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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 
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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 
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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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