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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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