdrukkelijk op dat in de jaren 1933-
1945 niet slechts jonge mannen, maar mensen van beide geslachten 
en elke leeftijd aan de waanzin ten prooi waren gevallen: 'Die Bezie
hung zwischen Mutter und Sohn ist nicht mehr der dominante Fall 
der Trauer, wie er es nach dem Ersten Weltkrieg noch war. Mutter 
und Kinder kamen zugleich um.'5' In vele families waren er zelfs 
geen nabestaanden die om de doden konden treuren. 

Ook in een ander opzicht geeft het beeldhouwwerk een onjuist 
beeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren door de vernietigings
kracht van de moderne wapens vele soldaten na een treffer volledig 
van de aardbodem verdwenen. Dat was nog een onbedoeld nevenef
fect geweest, maar de vernietigingskampen hadden de complete ver
dwijning tot doel gehad.52 Van deze groep slachtoffers waren geen 
stoffelijke resten overgebleven, die een rouwende moeder op haar 
schoot had kunnen nemen. Zo bezien stelde het beeldhouwwerk de 
jaren 1933-1945 onjuist voor en leek de piëta in geen enkel opzicht op 
wat zij moest verbeelden.53 

Deze bezwaren vormden uiteraard geen kritiek op het beeldhouw
werk van Kollwitz, maar op de keuze van deze sculptuur voor de Zen-
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traie Gedenkstätte van de Bondsrepubliek. Van verschillende zijden 
werd dan ook op een prijsvraag aangedrongen, omdat een eigentijds 
kunstenaar wel uitdrukking zou kunnen geven aan wat Koselleck 
had omschreven als 'die entscheidenden Erfahrungen des Naziregi-
mes.'54 De journalist Jürgen Hohmeyer trok een vergelijking met de 
eerste verbouwing van de Neue Wache, waarmee aan de Eerste We
reldoorlog herinnerd zou moeten worden, en waarvoor wel een con
temporain kunstenaar was gezocht: 

'Schwerlich wäre 1931 jemand auf die Idee verfallen, die jungen Toten 
von damals 60 Jahre alter, gründerzeitlicher Kunst betrauern zu las
sen. Zu stark war das Bewußtsein, der Erste Weltkrieg sei ein beispiel
loses Inferno gewesen.'55 

Naast de keuze voor de 'Mutter mit totem Sohn' werd ook die voor de 
Neue Wache bekritiseerd. De Neue Wache was oorspronkelijk ge
bouwd als een combinatie van onderkomen voor de koninklijke 
wacht en oorlogsmonument - dat met reliëfs boven de ingang aan de 
overwinning op Napoleon herinnerde - en was sinds de bouw het de
cor van militaire rituelen geweest.'6 Een bouwwerk dat dermate nauw 
met de Pruisische militaire geschiedenis verbonden was, zou volgens 
critici met bijzonder passend voor de herinnering aan de slachtoffers 
zowel de militaire als de civiele, van het Derde Rijk zijn.57 

Volgens feministische wetenschappers zou bovendien de combi
natie van het beeldhouwwerk met een dergelijk bouwwerk militair 
geweld haast acceptabel kunnen doen lijken. Zij vreesden dat de 
'profanierte Madonna' niet als de belichaming van een pacifistische 
overtuiging maar als een 'opferbereite Mutter' zou worden opgevat 
die de dood van haar zoon accepteert, omdat de staatsraison het nu 
eenmaal vereist.'8 Christus' offer voor de mensheid zou, zoals in een 
door vele vrouwelijke wetenschappers ondertekende ingezonden 
brief uiteengezet werd, ten onrechte aan de dood voor het vaderland 
gelijkgesteld kunnen worden en deze daarmee legitimeren: 

'Wir wehren uns gegen eine Kunstinstallation, die über ein Altarsym
bol und/oder ein opferbereites Mutterbild in der Mitte Berlins den 
Kriegstod als eine unweigerliche Folge deutscher Politik wieder ak
zeptabel erscheinen läßt.'59 

Vooral door intellectuelen ter linkerzijde van het politieke spectrum 
werd een direct verband gelegd met de deels humanitaire, deels mili-
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taire VN-acties waaraan sinds de eenwording ook, zij het op kleine 
schaal, Duitse troepen deelnamen.60 Zij zagen de Zentrale Ge
denkstätte als de voorbode van een tijd waarin het optreden van het 
Duitse leger niet langer aan beperkingen onderworpen zou zijn en 
waarin militair ingrijpen weer een relatief normaal instrument van 
de buitenlandse politiek zou vormen.6' 

Ten slotte werden tijdens de discussies weer oude argumenten 
naar voren gehaald, die niet specifiek met de Neue Wache te maken 
hadden, maar veeleer aan algemene problemen van het herdenken 
in de Bondsrepubliek raakten. De vraag aan wie het monument pre
cies zou moeten herinneren, een vraag die ook tijdens het debat over 
het Bonner Mahnmal een rol had gespeeld, werd weer naar voren ge
bracht. Het was de journaliste Anita Kugler die verwoordde wat in 
linkse kringen aan het eind van de jaren tachtig tot consensus was 
geworden: 'Ein Gedenken an alle Opfer aller Kriege und Gewalther
rschaften kann es nicht geben.'6z 

Tevens werd ook het tijdens het debat over het Bonner Mahnmal 
telkens weer genoemde voorbeeld van Roland Freisler - die zowel tot 
de slachtoffers van de 'Krieg' als de daders der 'Gewaltherrschaft' be
hoorde - herontdekt. In de loop van het debat werden met Freisler 
vergelijkbare 'slachtoffers' - bijvoorbeeld Bruno Dembeck die zich 
in Buchenwald aan misdaden schuldig had gemaakt en in december 
1944 bij een bombardement om het leven was gekomen -
genoemd.63 De zinsnede Den Opfern der Kriege und Gewaltherrschaft 
waarmee sinds de jaren zestig aan de slachtoffers van het Derde Rijk 
herinnerd werd, zou onvoldoende onderscheid tussen werkelijke 
slachtoffers en dergelijke verkapte daders maken. Het onbehagen 
daarover redete tot in de CDU.64 

Tegen deze achtergrond stelde Reinhart Koselleck onder andere 
tijdens de hoorzitting van de parlementaire commissie die het pro
ject onder haar hoede had, 'gefallen, ermordet, vergast, vermißt, um
gekommen' als alternatief voor.65 Inderdaad zou op die wijze de ma
nier waarop de slachtoffers omgekomen waren, duidelijker om
schreven zijn, maar ook deze zinsnede onderscheidde niet tussen 
slachtoffers en daders, aangezien immers ook Freisler 'umgekom
men' was. Om deze reden werd niet op Kosellecks voorstel ingegaan. 

De Neue Wache en de partijpolitiek 

Midden april 1993 werd zonder dat het project tijdens een plenaire 
zitting van het parlement besproken was, met de verbouwing van de 
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Neue Wache begonnen. Dit was voor de SPD aanleiding om een mo
tie in te dienen, volgens welke de regering de werkzaamheden on
middellijk stil diende te leggen. Bovendien wilden de sociaal-demo
craten hetzelfde als zij in de tweede helft van de jaren tachtig tijdens 
de discussie over het plan voor het Bonner Mahnmal van de regering 
hadden geëist, namelijk dat de toespraak die von Weizsäcker op 8 
mei 1985 ter gelegenheid van het veertigjarige einde van de Tweede 
Wereldoorlog had uitgesproken66, de basis van de plannen voor het 
gedenkteken zou vormen.67 

Op het eerste gezicht klonken deze eisen alsof de SPD op een even 
heftige confrontatie als over het Bonner Mahnmal aanstuurde, maar 
tijdens het plenaire debat in de Bondsdag, dat op 14 mei 1993 naar 
aanleiding van de motie werd gehouden, bleek de onmacht van de 
oppositie.68 Reeds lang voordat het kabinet besloten had om de Neue 
Wache te verbouwen en tot het centrale monument van de Bondsre
publiek te verklaren, had bondskanselier Kohl gesprekken met verte
genwoordigers van alle fracties gevoerd en zich zo van hun instem
ming verzekerd.69 Het parlementaire debat gaf dan ook meer blijk 
van consensus dan van politieke meningsverschillen. De woordvoer
der van de SPD, Peter Conradi, bekritiseerde eigenlijk uitsluitend de 
stijl van de besluitvorming, zonder het parlement te consulteren. 
'Das ist doch kein Regierungsmal, das im Stil Seiner Majestät per 
Kabinettsorder gnädiglich dem deutschen Volke gewährt wird,' 
meende hij.7° Bezwaren tegen een centraal monument, tegen de 
Neue Wache, de vormgeving van Tessenow of de sculptuur van Koll
witz had de SPD niet. 

Uitsluitend over de vage formulering 'Den Opfern der Kriege und 
der Gewaltherrschaft', die 00k in de Neue Wache de epigraaf zou 
moeten worden, liepen de meningen uiteen. Deze strijd zou echter 
in de parlementaire commissies - die voor Binnenlandse Zaken, 
voor Onderwijs en Wetenschappen en de commissie die het Ministe
rie van Financiën controleerde - uitgevochten moeten worden.71 Op 
het eerste gezicht leek dit toch tot een politiek probleem te leiden, 
maar uiteindelijk werd deze kwestie door interventie van geheel an
dere zijde uit de wereld geholpen. 

Vanaf het begin waren de joodse organisaties tegen de plannen 
voor de Neue Wache geweest. Ignatz Bubis - de voorzitter van de 
Zentralrat der Juden in Deutschland, die alom respect genoot - speel
de daarbij de hoofdrol. In eerste instantie veroordeelde hij de tekst 
als 'eine Nivellierung der Opfer' en dreigde de inwijding van het ge
denkteken niet te zullen bijwonen.72 Tijdens een gesprek dat hij min-
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der dan een maand vóór die plechtigheid met Kohl in het Kanzleramt 
voerde, werd echter een compromis bereuet.73 De voorzitter van de 
Zentralrat zou bij de inwijding van het gedenkteken aanwezig zijn, 
terwijl Kohl garandeerde dat aan de voorgevel van de Neue Wache een 
plaquette met gedeeltes van de toespraak die president von Weizsäc
ker op 8 mei 1985 had gehouden, zou worden aangebracht: 

'Die Neue Wache ist der Ort der Erinnerung und des Gedenkens an 
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 

Wir gedenken der Völker, die durch Krieg gelitten haben. 
Wir gedenken ihrer Bürger, die verfolgt wurden und ihr Leben verlo
ren. 
Wir gedenken der Gefallenen der Weltkriege. 
Wir gedenken der Unschuldigen, die durch Krieg und Folgen des 
Krieges in der Heimat, die in Gefangenschaft und bei der Vertreibung 
ums Leben gekommen sind. 

Wir gedenken der Millionen ermordeter Juden. 
Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma. 
Wir gedenken aller, die umgebracht wurden wegen ihrer Abstam
mung, ihrer Homosexualität oder wegen Krankheit und Schwäche. 
Wir gedenken aller Ermordeten, deren recht auf Leben geleugnet wur
de. 

Wir gedenken der Menschen, die sterben mußten um ihrer religiösen 
oder politischen Überzeugung willen. 
Wir gedenken aller, die Opfer der Gewaltherrschaft wurden und un
schuldig den Tod fanden. 

Wir gedenken der Frauen und Männer, die im Widerstand gegen die 
Gewaltherrschaft ihr Leben opferten. 
Wir ehren alle, die eher den Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beu

gen. 

Wir gedenken der Frauen und Männer, die verfolgt und ermordet 
wurden, weil sie sich totalitärer Diktatur nach 1945 widersetzt ha
ben.'74 

Ignatz Bubis had zo bereuet wat de vertegenwoordigers van de SPD 
niet gelukt was: een variatie op de toespraak van von Weizsäcker zou 
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op een prominente plaats aan het centrale monument van de Bonds
republiek aangebracht worden.75 De vele protesten van linkse en van 
joodse organisaties waren door het compromis van Kohl en Bubis tot 
zwijgen gebracht. Eind oktober was, zoals een journaliste het om
schreef, de 'Trauerstreit von oben entschieden'76: het compromis 
had de tegenstanders van het centrale monument alle argumenten 
uit handen geslagen.77 Uitsluitend Jerzy Kanal, de voorzitter van de 
joodse gemeente in Berlijn, hield voet bij stuk en weigerde om tij
dens de inwijding aanwezig te zijn. 

Inwijding en gebruik 

Begin november van het jaar 1993 werd de vergrote kopie van Koll-
witz' sculptuur in de Neue Wache geplaatst en het verloop van de in-
wijdingsplechtigheid - die op Volkstrauertag, zondag 14 november, 
zou moeten plaatsvinden - vastgelegd. De hoogste vertegenwoordi
gers van de vijf Verfassungsorgane zouden een krans leggen: de 
bondspresident, de voorzitter van de Bondsdag, de voorzitter van de 
Bondsraad, de kanselier en de president van het constitutionele hof, 
het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. De Bundeswehr zou niet 
aan de plechtigheid deelnemen, aangezien de erven van Käthe Koll
witz hierover hun veto hadden uitgesproken. Zij hadden als voor
waarde voor het gebruik van de sculptuur gesteld, dat van elk militair 
vertoon tijdens herdenkingen zou worden afgezien. Volgens hen 
had de kunstenares zich tot overtuigd pacifiste ontwikkeld, wat in het 
kunstwerk duidelijk tot uitdrukking kwam en zich daarom niet met 
militaire rituelen zou verdragen.78 

De plechtigheid vond onder uitsluiting van het publiek plaats. Uit 
angst voor demonstraties en gewelddadigheden was Unter den Lin
den geheel afgezet en konden belangstellenden de ceremonie in de 
verte slechts vanachter dranghekken aanschouwen. Bovendien werd 
het monument daarna niet, zoals oorspronkelijk gepland, voor het 
publiek vrijgegeven; dat zou pas op de dag na de inwijding gebeuren. 
In de loop van de middag gaf bondskanselier Kohi ter gelegenheid 
van de inwijding echter wel een regeringsverklaring af: 

'...als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik ist sie [de Neue Wa
che] ein wichtiges Symbol des wiedervereinigten Deutschland und sei
ner von Würde, Wert und Recht des Menschen bestimmten freiheitli
chen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes.'79 
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Bijna vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog had 
Duitsland eindelijk een centraal monument dat niet als provisorisch 
bedoeld was. Beheerder werd het in het aangrenzende Zeughaus on
dergebrachte Deutsche Historische Museum. 

In de eerste vier maanden na de inwijding bezichtigden ongeveer 
300.000 bezoekers de Neue Wache?0 De kritiek op het gedenkteken 
verstomde vrijwel direct na de openstelling. De reden daarvoor was 
niet dat de tegenstanders opeens door het monument waren over
tuigd, maar resignatie. Na november 1993 werd nauwelijks nog over 
het gedenkteken geschreven.81 

Tijdens staatsbezoeken worden inmiddels zowel de Neue Wache 
als het Bonner Ehrenmal gebruikt. Het is gebruikelijk dat de gast tij
dens de eerste volle dag van zijn bezoek een krans legt: komt het 
staatshoofd in Bonn aan, dan legt hij daar een krans; als zijn bezoek 
in Berlijn begint, dan vindt het ritueel in de Neue Wache plaats.82 

Vooralsnog heeft de Bondsrepubliek dus twee centrale monumen
ten en pas wanneer de regering definitief naar Berlijn verhuisd is, zal 
het Bonner Ehrenmal zijn huidige functie verliezen. 

Volkstrauertag op regeringsniveau zal uitsluitend nog in Berlijn 
gevierd worden. In het jaar voor de inwijding van de Neue Wache 
vond de centrale viering van Volkstrauertagvoor de eerste keer in Ber
lijn, in de Philharmonie, plaats.8' Aanvankelijk wilde de Volksbund 
deutscher Kriegsgräberßrsorge de herdenking afwisselend in Bonn en 
Berlijn organiseren, maar de onverwacht snelle inwijding van de 
Neue Wache deed de VDKvan gedachten veranderen: de Volksbund 
besloot om Volkstrauertag op nationaal niveau voortaan nog slechts 
in Berlijn te organiseren. 

Divide et memora84 

Tegelijkertijd met de verbouwing van de Neue Wache tot Zentrale Ge
denkstätte werd besloten dat in Berlijn een monument ter herdenking 
van de joodse slachtoffers van het Derde Rijk zou worden gebouwd.85 

Tijdens het gesprek met Helmut Kohl, waarin Ignatz Bubis had be
loofd om bij de inwijding van de Neue Wache aanwezig te zullen zijn, 
had de voorzitter van Zentralrat tevens Kohls ondersteuning voor de 
bouw van dit gedenkteken verkregen. De inzet vormde een centraal 
in Berlijn gelegen perceel dat eigendom van de landelijke overheid 
was en waarop het monument gebouwd zou moeten worden. 

Uiteraard zou dit monument geen centraal monument worden 
en bovendien stamden de plannen ervoor van de regering noch van 
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Bubis, maar van de televisie-journaliste Lea Rosh die, alleen en in sa
menwerking met de historicus Eberhard Jäckel, meermaals docu
mentaires over het Nazi-regime had gemaakt. Rosh werd gedreven 
door verontwaardiging: 'Im Land der Täter und Vollstrecker gibt es 
noch nicht einmal ein Denkmal, das an die Deportationen der Juden 
aus ihren Ländern und an ihre Ermordung erinnert.'87 

Het monument zou in het centrum van Berlijn, op de plaats van 
de voormalige Reichskanzlei van Hitler, gebouwd moeten worden. 
Vanaf het eind van de jaren tachtig liet de journaliste niets na om de 
bevolking en de politieke partijen te mobiliseren.88 In 1988 stelde de 
Berlijnse SPD zich achter de plannen.89 Eind 1989 werd de Förder
kreis zur Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas 
e.V. opgericht.90 De Förderkreis lobbyde intensief bij belangrijke poli
tici en verwierf bovendien Bubis' steun. 

Het project dat als een lokale Berlijnse onderneming was begon
nen, werd door de Duitse eenwording onverwacht een aangelegen
heid van nationaal belang.91 Dit maakte evenwel ook de problemen 
nijpender. De Förderkreis wilde het Holocaust-Denkmal uitsluitend 
aan de joodse slachtoffers wijden, terwijl de Sinti en Roma meenden 
dat de ongeveer half miljoen slachtoffers van het Nazi-regime die uit 
hun rijen waren voortgekomen, ook met het monument herdacht 
moesten worden. Lea Rosh c.s. stelden zich op het standpunt dat ui
teraard een monument ter herinnering aan de vermoorde Sinti en 
Roma gebouwd zou moeten worden, maar dat dat niet het door de 
stichting beoogde gedenkteken zou zijn. 

Aan de basis van het conflict lag een verschil in opvatting over de 
aard van de vernietigingspolitiek van de Nazi's. 'Der Mord an den Ju
den stand im Zentrum des Nationalsozialismus', meende Lea 
Rosh.92 Voor haar betekende 'Holocaust' hetzelfde als het woord 
'Shoah' dat uitsluitend naar de joodse ervaring verwijst, terwijl de in 
1982 opgerichte Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zich bij monde 
van de voorzitter Romani Rose heftig tegen deze opvatting weerde. 
Volgens dit kamp verwees het woord 'Holocaust' naar de nationaal-
socialistische rassenpolitiek, waarvan de Sinti en Roma evenzeer het 
slachtoffer waren geworden en derhalve ook met het monument her
dacht zouden moeten worden. Gebeurde dit niet, dan zouden vol
gens Romani Rose 'mit dem geplanten Mahnmal die NS-Opfer hie-
rarchisiert' worden.93 De Förderkreis bleef echter bij de weigering. 

Om de impasse te doorbreken, stelde de Berlijnse Kultursenator, 
die het project onder zijn hoede had, in de zomer van 1992 voor om 
twee monumenten te bouwen. De Sinti en Roma moesten hier wel 
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genoegen mee nemen, omdat anders het gevaar bestond dat zij hele
maal geen gedenkteken zouden krijgen.94 In april 1994 werd dan 
ook een prijsvraag voor een monument uitsluitend ter herinnering 
aan de joodse slachtoffers uitgeschreven; een halfjaar later, eind ok
tober, zouden de ontwerpen ingeleverd moeten worden.95 Uiteinde
lijk werden het er meer dan vijfhonderd, die in april 1995 tentoonge
steld werden.96 De jury verleende twee eerste prijzen en verzocht ver
volgens de beide prijswinnaars om hun inzendingen te verbeteren. 
Uiteindelijk viel de keuze van de jury op een ontwerp van Christine 
Jackob-Marks, zodat niets de bouw van het gedenkteken in de weg 
leek te staan. In de zomer van 1995 wees echter de Bondsregering 
het ontwerp geheel onverwachts af. Helmut Kohl omschreef het als 
'unpassend monumental'.97 Daarin had hij waarschijnlijk gelijk, al
leen werd gevreesd dat met dit ingrijpen het project definitief van de 
baan zou zijn. Aangezien de bond nog eigenaar was van het perceel, 
waarop het gedenkteken gebouwd zou moeten worden, en boven
dien een deel van de kosten zou dragen, was het veto van Kohl vol
doende om het project voorlopig op te schorten. De betrokken partij
en waren het er vooralsnog slechts over eens dat het monument ge
bouwd zou moeten worden; waar, wanneer en hoe dat moest gebeu
ren, was onduidelijk.98 

Het zou bijna een jaar duren voordat er weer beweging in het pro
ject kwam. In mei 1996 debatteerde de Bondsdag over het te bouwen 
gedenkteken. Weliswaar was de nationale regering niet de enige 
bouwheer en kon derhalve door het parlement niets definitief beslo
ten worden, maar uiteindelijk waren met het debat de plannen weer 
voor het voetlicht verschenen.99 Belangrijker nog was dat in de eerste 
paar maanden van 1997 in Berlijn drie colloquia - het eerste in janu
ari, het tweede in februari en het laatste in april - met deelname van 
politici, wetenschappers en kunstenaars georganiseerd werden, tij
dens welke zij hun ideeën naar voren konden brengen en de proble
men met elkaar bespreken.100 Besluiten werden tijdens de drie bij
eenkomsten uiteraard niet genomen, maar alleen al de discussie 
over de plannen zorgde voor een zekere ontspanning. Een belangrij
ke rol speelde de Amerikaan James E. Young die met publicaties over 
Holocaust-monumenten en -herdenkingen101 een internationale re
putatie had opgebouwd en vanwege zijn expertise uitgenodigd was 
om deel te nemen.102 Young overtuigde de deelnemers aan het collo
quium ervan dat intellectuele strijd over het gedenkteken niet alleen 
normaal, maar zelfs van cruciaal belang was: 'Das Lehrreichste an ei
nem Denkmal überhaupt ist die offene Diskussion und die Aus-
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einandersetzungen in der Öffentlichkeit."03 Hij stelde zich op het 
standpunt dat de schijnbaar eindeloze debatten en twistgesprekken 
waar het plan voor het monument op het eerste gezicht uitsluitend 
toe had geleid, niet een brevet van onvermogen voor het Duitse volk 
vormden, maar een integraal onderdeel van het monument - en 
daarmee van de therapeutische werking die ervan werd verwacht -
uitmaakten.104 

Niet lang na het colloquium werd besloten om overnieuw te be
ginnen en een tweede, beperktere prijsvraag met internationaal er
kende kunstenaars uit te schrijven. Eind 1997 werden vier van de 
twintig ontwerpen voor de tweede ronde uitverkoren105, waarna uit
eindelijk begin 1998 het ontwerp van de Amerikaanse architect Pe
ter Eisenman tot beste uitgeroepen werd.IoS Alles wees erop dat het 
project eindelijk gerealiseerd zou worden, maar midden augustus 
gaf de Berlijnse burgemeester, Eberhard Diepgen van de CDU, te 
kennen dat hij ertegen was en de gemeenteraad, de Senat, die op 25 
augustus over het ontwerp moest beslissen, zou aanraden om het af 
te wijzen.107 Kanselier Kohl greep echter in en kwam op de dag vóór 
25 augustus met Diepgen overeen dat een definitieve beslissing over 
het project tot na de landelijke verkiezingen van eind september zou 
worden uitgesteld.108 Kohl wilde ten koste van alles voorkomen dat 
het monument een thema in de verkiezingsstrijd zou worden.109 

Uiteindelijk zou onder de nieuwe regering een doorbraak tot 
stand komen. Onder leiding van Gerhard Schröder had de SPD de 
verkiezingen gewonnen en nadat de sociaal-democraten erin ge
slaagd waren om een coalitie met de Grünen te vormen, werd in ja
nuari 1999 een voorlopig compromis over het Denkmal für die er
mordeten Juden Europas bereikt. Eisenmans ontwerp zal met een bi
bliotheek en een 'Genozid-Forschungsinstitut' uitgebreid worden, 
waardoor een combinatie van monument, museum en onderzoeks
instituut zal ontstaan.110 Het ziet er naar uit dat het Holocaust-Denk
mal inderdaad gebouwd zal worden.111 

Een deel van de onder andere door Diepgen naar voren gebrachte 
bezwaren was geworteld in de vrees dat door de Neue Wache, de 
eventuele bouw van het monument voor de joodse slachtoffers en 
het gedenkteken voor de Sinti en Roma Berlijn - zoals weleens met 
een zekere ironie is opgemerkt - in een 'Mahnmeile'"2 zal verande
ren. Alle afzonderlijk herkenbare maatschappelijke groeperingen 
willen - uiteraard met financiële hulp van de staat - een eigen groot 
monument bouwen. Als het gedenkteken voor de joodse slachtoffers 
eenmaal gereed zal zijn, is dat voor de Sinti en Roma aan de beurt. 
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De volgende aanspraak zal dan waarschijnlijk van de vertegenwoor
digers van homoseksuele en van communistische groeperingen ko
men, aangezien de Sinti en Roma weigerden om genoegen te nemen 
met een monument dat niet alleen aan de slachtoffers uit hun rijen, 
maar tegelijk ook aan homoseksuelen en communisten zou herinne
ren."3 Nadat deze gedenktekens gebouwd zullen zijn, zullen wellicht 
ook de euthanasie-slachtoffers met een groot gedenkteken in de 
nieuwe hoofdstad herdacht worden. 'Divide et memora', verdeel en 
herdenk, dreigt de leidraad te worden.114 

Met het 'Denkmal für die ermordeten Juden Europas' is voor één 
slachtoffergroep een afzonderlijk gedenkteken voorzien; daarna zul
len met ijzeren logica andere volgen. De conclusie moet wel zijn dat 
de Neue Wache blijkbaar niet voor iedereen bevredigend was, waar
door de bouw van gedenktekens voor afzonderlijke groeperingen -
wat wel de 'Paketlösung' genoemd wordt - onontkoombaar bleek."5 

Als dit iets duidelijk maakt, dan is het de onmogelijkheid om voor de 
herdenking van de slachtoffers een gemeenschappelijke noemer, 
iets dat voor allen acceptabel is, te vinden. Dezelfde werelden die het 
gros der gevallen soldaten van in de kampen vermoorde joden 
scheidden, scheiden decennia later nog steeds de geesten. Dat zal 
haast als vanzelf tot een rits monumenten leiden, die tezamen een 
complex zullen vormen, dat wel ironisch als een 'Bundesgedenk-
park' omschreven is."6 

Doordat deze gedenktekens in de onmiddellijke nabijheid van de 
Neue Wache gebouwd zullen worden, zal het karakter van de Zentrale 
Gedenkstätte onontkoombaar veranderen, aangezien vele slachtoffers 
in de toekomst eerder bij andere monumenten dan daar herdacht 
zullen worden. De Neue Wache zal daardoor meer het gedenkteken 
van de Duitse (militaire) slachtoffers worden."7 Daarmee is onbe
doeld het nationale kader tot op zekere hoogte hersteld, wat evenwel, 
zoals een linkse journalist in enigszins overtrokken bewoordingen 
maar desondanks terecht opmerkte, tegelijk het monument proble
matisch kan maken: 

'Wenn nun die "Opfer der Gewaltherrschaft" die Neue Wache dem 
"deutschen Volk" überlassen und die Juden ihre Kränze zum Holo
caust-Denkmal bringen, die Sinti und Roma zu ihrem Denkmal, die 
Russen zum Sowjetischen Ehrenmal, die Homosexuellen zum Klin
kerwerk draußen in Sachsenhausen, dann werden wohl bald die Neo
nazis aller Länder vor der Neuen Wache aufziehen.'"8 
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De Neue Wache zal dan niet meer aan alle, maar nog slechts aan de 
Duitse slachtoffers herinneren. 

Conclusie: de Berlijnse jaren 

Tijdens de discussie over de Neue Wache werden argumenten naar 
voren gebracht, die al tijdens het debat over het Bonner Mahnmal een 
rol hadden gespeeld. Het enige nieuwe aspect was de Duitse eenwor
ding geweest. Politiek had dit de sociaal-democratische oppositie 
haast monddood gemaakt en op een zijspoor gerangeerd, wat zelfs 
nog gedurende de strijd over de Zentrale Gedenkstätte merkbaar was. 
Tijdens het debat in de Bondsdag had de SPD eerst haar fundamen
tele instemming met de Zentrale Gedenkstätte betuigd en daarna ge
probeerd om enkele kleine wijzigingen gerealiseerd te krijgen; het 
voornemen zelf had in ieder geval niet ter discussie gestaan. De SPD-
fractie kon of wilde niet op een aanvaring aansturen. 

De regering kon van deze zwakte van de oppositie profiteren, 
maar tegelijkertijd bleken beide partijen ook van de jarenlange one
nigheid over het Bonner Mahnmal geleerd te hebben. De regering 
had een genuanceerder standpunt ingenomen en bovendien ge
tracht om het project 'Neue Wache' zo snel mogelijk te realiseren en 
het niet tot een eindeloze affaire te laten verworden. 

De Neue Wache kan in vele opzichten beschouwd worden als een 
zachtere variant van het plan voor het Bonner Mahnmal. Het monu
ment heeft zowel nationale als internationale aspecten. Enerzijds 
staat het bouwwerk natuurlijk in het meest Pruisische deel van de 
stad; anderzijds worden op de tekstborden, die een integraal onder
deel van het monument vormen, ook niet-Duitse slachtoffers ge
noemd, wat de Neue Wache tot een monument maakt dat aan een in
ternationale groep slachtoffers - niet slechts aan Duitsers - herin
nert. Bovendien werd tijdens de inwijding van elk militair vertoon af
gezien. 

Het belangrijkste aan de Neue Wache is uiteraard dat het monu
ment in Berlijn staat. Met dit gedenkteken was de in 1949 geopende 
cirkel weer gesloten - of wellicht is het beter om van een spiraal te 
spreken: weliswaar staat de nieuwe Zentrale Gedenkstätte in de voor
malige Reichshauptstadt, maar het Berlijn van de jaren negentig is niet 
dat van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een heel duidelijke indicatie 
hiervoor is dat zeer waarschijnlijk in de directe omgeving van de Neue 
Wache andere monumenten gebouwd zullen worden, die expliciet 
aan civiele - en grotendeels niet-Duitse - slachtoffers herinneren. 
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Ook de derde poging - na het Bonner Ehrenmal en het plan voor 
het Bonner Mahnmal - om nationaal te herdenken, was gedoemd te 
mislukken. De Duitse vereniging had daaraan weinig veranderd. In 
1990 werd weliswaar 'Duitsland' hersteld - de gebieden ten Oosten 
van de Elbe werden met die ten Westen van de rivier samengevoegd 
en Berlijn werd weer de hoofdstad - maar het nationale kader van de 
herdenkingen keerde niet terug: ook na 1990 behield het herdenken 
een sterk post-nationale inslag."9 Het was dan ook eigenlijk overbo
dig dat enkele demonstranten tijdens de inwijding van de Neue Wa
che 'Deutsche Täter sind keine Opfer' schreeuwden.120 Nationaal her
denken, het uitsluitend aan de eigen slachtoffers herinneren, zodat 
de natie zich, zoals Reinhart Koselleck het omschreef, '...in der Erin
nerung an die Toten wiederfinden'121 kan, is ook in de vergrote 
Bondsrepubliek een onmogelijkheid. Daarvoor is de schaduw van de 
Nazi-periode nog steeds te lang en te donker. 
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Aan de basis van deze studie lag een uitspraak van Joseph Goebbels, 
de nationaal-socialistische minister van Propaganda, die in de laatste 
maanden van de oorlog tegenover een medewerker snoefde dat als 
de Nazi's van het politieke toneel zouden verdwijnen, dan '...würden 
sie die Tür hinter sich zuschlagen, daß es die Welt höre." De wereld 
heeft het gehoord en, zoals in deze studie uiteengezet is, zij hoort het 
nog steeds, vooral in Duitsland: de jaren 1933-1945 vormden en vor
men geenszins een voorbije episode, maar een tijdperk dat nog lang 
niet ad acta gelegd is. 

Slechts de Bondsrepubliek Duitsland nam de verantwoordelijk
heid voor het bruine verleden op zich. De twee andere staten die wa
ren voortgekomen uit het Grootduitse Rijk - het land dat de Tweede 
Wereldoorlog ontketend en de vernietigingskampen gebouwd had -
wezen deze van de hand. De Republiek Oostenrijk zou met de An
schluss van 1938 Hitlers eerste slachtoffer geworden zijn en 'externa-
liseerde' zo de erfenis van het Derde Rijk, terwijl de Duitse Democra
tische Republiek conform de communistische fascisme-theorie het 
bruine verleden 'universaliseerde'.2 De Bondsrepubliek stonden de
ze vluchtroutes niet ter beschikking en zij accepteerde dan ook de 
verantwoordelijkheid, omdat dit de keerzijde vormde van de aan
spraak volkenrechtelijk de voortzetting van het Duitse Rijk te zijn en 
ook omdat het de breuk met het Derde Rijk markeerde.5 Wanneer in 
deze studie derhalve sprake was van Duitsland als het land dat de ver
antwoordelijkheid voor het Nazi-verleden draagt, dan was 'Duits
land' steeds synoniem met de Bondsrepubliek. Hier is dan ook uit
sluitend deze staat behandeld. 

De last van het verleden, die de Bondsrepubliek opgedrongen 
kreeg en tegelijkertijd vrijwillig op zich nam, is bestudeerd aan de 
hand van haar centrale monumenten. De term 'centraal monument' 
is geen ingeburgerde aanduiding - zoals bijvoorbeeld 'nationaal mo
nument' dat is - maar werd hier ingezet als analytisch begrip voor 
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een type gedenkteken waarvoor in de Bondsrepubliek de adjectieven 
Bonner (Ehrenmal en Mahnmal) en zentrale (Gedenkstätte) gebruikt 
werden. De term heeft niets te maken met de omvang of vormge
ving, maar uitsluitend met de functie van het object: een centraal 
monument is het belangrijkste gedenkteken van een land en wordt 
door de regering tijdens twee soorten gelegenheden gebruikt. De 
eerste is de nationale herdenkingsdag - in Duitsland Volkstrauertag 
genoemd - tijdens welke de vertegenwoordigers van de staat een 
krans bij dit monument leggen, en de tweede is het bezoek van een 
buitenlands staatshoofd dat met een krans zijn respect voor de doden 
van het gastland toont. 

Centraal in deze studie stond het probleem in hoeverre in de 
Bondsrepubliek nationaal herdenken nog mogelijk was. Deze hoofd
vraag naar de erfenis van het Nazi-regime werd in drie deelvragen 
opgesplitst: naar de locatie van het monument, wie herdacht werd en 
het al of niet militaire karakter van de plechtigheden. 

De geschiedenis van de centrale monumenten begon provisorisch. 
De Bondsrepubliek was bedoeld als een voorlopige staat4, wat wel
licht nog het duidelijkst naar voren kwam tijdens de herdenkingen. 
Voor de kranslegging tijdens Volkstrauertag werd het reeds bestaande 
Ehrenteil van het gemeentelijke Nordfriedhof gebruikt. Dit kleine oor
logskerkhof is een heterogeen grafveld dat - in tegenstelling tot de 
meeste militaire begraafplaatsen - niet ineens, maar over een langere 
periode is aangelegd: er liggen slachtoffers uit beide wereldoorlogen 
en van meerdere nationaliteiten begraven. Duitse soldaten en Russi
sche krijgsgevangenen, maar ook tijdens bombardementen omgeko
men burgers hebben op het Ehrenteil de laatste rustplaats gevonden. 
Officiële kransleggingen tijdens staatsbezoeken vonden in de jaren 
vijftig en vroege jaren zestig niet plaats, alhoewel gasten, indien zij dit 
wilden, officieus een krans bij het monument voor de 600 Bonner 
Bürger, eveneens een gemeentelijk gedenkteken, konden leggen. 

Omdat twee monumenten gebruikt werden, moet bij de beant
woording van de vraag aan welke slachtoffers herinnerd werd, een 
onderscheid gemaakt worden tussen binnen- en buitenlandse repre
sentatie. Buitenlandse gasten werden naar het civiele monument ter 
herdenking van de 'politisch, rassisch und religiös Verfolgte' ge
bracht, terwijl op het Nord/nedfio/tijdens Volkstrauertag vooral aan de 
gesneuvelde Duitse soldaten herinnerd werd. De herdenking was 
echter zeer bescheiden van toon en had zelfs op nationaal niveau een 
haast persoonlijk karakter. 
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In de jaren vijftig gebruikte de hoofdstad Bonn de monumenten 
van de provinciestad Bonn: zij belichaamden in een zeer letterlijke 
zin het provisorische van de Bondsrepubliek. Een centraal monu
ment hoorde thuis in Berlijn, de stad die na de vereniging der Duit
sers weer regeringszetel zou zijn; tot dat moment zou de landelijke 
overheid zich moeten behelpen. Zelfs in de jaren zestig was de bouw 
van een centraal monument in Bonn uiterst problematisch en 
slechts onder allerlei voorwendselen mogelijk, ook al had de oprich
ting van de Bundeswehr en de Oostduitse Volksarmee in 1955 (en de 
bouw van de Berlijnse Muur zes jaar daarna) het idee van het Provi
sorium tot een lege formule gemaakt. In elk opzicht was de Bondsre
publiek lang niet zo provisorisch als wel gedacht was, maar omdat de 
openlijke stichting van een centraal monument desondanks gezien 
zou kunnen worden als een teken dat Berlijn en daarmee een ver
enigd Duitsland opgegeven waren, moest de regering voor de bouw 
van een gedenkteken in Bonn diverse 'stromannen' gebruiken: eerst 
de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge en in een later stadium de 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. 

De wederoprichting van een leger in 1955 betekende dat eventueel 
van dienstplichtigen gevraagd zou kunnen worden om voor het va
derland te sterven. Om deze reden zou, volgens een interne notitie 
van von Béguelin van de Volksbund, Volkstrauertag een meer militair 
karakter moeten krijgen en de tijdens de wereldoorlogen gesneuvel
de militairen meer dan voordien 'unter Berücksichtigung des Opfer
gedankens'5 herdacht moeten worden. Grootschalige deelname van 
de Bundeswehr aan de plechtigheid zou evenwel een (nieuw) monu
ment op een locatie met meer ruimte noodzakelijk maken. In een la
ter stadium van de planning van het gedenkteken dat in 1964 als het 
Bonner Ehrenmal ingewijd zou worden, werd nog een ander argu
ment naar voren gebracht. Het protocol vereist dat tijdens staatsbe
zoeken een krans gelegd wordt en ook al eerde de president tijdens 
zijn reizen naar het buitenland altijd de doden van het gastland, als 
gastheer moest hij bij gebrek aan een geschikt gedenkteken een der
gelijk teken van respect ontberen. 

Het Bonner Ehrenmal was derhalve ontstaan uit de behoefte aan 
binnen- en buitenlandse representatie. Uiteindelijk werd het een 
compromis tussen de universiteit en de president: het resultaat was 
een bescheiden gedenkteken dat door de sobere vormgeving nauwe
lijks geschikt was voor militair vertoon en zijn functie dan ook vooral 
tijdens staatsbezoeken vervulde. De tekst op het monument, Den Op
fern der Kriege und der Gewaltherrschaft,, verwees naar vrijwel alle 
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slachtoffers: van tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gesneu
velde soldaten, politiek en religieus vervolgden tot en met de Opfer 
van de Duitse deling. 

In de eerste jaren na de inwijding heerste tevredenheid dat het ge
lukt was om in Bonn een monument te bouwen, maar al snel werd 
betwijfeld, of het gedenkteken wel waardig genoeg was. Aan het eind 
van de jaren zeventig zouden de plannen voor weer een nieuw mo
nument concreter worden. Het project bleef echter jarenlang steken 
en pas in 1982, met de overname van de regering door Helmut Kohl, 
begon het serieuze vormen aan te nemen. In eerste instantie werd 
gedacht aan een monumentaal gedenkteken dat uitsluitend aan 
Duitse slachtoffers zou herinneren, omdat, zoals de voorstanders te
recht beweerden, elk land dit doet. De Bondsrepubliek bleek vanwe
ge het Nazi-verleden evenwel niet 'elk land' te zijn. Het debat over 
het gedenkteken werd een debat over de erfenis van het Derde Rijk 
en kreeg, in de woorden van de journalist Günter Bannas, al snel het 
karakter van een 'geistig-politische Auseinandersetzung.'6 Het enige 
dat niet omstreden was, was de locatie in Bonn: de Ostpolitik van Wil
ly Brandt had dit mogelijk gemaakt. De bouw van een centraal mo
nument bleek desondanks een te moeilijke opgave. 

In de jaren negentig zou het, dankzij de Duitse vereniging, wel 
lukken. De regering behandelde dit project, de Neue Wache, veel om
zichtiger en met meer bereidheid tot een compromis dan zij met het 
Bonner Mahnmal gedaan had, terwijl de SPD het voornemen, zelfs 
als het niet geheel aan haar voorstellingen zou voldoen, niet bij voor
baat al wilde afwijzen. Het belangrijkste aan de Neue Wache is uiter
aard dat het monument in Berlijn staat, maar tegelijkertijd heeft het 
de onmogelijkheid van nationaal herdenken nogmaals duidelijk ge
maakt: met het monument worden expliciet ook niet-Duitse slacht
offers herdacht. De geschiedenis van het centrale monument van de 
Bondsrepubliek, die met de Neue Wache haar - in ieder geval voorlo
pige - eindpunt vond, liep dan ook niet uit in een terugkeer naar her
denken in een nationaal kader, maar veeleer in het besef van de on
wenselijkheid of zelfs onmogelijkheid daarvan. 

Tenminste vijf aspecten in de geschiedenis van de Duitse centrale 
monumenten maken haar internationaal tot de uitzondering. Ten 
eerste heeft de Bondsrepubliek meerdere centrale monumenten ge
had. In de meeste landen is na de Eerste Wereldoorlog één centraal 
monument gebouwd, dat het vanaf dat moment ook bleef, maar niet 
in Duitsland. 
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Ten tweede is de geschiedenis van het centrale monument in ho
ge mate door het dogma van het Provisorium bepaald. Nog lang nadat 
de Bondsrepubliek als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd, 
bleef de bouw van een monument in de hoofdstad onmogelijk. 

Ten derde worden de slachtoffers niet herdacht als helden die een 
uiteindelijk noodzakelijk offer hadden gebracht, maar als individuen 
die aan zinloos geweld ten prooi gevallen zijn. Dit maakt de herden
kingen in de Bondsrepubliek, zoals Barthold Witte terecht opmerkt, 
uniek: 

'Daß die Sinnlosigkeit zugegeben, ja zum Ausgangspunkt gemacht 
wird, unterscheidet diese Ehrung gründlich von allem Früheren. 
Nicht mehr "So weiter!" heißt die Parole, sondern "Nie wieder!"'7 

Tijdens herdenkingsplechtigheden staan niet de grote daden maar 
juist het falen van de (groot)vaders centraal. Daardoor worden derge
lijke gelegenheden, zoals de journaliste Eva Demski enigszins cy
nisch opmerkt, in de Bondsrepubiek, '...fast immer eine feierliche 
Erinnerung an eine Panne...an etwas, das daneben gegangen ist.'8 

Deze openlijke vergeefsheid is karakteristiek voor de gedenkte
kens van de Bondsrepubliek Duitsland. Een van de uiterst schaarse 
niet-Duitse voorbeelden van een monument zonder positieve zinge
ving is het Vietnam-Veterans-Memorial in Washington: een object 
zonder enige verwijzing naar het vaderland, de vrijheid, mensen
rechten of iets anders waarvoor de gesneuvelden hun leven gegeven 
zouden hebben. Het gedenkteken bestaat uit niet meer dan een 
muur met de namen van de soldaten die in Vietnam hun leven verlo
ren hebben; het monument herinnert slechts aan hen.9 Tegelijkertijd 
ontbreekt evenwel elke verwijzing naar de gesneuvelde Vietcong-sol-
daten of naar wat de Vietnamese bevolking heeft doorgemaakt. Te
recht merkt de Amerikaanse politicoloog Richard Minear op dat 'na
tions rarely memorialize their own atrocities'10, maar de Bondsrepu
bliek is de uitzondering op deze regel. In de BRD worden - ten vier
de - tevens de door Duitsers gemaakte slachtoffers herdacht: niet al
leen de miljoenen gesneuvelde soldaten, maar ook de politisch, ras
sisch und religiös Verfolgte, waarvan een groot deel niet de Duitse na
tionaliteit had. Wellicht ten overvloede: weliswaar worden deze 
slachtoffers ook in andere landen herdacht, maar dan vooral dege
nen die door vreemde hand zijn gevallen. 

In de Bondsrepubliek worden Duitsers en niet-Duitsers her
dacht." Dit betekent - ten vijfde - dat de groep die herdenkt, slechts 
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ten dele dezelfde nationaliteit heeft als de groep die herdacht wordt. 
De Duitsers moesten na de oorlog hun verleden leren zien door de 
bril van de landen die hen verslagen hadden. Het jaar 1945 markeer
de dan ook een breuk met de natie; de socioloog Rainer M. Lepsius 
omschreef de Bondsrepubliek zelfs als 'ein post-nationalstaatliches 
politisches Gemeinwesen.'12 Inderdaad bleef uiteindelijk slechts een 
negatieve band met het verleden, een ontkenning van continuïteit, 
over: er waren geen eigen slachtoffers zoals de aangevallen landen 
die hadden, er was geen groep - niet de gesneuvelde soldaten, niet de 
vermoorde joden en niet het militaire verzet - die voor de gehele 
Duitse bevolking als boegbeeld acceptabel was. Dit probleem is wel
licht nog het eenvoudigst te doorgronden aan de hand van de hypo
thetische vraag, of een graf van de Onbekende Duitse Soldaat na de 
Tweede Wereldoorlog een reële mogelijkheid is geweest. Het ant
woord moet uiteraard 'nee' luiden. Ten eerste zou namelijk moeten 
worden vastgesteld dat de onbekende dode niet tot een misdadige or
ganisatie zoals de (Waffen-) S S had behoord; ten tweede zou hij zich 
uiteraard niet aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt mogen heb
ben; ten derde zou hij neutraal of afwijzend ten opzichte van de Nazi
partij gestaan moeten hebben; ten vierde zou hij eigenlijk verzet 
moeten hebben gepleegd. Slechts een 'bekende' soldaat kan aan al 
deze voorwaarden voldoen. Deze heeft de Bondsrepubliek dan ook in 
de persoon van von Stauffenberg. 

Dergelijke problemen zijn pas in de loop van de tijd duidelijk ge
worden. De rode draad in de geschiedenis van de centrale monu
menten der Bondsrepubliek wordt gevormd door voortdurende 
maar vruchteloze pogingen tot herstel van het nationale kader, tot 
'normalisatie' van het herdenken. Elk nieuw gedenkteken - het Bon
ner Ehrenmal, het plan voor het Bonner Mahnmal en de Neue Wache -
was monumentaler dan het voorgaande, maar het verleden liet zich 
niet 'normaliseren'. Meestal waren het buitenstaanders die dit ver
hinderden. De professoren van de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni
versität voorkwamen dat de Bundeswehr tijdens herdenkingen bij het 
Bonner Ehrenmal een groot aantal soldaten zou inzetten. De plannen 
voor het Bonner Mahnmal riepen bij de parlementaire oppositie en 
de georganiseerde slachtoffergroepen dermate veel weerstand op dat 
het monument niet gebouwd kon worden. Bij de Neue Wache werd 
een eventuele militaire aanwezigheid verhinderd door de erven van 
Käthe Kollwitz, die de rechten op de 'Mutter mit totem Sohn' beza
ten en daarom niet gepasseerd konden worden. 

Elk monument was een compromis en desondanks was de kritiek 
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vaak zeer scherp, maar ook niet zelden terecht. Wellicht is het inder
daad merkwaardig om een voormalig Ehrenmal voor de tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gevallen soldaten, de Neue Wache, te gebruiken 
als het centrale monument dat ook aan de slachtoffers van de Shoah 
gewijd is. Men kan het evenwel, zoals de historicus Christian Meier 
terecht opmerkt, ook anders zien: 

'...die Beschäftigung der Deutschen mit den schlimmsten Teilen ihrer 
Vergangenheit...war gewiß voll Peinlichkeiten, voll Verdrängun
gen...sie war insgesamt unzulänglich. Nur darf man nicht übersehen, 
daß es eine zulängliche Auseinandersetzung mit einem solch giganti
schen, welthistorisch einzigartiges Verbrechen wie Auschwitz gar 
nicht geben kann."3 

In 1945 was Duitsland een morele en materiële ruïne; er werd betwij
feld, of het land ooit nog opgebouwd kon worden. Het Duitse volk 
werd voor hardleerse recidivisten aangezien. Na de oorlogen van 
1870/1871, 1914-1918, 1939-1945 en de vernietigingspolitiek lag de 
conclusie voor de hand, dat er voor Duitsland in de beschaafde we
reld geen plaats meer was. Uit deze ruïne ontstond binnen 25 jaar 
een welvarend en democratisch land dat deel uitmaakt van de Euro
pese Gemeenschap, de NAVO en andere internationale organisaties; 
jarenlang gold de Bondsrepubliek als Europa's 'Musterknaben'. 

Aan het einde van deze ontwikkeling stond de Duitse eenwording 
die de inwijding van de Neue Wache in 1993 als het waarschijnlijk de
finitieve centrale monument mogelijk maakte. Bijna vijftig jaar na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog was het eindpunt van een lan
ge weg bereikt, maar een 'normaal' land is de Bondsrepubliek niet 
geworden. Het centrale monument in Londen, de cenotaaf van Lut-
yens, bijvoorbeeld herinnert slechts aan de gesneuvelde Engelse sol
daten. Op het tekstbord aan de Neue Wache staat echter: 

'Wir gedenken der Völker, die durch Krieg gelitten haben' en 
'Wir gedenken der Gefallenen der Weltkriege'.'4 

In Berlijn worden 00k de Engelse slachtoffers herdacht, in Londen 
uitsluitend de Engelse. De herinnering aan het Derde Rijk bepaalt 
nog steeds in hoge mate de identiteit van de Bondsrepubliek Duits
land. 
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GEDENKEN IN DEUTSCHLAND 

Die zentralen Denkmäler der Bundesrepublik, 1949-1993 

Die vorliegende geschichtswissenschaftliche Dissertation, die von 
Prof. Dr. M.C. Brands (Universität von Amsterdam) und Prof. Dr. A. 
Labrie (Universität Maastricht) betreut wurde, befaßt sich mit den 
zentralen Denkmälern der Bundesrepublik Deutschland im Zeit
raum 1949-1993. Das erste Eckdatum ergibt sich naturgemäß aus 
der damaligen Gründung der Bundesrepublik. Das zweite ist durch 
das Jahr vorgegeben, in dem die Neue Wache in Berlin als zentrale 
Gedenkstätte (d.h. als zentrales Denkmal) der Bundesrepublik ein
geweiht wurde. 

Der Begriff 'zentrales Denkmal' dient als Term für das jeweils 
wichtigste Denkmal (auch mit Ehrenmal, Mahnmal oder Ge
denkstätte umschrieben) eines Staates. An diesem Denkmal legen 
Regierungsvertreter am nationalen Trauertag bzw. im Rahmen von 
Staatsbesuchen Kränze nieder. In den meisten Ländern wurde das 
zentrale Denkmal nach dem Ersten Weltkrieg eingerichtet und bis 
heute als solches genutzt. So wurden in London (in der Westminster 
Abbey, in Kombination mit einem Denkmal nach einem Entwurf 
von Lutyens in der Nähe dieser Kirche) und Paris (unter dem Are de 
Triomphe) Grabmäler des Unbekannten Soldaten errichtet. 

Auch in Deutschland gab es Pläne für ein 'Reichsehrenmal für 
die im Kriege Gefallenen'. Die Ausschüsse, die sich von 1924 bis 
1935 mit dem Projekt befaßten, konnten die äußerst unterschiedli
chen Vorstellungen der politischen Parteien, der Regierung und der 
Veteranenverbände jedoch nicht miteinander vereinen. Schließlich 
ernannte Hitler 1935 das in den zwanziger Jahren gebaute Tannen-
bergdenkmal, das an die 1914 gewonnene Schlacht in Ostpreußen 
erinnerte, zum Reichsehrenmal. Das Denkmal wurde allerdings nie 
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als zentrales Denkmal benutzt. Diese Rolle ist nun der Neuen Wache 
in Berlin, die 1931 als preußische 'Gedächtnisstätte für die Gefallenen 
des Weltkrieges' eingeweiht wurde, zugefallen. Bereits in der Zwi
schenkriegszeit stellte Deutschland international dadurch eine Aus
nahme dar, daß es über ein offizielles zentrales Denkmal (das Tan-
nenbergdenkmal) verfügte, ein anderes (die Neue Wache) jedoch als 
solches nutzte. 

Im Jahre 1945 wurde das Tannenbergdenkmal von der Wehr
macht gesprengt, damit es nicht in die Hände der Roten Armee fiele. 
Die Neue Wache lag in der östlichen Zone Berlins, so daß die Ge
schichte der zentralen Denkmäler der Bundesrepublik tatsächlich 
zur 'Stunde Null' zurückgelangt war. In der Bundesrepublik hat es 
seit 1949 mehrere zentrale Denkmäler oder diesbezügliche Pläne 
gegeben: den Nordfriedhof und das Denkmal für die 600 Bonner 
Bürger, das Bonner Ehrenmal, den nie ausgeführten Plan für das 
Bonner Mahnmal und die Neue Wache in Berlin. Diese werden in 
der vorliegenden Dissertation beschrieben. 

Ausgangspunkt hierfür war es, daß Denkmäler keinesfalls die ab
gebildete Vergangenheit getreu wiedergeben, sondern eher einen 
Spiegel der Zeit ihrer Entstehung bilden und somit Einblick in die 
gängigen Auffassungen über die Vergangenheit geben. Denkmäler 
sind eine Art verbindlicher Geschichtsschreibung in Bildern. Deren 
Deutung der Vergangenheit ist aber nicht unbestritten und zeigt 
außerdem eine historische Entwicklung. 

Grundlegend für die gängigen Auffassungen über die Vergan
genheit in der Bundesrepublik war das Verhältnis der Republik zum 
Deutschen Reich und zur Nazi-Zeit, an die das zentrale Denkmal 
der Bundesrepublik zwangsläufig erinnern müßte. Die Bundesrepu
blik verstand sich bis zum Abschluß des Grundlagenvertrages im 
Jahre 1972 als Provisorium und lediglich als Kern eines neuzubilden
den deutschen Staates. Dies bedeutete zum einen, daß in Bonn, der 
vorläufigen Hauptstadt, kein offizielles Denkmal gebaut werden 
konnte, und zum anderen, daß der deutschen Opfer gedacht werden 
sollte. Im Gegensatz zur Kontinuität, die die Bundesrepublik als 
Rechtsnachfolgerin des Reiches verkörpert, steht die Diskontinuität 
(oder der Bruch), die derselbe Staat zum Zeitraum 1933-1945 bildet. 
Diese Diskontinuität wiederum zwang die Bundesrepublik, auch im 
Gedenken den Bruch sichtbar zu machen und des von Deutschen 
zugefügten Leides zu gedenken. Konkret bedeutete dies, daß die 
Denkmäler auch den zivilen Opfern, denen der Konzentrations- und 
Vernichtungslager, gewidmet waren. Das Einbeziehen auch dieser 
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Opfer bedeutete einen Abschied vom üblichen nationalen Rahmen 
des Gedenkens, da ein Großteil dieser Opfer anderen Völkern als 
dem deutschen angehörte. Im selben Spannungsfeld zwischen Kon
tinuität und Diskontinuität ist die Präsenz der Bundeswehr bei 
Kranzniederlegungen angesiedelt. 

Aus dem in den zentralen Denkmälern verkörperten Verhältnis 
zum Deutschen Reich resultieren drei weitere Komplexe bzw. Fra
gen: nach dem Standort des Denkmals (Bonn oder Berlin), nach den 
Opfern, derer gedacht werden soll, und nach der Anwesenheit und 
Beteiligung des Militärs. 

Diese Studie versteht sich in erster Linie als ein Beitrag zur Denk
malforschung, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten ein wichtiges Ge
biet innerhalb der Geschichts- und Kunstwissenschaft darstellt. 
Darüber hinaus läßt die Erforschung der Geschichte der zentralen 
Denkmäler der Bundesrepublik Rückschlüsse auf die Nations- und 
auch Staatsbildung sowie auf den Umgang mit der Nazi-Vergangen
heit - also darauf, was in der Publizistik allgemein als 'Vergangen
heitsbewältigung' bezeichnet wird - zu. 

Die Geschichte des zentralen Denkmals wurde nach den vier Objek
ten gegliedert, die als solches genutzt worden sind, sowie dem nicht 
ausgeführten Denkmal-Plan. 

Die Zeit von 1949 bis ungefähr i960 war diesbezüglich die eines 
Provisoriums. Die Regierung ließ kein eigenes Denkmal errichten, 
sondern nutzte diejenigen der Stadt Bonn. Der Volkstrauertag wur
de auf dem Ehrenteil des Nordfriedhofs begangen. Dieser Ort war 
keinesfalls eine nationale, sondern eine kleine kommunale Eh
renstätte, auf der verschiedene 'Kategorien' von Opfern, sowohl mi
litärische als auch zivile, bestattet worden waren. Offizielle Kranznie
derlegungen während Staatsbesuchen wurden nicht vorgenommen. 
Stattdessen wurden Staatsgäste durch das Beethoven-Haus geführt. 
Wenn ein Staatsgast - mehr oder weniger privat - einen Kranz nie
derlegen wollte, stand ihm hierfür das Denkmal für die 600 Bonner 
Bürger zur Verfügung. Dieses Erinnerungszeichen der Stadt Bonn 
war den politisch, rassisch und religiös Verfolgten gewidmet. 

Um i960 entstand im Sog der Gründung der Bundeswehr das 
Bedürfnis nach einer mehr traditionellen Ehrung der militärischen 
Opfer. Gleichzeitig spielte das internationale Protokoll eine Rolle. 
Weil es keine offiziellen Kranzniederlegungen während Staatsbe
suchen gab, wurde der außergewöhnliche Charakter der Bundesre
publik schmerzhaft sichtbar. Aus diesen beiden Impulsen ergab sich 
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der Plan für ein zentrales Denkmal in der Bundeshauptstadt. Proble
matisch hierfür war es, daß die Rechtsnachfolgerschaft die Errich
tung eines Denkmals von Seiten der Regierung in Bonn direkt ver
bot, da die Bundesrepublik und damit ihre Hauptstadt als provi
sorisch verstanden wurden. Das aus diesen Plänen entstandene 
Bonner Ehrenmal wurde deswegen auf Wunsch der Regierung 1964 
auf dem Gelände der Bonner Universität und durch diese selbst er
richtet. Die Kosten trug allerdings die Regierung. Selbstverständlich 
wurde das Denkmal nur vom Staat und nicht von der Universität ge
nutzt. 

Das Bonner Ehrenmal legte das 'heimliche Definitivum' offen. 
Zwar verbot es sich grundsätzlich, in Bonn ein zentrales Denkmal 
zu errichten, denn daraus könnte der Rückschluß gezogen werden, 
Berlin werde nicht mehr als Hauptstadt betrachtet. Aus praktischer 
Sicht aber war die Bundesrepublik schon längst kein provisorischer 
Staat mehr. Das Denkmal war 'den Opfern der Kriege und der Ge
waltherrschaft' gewidmet. Diese Widmung konnte auf verschiedene 
Weise gedeutet werden: es konnten sowohl die Opfer des 17. Juni 
1953 in Ost-Berlin als auch die aller Kriege und aller Gewaltherr
schaften gemeint sein. 

Nach dem Grundlagenvertrag von 1972, mit dem die Bundesre
publik und die Deutsche Demokratische Republik den deutsch-deut
schen Status Quo anerkannten, war der Weg für die Errichtung ei
nes zentralen Denkmals in Bonn frei. Der Plan für die 'Nationale 
Mahn- und Gedenkstätte', meistens als Bonner Mahnmal bezeich
net, konnte aber wegen heftigen Widerstandes nie ausgeführt wer
den. Ursprünglich sollte dieses Denkmal nur den deutschen Opfern 
gewidmet sein. Opferverbände und linke Parteien leisteten aber der
maßen heftig Widerstand, daß die Regierung sich gezwungen sah, 
das Projekt aufzugeben. Letzlich war der Kernpunkt dieser ge
schichtspolitischen Diskussion das Verhältnis zwischen erfahrenem 
und zugefügtem Leid. Lediglich der deutschen Opfer zu gedenken, 
d.h. die nicht-deutschen Opfer der besetzten Länder und der Ver
nichtungspolitik aus den Feierlichkeiten auf höchster staatlicher 
Ebene auszuklammern, erwies sich als definitiv unausführbar. 

Die deutsche Vereinigung 1990 ermöglichte es, in Berlin ein zen
trales Denkmal zu errichten. Die Entscheidung fiel auf die Neue Wa
che, die bereits in der Zwischenkriegszeit und danach von der Deut
schen Demokratischen Republik genutzt wurde. Auch hier gab es 
Widerstand, wenn auch weniger heftig als im Jahrzehnt zuvor. 1993 
wurde die Neue Wache als zentrale Gedenkstätte der um fünf Bun-
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desländer vergrößerten Bundesrepublik eingeweiht. Als Inschrift 
wurde die Widmung des Bonner Ehrenmals, 'Den Opfern der Krie
ge und der Gewaltherrschaft', übernommen. Allerdings wurden an 
der Außenseite Texttafeln mit Ausschnitten aus der Rede, die Bun
despräsident von Weizsäcker anläßlich des vierzigsten Jahrestages 
vom 8. Mai 1945 im Bundestag gehalten hatte und die eine präzise 
Auflistung der Opferkategorien wiedergibt, übernommen. 

Mit der Einweihung der Neuen Wache war das mehr als vierzig 
Jahre dauernde Ringen um ein zentrales Denkmal der Bundesrepu
blik zu einem Ende gebracht worden. In der Nähe der Neuen Wache 
wird ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas und mögli
cherweise ein ähnliches Objekt für die Sinti und Roma sowie eines 
für die Homosexuellen errichtet werden. 

Nationales Gedenken war nicht möglich. In den achtziger Jahren 
stellte sich zudem heraus, daß sogar ein gemeinsames Gedenken 
der militärischen und zivilen Opfer - insofern, als sie Opfer der Ver
nichtungspolitik geworden waren - auf Widerstand stieß. Einzigar
tig an den zentralen Denkmälern der Bundesrepublik ist, daß sie 
nicht, wie international üblich, nur der eigenen Toten und des eige
nen erfahrenen Leides, sondern auch der Opfer anderer Nationen 
gedenken. Zugleich spiegeln die unterschiedlichen zentralen Denk
mäler die Nationsbildung der Bundesrepublik wider. Sie demon
strieren, indem sie aufwendiger gestaltet wurden, wie aus dem Pro
visorium im Laufe der Jahrzehnte ein Definitivum wurde. 
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