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HET NORDFRIEDHOF EN HET 
MONUMENT VOOR DE 600 BONNER 
BÜRGER, 1949-1960 

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-
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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. 


