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Duitsland en de vraag naar de 

gerechtvaardigde oorlog 

DRS. TH.B.F.M. BRINKEL 

Het is zestig jaar geleden dat de Britten begonnen met het op grote schaal afgooien 

van brandbommen op de Duitse steden. De komende maanden zullen in Duitsland 

dan ook tal van herdenkingen plaatsvinden. In het boek van Jörg Friedrich, Der 

Brand, worden de verschrikkingen van de oorlog op indringende wijze verwoord. De 

these van Jörg Friedrich luidt dat de geallieerden met bommentapijten en systema

tisch aangelegde vuurbombardementen de dood van burgers op de koop toe namen, 

dan wel bewust veroorzaakten om de burgers te demoraliseren. Door het perspectief 

van de slachtoffers in de Duitse steden te kiezen en het daarbij te houden, komt 

Friedrich tot zijn aanklacht tegen de geallieerde oorlogvoering. Deze scherpe focus le

vert een indrukwekkend boek op dat goed is voor discussie in Duitsland en tegelijker

tijd eenzijdig is. Mag voorbij gegaan worden aan de verantwoordelijkheid van het 

Hitlerregime in de ontketening van de totale oorlog? Nu is er een risico dat de her

denking van de bombardementen wordt gebruikt om de schuld van Duitsland aan de 

Tweede Wereldoorlog te relativeren. Het boek van Friedrich biedt weinig aankno

pingspunten om dergelijke relativeringen te ontzenuwen. Ook in het licht van de re

cente oorlog tegen Irak is de door Friedrich opgeworpen vraag naar de gerechtvaar

digheid van oorlog en de inzet van geweld actueel. Voor een beantwoording van deze 

vraag blijft het door de christelijke kerk voortgebrachte denken over de gronden voor 

rechtvaardige oorlog van belang. Deze traditie geeft aan dat moet worden voorkomen 

dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, en dat de gebruikte middelen in rela

tie moeten staan tot de beoogde doeleinden. Deze invalshoek maakt duidelijk dat in

derdaad kritiek mogelijk is op de geallieerde oorlogsvoering en biedt ook zicht op de 

huidige relatie tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland. Juist vanuit 

het perspectief van onschuldige burgers van geweld en onderdrukking is de positie 

van Schröder om op voorhand alle militaire interventie afte wijzen (en de banden 

met de Russische president Poetin aan te halen) niet vertrouwenwekkend. Er is zeker 

kritiek mogelijk op de Angelsaksische neiging to go alone. Maar toch waren en zijn 

deze landen bereid om anderen daadwerkelijk te hulp te komen. 

Pleased to meet you 

Hope you guessed my name, 

But what's puzzling you 

Is the nature of my game 

M. JaggerfK. Richards, Sympathy for the Devil 

Beggars Banquet 1968 
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Goed en kwaad, good guys and bad guys; ze leken zo duidelijk van elkaar te onder

scheiden als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. De Geallieerden, Groot

Brittannië en de Verenigde Staten, waren de goeden, Hitier-Duitsland was de kwa

de. Het blijkt evenwel niet zo eenvoudig te liggen. Het hier besproken en 

inmiddels veelgelezen boek, Der Brand, geschreven door de Duitse historicus Jörg 

Friedrich, handelt over de luchtbombardementen op de Duitse steden in de 

Tweede Wereldoorlog. Het is een boek dat een mens aan het twijfelen brengt. Lag 

het wel zo duidelijk, dat onderscheid tussen goeden en kwaden? 

En bovendien: hoe moeten wij omgaan met het feit dat het vermogen van de mens 

samenlevingen uit te roeien met behulp van luchtbombardementen zijn intrede 

heeft gedaan in de geschiedenis? Ook aan die vraag ontleent Der Brand zijn politie

ke relevantie . Een relevantie die verwijst naar de ontwild<eling en de toepassing 

van de traditie van de rechtvaardige oorlog. Die traditie vraagt onder andere om 

het ontzien van de onschuldige burgerbevolking in het oorlogsgeweld. 

Het boek van Friedrich verschijnt niet alleen in een periode van herdenkingen

zestigjaar na de bombardementen- maar ook in een tijd waarin de regering in 

Duitsland verschillende signalen heeft afgegeven over haar relatie tot de 

Verenigde Staten. Bijvoorbeeld door mee te delen hoe dan ook geen militaire bij

drage te leveren aan de interventie in Irak. 

Massavernietiging 

Het is zestig jaar geleden dat de Britten begonnen met het op grote schaal afgooi

en van brandbommen op de Du itse steden. De komende maanden zullen in 

Duitsland dan ook tal van herdenlangen plaatsvinden. Vrijwel iedere Duitse stad 

kent wel een dag waarop herdacht kan worden dat de bommen, afgeworpen door 

de Britten en Amerikanen, vielen. Die herdenlangen zullen, net als het boek Der 

Brand, vragen oproepen, leed dat lang verzwegen is geweest terughalen, en paral

lellen suggereren met vandaag. De vraag is hoe dat zal uitwerken op de publieke 

opinie en de relatie van de grootste lidstaat van de Europese Unie tot An1erika. 

Ruim zestig jaar geleden, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kwam het 

idee van grootschalige bombardementen op Duitse steden van de Britse 

Marschall< Arthur Harris, de opperbevelhebber van Bombercommand. Zijn bijnaam 

was Bomber Harris. Hij was degene die zijn gezag gaf aan het plan om de Duitse 

binnensteden in de as te leggen door het aanleggen van een vuurstorm. Zodra dit 

technisch mogelijk was, werden de bombardementen een nauwgezette operatie 

waarbij met opzet historische binnensteden werden uitgekozen, omdat die het 

beste brandden. Door het op de goede plaatsen en goede momenten neer laten ko

men van bommen ontstond een enorme vuurstorm die zuurstof aanzoog waarin 

honderden mensen omkwamen door verbranding, verstildang, verhitting. Voor 

de vraag of een stad tot doel moest worden uitgekozen, was de brandbaarheid een 

belangrijker criterium dan het militaire nut. 
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De strategie was erop gericht met deze bombardementen vanuit de lucht de oor

log te winnen door met name het moreel van de bevolking te breken. In 1943 

werd het technisch mogelijk met de inzet van honderden Britse Lancasters, Short 

Sterlings en Amerikaanse B 17's en Liberators. De rechtvaardiging was als volgt: je 

kunt de vijandelijke vliegvelden platleggen met pakweg vijftig vliegtuigen erop. 

De moderne industriestaat produceert echter honderd vliegtuigen per dag en 

heeft de tegenslag dus zo weggewerkt. Door aanslagen op Duitse fabrieken is de 

vernietiging veel effectiever. Maar ook fabrieken kunnen worden herbouwd ofver

plaatst. Nog effectiever was het daarom om de bevolking in de grote steden uit te 

roeien, waardoor de arbeidskrachten voorgoed verminderd werden (Der Brand, blz 

68). Zo luidde de redenering. 

Friedrich beschrijft op aangrijpende wijze, stad voor stad en regio voor regio de 

geschiedenis, de cultuur, de architectuur, de aantallen en tonnen bommen, de 

uitwerking op de straten en in de schuilkelders, om zo de verwoesting van de 

Hanzesteden in het Noorden, het Roergebied en de oude steden in het Westen, 

Zuid-Duitsland, Centraal-Duitsland en het Oosten extra reliëf te geven. Veel steden 

werden meermalen gebombardeerd tot er meer ratten dan mensen over de stra

ten liepen. Berlijn was min ofmeer een uitzondering: Berlijn was te groot, had te 

veel parken en brede alleën. Brandbommen waren daar niet effectief. Berlijn is 

echt verwoest in de laatste dagen van de oorlog, toen het Sovjetleger er binnen

trok en straat voor straat de stad veroverde. Heel aangrijpend is het bombarde

ment op Swinemünde, in maart 1945. Daar hadden zich duizenden vluchtelingen 

uit het Oosten van Duitsland op het strand en in schepen verzameld op hun 

Veel steden werden vlucht uit Oost-Pruisen. Volgens officiële schattingen zijn daar 23.000 doden ge-

meermalen gebom- vallen. 

bardeerd tot er In de 161 Duitse steden die getroffen werden door brand- en springstofbommen 

meer ratten dan zijn rond de 600.000 burgerslachtoffers omgekomen, onder wie 80.000 kinderen. 

mensen over de Friedrich beschrijft zo beeldend mogelijk de bergen lijken waar de maden uit-

straten liepen. kropen, de kinderen die de verbrande resten van hun ouders in een emn'ler naar 

het kerkhof droegen, de kelders die tot ovens werden waar mensen levend ver

brandden. De mensen hadden de keuze te stikken in het gas, te verbranden als ze 

de straat op vluchtten ofin de kelders te blijven zitten, die tot ovens werden ver

hit. Hij vertelt over het leven in de bunkers, de organisatie van de bescherming te

gen luchtaanvallen en het beleid van de NSDAP. "Weltuntergang kann nieht sehlim

mer sein," schrijft Friedrich. (Der Brand, blz 299) 

Het boek Der Brand laat niet na om de lezer op indringende wijze te confronteren 

met de gruwelen van de moderne oorlog. Jörg Friedrich is in 1944 geboren en 

heeft de bombardementen dus als peuter meegemaakt. Een hoofdstuk heeft als ti

tel Wir, het volgende Ieh. Hij beschrijft de psychologische gevolgen van het leven 

onder bombardementen en de dreiging van bombardement uitgebreid en indrin

gend. Emoties worden weggefilterd door een immuunscherm rondom de ziel. (Der 
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Het boek Der Brand laat niet na om de lezer op indringende wijze te confronteren 

met de gruwelen van de moderne oorlog.Jörg Friedrich is in 1944 geboren en 

heeft de bombardementen dus als peuter meegemaakt. Een hoofdstuk heeft als ti
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Brand, blz 501) Daarmee is de pijn niet terzijde gesteld, alleen de waarnemingvan 

de pijn is geblokkeerd. (Der Brand, blz 505) Zo is de herinnering weggedrukt uit de 

Duitse geschiedenis. Friedrich heeft daar verandering in gebracht. 

Ook de geallieerden die in 1945 de ene na de andere Duitse stad binnentrokken, 

waren onder de indruk van hetgeen de bombardementen aangericht hadden. Zij 

stelden vast dat het land overbombed was. De Britse bommenwerperpiloot Richard 

Mayce keek na het bombardement op Hamburg vanjuli/augustus 1943 vanuit zijn 

cockpit terug op wat hij had aangericht en constateerde: "Zo moet de hel eruit 

zien, zoals wij christenen ons die voorstellen. In deze nacht ben ik pacifist gewor

den." 

Moral bomhing 

De these van Jörg Friedrich luidt dat de geallieerden met bommentapijten en sys

tematisch aangelegde vuurbombardementen de dood van burgers op de koop toe 

namen, dan wel bewust veroorzaakten. Het was de bedoeling dat de burgerbevol

king gedemoraliseerd zou worden en tegen Hitler in opstand zou komen. De cyni

sche benaming die de Britten hieraan gaven was moral bombing. 

Demoralisering trad niet op, zo stelt Friedrich. Bombardementen leidden tot apa

thie en depressie. Er was een enorme behoefte aan slaap en. geen enkele wens om 

Hitier ten val te brengen (Der Brand, blz 116). Friedrich schrijft over moral bombing: 

"Zunächst kann eine Bombe gar keine Moral zerstören. Sie zerstört Materie, Stein, Gestel!, 

Körper. I st der Körper zerstört, enthält er auch keine Moral mehr, allenfalls heilt die Moral 

"Zo moet de hel des einen durch das Abslachten des anderen. Letzteres währt, bis ersteres eintritt. Damit hat 

eruit zien, zoals wij der eine das Schicksal des anderen in seiner Hand. { ... } Welche Moral gilt, bestimmt der Herr 

christenen ons die des Verfahrens." (Der Brand, blz 82) 

voorstellen. In deze Niet door moral bombing gaf Duitsland zich over. De oorlog kwam pas tot een ein-

nacht ben ik paci- de, nadat Duitsland vanuit het Oosten en vanuit het Westen over land veroverd 

fist geworden." was. Het verhaal over de bombardementen roept terecht vragen op over de geal

lieerde oorlogsvoering. 

Winston Churchill, toch in velerlei peilingen genoemd als de grootste man van de 

twintigste eeuw, was in politieke zin verantwoordelijk voor demoral bombing. 

Deels werd de strategie ingegeven door de wens vanStalineen tweede front te 

openen. Dat begon pas in juni 1944. Deels was zij veroorzaakt door het onvermo

gen precisiebombardementen uit te voeren, zodat alleen doelen in de sfeer van de 

oorlogsindustrie getroffen zouden worden. Daarom werd de burgerbevolldng als 

doel genomen. De Duitse bevolking werd door de Britten "Hunnen" genoemd. 

Het was om morele vragen rond het wapen van de luchtbombardementen dat in 

de Tweede Wereldoorlog de bisschop van Chichester, dr. George Bell, in het 

Hogerhuis een protest liet horen tegen demoral bombing. Hij wenste onderscheid 

te maken tussen de nazi-moordenaars en het gewone Duitse volk en tussen com

battanten en non-combattanten. Hij zei: "Het is van het hoogste belang dat wij, 
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die met onze bondgenoten de bevrijders van Europa zijn, de macht zo gebruiken 

dat zij onder controle van het recht staat." Zijn standpunt veroorzaakte destijds 

groot tumult in het Hogerhuis. 

Churchillliet zich niet van het bombarderen van Duitse binnensteden afbrengen, 

ondanks protest van de kerken. Friedrich: "Doch bombardierten die Alliierten nicht, 

wenn das Recht es erlaubte, sondern weil sie sich als Rechtspartei begriffen, erlaubten sie 

sich Bombardements nach Gutdünken."(Der Brand, blz 209) Noch de Duitse, noch de 

Britse, noch de Amerikaanse burgerbevolking had ingestemd met het kiezen van 

burgerdoelen bij luchtbombardementen, merkt Friedrich ergens op (Der Brand, blz 

63). 

Smalle focus 

Friedrich komt tot zijn aanklacht tegen de geallieerde oorlogvoering door het per

spectiefvan de slachtoffers in de Duitse steden te kiezen en het daarbij te houden. 

"Neuzeitliche Barbarei", zo noemt hij de bombardementen. (Der Brand, blz 281) In 

vergelijking met de verwoesting van de Duitse steden, was die van Coventry be

perkt, zo beweert Friedrich. In Coventry vielen 568 slachtoffers, terwijl een stad 

als Saarbrücken dertig maal gebombardeerd werd. "Das Los deutscher Städte unter

scheidet sie von Warschau, Rotterdam, Coventry, 50 wie ein Krieg und eine Schlacht etwas 

Verschiedenes sind." (blz 290) 

En toch ... met alle begrip dat de auteur bij de lezer wil opwekken over het lot van 

de Duitse burgerbevolking ... Hoe zat het dan met de door Duitse Stukas uitgevoer-

Mag een boel{ over de bombardementen op Guernica ten tijde van de Spaanse burgeroorlog? Wie was 

de Duitse kant in de er ook al weer begonnen met het bombardement op Rotterdam? Op Coventry? Op 

Tweede Londen? En mag een boek over de Duitse kant in de Tweede Wereldoorlog de 

Wereldoorlog de Holocaust onvermeld laten? Duidelijk is wel dat het Hitlerregime zelf de "totale 

Holocaust onver- oorlog" uitgeroepen had. Op de vraag van Goebbels of zij de totale oorlog wilden, 

meld laten? en of deze "totaler und radikaler als wir uns überhaupt vorstellen können" moest zijn, 

stonden in februari 1943 de massa's in het Sportpaleis in Berlijn te juichen. Wie 

was er eigenlijk verantwoordelijk voor de "neuzeitliche Barbarei'? Ik kan dat niet 

wegdenken uit de geschiedenis. 

Friedrich kan een scherp verhaal schrijven, dankzij een smalle focus. 

Twijfelachtig vind ik de passage over de buitenlandse dwangarbeiders die ook het 

slachtoffer werden van de bombardementen in Duitsland: de Russen, Polen, 

Italianen, Fransen, Belgen en Hollanders. Friedrich vindt hen vertegenwoordigers 

van: " ... Nationalitäten, inmitten derer die Deutschen ]ahrhunderte ihrer 

Ohnmachtsgeschichte verbracht hatten. Unter den Bomben kulminierte die 

Ohnmachtsgeschichte. Kein Gewaltmittel, welches gegnerische Heere oder deutsche Heere im 

gegnerischen Auftrag gegen Land und Bewohner gerichtet hatten, glich nur entfernt der 

Gewalt des Bombenkriegs." (Der Brand, blz 326) De suggestie die daarvan uitgaat, is 
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meld laten? en of deze "tota!er und radikaler als wir uns überhaupt vorstellen können" moest zijn, 

stonden in februari 1943 de massa's in het Sportpaleis in Berlijn te juichen. Wie 

was er eigenlijk verantwoordelijk voor de "neuzeitliche Barbarei'? Ik kan dat niet 

wegdenken uit de geschiedenis. 

Friedrich kan een scherp verhaal schrijven, dankzij een smalle focus. 

Twijfelachtig vind ik de passage over de buitenlandse dwangarbeiders die ook het 

slachtoffer werden van de bombardementen in Duitsland: de Russen, Polen, 

Italianen, Fransen, Belgen en Hollanders. Friedrich vindt hen vertegenwoordigers 

van: " ... Nationalitäten, inmitten derer die Deutschen ]ahrhunderte ihrer 

Ohnmachtsgeschichte verbracht hatten. Unter den Bomben kulminierte die 

Ohnmachtsgeschichte. Kein Gewaltmitte!, welches gegnerische Heere ader deutsche Heere im 

gegnerischen Auftrag gegen Land und Bewohner gerichtet hatten, glich nur entfernt der 

Gewalt des Bombenkriegs." (Der Brand, blz 326) De suggestie die daarvan uitgaat, is 
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Nu is er een risico 

dat de zestigjarige 

herdenking van de 

boEnbardementen 

wordt gebruilet om 

de schuld van 

Duitsland aan de 

dat de geschiedenis van de onmacht van Duitsland in de bombardementen zijn 

dieptepunt kende. Betekent dit dat Duitsland machtig moet zijn om dit soort ver

woesting te voorkomen? 

Met de behandeling van de gevangenen en dwangarbeiders volgde Duitsland vol

gens Friedrich alleen maar het voorbeeld van de vroegere koloniale mogendheden 

(lees: de geallieerden). "Im Kolonialzeitalter bestimmten Herrenvölker. Herrenvolk setzt 

Sk!avenvolk voraus, und die Deutschen richteten sich dies abgelebte Muster inmitten Europas 

ein." (Der Brand, blz 326). Ik heb de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. 

Waarom heb ik er moeite mee als de Duitser Jörg Friedrich dat opschrijft? 

Opgemerkt moet worden dat Friedrich beschrijft hoe bijvoorbeeld Nederlandse 

dwangarbeiders in Duitsland "een zeker leedvermaak aan de dag legden" rond de 

bombardementen. Nederlandse dwangarbeiders werden er ook van verdacht de 

Britten met lichtsignalen naar de stadscentra te hebben gelokt. (Der Brand, blz 485) 

Maar de focus die Friedrich kiest, is mij veel te smal. 

Actuele betekenis 

De bombardementen moeten inderdaad verschrild<elijk geweest zijn en het is 

goed dat er ook aandacht is voor het perspectiefvan de oorlogsslachtoffers in 

Duitsland zelf. Zestig jaar na dato kan er in Duitsland zelf een open volwassen dis

cussie over gevoerd worden. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd er in Duitsland 
." 

over gezwegen. Tijdens de Koude Oorlog werd er in het Westen vooral voorui tgeke-

ken. Duitsland was een nieuwe bondgenoot geworden. Aan de andere kant van 

het IJzeren Gordijn werden de herdenkingen van de bombardementen op Dresden 

gebruikt om de beschuldigende vinger op de Amerikanen en de Britten te richten. 

Nu is er een risico dat de zestigjarige herdenking van de bombardementen wordt 

gebruikt om de schuld van Duitsland aan de Tweede Wereldoorlog te relativeren. 

Ik vind dat het boek van Friedrich weinig aanlmopingspunten geeft om dergelijke 

relativeringen te ontzenuwen. 

Wat Friedrich ook doet. is de bombardementen markeren als het begin van een 

Tweede fundamenteel andere situatie in de oorlogvoering. Friedrich: "Ihr Austritt aus Land 

Wereldoorlog te re- und Zeit, aus dem Vertrauensschutz der Welt, dafl sie nicht van einer Stunde auf die nächste 

lativeren. keinen Lebensaufenthalt mehr bieten könnte. Seit der Strecke vom Sommer 1943 bis Sommer 

1945, der Spanne zwischen Hamburg, Tokio und Hiroshima, besteht die Möglichkeit. " (Der 

Brand, blz 195). 

Die mogelijkheid is in de periode van de Koude Oorlog onderdeel geworden van 

een strategie die gebaseerd was op oorlogsvoorkoming door het vermogen van de 

Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie om elkaars samenlevingen met in

zet van kernwapens te vernietigen. Dat heette "mutually assured destruction ". 

Godzijdank bestaat die situatie niet meer. Wat bleef, was de neiging om conflic

ten te beslechten via bombardementen vanuit de lucht. De Russen hebben het ge

probeerd in Tsjetsjenië. In Grozny staat geen huis meer overeind. De NAVO heeft 
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Achteraf gezien 

geprobeerd Kosovo met bombardementen tegen Servië te ontzetten. Ook Irak is ja

renlang met bombardementen vanuit de lucht bestookt. 

De recente oorlog tegen Saddam Hoessein is voor een belangrijk deel over land ge

voerd. Ook nu weer hebben luchtbombardementen een centrale rol gespeeld. Het 

verschil met de jaren veertig is dat dit keer chirurgische precisie tot de mogelijk

heden behoorde. Maar toch bleef je iedere keer bezorgd dat er burgerslachtoffers 

vielen. En achteraf gezien blij ft de zorg om de toekomst van de Irakese burgers het 

belangrijkste te rechtvaardigen motief voor internationale bemoeienis met het 

land. 

Daarom blijft de traditie van de rechtvaardige oorlog die de kerk heeft voortge

bracht belangrijk. Ook binnen de christen-democratie wordt deze traditie aange

houden bij de beoordeling van de vraag of inzet van militaire middelen gerecht

vaardigd kan zijn. Zoals wanneer sprake is van humanitaire interventie, 

geweldstoepassing met een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties. Wat betreft de beoordeling van de gewapende strijd zelf geeft de traditie 

aan dat moet worden voorkomen dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, 

en dat de gebruikte middelen in relatie moeten staan tot de beoogde doeleinden. 

Het was ook om die reden dat het gebruik van kernwapens enige decennia door 

kerken als uit den boze werd veroordeeld. Het zijn nog steeds essentiële criteria. 

De les die ik uit de geschiedenis trek, is hoe belangrijk het is om onderscheid te 

maken tussen combattanten en non-combattanten, tussen een regime en on

schuldige burgers en om in het buitenlands beleid voortdurend het lot voor ogen 

te houden van slachtoffers van oorlog, geweld en onderdrukking. 

blijft de zorg om de Tegen de achtergrond van de hier beschreven geschiedenis blijft het ook van be-

toekomst van de lang te kijken naar de relatie tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en 

Irakese burgers het Duitsland. Bondskanselier Schröder heeft geen vertrouwen gewekt door bij voor-

belangrijl<ste te baat al iedere Duitse deelname aan de militaire interventie tegen Saddam 

rechtvaardigen mo- Hoessein afte wijzen en tegelijkertijd de banden met de Russische president 

tiefvoor internatio- Poetin aan te halen. 

nale bemoeienis Kritiek is zeker mogelijk op de Angelsaksische neiging to go alone en op de midde-

met het land_ len die zij daarbij gebruiken. Ook ten aanzien van de militaire interventie tegen 

Saddam Hoessein. Maar toch waren en zijn deze landen bereid om anderen daad

werkelijk te hulp te komen. Misschien is er een neiging tot unilateralisme. Maar 

het is wel een unilateralisme van een bijzondere soort. Nederland heeft er veel 

aan te danken gehad. 

Jörg Friedrich, Der Brand; Deutschland im Bombenkrieg 1940 - 1945, uitg. Propyläen 

Verlag, München 2002. 
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