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In Herdenken in Duitsland wordt aan de hand van de 
belangrijkste gedenktekens ter herinnering aan het 
nazi-regime en de Tweede Wereldoorlog een bijzonder 
licht geworpen op enkele fundamentele kenmerken 
van de Bondsrepubliek Duitsland. De BRD week en 
wijkt nog steeds af van wat internationaal gangbaar is: 
niet uitsluitend gesneuvelde soldaten, zelfs niet alleen 
de eigen slachtoffers, maar ook niet-Duitsers worden 
herdacht. Bovendien gaan de plechtigheden, anders 
dan in de meeste landen, niet of met slechts zeer 
bescheiden militair vertoon gepaard. 
In de loop van de in dit boek behandelde periode van 
meer dan veertig jaar wordt steeds duidelijker dat het 
nazi-regime geen tijdelijke maar blijvende schade aan 
de Duitse natie heeft toegebracht. 
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