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CONCLUSIE 

Aan de basis van deze studie lag een uitspraak van Joseph Goebbels, 
de nationaal-socialistische minister van Propaganda, die in de laatste 
maanden van de oorlog tegenover een medewerker snoefde dat als 
de Nazi's van het politieke toneel zouden verdwijnen, dan '...würden 
sie die Tür hinter sich zuschlagen, daß es die Welt höre." De wereld 
heeft het gehoord en, zoals in deze studie uiteengezet is, zij hoort het 
nog steeds, vooral in Duitsland: de jaren 1933-1945 vormden en vor
men geenszins een voorbije episode, maar een tijdperk dat nog lang 
niet ad acta gelegd is. 

Slechts de Bondsrepubliek Duitsland nam de verantwoordelijk
heid voor het bruine verleden op zich. De twee andere staten die wa
ren voortgekomen uit het Grootduitse Rijk - het land dat de Tweede 
Wereldoorlog ontketend en de vernietigingskampen gebouwd had -
wezen deze van de hand. De Republiek Oostenrijk zou met de An
schluss van 1938 Hitlers eerste slachtoffer geworden zijn en 'externa-
liseerde' zo de erfenis van het Derde Rijk, terwijl de Duitse Democra
tische Republiek conform de communistische fascisme-theorie het 
bruine verleden 'universaliseerde'.2 De Bondsrepubliek stonden de
ze vluchtroutes niet ter beschikking en zij accepteerde dan ook de 
verantwoordelijkheid, omdat dit de keerzijde vormde van de aan
spraak volkenrechtelijk de voortzetting van het Duitse Rijk te zijn en 
ook omdat het de breuk met het Derde Rijk markeerde.5 Wanneer in 
deze studie derhalve sprake was van Duitsland als het land dat de ver
antwoordelijkheid voor het Nazi-verleden draagt, dan was 'Duits
land' steeds synoniem met de Bondsrepubliek. Hier is dan ook uit
sluitend deze staat behandeld. 

De last van het verleden, die de Bondsrepubliek opgedrongen 
kreeg en tegelijkertijd vrijwillig op zich nam, is bestudeerd aan de 
hand van haar centrale monumenten. De term 'centraal monument' 
is geen ingeburgerde aanduiding - zoals bijvoorbeeld 'nationaal mo
nument' dat is - maar werd hier ingezet als analytisch begrip voor 
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een type gedenkteken waarvoor in de Bondsrepubliek de adjectieven 
Bonner (Ehrenmal en Mahnmal) en zentrale (Gedenkstätte) gebruikt 
werden. De term heeft niets te maken met de omvang of vormge
ving, maar uitsluitend met de functie van het object: een centraal 
monument is het belangrijkste gedenkteken van een land en wordt 
door de regering tijdens twee soorten gelegenheden gebruikt. De 
eerste is de nationale herdenkingsdag - in Duitsland Volkstrauertag 
genoemd - tijdens welke de vertegenwoordigers van de staat een 
krans bij dit monument leggen, en de tweede is het bezoek van een 
buitenlands staatshoofd dat met een krans zijn respect voor de doden 
van het gastland toont. 

Centraal in deze studie stond het probleem in hoeverre in de 
Bondsrepubliek nationaal herdenken nog mogelijk was. Deze hoofd
vraag naar de erfenis van het Nazi-regime werd in drie deelvragen 
opgesplitst: naar de locatie van het monument, wie herdacht werd en 
het al of niet militaire karakter van de plechtigheden. 

De geschiedenis van de centrale monumenten begon provisorisch. 
De Bondsrepubliek was bedoeld als een voorlopige staat4, wat wel
licht nog het duidelijkst naar voren kwam tijdens de herdenkingen. 
Voor de kranslegging tijdens Volkstrauertag werd het reeds bestaande 
Ehrenteil van het gemeentelijke Nordfriedhof gebruikt. Dit kleine oor
logskerkhof is een heterogeen grafveld dat - in tegenstelling tot de 
meeste militaire begraafplaatsen - niet ineens, maar over een langere 
periode is aangelegd: er liggen slachtoffers uit beide wereldoorlogen 
en van meerdere nationaliteiten begraven. Duitse soldaten en Russi
sche krijgsgevangenen, maar ook tijdens bombardementen omgeko
men burgers hebben op het Ehrenteil de laatste rustplaats gevonden. 
Officiële kransleggingen tijdens staatsbezoeken vonden in de jaren 
vijftig en vroege jaren zestig niet plaats, alhoewel gasten, indien zij dit 
wilden, officieus een krans bij het monument voor de 600 Bonner 
Bürger, eveneens een gemeentelijk gedenkteken, konden leggen. 

Omdat twee monumenten gebruikt werden, moet bij de beant
woording van de vraag aan welke slachtoffers herinnerd werd, een 
onderscheid gemaakt worden tussen binnen- en buitenlandse repre
sentatie. Buitenlandse gasten werden naar het civiele monument ter 
herdenking van de 'politisch, rassisch und religiös Verfolgte' ge
bracht, terwijl op het Nord/nedfio/tijdens Volkstrauertag vooral aan de 
gesneuvelde Duitse soldaten herinnerd werd. De herdenking was 
echter zeer bescheiden van toon en had zelfs op nationaal niveau een 
haast persoonlijk karakter. 
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In de jaren vijftig gebruikte de hoofdstad Bonn de monumenten 
van de provinciestad Bonn: zij belichaamden in een zeer letterlijke 
zin het provisorische van de Bondsrepubliek. Een centraal monu
ment hoorde thuis in Berlijn, de stad die na de vereniging der Duit
sers weer regeringszetel zou zijn; tot dat moment zou de landelijke 
overheid zich moeten behelpen. Zelfs in de jaren zestig was de bouw 
van een centraal monument in Bonn uiterst problematisch en 
slechts onder allerlei voorwendselen mogelijk, ook al had de oprich
ting van de Bundeswehr en de Oostduitse Volksarmee in 1955 (en de 
bouw van de Berlijnse Muur zes jaar daarna) het idee van het Provi
sorium tot een lege formule gemaakt. In elk opzicht was de Bondsre
publiek lang niet zo provisorisch als wel gedacht was, maar omdat de 
openlijke stichting van een centraal monument desondanks gezien 
zou kunnen worden als een teken dat Berlijn en daarmee een ver
enigd Duitsland opgegeven waren, moest de regering voor de bouw 
van een gedenkteken in Bonn diverse 'stromannen' gebruiken: eerst 
de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge en in een later stadium de 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. 

De wederoprichting van een leger in 1955 betekende dat eventueel 
van dienstplichtigen gevraagd zou kunnen worden om voor het va
derland te sterven. Om deze reden zou, volgens een interne notitie 
van von Béguelin van de Volksbund, Volkstrauertag een meer militair 
karakter moeten krijgen en de tijdens de wereldoorlogen gesneuvel
de militairen meer dan voordien 'unter Berücksichtigung des Opfer
gedankens'5 herdacht moeten worden. Grootschalige deelname van 
de Bundeswehr aan de plechtigheid zou evenwel een (nieuw) monu
ment op een locatie met meer ruimte noodzakelijk maken. In een la
ter stadium van de planning van het gedenkteken dat in 1964 als het 
Bonner Ehrenmal ingewijd zou worden, werd nog een ander argu
ment naar voren gebracht. Het protocol vereist dat tijdens staatsbe
zoeken een krans gelegd wordt en ook al eerde de president tijdens 
zijn reizen naar het buitenland altijd de doden van het gastland, als 
gastheer moest hij bij gebrek aan een geschikt gedenkteken een der
gelijk teken van respect ontberen. 

Het Bonner Ehrenmal was derhalve ontstaan uit de behoefte aan 
binnen- en buitenlandse representatie. Uiteindelijk werd het een 
compromis tussen de universiteit en de president: het resultaat was 
een bescheiden gedenkteken dat door de sobere vormgeving nauwe
lijks geschikt was voor militair vertoon en zijn functie dan ook vooral 
tijdens staatsbezoeken vervulde. De tekst op het monument, Den Op
fern der Kriege und der Gewaltherrschaft,, verwees naar vrijwel alle 
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slachtoffers: van tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gesneu
velde soldaten, politiek en religieus vervolgden tot en met de Opfer 
van de Duitse deling. 

In de eerste jaren na de inwijding heerste tevredenheid dat het ge
lukt was om in Bonn een monument te bouwen, maar al snel werd 
betwijfeld, of het gedenkteken wel waardig genoeg was. Aan het eind 
van de jaren zeventig zouden de plannen voor weer een nieuw mo
nument concreter worden. Het project bleef echter jarenlang steken 
en pas in 1982, met de overname van de regering door Helmut Kohl, 
begon het serieuze vormen aan te nemen. In eerste instantie werd 
gedacht aan een monumentaal gedenkteken dat uitsluitend aan 
Duitse slachtoffers zou herinneren, omdat, zoals de voorstanders te
recht beweerden, elk land dit doet. De Bondsrepubliek bleek vanwe
ge het Nazi-verleden evenwel niet 'elk land' te zijn. Het debat over 
het gedenkteken werd een debat over de erfenis van het Derde Rijk 
en kreeg, in de woorden van de journalist Günter Bannas, al snel het 
karakter van een 'geistig-politische Auseinandersetzung.'6 Het enige 
dat niet omstreden was, was de locatie in Bonn: de Ostpolitik van Wil
ly Brandt had dit mogelijk gemaakt. De bouw van een centraal mo
nument bleek desondanks een te moeilijke opgave. 

In de jaren negentig zou het, dankzij de Duitse vereniging, wel 
lukken. De regering behandelde dit project, de Neue Wache, veel om
zichtiger en met meer bereidheid tot een compromis dan zij met het 
Bonner Mahnmal gedaan had, terwijl de SPD het voornemen, zelfs 
als het niet geheel aan haar voorstellingen zou voldoen, niet bij voor
baat al wilde afwijzen. Het belangrijkste aan de Neue Wache is uiter
aard dat het monument in Berlijn staat, maar tegelijkertijd heeft het 
de onmogelijkheid van nationaal herdenken nogmaals duidelijk ge
maakt: met het monument worden expliciet ook niet-Duitse slacht
offers herdacht. De geschiedenis van het centrale monument van de 
Bondsrepubliek, die met de Neue Wache haar - in ieder geval voorlo
pige - eindpunt vond, liep dan ook niet uit in een terugkeer naar her
denken in een nationaal kader, maar veeleer in het besef van de on
wenselijkheid of zelfs onmogelijkheid daarvan. 

Tenminste vijf aspecten in de geschiedenis van de Duitse centrale 
monumenten maken haar internationaal tot de uitzondering. Ten 
eerste heeft de Bondsrepubliek meerdere centrale monumenten ge
had. In de meeste landen is na de Eerste Wereldoorlog één centraal 
monument gebouwd, dat het vanaf dat moment ook bleef, maar niet 
in Duitsland. 
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Ten tweede is de geschiedenis van het centrale monument in ho
ge mate door het dogma van het Provisorium bepaald. Nog lang nadat 
de Bondsrepubliek als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd, 
bleef de bouw van een monument in de hoofdstad onmogelijk. 

Ten derde worden de slachtoffers niet herdacht als helden die een 
uiteindelijk noodzakelijk offer hadden gebracht, maar als individuen 
die aan zinloos geweld ten prooi gevallen zijn. Dit maakt de herden
kingen in de Bondsrepubliek, zoals Barthold Witte terecht opmerkt, 
uniek: 

'Daß die Sinnlosigkeit zugegeben, ja zum Ausgangspunkt gemacht 
wird, unterscheidet diese Ehrung gründlich von allem Früheren. 
Nicht mehr "So weiter!" heißt die Parole, sondern "Nie wieder!"'7 

Tijdens herdenkingsplechtigheden staan niet de grote daden maar 
juist het falen van de (groot)vaders centraal. Daardoor worden derge
lijke gelegenheden, zoals de journaliste Eva Demski enigszins cy
nisch opmerkt, in de Bondsrepubiek, '...fast immer eine feierliche 
Erinnerung an eine Panne...an etwas, das daneben gegangen ist.'8 

Deze openlijke vergeefsheid is karakteristiek voor de gedenkte
kens van de Bondsrepubliek Duitsland. Een van de uiterst schaarse 
niet-Duitse voorbeelden van een monument zonder positieve zinge
ving is het Vietnam-Veterans-Memorial in Washington: een object 
zonder enige verwijzing naar het vaderland, de vrijheid, mensen
rechten of iets anders waarvoor de gesneuvelden hun leven gegeven 
zouden hebben. Het gedenkteken bestaat uit niet meer dan een 
muur met de namen van de soldaten die in Vietnam hun leven verlo
ren hebben; het monument herinnert slechts aan hen.9 Tegelijkertijd 
ontbreekt evenwel elke verwijzing naar de gesneuvelde Vietcong-sol-
daten of naar wat de Vietnamese bevolking heeft doorgemaakt. Te
recht merkt de Amerikaanse politicoloog Richard Minear op dat 'na
tions rarely memorialize their own atrocities'10, maar de Bondsrepu
bliek is de uitzondering op deze regel. In de BRD worden - ten vier
de - tevens de door Duitsers gemaakte slachtoffers herdacht: niet al
leen de miljoenen gesneuvelde soldaten, maar ook de politisch, ras
sisch und religiös Verfolgte, waarvan een groot deel niet de Duitse na
tionaliteit had. Wellicht ten overvloede: weliswaar worden deze 
slachtoffers ook in andere landen herdacht, maar dan vooral dege
nen die door vreemde hand zijn gevallen. 

In de Bondsrepubliek worden Duitsers en niet-Duitsers her
dacht." Dit betekent - ten vijfde - dat de groep die herdenkt, slechts 
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ten dele dezelfde nationaliteit heeft als de groep die herdacht wordt. 
De Duitsers moesten na de oorlog hun verleden leren zien door de 
bril van de landen die hen verslagen hadden. Het jaar 1945 markeer
de dan ook een breuk met de natie; de socioloog Rainer M. Lepsius 
omschreef de Bondsrepubliek zelfs als 'ein post-nationalstaatliches 
politisches Gemeinwesen.'12 Inderdaad bleef uiteindelijk slechts een 
negatieve band met het verleden, een ontkenning van continuïteit, 
over: er waren geen eigen slachtoffers zoals de aangevallen landen 
die hadden, er was geen groep - niet de gesneuvelde soldaten, niet de 
vermoorde joden en niet het militaire verzet - die voor de gehele 
Duitse bevolking als boegbeeld acceptabel was. Dit probleem is wel
licht nog het eenvoudigst te doorgronden aan de hand van de hypo
thetische vraag, of een graf van de Onbekende Duitse Soldaat na de 
Tweede Wereldoorlog een reële mogelijkheid is geweest. Het ant
woord moet uiteraard 'nee' luiden. Ten eerste zou namelijk moeten 
worden vastgesteld dat de onbekende dode niet tot een misdadige or
ganisatie zoals de (Waffen-) S S had behoord; ten tweede zou hij zich 
uiteraard niet aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt mogen heb
ben; ten derde zou hij neutraal of afwijzend ten opzichte van de Nazi
partij gestaan moeten hebben; ten vierde zou hij eigenlijk verzet 
moeten hebben gepleegd. Slechts een 'bekende' soldaat kan aan al 
deze voorwaarden voldoen. Deze heeft de Bondsrepubliek dan ook in 
de persoon van von Stauffenberg. 

Dergelijke problemen zijn pas in de loop van de tijd duidelijk ge
worden. De rode draad in de geschiedenis van de centrale monu
menten der Bondsrepubliek wordt gevormd door voortdurende 
maar vruchteloze pogingen tot herstel van het nationale kader, tot 
'normalisatie' van het herdenken. Elk nieuw gedenkteken - het Bon
ner Ehrenmal, het plan voor het Bonner Mahnmal en de Neue Wache -
was monumentaler dan het voorgaande, maar het verleden liet zich 
niet 'normaliseren'. Meestal waren het buitenstaanders die dit ver
hinderden. De professoren van de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni
versität voorkwamen dat de Bundeswehr tijdens herdenkingen bij het 
Bonner Ehrenmal een groot aantal soldaten zou inzetten. De plannen 
voor het Bonner Mahnmal riepen bij de parlementaire oppositie en 
de georganiseerde slachtoffergroepen dermate veel weerstand op dat 
het monument niet gebouwd kon worden. Bij de Neue Wache werd 
een eventuele militaire aanwezigheid verhinderd door de erven van 
Käthe Kollwitz, die de rechten op de 'Mutter mit totem Sohn' beza
ten en daarom niet gepasseerd konden worden. 

Elk monument was een compromis en desondanks was de kritiek 
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vaak zeer scherp, maar ook niet zelden terecht. Wellicht is het inder
daad merkwaardig om een voormalig Ehrenmal voor de tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gevallen soldaten, de Neue Wache, te gebruiken 
als het centrale monument dat ook aan de slachtoffers van de Shoah 
gewijd is. Men kan het evenwel, zoals de historicus Christian Meier 
terecht opmerkt, ook anders zien: 

'...die Beschäftigung der Deutschen mit den schlimmsten Teilen ihrer 
Vergangenheit...war gewiß voll Peinlichkeiten, voll Verdrängun
gen...sie war insgesamt unzulänglich. Nur darf man nicht übersehen, 
daß es eine zulängliche Auseinandersetzung mit einem solch giganti
schen, welthistorisch einzigartiges Verbrechen wie Auschwitz gar 
nicht geben kann."3 

In 1945 was Duitsland een morele en materiële ruïne; er werd betwij
feld, of het land ooit nog opgebouwd kon worden. Het Duitse volk 
werd voor hardleerse recidivisten aangezien. Na de oorlogen van 
1870/1871, 1914-1918, 1939-1945 en de vernietigingspolitiek lag de 
conclusie voor de hand, dat er voor Duitsland in de beschaafde we
reld geen plaats meer was. Uit deze ruïne ontstond binnen 25 jaar 
een welvarend en democratisch land dat deel uitmaakt van de Euro
pese Gemeenschap, de NAVO en andere internationale organisaties; 
jarenlang gold de Bondsrepubliek als Europa's 'Musterknaben'. 

Aan het einde van deze ontwikkeling stond de Duitse eenwording 
die de inwijding van de Neue Wache in 1993 als het waarschijnlijk de
finitieve centrale monument mogelijk maakte. Bijna vijftig jaar na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog was het eindpunt van een lan
ge weg bereikt, maar een 'normaal' land is de Bondsrepubliek niet 
geworden. Het centrale monument in Londen, de cenotaaf van Lut-
yens, bijvoorbeeld herinnert slechts aan de gesneuvelde Engelse sol
daten. Op het tekstbord aan de Neue Wache staat echter: 

'Wir gedenken der Völker, die durch Krieg gelitten haben' en 
'Wir gedenken der Gefallenen der Weltkriege'.'4 

In Berlijn worden 00k de Engelse slachtoffers herdacht, in Londen 
uitsluitend de Engelse. De herinnering aan het Derde Rijk bepaalt 
nog steeds in hoge mate de identiteit van de Bondsrepubliek Duits
land. 
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