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Op 1 mei 1945 pleegden de inwoners van een Duits stadje collectief zelfmoord

De dag nadat Hitler zich een kogel door de kop joeg, brengen
in de Oost-Duitse stad Demmin honderden moeders hun
kinderen om. Nadien slaan ze de hand aan zichzelf.
Het wordt de grootste collectieve zelfmoord van Duitsland.
‘Ik wil er niet over praten’, zegt een van de weinige getuigen
van toen. ‘We móéten erover praten’, zegt een andere.

MARGOT VANDERSTRAETEN

Hetdrama
vanDemmin



‘DeRussen
probeerden
zelfmoordente
verhinderen,niet
omhet levenvande
Duitserteredden,
maaromdat leven
nogondraaglijker
temaken’
NORBERT BUSKE

SCHRIJVER

42 zeno.

et vlakke enuitgestrekte landschap
vandeOost-Duitse deelstaat
Mecklenburg-Voor-Pommerndoet
niet vermoedendat er zichhier, in de
epiloog vandeTweede
Wereldoorlog, een volkstragedie vol-
trok.
Het is een voorjaarsdag, net als

toen.Honderdenkraanvogels zijn op
de veldengeland,methun ranke
vormenenhogepotenkunnenze,
qua sierlijkheid, tippenaandeher-
ten en reeënwaarmeediezelfde vel-
den enhunomringendebossen zijn
bevolkt. Je kunt indit noordoosten
vanDuitslandgeen tienkilometer
rijdenof er doemt eenwindmolen-
parkof eenweide vol zonnepanelen
op: demoderne tijd toont zich in eer-
ste instantie via denieuwe infra-
structuur.
Vele dorpen indit gebiedbeant-

woordennog enigszins aanhet cli-
chébeeld vandeDDR: ze zijn volge-
stouwdmet grauwewoonblokken.
Her ender duikt langs deweg een
DDR-museumop.Als er geenCoca-
Cola-panelen aande vintage gevels
hingen en er geenVolkswagens voor
dedeur stonden, zou je je nog inde
jaren vanhet IJzerenGordijn
wanen.
OokDemmin (spreekuit: ‘dé-

mien’) is een staddie de stempel van
het nazismeenhet communistische
tijdperk in zichdraagt, in beeld en
geest. VoormaligeHanzestad, dat
wel.Maardan eenmet een zwaarte
waaraande andereHanzestedenuit
de regio zijn kunnenontsnappen.
Alleende evangelische Sint-
Bartholomeuskerk –het protestan-
tisme regeert hier – rijst statig opuit
demistroostige omgeving.

Massagraf
Eengedeeltelijke verklaring voor
deze troosteloosheid is te vindenop
het kerkhof vanDemmin, gelegen
aande invalsweg enomwaldmet
eenbakstenenmuur.
“Ubent hier voor demassazelf-

moord?Gaat umaarnaar daar, ach-
ter het gebouw”, zegt een vande
bewakers vanhet kerkhof.Achter
het gebouw ligt eenperceelwaarop
enkele schrale berken endennen
groeien, enwaarop eenonopval-
lendeobeliskmet daarop eenkruis
staat.Het perceel ismetmolshopen
gemazeld, eenmooiemetafoor voor
het verledendat zichhoedanook
eenwegnaarhet heden zoekt.
Of demanwatmeeruitleg kan

geven? “Nee, daarweet ikniets over.”
Demmin telde tijdensWO II

15.000 inwoners. Tegen 1945 verble-
ven er ooknog eensbijna evenveel
Duitse vluchtelingen.Dit perceel is
hetmassagraf vandiegenendie zich
vlaknade capitulatie, op 1mei 1945,

vanhet levenberoofden.Hier rust
samenmethendusook eenvande
grootste taboes vandeDuitse
geschiedenis.

Gek geworden
Niemandweet precies hoeveelmen-
sen zich inDemmindie lentedaghet
levenbenamen,maar alle bronnen
hebbenhet overminstens 900, en
waarschijnlijk noghonderdenmeer.
“Freitöte, amSinndes Lebens irre

geworden”, zegt eenkleinplakkaat op
eenhoek vanhet kerkhofperceel. De
vraag is hoe vrij de keuze voor je
dood is, als je je inhetmiddenvan
eenmassapsychosebevindt. En: van
kinderendie doorhunouders opge-
hangenwerden, of vanwiedemoe-
ders depolsendoorsneden, kun je
bezwaarlijk zeggendat ze zichzelf
vrijwillig hebbengedood.
Maar: allemensendie rondde

obelisk liggen, zijnkleine Leute,
gewonemensen; geen vooraan-
staandeSS’ers of hogepiefen vande
Wehrmacht. Ze zijn ‘op zoeknaar de
zin vanhet levengek geworden’.
Want toende zelfgekozendoodvan
Hitler door de radio’s galmde enhet
RodeLeger inDemminoprukte,
zagen zij stilaangeenanderemoge-
lijkheiddanhet voorbeeld vande
Führer te volgen.
VluchtenuitDemminbleek

immers onmogelijk. ToenhetDuitse
leger enkele dagenvoordien
Demminhadverlaten, hadhet alle
bruggenopgeblazendie dedriestro-
menstadmethet land verbond,
opdat deRussen, opwegnaar
Berlijn, de stadnietmakkelijk zou-
denbinnenkomen. Bovendienhad
Hitler,met pil en kogel, aangetoond
hoe je uit dehandenvandeRussen
konblijven.Dezekleine Leutemoes-
ten, aldushun innerlijke stemnaelf
jaar propaganda vanhet nazisme,
hunFührernadoen.
Daarbij komtdat deRussische

militairen, die via de enige landweg
met tankswarenbinnengerold, ste-
vig huishielden inDemmin. Ze sta-
kende stad inbrand. Zij, nochtans
officiële ‘bevrijders’,moordden,
plunderden enverkrachtten, vaak
voordeogenvanandere gezinsle-
den. Zeprobeerden zelfmoorden te
verhinderen, niet omhet leven van
deDuitser te redden,maar omdat
levennogondraaglijker temaken.
DeRussenhaattenhet fascisme

enhetDuitse volk, dat aanhet
Oostfront oorloghadgevoerdmet
oogopde totale vernietiging vande
bolsjewieken. Er vielenminstens 20
miljoenSovjetdoden, endiehadden
recht opwraak.
DemensenvanDemmin sloegen

inpaniek.Hunangstwasbesmette-
lijk.Allemiddelendie tot de eigen

doodkonden leiden, blekenwelkom:
wapens, scheermesjes, de strop, ver-
gif, hetwater vandedrie rivierendie
inDemmin samenstromenen
waarin veel kinderen verdronken.
Lijkendreven inde rivier, aande
bomenbij de oevers bungelden
lichamen, de oeverswarenmet
dodenbezaaid.

De hel op aarde
HetDuitse oostfront kendenade
oorlogmeerdere zelfmoordepide-
mieën.Nergenswasdehel zo groot
en vernietigendals hier.Het collec-
tieve traumavandeoverlevenden
werdnoggroter – ennogmeer
onderdrukt – toenDemminnade
oorlogdeelwerd vandeDDR, en
toenbinnende communistische
propagandade stelregel gold: over
deRussenniets dangoeds.De tragi-
sche eerstemeiwerdofficieel een
feestelijke dag vande arbeid;met
parades enal.
Norbert Buske, theoloog envoor-

malig prediker inBerlijn, is een van
deweinigenog levendeooggetuigen
vandie tijd.Hij is ook eenvandewei-
nigendie over ditweggedrukte
hoofdstuk vandeDuitse geschiede-
niswil enkan spreken.
Want eenandere getuige,Heinz-

GerhardQuadt, nu84 en tot enkele
jaren geleden eenvandebelangrijke
chroniqueurs vanverhalen vanover-
levenden, kanhet niet langer
opbrengenomterugnaar de
ondraaglijke gebeurtenissen vanmei
1945 tewordengekatapulteerd. “Ich
habemit demKrieg nichtsmehr zu
tun!”, zegt hij eenpaar keer, en ver-
der dandat geraakt hij niet. Quadt,
14 ten tijde vande catastrofe enoud-
ste zoonvanvier, kon zijnmoeder
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► Rond deze obelisk

liggen de honderden

‘kleine Leute’ die Hitler

achterna gingen.
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ervoor behoedenomsamenmet
hemenzijn drie broertjes inhet
water te springen. Zijn vaderwas
toenniet inDemmin.Ookdatwas
eengegeven: het ontbrakde stad aan
het einde vandeoorlog aan ‘jonge’
en gezondemannen–diewaren
gesneuveld of nog aanhet front.
VandaagwoontNorbert Buske,

die volgend jaar 80wordt, in
Greifswald, een vlakbij gelegenuni-
versiteitsstadje dat floreert. Buske is
opgegroeid inDemmin.Hijwas 9
toen in zijn geboortestaddehel los-
brak.Hij zegt dat hijwel graagover
die helwil spreken.Hij doet dat ook,
maarmet eengrote emotionele
afstand, enmet deblik van een
heemkundige, veelmeer danmet die
van een ervaringsdeskundige.
Buskeheeftmeerdere boekenop

zijnnaam, over kunst- enkerkge-
schiedenis.Ookoverhet oorlogs-
einde inDemmin schreef hij.Het
werd eendunhistorischdocument
met lutheraanse inslag en zonder
echte persoonlijkeherinneringen.
“Ikherinnermeniet veel vandie

nadagenvandeoorlog. Ikweet ook
niet hoe ikmevoelde. Ik heb vriend-
jes verloren, ja, natuurlijk,maar ook
daarweet iknietsmeer van. Tijdens
deoorlog gingenweniet naar een
echte school, erwarengeenhechte
banden,wekregen ‘noodonderwijs’.
“Hoehet rook inde stad?Weet ik

niet. De stadwerddoordeRussen
platgebrand, dushet zal naar brand
hebbengeroken.Wijwoondenniet
aanhetwater,waarmoedershun
kinderenhielpen verdrinken en zich
daarnaophingen.Wijwoonden
hogerop.Mijn vaderwasnogaanhet
front, hij is pas in januari 1946weer
thuisgekomen. Ja, zijn thuiskomst
herinner ikmenogwel.Hij kwam
metde trein enarriveerde juist op
mijn verjaardag!Wijwarenblij. Een
paar jaarna zijn thuiskomst is hij

helaas aan tbc overleden. Ikhebhem
dusmaarheel kort gekend.
“Ikherinnermenietmeerhoe

mijn vader reageerde toenhij zijn
stad zoplatgebrand en compleet ver-
woest zag, toenhij over de zelfdodin-
gen vernam.Ons gezinwas erg gelo-
vig.Onsprotestantismeheeftmijn
moeder zeker kracht gegeven.
Zelfdoding enonze geloofsbelijdenis
warenmoeilijk verenigbaar,maar
dat gold voormeerderemensen, en
tochheeft dat henniet kunnen
tegenhouden. Los vandat geloof
haddenwij natuurlijk ook een sterke
familieband.De grootouders van
beide kantenwoonden inDemmin.
Wewerdendoorhengesteund.”

Verplicht praten

Ofhij getreurdheeft, herinnertBuske
zichevenmin: “Volgensmijhadden
wegeen tijdomte treuren.Het leven
gingdoor, het overleven. Ikbegrijp
het afsluitmechanismevandeheer
Quadt.Maar toch.Wezijnnogmaar
met eenhandvol ooggetuigenvan
toen. Ik vinddatweverplicht zijnom
eropenlijk over tepraten.
“Wemoetenmensenaanzetten

tot nadenken.Wemoetenhungeest
uitdagen.Het gaat hier niet omhet
persoonlijke verhaal, laatmewel
wezen.Hetwezenlijke vraagstuk van
Demmin luidt: hoeheeft demens
elke vormvan logisch redeneren
kunnenverliezen?Hoehebbenmoe-
ders enook vaders zich zodoor een
ideologie kunnen laten vangendat
ze aanhet einddaarvan slechts één
uitweg zagen:methet hele gezin te
sterven?
“Wemoetendemechanismendie

tot dezewaanzinhebbenkunnen lei-
den, blootleggen, opdat eenderge-
lijke catastrofe nooitmeer zoukun-
nengebeuren, opdat demens zich
geestelijkwapent tegendit soort fun-
damentalisme.

“Warenal diemensendie zichzelf
doodden fanatiekenazi’s?Nee.De
meestemoederswistenniet eens
wat er daadwerkelijk aanhet front
gebeurde. Bijna alle oorlogsinforma-
tie bereikte henvia de formele kana-
len, viaGoebbels dus.DeRussen
werden indezenazipropaganda
uiteraard als duivels afgeschilderd;
ze dronkenbloed vankinderen, sne-
den tongenaf…Hunangstwerd zo
groot dat ze er gek vanwerden.”

Blij metMerkel

“Mijnpunt is: ideologischewaanzin
is vanalle tijden.Dusmoetwaak-
zaamheid ook vanalle tijden zijn. En
danheb ikhet niet eens over Syrië-
strijders. Kijk gewoonnaarwat er
vlakbij huis gebeurt, nu inRusland.
De cultstatus rondPoetin: ik volg de
beeldvorming rondhemmet grote
aandacht en achterdocht. Er is
sprake vanblind geloof, vanmythe-
vorming, vanmisvorming.Het nati-
onalismeneemt trouwens inheel
Europaweer groteske vormenaan.”
Buskehadhet gelukom, ten tijde

vandeDDR, toelating te krijgen tot
de theologie-opleiding inBerlijn.
‘TijdensdeDDR-periodewarenuni-
versiteitenuitsluitend toegankelijk
voor arbeiderskinderen envoorde
socialistische intelligentsia.Wij
behoorden tot geen vande twee.’
Als student en later als dominee

kreeg hij toestemming ombinnen
de socialistische landen te reizen:
“Stalin enHitlerwaren aan elkaar
gewaagd. In feite is het basismecha-
nisme vanhun ideologie, van elke
ideologie, identiek: ‘AlleMenschen
werdenBrüder’, luidt het in het
begin. Vervolgenswordt demens
verleidmet de boodschapdatwe
samennaar een beterewereld zul-
len streven. Dat paradijswordt als
eenmakkelijk doel vooropgesteld.
Alles verloopt goed enwel. Tot
iemandprotest aantekent, en niet
veel zin heeft omzich bij de ander,
metwiens ideeënhij niet akkoord
kan gaan, aan te sluiten. Dan zegt de
ideologie: ‘Willst du nichtmein
Bruder sein, so schlag ich dir den
Schädel ein’.
“Ik hebhet fascismeenhet com-

munismevanbinnenuit beleefd, al
was ik onderhet naziregimenatuur-
lijk nog eenklein kind. Ik denkdat u
snaptwaarom ikdepragmatische
houding vanFrauMerkelwaardeer
enwaarom ik lid benvandeCDU.
Merkel handelt vanuit een compro-
mis enniet vanuit een ideologie.
Volgensmij komtdat doordat ze een
wetenschappelijke achtergrond
heeft.Merkel is natuurkundige. Ze
heeft oog voordepraktische kant
der dingen.Als éénwerkwijzeniet
werkt,moet er eenandereworden

gezocht, zo eenvoudig kanhet
logischdenken zijn.
“Het ismijn overtuigingdat de

politiekewereldmeerwetenschap-
pelijke geestenkangebruiken, en
minder juristen –daarvankrioelt het
– nodigheeft.Het ismijn overtuiging
dat dewereld er danbeter aan toe
zou zijn.”

Velewaarheden

Je zoudenkendat de val vande
Muur endedaaropvolgendeontbin-
ding vandeDDRervoor gezorgd
hebbendat de collectievewanhoops-
daad van 1mei 1945 vandaag, 70 jaar
nade feiten, inDuitslandopenlijk
besprokenkanworden.Dat is
slechts gedeeltelijkwaar.Het is niet
omdat ietsmag, dat het ookkan, of
dat het ook gebeurt.
Er zijn vele brieven vanoverle-

vende getuigen verzameld.
VoornoemdeHeinz-GerardQuadt
kreegmidden jaren90vande
Demminseburgemeester de
opdracht overlevenden te intervie-
wen, hunverhalen te registreren.Die
verhalen zijn gebundeld. Ze konden
opveelwaardering rekenen. ‘Wat
goeddat dit leed eindelijk gedeeld
wordt.’
De verhalen zitten echter ook vol

tegenstrijdigheden.Net zoals de
getuigenissendie deWest-Duitse
historicus FlorianHuber (1967)
recentelijk uitbracht in zijn aanbeve-
lenswaardig boekKind, versprich
mir, dass dudich erschiesst (Kind,
beloofmedat je jezelf doodschiet).
Demminheeft niet éénwaarheid.
Demminheeft er vele.
TijdensdeDDR, tot 1990,mocht

er niet openlijk over deze zelfdo-
dingscatastrofewordengesproken.
Verhalendiemeer dan eenhalve
eeuwverzwegenmoetenworden,
hebbendeneigingomvandewaar-
heid af tewijken. Zeker als ze vol
dood, geweld enangst zitten.
Maar ooknadeDDRwistende

overlevenden, net alsDuitse histo-
rici, zichniet echt raadmet deze epi-
loog vanhetDerdeRijk. Volgensde
boekhandelaar inDemminwordt
hetwerk vanHuber –dat prominent
aandekassabalie pronkt – door alle
lagen vandebevolking gekocht.
“Men spreekt niet over diemassa-
zelfmoord,maarmen leest erover.
Iedereenheeftwel kennissen, vrien-
denof familieledendie erbij betrok-
kenwaren.De tragedie leeft,maar in
stilte.”
Debruggenvande stadwerden

op 1mei 1945 verbrand.Debruggen
naar dewaarheid gingendie dag
misschienook inde rookop.
Daaromzijn er getuigen, boeken,
brieven, verhalen enverslagen:
molshopenvande geest.

‘Hetwezenlijke
vraagstukvan
Demminluidt:hoe
heeftdemenselke
vormvanlogisch
redenerenkunnen
verliezen?’
NORBERT BUSKE

SCHRIJVER


