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DE NATIONALE MAHN- UND 
GEDENKSTÄTTE, 1977-1989 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Historiografisch stond een van de belangrijkste axioma's van de 
naoorlogse geschiedschrijving ter discussie, namelijk dat de vernieti-
gingspolitiek van de nationaal-socialisten eenmalig in de wereldge
schiedenis, de zogenaamde Singularitätsthese, en uiteindelijk onge
motiveerd was geweest. Ernst Nolte wees er in 1986 echter op dat ten 
eerste volkerenmoord in de twintigste eeuw meer dan eens voorge
komen was, waarbij hij de genocide op de Armeense bevolking van 
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1915 als voorbeeld noemde, en ten tweede dat de Holocaust een reac
tie op de Stalinistische wandaden geweest zou kunnen zijn. Hitler 
c.s. waren uiteraard van de massale zuiveringen en show-processen 
in de Sovjet-Unie op de hoogte en zouden hun eigen propaganda 
over het joods-bolsjewistische complot dat de ondergang van het 
Duitse volk beoogde, hebben geloofd.8 

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

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

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

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

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

Een onwaardig monument 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De beide musea - zowel het Haus der Geschichte der Bundesrepu
blik als het Deutsche Historische Museum - hadden ondanks de mede
werking van progressieve historici een eenduidig conservatieve sig
natuur. Met name het Berlijnse museum werd gezien als een, zoals 
Winfried Nerdinger het omschreef, '...Instrument einer neokonser
vativen Sinn- und Identitätsstiftung.'63 Ook was de combinatie van 
de twee musea problematisch. In het huis voor de geschiedenis van 
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de Bondsrepubliek zou een naoorlogse successstory getoond wor
den, terwijl in de voormalige hoofdstad het verleden voorafgaande 
aan het jaar 1945 te zien zou zijn. Het Nazi-regime dat volgens velen 
het epicentrum van het Duitse verleden vormde, zou op deze wijze 
in beide musea naar de periferie gedrongen worden.64 

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

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

De Aide-mémoire 

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

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

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

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

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

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

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

Het gedenkteken zou middenin het Regierungsviertel gebouwd 
moeten worden om zo 

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

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

Kritiek en regeringspolitiek 

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

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

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

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

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

Verharding van de fronten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B emiddelingspogingen 

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

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

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

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

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

De toespraak van von Weizsäcker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het parlementaire debat en de zachte dood van het 
Mahnmal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie: de wilde jaren 

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

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

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

Een 'Mahnmal des Friedens, der Sühne, der Versöhnung"49, zoals 
het minister Schneider voor ogen stond, zou vooralsnog een illusie 
blijven. 
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