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Stunde Null

In het begin was er de verwoesting. Met de ondertekening 
van de onvoorwaardelijke capitulatie op 7 en 8 mei 1945 
in Reims en Berlijn was Duitsland een politieke, mate-
riële, economische en morele ruïne. Het Derde Rijk was 
verslagen, al regeerde de door Hitler benoemde opvolger 
grootadmiraal Karl Dönitz tot 23 mei in Flensburg door 
totdat de Britten dat restant, gehuisvest in een marine-
school, ook opdoekten. De onvoorwaardelijke overgave 
bracht met zich mee dat de overwinnaars het land moes-
ten bezetten en besturen. Hoe dat moest gebeuren, daar-
over hadden zij nog geen afgerond plan. Ook was er nog 
geen besluit genomen of Duitsland als één land bestuurd 
moest worden, of moest worden opgedeeld.
 In Teheran (28 november-1 december 1943) waren Frank-
lin D. Roosevelt, Winston Churchill en Josef Stalin het er 
wat Duitsland betreft voorlopig over eens geworden dat de 
westgrens van Polen ten koste van Duitsland naar het wes-
ten zou opschuiven. De Poolse westgrens zou bij de rivieren 
Oder en Neiße komen te liggen, waardoor Oost-Pruisen en 
Opper-Silezië voor het eerst Pools gebied zouden worden. 
Königsberg (Oost-Pruisen) zou bij de Sovjet-Unie terecht-
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komen, net als de rest van het Oost-Europese gebied dat 
met het Molotov-Ribbentroppact uit augustus 1939 aan de 
Sovjet-Unie was toebedeeld. Bijna een kwart van het Duit-
se grondgebied dat Duitsland in 1937 bezat zou het zo kwijt-
raken. Ook zou Duitsland worden opgedeeld. Omdat het 
einde van de oorlog nog niet in zicht was werden daarover 
nog geen definitieve afspraken gemaakt.
 Op de Conferentie van Jalta (4-11 februari 1945) werden 
de afspraken over Duitsland ondanks meningsverschil-
len concreter. Definitief werd er nog niets vastgelegd, er 
was ook al groeiend wantrouwen jegens Stalin, vooral bij 
Churchill. Duitsland moest ruim twintig miljard dollar 
aan herstelbetalingen betalen, waarvan de helft voor de 
Sovjet-Unie zou zijn bestemd. Was men eerst van plan de 
rest van Duitsland op te splitsen, nu kwam men overeen 
het land in bezettingszones op te delen, waarbij op ver-
zoek van Churchill Frankrijk ook een zone zou krijgen. 
De hoofdstad Berlijn zou door de vier geallieerden geza-
menlijk worden bestuurd.
 Op de Conferentie van Potsdam (17 juli-2 augustus 
1945) werden ondanks het wantrouwen tussen de Sov-
jet-Unie en de vs en Groot-Brittannië veel knopen door-
gehakt. Besloten werd tot denazificatie, demilitarisering, 
dekartelliseren (de ontmanteling van de zware Duitse in-
dustrie) en democratisering. Over wat er onder Duitsland 
moest worden verstaan was nog steeds geen consensus. De 
Sovjet-Unie ging uit van Duitsland zoals dat er op dat mo-
ment bij lag, met een naar het westen opgeschoven Polen. 
De Amerikanen en de Britten wilden de grenzen hante-
ren van 1937. Formeel besloot men tot het laatste en men 
zou ook het Duitse gebied als één economische eenheid 
beschouwen.
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 Deze afspraken gingen al redelijk snel de mist in. De 
demilitarisatie verliep voorspoedig, de denazificatie ging 
al minder vlot. Het gezamenlijke tribunaal in Neurenberg 
van najaar 1945 tot najaar 1946 verliep nog in behoor-
lijke eensgezindheid, maar leidde niet tot de gehoopte 
wroeging onder het Duitse volk. De veroordelingen van 
de nazitop varieerden van elf doodstraffen, driemaal le-
venslang, acht lange gevangenisstraffen tot driemaal vrij-
spraak. Voor een groot deel van de bevolking die leed on-
der honger en kou was het ‘Siegerjustiz’.
 De verdere denazificatie was een zaak van de bezettings-
zones, waarbij de vervolging in het westelijk deel al snel in 
een bureaucratische chaos verzandde. In de ene zone was 
men strenger dan in de andere, waardoor er rechtsonge-
lijkheid ontstond. De Amerikanen interneerden in hun 
zone 120.000 personen. Verdachten moesten een enquê-
te van 131 vragen invullen (Fragenbogen), die 1,4 miljoen 
formulieren opleverde. In maart 1946 was de helft daar-
van verwerkt. Het systeem werd daarop weer veranderd. 
De Britten en de Fransen gingen behoedzamer te werk en 
richtten zich meer op leidinggevenden. De denazificatie 
schoot haar doel niet alleen voorbij omdat het onmoge-
lijk was om alle schuldigen en verdachten te zuiveren, ook 
ontstonden er problemen in de bestuurbaarheid van de 
steden en regio’s. De economische ontwikkeling viel stil. 
De denazificatie werd later aan Duitse rechtbanken over-
gedragen.
 Duitsland als economische eenheid beschouwen en be-
sturen was ook geen succes. De demontage van de (zwa-
re) industrie en het, mede op die manier, vorderen van 
herstelbetalingen zorgden er al snel voor dat de Duitsers 



18

zichzelf niet meer konden voeden. Daarbij kwam dat de 
politieke en militaire ontwikkelingen in Oost-Europa een 
enorme vluchtelingenstroom tot gevolg hadden. Dage-
lijks arriveerden afgeladen treinen met vluchtelingen in 
de westelijke bezettingszones. De armoede, honger en 
werkloosheid stegen met de dag.
 Terwijl in Duitsland zelf de helft van de woningen was 
verwoest stroomden er in 1946 5,6 miljoen Heimatvertrie-
benen de drie westelijke bezettingszones in, een aantal dat 
tot meer dan 12 miljoen zou oplopen. 14 miljoen huishou-
dens moesten 8,2 miljoen woningen delen. ‘De hele herfst 
arriveerden er treinen met vluchtelingen uit het oosten 
in de westelijke zones. Mensen in lompen, uitgehongerd 
en onwelkom, verdrongen zich in de donkere, stinkende 
stationsschuilkelders en de hoge reuzenbunkers zonder 
ramen die eruitzien als vierkante gasklokken, giganti-
sche monumenten ter nagedachtenis van de nederlaag in 
de platgebombardeerde steden. (...) Ze kregen betekenis 
juist doordat ze kwamen en nooit ophielden te komen en 
door de aantallen waarin ze kwamen.’ (Stig Dagerman)
 Al snel ontstonden er twee verschillende economische 
invloedssferen. Elke bezetter zou uit de eigen zone het 
grootste deel van zijn herstelbetalingen halen. De Sov-
jets begonnen al rap met de demontage van de industrie 
en zetten ook een bodemhervorming in gang. Naast de 
kapitalisten waren de grootgrondbezitters volgens Mos-
kou de grootste trawanten van Hitler geweest. De Russen 
eisten extra goederen uit de meer geïndustrialiseerde zo-
nes in het westen. Dat ging ten koste van de economische 
samenwerking. De onderlinge ruil van industriegoede-
ren uit het westen tegen voedsel uit het oosten tussen de 
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westzones en de Sovjetzone verliep steeds moeilijker. De 
Russen weigerden voedsel te leveren als de andere over-
winnaars niet aan hun eisen zouden voldoen, zoals de eis 
dat Moskou het Ruhrgebied ging meebesturen.
 De ontmanteling van fabrieken en het willen heb-
ben van herstelbetalingen werkten averechts, omdat zo 
de Duitse economie niet meer in staat was om de eigen 
bevolking te voeden, terwijl er al sprake was van onder-
voeding. Op die manier zouden de Duitsers van hulp af-
hankelijk blijven en dat wilden de westerse bezetters niet. 
De Amerikanen leverden voedselhulp, de Britten deden 
dat ook met bij Amerika geleend geld. De kosten van de 
bezetting waren echter niet meer te dragen: terwijl de 
Britten 29 miljoen dollar aan herstelbetalingen ontvin-
gen kostte de bezetting 80 miljoen dollar per jaar. Het was 
voor de Amerikanen en de Britten daarom belangrijk dat 
de Duitsers zichzelf konden onderhouden. Door de eco-
nomie in hun bezettingszones op te bouwen kon die ook 
‘bijdragen aan de opleving van de Europese economie in 
het algemeen’. (Tony Judt)

De weg naar de deling

Door de grote verschillen in bestuur van de zones en de 
ruzies die tussen de westelijke geallieerden en de Sov-
jet-Unie ontstonden was het duidelijk dat de politieke 
eenheid van Duitsland in gevaar was en er geen defini-
tieve vrede met Duitsland gesloten kon worden. De Ge-
allieerde Controleraad, het hoogste geallieerde gezag in 
Berlijn, kwam niet tot besluiten. De ministers van Buiten-
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landse Zaken van de voormalige bondgenoten, die na de 
Conferentie van Potsdam regelmatig bijeenkwamen en 
diverse geschillen zouden moeten oplossen, konden het 
ook niet eens worden over een definitieve regeling voor 
Duitsland. De Sovjetminister van Buitenlandse Zaken 
Vjatjeslav Molotov wilde een bezetting van veertig jaar 
in een ongedeeld Duitsland dat door een antifascistische 
regering centralistisch moest worden bestuurd. Dat voor-
stel was voor het Westen onbespreekbaar. De westelijke 
geallieerden wilden een federaal bestuur. Zij hadden in 
hun bezettingszones al nieuwe Länder (deelstaten) opge-
richt, omdat zij ook politieke en civiele instituties wilden 
herstellen.
 De animositeit nam in 1946 en 1947 snel toe. In maart 
1946 sprak toen oud-premier Churchill in de Amerikaan-
se stad Fulton over een IJzeren Gordijn dat tussen oost 
en west werd neergelaten, van de Baltische staten tot de 
Adriatische Zee, waarbij er volgens hem twee Duitslanden 
aan het ontstaan waren. De Amerikaanse militair gouver-
neur-generaal Lucius Clay schortte in mei 1946 eenzijdig 
de herstelbetalingen uit de Amerikaanse zone aan de Sov-
jet-Unie op, omdat Moskou zich volgens hem niet aan de 
afspraken uit Potsdam had gehouden. De Britten volgden 
twee maanden later. Deze breuk betekende nog geen defi-
nitieve deling, maar de kans dat de vier overwinnaars het 
met elkaar eens zouden worden was minimaal. De Britse 
minister van Buitenlandse Zaken Ernest Bevin zei in mei 
in het Britse kabinet dat het Russische gevaar inmiddels 
misschien wel groter was dan het gevaar van een eventu-
eel hersteld Duitsland.
 De ergernis over de houding van de Sovjets werd steeds 
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groter. In juli 1946 stelde Clay in een memorandum een 
economische vereniging van de Britse en de Amerikaanse 
zone voor. Clay was zich er daarbij van bewust welke po-
litieke implicaties dit besluit kon hebben. De Amerikanen 
die er in 1945 nog van uitgingen dat ze binnen afzienba-
re tijd uit Europa zouden vertrekken, waarbij ze hooguit 
twee jaar Duitsland zouden bezetten, veranderden hun 
strategie. In september verzekerde de Amerikaanse mi-
nister van Buitenlandse Zaken James Byrnes zijn gehoor 
in Stuttgart dat de vs altijd deel zouden uitmaken van 
een bezettingsmacht zolang die in Duitsland nodig was. 
Hij kondigde ook de vorming van de Bizone per 1 janu-
ari 1947 aan, en hij sprak over de vorming van een Duit-
se regering. ‘Het is onze opvatting dat het Duitse volk nu 
moet worden toegestaan en geholpen om de noodzakelij-
ke voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een 
democratische Duitse regering.’
 Hoe die regering gevormd zou moeten worden was niet 
duidelijk, aangezien de vier overwinnaars steeds verder 
van elkaar kwamen te staan. Byrnes meldde nog wel dat 
vertegenwoordigers en minister-presidenten van deelsta-
ten uit alle zones daaraan zouden moeten meewerken, 
maar dat was geen haalbare kaart. Hij stak zijn gehoor in 
zijn ‘Speech of Hope’ een hart onder de riem: ‘Het Ame-
rikaanse volk wil het Duitse volk helpen om zijn weg naar 
een eerbare plaats tussen de vrije en vredelievende naties 
van de wereld terug te winnen.’
 De Bizone kreeg een economische raad en een uitvoe-
rende raad, die je het best met een parlement en een rege-
ring zou kunnen vergelijken. Daarin namen oude (spd) 
en nieuw gevormde politieke partijen (cdu, csu en 



22

fdp) plaats. De verwezenlijking van de Bizone viel prak-
tisch samen met de Trumandoctrine die in maart werd 
afgekondigd: containment was daarin het sleutelwoord. 
De communistische expansie moest worden ingedamd. 
De Russen waren volgens de vs bezig met een strategie 
om Europa te onderwerpen. Truman zei tegen het Con-
gres dat alle vrije volken die door het communisme wer-
den bedreigd op de steun van Amerika moesten kunnen 
rekenen. De keuze ging volgens hem tussen democratie 
en communisme, tussen een leefwijze die is gebaseerd op 
de wil van de meerderheid, vrije verkiezingen en vrijheid 
van politieke onderdrukking enerzijds en een leefwijze 
die gestoeld is op de macht van de minderheid en die de 
meerderheid door middel van terreur en onderdrukking 
krijgt opgelegd. Het was tussen de twee kampen, zoals de 
publicist Walter Lippmann dat zou noemen, een Koude 
Oorlog geworden.
 De Amerikanen begrepen maar al te goed dat de voor-
waarden voor een geslaagde democratie niet alleen vrije 
verkiezingen behelsden, maar ook een betere verzor-
gingssituatie. Het zorgen voor een bestaan met hoop. In 
juni lanceerde de nieuwe minister van Buitenlandse Za-
ken George Marshall het European Recovery Plan, bekend 
geworden als het Marshallplan. Volgens Marshall had het 
herstel van de welvaart een stabiliserend effect op de de-
mocratie. Welvaart zou als een dam tegen het commu-
nisme werken. Om te voorkomen dat de vs de schuld 
zouden krijgen van een eventuele scheuring tussen de 
overwinnaars gold het aanbod van Marshalls financiële 
hulp ook voor de Sovjet-Unie en de landen in Oost-Euro-
pa. Molotov weigerde voor de Sovjet-Unie. Maar Moskou 
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verbood ook dat de Sovjetzone en de Russische satelliet-
staten er gebruik van mochten maken. De drie westelijke 
zones in Duitsland en Berlijn ontvingen anderhalf mil-
jard dollar.
 Met een gescheiden economie en een verschillend po-
litiek bestuur was het onmogelijk dat de Duitse kwestie 
kon worden opgelost. In de Sovjetzone was er nauwelijks 
politieke vrijheid, en moest de spd fuseren met de kpd 
(Kommunistische Partei Deutschlands) tot de Sozialis-
tische Einheitspartei Deutschlands (sed) waardoor er 
ondanks het bestaan van andere partijen de heerschappij 
van één partij werd gevestigd. Het was zoals toenmalig lei-
der van de kpd Walter Ulbricht zei: ‘Es muss demokra-
tisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.’ 
Het Amerikaanse doel werd toen formeel economische 
eenwording van het westelijk deel van Duitsland. Daarbij 
moest Duits zelfbestuur worden gestimuleerd.
 Voor de westzones hield dit doel in dat een valutaher-
vorming noodzakelijk was. Alleen zo kon een vrije markt-
economie worden opgebouwd waar de nieuwe munt 
stabiel en hard zou moeten zijn. De nood was nog steeds 
hoog; de economie functioneerde slecht, de winter van 
1946-1947 was koud geweest. De honger was groot. Ruil-
handel was gebruikelijk – gebreide truien voor aardappe-
len bijvoorbeeld – en een sigaret kostte zes Reichsmark.
 In februari 1948 werd op de Zesmogendhedenconferen-
tie (de vs, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland 
en Luxemburg) in Londen besloten dat een West-Duit-
se staat moest worden opgericht, die in het Marshallplan 
zou worden opgenomen. Men kwam ook overeen dat het 
West-Duitse gebied in het westerse economische systeem 
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moest worden opgenomen. Onder Angelsaksische druk 
gaf Frankrijk zijn eigen gewenste politiek ten aanzien van 
Duitsland op. De communistische coup die tijdens deze 
conferentie in Tsjecho-Slowakije plaatsvond hielp ook 
mee bij dit besluit. De drie zones zouden een nieuwe staat 
vormen die in een Europees-Amerikaans systeem moest 
worden ingebed. De minister-presidenten van de deelsta-
ten kregen toestemming om een grondwetgevende verga-
dering bijeen te roepen om voor de nieuw te vormen staat 
een grondwet op te stellen. Daarnaast moesten de betrek-
kingen tussen de nieuwe staat en de bezetters middels een 
bezettingsstatuut worden vastgelegd.
 Parallel aan de voorbereidingen voor de stichting van 
een West-Duitse staat werd op 20 juni de d-mark voor 
drie westelijke zones in Duitsland en in Berlijn ingevoerd. 
De Sovjets reageerden meteen: zij verboden de d-mark in 
alle sectoren van de stad en sloten de toegang naar het 
westelijk deel van de stad over water, weg en spoor. Alleen 
via de lucht bleef West-Berlijn bereikbaar. De Sovjet-Unie 
zou de blokkade opheffen wanneer het Westen de plan-
nen voor een West-Duitse staat en de valutahervorming 
zou opgeven. Op initiatief van generaal Clay reageerden 
de Amerikanen door via de luchtcorridors West-Berlijn 
te bevoorraden. 2 miljoen West-Berlijners en de daar ge-
legerde westerse militairen werden van juni 1948 tot mei 
1949 met behulp van Rosinenbomber (in bijna 280.000 
vluchten) in leven gehouden. 
 De West-Duitsers zagen het politieke en militaire risi-
co dat werd genomen; de luchtbrug was een belangrijke 
gebeurtenis waardoor zij hun hoop en vertrouwen in de 
Amerikanen gingen stellen. Aangezien de Russen geen 
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succes behaalden, besloten zij de blokkade te beëindigen. 
Ook Berlijn werd politiek en economisch gedeeld. De de-
ling van Duitsland werd een feit.
 De minister-presidenten van de in 1946 opgerichte 
deelstaten troffen de militaire gouverneurs van de wes-
telijke geallieerden vlak na het begin van de blokkade 
in Frankfurt. Na een aanvankelijke aarzeling, omdat een 
West-Duitse staat de deling van Duitsland zou verdie-
pen, kwam men snel tot de slotsom dat vrijheid binnen 
het Westen was te prefereren boven een voorlopig niet 
voorzienbare eenheid. Wat haalbaar was, was meer zelf-
standigheid en eigen verantwoordelijkheid, binnen nog af 
te spreken grenzen. Duitsland was immers bezet en een 
vredesverdrag was er niet gesloten. Een West-Duitse staat 
die zo kon ontstaan zou ook aantrekkelijk zijn voor het 
oostelijk deel.
 Een parlementaire raad van zeventig leden (onder wie 
vier vrouwen) uit de deelstaten onder leiding van Kon-
rad Adenauer (cdu) en Carlo Schmid (spd) kreeg de 
opdracht een grondwet te schrijven. Schmid stelde dat 
de grondwet het karakter van een provisorium moest 
hebben, een ‘Notbau’. Zolang de vier bezettingsmachten 
het niet over de politieke toekomst van Duitsland eens 
waren, zou het daarom nodig zijn voor de politiek ten 
doel te stellen de deling op te heffen. Dat doel moest in 
de grondwet worden vastgelegd. In de preambule stond 
dat het Duitse volk ‘von dem Willen beseelt, seine nati-
onale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichbe-
rechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen. (...) Das gesamte Deutsche Volk bleibt 
aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und 


