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willen de auteurs vooral kijken naar de veranderende 
stijlen van herinnering.

Benvindo en Peeters onderzoeken in hun boek de 
manier waarop inhoud en vorm van de vier gedenkplaat-
sen zich ontwikkelen ten gevolge van het veranderende 
politieke landschap in België, met grote aandacht voor de 
steeds groter wordende rol van de deelstaten. Niet langer 
de Belgische staat, maar de deelgebieden – Vlaanderen in 
het bijzonder – gaan het hoederecht over de historische 
herdenkingsplekken opeisen. Het terugtrekken van de 
centrale staat heeft paradoxaal genoeg geleid tot een gro-
tere greep door de overheid op de oorlogsherinnering. Dat 
betekende ook een terugdringen van de rol van private be-
langengroepen (of herinneringsgemeenschappen). Waar de 
Belgische staat vroeger nationale doelstellingen nastreefde, 
zullen de nieuwe overheden (de Vlaamse bijvoorbeeld) zich 
beijveren om een verbinding tot stand te brengen met het 
internationale perspectief van de mensenrechten. Het best 
komt dit tot uitdrukking in de recente discussies over een 
nieuwe invulling voor de Dossinkazerne. Ingewikkelder 
ligt dat bij de IJzertoren, waar een veldslag wordt geleverd 
tussen de gematigde minnaars van de Vlaamse beweging 
en extreemrechtse krachten.

Veel van wat de auteurs in hun boek beschrijven is 
al bekend. Het boek gaat vooral over de vele discussies, 
zowel intern als in de publieke ruimte, die er over inhoud 

en vormgeving van de vier gedenkplaatsen zijn gevoerd. 
Hun verdienste bestaat erin vele verbindingslijnen te 
trekken tussen op het eerste gezicht totaal verschillende 
plaatsen van herinnering. Dit boek is een mooie insteek 
voor de analyse en bezinning over het herinneringsland-
schap in België, dat de auteurs meer verbrokkeld achten 
dan in de meeste andere landen. De auteurs hebben er 
goed aan gedaan erop te wijzen dat België in dat opzicht 
minder een uitzondering vormt dan vaak wordt gedacht. 
Het is in België nogal eens de gewoonte om het homoge-
ne karakter van de herinneringscultuur in andere landen 
te overschatten. Ook in Nederland, Frankrijk en (na-
tuurlijk) Duitsland wordt over de erfenis van de Tweede 
Wereldoorlog gestreden door verschillende herinnerings-
gemeenschappen. Onder een patriottisch of universa-
listisch herinneringsdiscours worden de ‘afwijkende’ 
geluiden steeds sterker. Terecht kan men de strijd om 
de herinnering – en het uitblijven van verzoening – ook 
beschouwen als een bewijs van sterkte. Als herinnering 
een imperatief is, kan strijd daar beter toe bijdragen dan 
consensus. De strijd alleen al is de beste garantie tegen de 
vergetelheid. En dat is iets wat zowat alle herinneringsge-
meenschappen nastreven.

G e o r g i  Ve r b e e c k
Maastricht University en Katholieke Universiteit Leuven

Nog altijd kan men 
zich verbazen over 
de profetische, 

alarmistische boodschap 
van Hugo Bettauers Die 
Stadt ohne Juden (1922) 
en Artur Landsbergers 
Berlin ohne Juden (1925), 
die slechts twintig jaar 
later zo dramatisch be-
waarheid werd toen de 
nazi’s erin slaagden vrijwel 
alle Europese steden van 
joden te zuiveren. Dat zich 
vijfenzestig jaar na de Tweede Wereldoorlog zelfs in het 
Midden- en Oost-Europese centrum van de Europese 
Holocaust in deze ‘lege steden’ een joodse renaissance zou 
voltrekken, had niemand voor mogelijk kunnen hou-
den. Vooral Duitsland en Polen leken na deze etnische 
en ruimtelijke zuiveringen voor eeuwig Judenrein. Enige 
jaren geleden signaleerde Ruth Ellen Gruber in haar boek 
Virtually Jewish. Reinventing Jewish culture in Europe 

(2003) al deze ‘heruitvin-
ding van de joodse cultuur’ 
na 1989, waarbij zij wees op 
het Israëlische en joods-
Amerikaanse klezmer-toe-
risme, en de opmerkelijke 
identificatie van niet-joodse 
Europeanen met het ver-
dwenen Jodendom, vooral 
in zijn exotische, Jiddische 
variant, dat zijn ruimtelijke 
weerslag kreeg in de terug-
keer van ‘joodse wijken’ 
in Europese ‘cities without 

Jews’. Een doorwrocht bewijs daarvoor is nu te vinden 
in Michael Mengs indrukwekkende dissertatie over de 
omgang met het verweesde joodse erfgoed in Duitsland en 
Polen in de naoorlogse periode.

Mengs betoog, dat stoelt op grondig archiefonder-
zoek in Essen, West-Berlijn, Potsdam, Wroclaw (Breslau) 
en Warschau, nuanceert gangbare opvattingen over 
elkaar opeenvolgende herinneringsfasen en contras-
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terende herinneringsregimes aan weerszijden van het 
IJzeren Gordijn. Hij sluit daarmee impliciet aan bij Rudy 
Koshars beschouwing van de evolutie van het Duitse 
herinneringslandschap na 1870 als een continue afwis-
seling van vier paradigma’s: nationale monumenten, 
ruïnes, reconstructies en sporen (Rudy Koshar, From 
monuments to traces. Artifacts of German memory 1870-
1990 (2000)). Voormalige joodse bezittingen werden 
na de oorlog evenzeer bedreigd in ‘kapitalistische’ als 
in ‘communistische’ steden. Zo werden in beide Duitse 
staten voormalige joodse buurten weggezuiverd door een 
modernistische politiek van stadsvernieuwing, en terwijl 
communistische stadsbestuurders in de DDR aanvanke-
lijk nog wel iets van antifascistische clementie met joodse 
overlevenden toonden, kwamen de spaarzame reddings-
acties in de BRD voornamelijk van Amerikaans-joodse 
claimcommissies en linkse actiegroepen. Tegelijk ver-
dween ook veel joods erfgoed in Warschau, Wroclaw en 
andere Poolse steden, paradoxaal genoeg juist vanwege 
een Poolse voorkeur voor historische reconstructies die 
echter vooral op het ‘eigen’ erfgoed waren gericht. Dat er 
niettemin na de Val van de Muur zowel in het verenigde 
Duitsland als in Polen een intensieve reddingsactivi-
teit ontstond rond voormalige joodse begraafplaatsen, 
synagogen en andere ‘shattered sites’ mag dan ook wel 
een wonder heten. Toch oordeelt Meng buitengewoon 
kritisch over deze ‘marketing of Jewishness’, waarbij hij 
er niet voor terugschrikt te wijzen op de overeenkom-
stige antisemitische én filosemitische benadrukking 
van otherness. Die inversie van de Jodenhaat in ‘trendy 
Judaism’, de toeristische branding van exotische, joodse 
sporen, speelt meer dan waar ook in het stedelijk land-
schap van ‘New Berlin’. Volgens Meng representeert 
Scheunenviertels actuele zelfpresentatie als Berlijns 
‘joodse district’ dan ook geen historische werkelijkheid, 
maar een mentale mapping die stoelt op een associatie 
van joden met het ‘oosten’, vergelijkbaar met het negen-
tiende-eeuwse stigma van het gettojodendom.

Van belang is Mengs studie mijns inziens vooral 
vanwege zijn aandacht voor de materiële aspecten van de 
meer recente ‘buitenlandse’ toe-eigening van ontheemd 
joods erfgoed, die in het herinneringsonderzoek nog 
weinig zijn belicht. Zo signaleert het een opkomend an-
tisemitisme op het Poolse platteland, waar de verarmde 
bevolking niet of nauwelijks profiteert van de miljoenen 
die de Amerikaanse Ronald Lauder Foundation sinds de 
jaren 1990 vanuit Berlijn in de restauratie van ruïneuze 
synagogen, badhuizen en begraafplaatsen in ‘land-
schappen zonder joden’ investeert. Dezelfde stichting 
heeft in 2002 ook de funderingen van Warschaus in 
1961 gesloopte oudste synagoge opgegraven en tegen de 

zin in van de Poolse joodse gemeenschap via National 
Geographic de missie van een historische reconstruc-
tie op de internationale erfgoedagenda geplaatst. In de 
Warschause wijk Maranów, op de plaats van het vroe-
gere getto, heeft Lauder zelfs een compleet woonblok als 
‘joodse ruïne’ opgekocht met het oogmerk van een ‘au-
thentieke’ historische reconstructie. In West-Duitsland 
verliep dit proces van joodse erfgoedwording weliswaar 
meer vanuit de eigen bevolking en gelaagder dan in 
Polen, maar de uitkomst is hetzelfde. Dit mag blijken uit 
de aaneenschakeling van herbestemmingen van Essens 
vroeg twintigste-eeuwse ‘Alte Synagoge’ (ooit de nieuwe 
synagoge): Industriedesign-museum (1959), politiek-his-
torisch documentatiecentrum (1980), en Haus jüdischer 
Kultur (2008) – in welke het in de Kristallnacht door 
brand verwoeste interieur naar de toestand van 1938 is 
‘terug-gerestaureerd’.

Kosmopolitisme is in Mengs ogen weliswaar een 
goede zaak, ‘but locating it in restoration and commemo-
ration literally in physical spaces and metaphorically in 
the commemorated presence of the past that rebuilt sites 
signify’, zou gevaarlijk zijn. Naar analogie van het vroege-
re ‘bevrijdende antisemitisme’ spreekt hij van de politieke 
correctheid van een ‘verlossend kosmopolitisme’. Door 
deze performatieve omarming van het joodse verleden 
als symbool van liberale, democratische waarden zouden 
Duitsers en joden zich willen zuiveren van antisemitische 
zonden. Zonder kritische reflectie op de verdwenen multi-
etniciteit van Midden-Europa heeft deze symboliek van 
tolerantie juist niet tot een werkelijk multiculturalisme 
geleid. De verheerlijking van de verdwenen joden als 
vroegere ‘medeburgers’ straalt immers niet af op nieuwe 
minderheden met moskeeën die buiten deze zelfbenoem-
de judeo-christelijke orde worden geplaatst.

Hoewel dergelijke ‘sweeping statements’ niet in alle 
opzichten recht doen aan de complexiteit van de Duitse 
en Poolse herinneringspolitiek heeft Meng een belang-
rijke bijdrage geleverd aan het debat over ruimtelijk 
erfgoed, restauratiepolitiek en Holocaust-herinnering. 
Dat monumentenzorg-geschiedenis alleen vanuit een 
cultureel-politieke context kan worden beschreven, is 
een conclusie die ook voor andere perioden kan wor-
den onderschreven, maar wat uit zijn interdisciplinaire, 
transnationale benadering van Europa’s meest pijn-
lijke erfgoed duidelijk wordt, is dat erfgoed niet uit het 
verleden is overgeleverd, maar telkens opnieuw wordt 
gemaakt en vermarkt.
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