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Zum Andenken an Hans Viktor Böttcher 
 

 

 

Hans Viktor Böttcher wurde am 21. November 1923 in Berlin geboren und entschlief fried-

lich nach einem langen und erfüllten Leben am 16. März 2016 in Bonn-Bad Godesberg. 

Leider musste seine über alles geliebte Frau vor ihm gehen. Er war ein exzellenter Jurist mit 

fabelhaften Examensnoten, arbeitete an höchster Stelle als Ministerialrat im Bundes-

verteidigungsministerium und war maßgeblich für den Aufbau der Bundeswehrhochschulen 

unter Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt verantwortlich. Nach seiner Pensionie-

rung stellte er seine Arbeitskraft der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zur Verfü-

gung, der er bis zu seinem Tod die Treue hielt. Er war Initiator der Wiederbelebung der 

Danziger Naturforschenden Gesellschaft, die er mit Rat und Tat bis zu seinem Tode beglei-

tete. Wir haben ihm so viel zu verdanken!  

Er liebte sein Danzig und Zoppot, wo er aufgewachsen war, und trug Danzig im Herzen bis 

zu seinem Tod. Danzig widmete er auch einige seiner wissenschaftlichen Arbeiten. Seine 

Doktorarbeit 1958 lautete: „Die völkerrechtliche Lage der Freien Stadt Danzig seit 1945.“ 

Sein viel beachtetes Werk „Die Freie Stadt Danzig. Wege und Umwege in die europäische 

Zukunft. Historischer Rückblick, staats- und völkerrechtliche Fragen, 1995“ kam in kürzes-

ter Zeit in die dritte Auflage. Er sammelte die „Materialien zu Deutschlandfragen: Politiker 

und Wissenschaftler nehmen Stellung“ 1988/89, 1989/91, 1991/92 und war Mitkommentator 

der Wehrbeschwerdeordnung (Vahlen-Kommentare).  

Hans Viktor Böttcher war ein Mann, der sich gerne bescheiden im Hintergrund hielt, Lobre-

den über ihn waren ihm peinlich. Er war immer hilfsbereit, reich an Ideen, stark und ausdau-
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ernd, wenn es um die Durchsetzung seiner Ziele ging, stets höflich und freundlich. Er führte 

ein tadelloses Leben, von der Achtung der Würde des Menschen geprägt, und machte sich 

um die deutsch-polnische Aussöhnung verdient. Vor allem war er uns ein liebenswerter 

Mensch und treuer Freund! Wir werden ihn niemals vergessen!  

 

*** 

Hans Viktor Böttcher urodził się 21 listopada 1923 roku w Berlinie i zmarł spokojnie po 

długim i spełnionym życiu dnia 16 marca 2016 roku w Bonn-Bad Godesberg. Niestety jego 

ukochana żona odeszła kilka lat przed nim. Był on doskonałym prawnikiem, pracował na 

najwyższym szczeblu administracji publicznej jako Ministerialrat w Federalnym 

Ministerstwie Obrony i był odpowiedzialny za budowę uniwersytetów Bundeswehry za 

rządów ówczesnego ministra obrony Helmuta Schmidta. Po przejściu na emeryturę 

poświęcił się pracy w Fundacji Kultury „Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen”, której 

pozostał wierny aż do swojej śmierci. Był inicjatorem ponownego powołania do życia 

Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, któremu towarzyszył radą i działaniem do końca 

swoich dni. Tak wiele mu zawdzięczamy! 

Hans Viktor Böttcher kochał swój Gdańsk i Sopot, gdzie dorastał i nosił te miasta w swoim 

sercu aż do śmierci. Poświęcił także dużą część swojej pracy naukowej tematyce Gdańska. 

Jego rozprawa doktorska z 1958 r. nosiła tytuł „Międzynarodowa sytuacja prawna Wolnego 

Miasta Gdańska od 1945 r.”, a doceniona naukowo praca „Wolne Miasto Gdańsk. Drogi i 

bezdroża do europejskiej przyszłości. Przegląd historyczny, problemy prawa państwowego i 

międzynarodowego, 1995” doczekała się w najkrótszym czasie trzeciej edycji. Hans Viktor 

Böttcher kolekcjonowal „Materiały dotyczące sprawy Niemiec: politycy i naukowcy 

komentują” 1988/89, 1989/91, 1991/92 i był współkomentatorem rozporządzenia o skargach 

wojskowych (Vahlen-komentarze). 

Hans Viktor Böttcher był skromnym człowiekiem, który nie lubił taniego poklasku czy 

pochwał. Zawsze był gotowy pomagać, pełen pomysłów, silny i wytrwały w dążeniu do 

swoich celów, a przy tym zawsze uprzejmy i przyjazny. Prowadził nieskazitelne życie, 

charakteryzujące się szacunkiem dla godności człowieka, i przyczynił się do niemiecko-

polskiego pojednania. Przede wszystkim był sympatyczną osobą i wiernym przyjacielem! 

Nigdy go nie zapomnimy! 

 

 

Gilbert Gornig         Aldona Szczeponek 

 

 


