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5- HET BONNER EHRENMAL, 1960-1977 

Rond i960 zette een langzame verandering in. Sinds de stichting 
van de Bondsrepubliek waren inmiddels meer dan tien jaar verlo
pen. Het Wirtschaftswunder had zijn werk gedaan en de bevolking be
gon de welvaart als haast vanzelfsprekend te ervaren. Hetzelfde gold 
voor de Duitse deling. In theorie werd aan het idee van de Bondsre
publiek als Provisorium vastgehouden, maar in feite had de oprich
ting van de Bundeswehr dit tot een lege formule gemaakt. Sinds 1955 
beschikten beide Duitse staten elk over een strijdmacht, die in de el
kaar vijandige blokken, de NAVO en het Warschau-pact, geïnte
greerd waren. Bovendien werd in 1961 de Berlijnse muur gebouwd. 
Het Provisorium bleek veel minder provisorisch dan aanvankelijk 
werd gedacht.' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het probleem 'Berlijn' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het probleem 'militair vertoon' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De planningscommissie 

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

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

Ook de pers zou niet ingelicht mogen worden.52 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inwijding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Staatsbezoeken en Volkstrauertag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De kritiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie: de jaren van overgang 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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



il. De Neue Wache 

12. De Mutter mit totem Sohn 


