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i. MONUMENTEN: SOORTEN, FUNCTIE 
EN WERKING 

Monumenten zijn zo oud als de beschaving.1 Niet alleen in de mo
derne tijd maar ook daarvoor - de Middeleeuwen, de klassieke Oud
heid en de beschavingen die daaraan voorafgingen - zijn gedenkte
kens opgericht. Zonder enige moeite zouden talloze voorbeelden van 
millennia oude monumenten opgesomd kunnen worden, maar in 
dit verband is het voldoende vast te stellen dat monumenten tot de 
menselijke cultuur behoren. Tot welke vragen deze vaststelling leidt, 
zal aan de hand van de Zuil van Trajanus op het gelijknamige Forum 
in Rome uiteengezet worden. 

De Romeinse keizer Trajanus, die van 98 tot en met 117 na Chris
tus regeerde, gaf in het jaar 106 opdracht om een marmeren zuil van 
bijna veertig meter hoog met op de top een bronzen beeld van hem
zelf te bouwen. Over de gehele oppervlakte van de zuil werden reliëfs 
aangebracht, die verslag doen van de veldtochten die Trajanus in de 
jaren 101-102 en 105-106 ten Noorden van de Donau, dat wil zeggen 
buiten de grenzen van het Imperium, organiseerde. In 113 was het 
monument gereed en vier jaar later, na zijn dood, werd de as van de 
keizer bijgezet in de sokkel.2 

Wellicht de meest intrigerende vraag die naar aanleiding van dit 
gedenkteken gesteld kan worden, is die naar het 'waarom'. Met welk 
doel werd deze zuil gebouwd? Minstens even intrigerend is, of de 
Zuil van Trajanus dat doel ook daadwerkelijk bereikte. Dit is de vraag, 
wat monumenten bij de beschouwer teweegbrengen. In het verleng
de daarvan kan gevraagd worden, hoe lang die werking voortduurt. 
De zuil van Trajanus vervulde wellicht de Romeinen met ontzag, 
maar de hedendaagse beschouwer ziet vooral een relict uit een ver 
verleden. Op een zeker moment tussen de bouw van het monument 
en het einde van de twintigste eeuw moet derhalve de waarneming en 
daarmee de werking van het object veranderd zijn. Ook dit zal behan
deld worden, waarbij tevens nagegaan zal worden, of dit voor alle mo
numenten of wellicht voor enkele typen in mindere mate geldt. 
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Allereerst dient in dit theoretische hoofdstuk evenwel op een 
eigenaardigheid van het woord 'monument' gewezen te worden. 
Hierboven en in de inleiding zijn de woorden 'monument' en 'ge
denkteken' als synoniemen gebruikt, wat evenwel niet betekent dat 
zij onderling uitwisselbaar zijn: een gedenkteken is een monument, 
maar een monument is niet altijd een gedenkteken. 

Monumenten en gedenktekens 

Heden ten dage heeft het woord 'monument' twee aan elkaar gerela
teerde maar toch fundamenteel verschillende betekenissen. Ten eer
ste duidt het woord op bouwwerken die vanwege hun architectuur
historische waarde beschermd worden en ten tweede op kunst in de 
openbare ruimte, waarmee een historische persoon of gebeurtenis 
herdacht wordt. Een monument in de eerste betekenis stamt uit het 
verleden; een monument in de tweede betekenis herinnert aan het 
verleden en is hetzelfde als een gedenkteken. In dit opzicht komt de 
Engelse taal overeen met de Nederlandse: 'memorial' heeft eenzelfde 
betekenis als 'gedenkteken', terwijl 'monument' gelijk aan het Neder
landse 'monument' is. De Duitse taal daarentegen heeft geen equiva
lent voor het woord 'gedenkteken'; het Duits kent slechts de woorden 
'Denkmal' en 'Monument', die beide zowel naar historische bouw
werken als naar objecten die aan het verleden herinneren, kunnen 
verwijzen.3 

Het uit het Latijn stammende 'Monument' raakte in Duitsland in 
het midden van de achttiende eeuw ingeburgerd.4 Het synoniem 
'Denkmal', waarvoor het Nederlands noch het Engels een tegenhan
ger heeft, is veel ouder. Maarten Luther (1483-1546) gebruikte het in 
zijn Bijbelvertaling zowel voor herinneringsteken (Erinnerungszei
chen) als voor ezelsbruggetje (Gedächtnisstütze).i Rond 1800 werd het 
woord 'Denkmal' niet meer als synoniem voor Gedächtnisstütze ge
bruikt, maar kreeg het een nieuwe tweede betekenis: het kon niet al
leen verwijzen naar iets dat aan het verleden herinnerde, maar ook 
naar iets dat uit het verleden stamde. Daarmee had het woord een be
tekenis gekregen, die in grove lijnen identiek is aan de hedendaagse. 
Het enige verschil met het huidige gebruik is dat rond 1800 de woor
den 'Denkmal' en 'Monument' niet alleen op oude bouwwerken maar 
op elk materieel overblijfsel uit het verleden - bijvoorbeeld een verza
meling oorkonden - konden duiden: de titel van de sinds 1826 ver
schenen bronnenuitgave Monumenta Germaniae Historica is een 
voorbeeld van inmiddels archaïsch geworden taalgebruik.6 
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Aangezien het Duits van origine geen eenduidig begrip voor ge
denkteken kent, zijn diverse woorden of combinaties van woorden 
ontstaan, die het herinneringsteken van een architectonisch monu
ment afgrenzen. Het meest neutrale is het vrijwel uitsluitend in we
tenschappelijke teksten gebruikte begrip 'vorbewußtes Denkmal', dat 
teruggrijpt op de terminologie die de historicus Gustav Droysen 
(1808-1886) voor de onderverdeling van schriftelijke bronnen ont
wikkelde.7 Een vorbewußtes Denkmal is een bewust gecreëerd monu
ment, een gedenkteken dat gebouwd is om aan het verleden te herin
neren. De tegenhanger, een nachbewußtes Denkmal, is een bouw
werk dat pas jaren na het ontstaan als een monument wordt her
kend.8 Daarnaast zijn sinds de Eerste Wereldoorlog nieuwe bena
mingen voor gedenktekens geïntroduceerd, die met elkaar gemeen 
hebben dat de lettergreep 'Denk' van het woord 'Denkmal' door een 
ander voorvoegsel vervangen is. Aan de schepping van deze nieuwe 
woorden lagen niet alleen de behoefte om gedenktekens van de an
dere soort monumenten te onderscheiden, maar ook andere opvat
tingen over het karakter en de zin van gedenktekens ten grondslag.9 

In de jaren twintig en dertig werd het plan voor het monument ter 
herinnering aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog niet 
met Denkmal maar met Reichsehrenmal aangeduid. Dit had een ge
denkteken moeten worden, waarmee de gesneuvelden niet alleen 
herinnerd maar ook vereerd zouden worden. Een ander voorbeeld is 
het Bonner Ehrenmal, dat de regering in 1964 als centraal monument 
van de Bondsrepubliek liet bouwen. 

Een recentere woordvorming is Gedächtnismal dat tot in de jaren 
zestig de gebruikelijke aanduiding voor een klein monument ter her
denking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was. De 
meeste van deze gedenktekens bevinden zich in de buurt van een 
kerk of op een begraafplaats, waardoor de associatie met een graf
steen voor de hand ligt: de gesneuvelden werden meer als gestorven 
individuen dan als gevallen soldaten herdacht.10 

In de jaren zeventig en tachtig werden nieuwe gedenktekens ter 
herinnering aan de Nazi-periode niet zelden Mahnmal genoemd." 
Zo zou het nooit gerealiseerde centrale monument waarvoor in de ja
ren tachtig plannen gemaakt werden, Bonner Mahnmal moeten gaan 
heten. Een Mahnmal is geen conventioneel monument dat slechts 
aan de slachtoffers herinnert; een Mahnmal vermaant: het roept op 
om een herhaling te voorkomen.12 

Tevens werd na de Tweede Wereldoorlog het woord Gedenkstätte 
geïntroduceerd voor een geconserveerde historische locatie (Ort des 

33 



H E R D E N K E N I N D U I T S L A N D 

Geschehens) zoals een voormalig concentratiekamp, waar een ten
toonstelling over de geschiedenis van de plek en faciliteiten voor his
torisch onderzoek worden gecombineerd met de herdenking van de 
slachtoffers.'3 Sinds het einde van de jaren tachtig worden echter ook 
gewone gedenktekens ter herdenking van het Derde Rijk Gedenkstät
te genoemd. Een voorbeeld hiervan is de Neue Wache, die in 1993 als 
het centrale monument werd ingewijd en waarvan de officiële bena
ming Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland luidt. 

Ehrenmäler, Mahnmäler en Gedenkstätten zijn uiteraard vorbewuß
te Denkmäler. De Zuil van Trajanus - om kort op de inleiding van dit 
hoofdstuk terug te komen - was dat ook, maar is het niet meer: het 
monument dat voor de Romeinen de kwaliteiten van Trajanus ver
beeldde, is heden ten dage een bouwwerk dat vanwege zijn culturele 
en historische waarde beschermd moet worden. Anders geformu
leerd: meer dan achttien eeuwen geleden dichtte Trajanus zijn daden 
dermate veel gewicht toe, dat hij deze met een monument eeuwig in 
herinnering wilde houden; nu wordt de zuil zelf zo belangrijk geacht 
dat deze voor eeuwig behouden dient te blijven. Het gedenkteken is 
met andere woorden in de loop der tijd een nachbewußtes Denkmal 
geworden. Het karakter en de oorzaken van dit - voorzover dit woord 
hier van toepassing is - natuurlijke proces zullen hieronder behan
deld worden. 

Functie 

Om te kunnen begrijpen, waarom de Zuil van Trajanus van een vor
bewußtes in een nachbewußtes Denkmal veranderde, dient uitvoeriger 
op de 'ontstaansgeschiedenis' van beide typen te worden ingegaan. 
Een nachbewußtes Denkmal wordt een monument op het moment 
dat het als (architectuur-)historisch waardevol herkend wordt, terwijl 
een vorbewußtes Denkmal wordt gebouwd omdat de opdrachtgever 
bewust aan het verleden wil herinneren. Wellicht is het haast te trivi
aal om er op te wijzen, maar de constructie van een monument ver
eist materiaal en arbeidskracht, die ook op andere terreinen ingezet 
kunnen worden. Dat leidt tot de vraag, waarom monumenten ge
bouwd worden. Waarom überhaupt aan het verleden herinneren? 
Wat moeten gedenktekens teweeg brengen? Deze vragen zullen aan 
de hand van Trajanus' herinneringszuil behandeld worden. 

Ten eerste was de zuil natuurlijk een kunstwerk. Zowel de reliëfs 
waaraan jarenlang gewerkt werd, als het bronzen beeld op de top van 
de zuil getuigen van de ambitie om kosten noch moeite te sparen ten 
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einde de stad Rome te verfraaien. Ten tweede was de zuil de laatste 
rustplaats van de keizer, wat minder vreemd is dan het wellicht op 
het eerste gezicht lijkt. Ten slotte is een grafsteen ook een monu
ment en bovendien hebben oorlogsmonumenten zonder directe re
latie met een graf tevens als symbolische grafzerk gefungeerd.'4 Tot 
en met de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 werden na een veldslag 
de stoffelijke resten van de gesneuvelde soldaten ter plekke gecre
meerd of in een massagraf gestort'5, waarna in de garnizoensplaats 
een monument met daarop de namen van de gevallenen werd ge
bouwd, dat daarmee symbolisch als grafsteen fungeerde.'6 Een ge
denkteken als substituut voor een grafzerk is voor zeelieden uiter
aard nog steeds normaal: het zogenaamde zeemansgraf kan nu een
maal niet bezocht worden. Ten derde was de Zuil van Trajanus een 
object dat aan de militaire overwinningen van de keizer herinnerde. 
Tijdens zijn bewind stond het Romeinse Rijk op het toppunt van zijn 
macht, waardoor hij over een uitgestrekter gebied dan elk van zijn 
voorgangers regeerde. De zuil moest zijn onderdanen en hun nage
slacht de historische betekenis van de heerser duidelijk maken: het 
monument was Trajanus' garantie dat hij herinnerd zou worden en 
bepaalde bovendien de wijze waarop dat zou geschieden. 

Trajanus herinnerde met zijn zuil nog aan zichzelf, maar dit werd 
na de Oudheid eerder de uitzondering dan de regel. Vrijwel altijd 
wordt een monument voor een overledene gebouwd. Herdenken 
smeedt een groep samen: door de doden te herdenken, herinnert zij 
zichzelf.'7 Dat geldt mutatis mutandis ook voor de natie: door te her
denken kan zij zich, volgens Reinhart Koselleck, 'in der Erinnerung 
an die Toten wiederfinden."8 Om deze reden werden zelfs in het 
neutrale Zwitserland, 'in kriegsverschontem Land', monumenten 
ter herdenking van de tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog 'ge
sneuvelden' gebouwd.'9 Deze gedenktekens herinneren niet aan gro
te veldslagen, die het land vanwege zijn neutraliteit immers niet gele
verd heeft, maar aan de zevenduizend militairen die tijdens de jaren 
waarin het Zwitserse leger gemobiliseerd was, door ziekte en onge
lukken omgekomen zijn. De herdenking van dit relatief geringe aan
tal dat weliswaar in dienst van het vaderland maar dan toch niet op 
het veld van eer om het leven is gekomen, kan enigszins bevreem
den, maar vormt ook een aanwijzing, hoezeer het herdenken van de 
doden bij menselijke samenlevingen hoort.20 

Achter deze symbolische opname van de doden in de gemeen
schap der levenden ligt erkenning van - en ook dankbaarheid jegens 
- hen die het grootst denkbare offer hadden gebracht. Dat is één 
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kant, de andere is de normatieve kracht van gedenktekens. Monu
menten hebben, in de woorden van Gert Mattenklott, 'gestaltbilden
de Bedeutung für die Gegenwart'21 - en, zou men willen toevoegen, 
voor de toekomst.22 Dit is het eenvoudigst toe te lichten aan de hand 
van de tekst op het Kreuzbergdenkmal dat in de jaren van 1818 tot en 
met 1821 in Berlijn ter herinnering aan de Bevrijdingsoorlogen (1813-
1815) werd gebouwd: 'Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Leben
den zur Anerkennung, den künftigen Geschlechtern zur Nach
eiferung.'23 

De 'gestaltbildende Bedeutung' schuilt in de voorbeeldfunctie van 
het monument, in de aansporing tot Nacheiferung. Het is immers 
nooit het volledige verleden of een - voorzover die bestaat - objectie
ve weergave daarvan, maar altijd een interpretatie die (letterlijk) op 
een voetstuk wordt geplaatst.24 Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
In 1950 schreef het Londense Institute of Contemporary Arts, in op
dracht van een organisatie die onbekend wilde blijven, een interna
tionale prijsvraag voor een 'monument voor de onbekende politieke 
gevangene' uit. De herkomst van de financiële middelen is nooit be
kend gemaakt; naar alle waarschijnlijkheid stamde het geld en het 
idee van rechtse kringen in de Verenigde Staten. 

De 'onbekende politieke gevangene' was bedoeld als het equiva
lent van de 'onbekende soldaat'. Het gedenkteken diende zowel aan 
de slachtoffers van de Duitse concentratie- en vernietigingskampen 
als aan die van de politieke zuiveringen onder Stalin te herinneren. 
De prijsvraag stond open voor kunstenaars van elke nationaliteit, 
maar de communistische landen weigerden elke medewerking. De 
locatie van bet gedenkteken werd opengelaten; de enige voorwaarde 
was dat het een grote stad zou zijn. Een andere voorwaarde was dat 
het monument abstract zou zijn: moderne kunst zou bij politieke 
vrijheid en, omgekeerd, realistische kunst bij onvrijheid horen. Op 
het eerste gezicht schijnt dit inderdaad het geval te zijn: in het Derde 
Rijk werd abstracte kunst als entartet beschouwd en in de Sovjet
unie leken vooral hyperrealistische schilderijen van boerinnen op 
tractoren te worden voortgebracht. Wat de opdrachtgevers evenwel 
bewust over het hoofd zagen, was de Russische experimentele kunst 
van het begin van de jaren twintig, die door het regime werd gesti
muleerd, omdat ervan werd verwacht dat zij zou bijdragen aan de 
schepping van de 'socialistische mens'. Bovendien onderhielden ook 
in het Westen van Europa vele avant-garde kunstenaars nauwe ban
den met socialistische en anarchistische bewegingen. Uiteraard was 
niet elke abstracte schilder beïnvloed door het anarchistische gedach-
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tengoed, maar het tegendeel is evenmin waar. Deze dwarsverbanden 
tussen abstracte kunst en revolutionaire politieke ideeën werden 
door de opdrachtgevers van het 'monument voor de onbekende poli
tieke gevangene' genegeerd, omdat deze niet met hun eigen overtui
gingen in overeenstemming te brengen waren. Enigszins gechar
geerd gesteld: omdat het politiek opportuun was, werd de geschiede
nis van de moderne kunst herschreven. 

In 1953 werden de inzendingen beoordeeld en werd de Engels
man Reg Butler tot winnaar van de prijsvraag uitverkoren. Vrijwel 
onmiddellijk verkondigde de burgemeester van Berlijn, Ernst Reu
ter, dat het gedenkteken in zijn stad geplaatst zou kunnen worden. 
Hij wilde het op een heuvel bij de zonegrens plaatsen, als tegenwicht 
tegen het Treptower Ehrenmal, een reusachtig monument dat in het 
Oosten van Berlijn aan de overwinning van het Sovjet-leger op Nazi-
Duitsland herinnerde. Zowel de organisatoren als de kunstenaar 
stemden in. In hun ogen was Berlijn, de voormalige hoofdstad van 
het Derde Rijk én de vooruitgeschoven post van het Westen, het sym
bool bij uitstek van de vitaliteit der democratie, die tegen de repressie 
van zowel links als rechts bestand was. 

Het monument is nooit gebouwd. In 1955 trok de geldschieter zich 
om onopgehelderde redenen terug en was het project zo goed als mis
lukt; in i960 zou het definitief opgegeven worden. Officieel heette het 
dat het ontwerp van BuÜer te duur zou zijn, maar naar alle waar
schijnlijkheid was de ontspanning tussen Oost en West na de dood 
van Stalin in 1953 doorslaggevend. Het monument had aan de slacht
offers van de Nazi-kampen en de communistische terreur als slacht
offers van niet-democratische politieke systemen moeten herinneren. 
Het idee voor het monument paste zo naadloos in het politieke kli
maat van de eerste naoorlogse jaren, waarin de bruine en rode dictatu
ren voor eeneiige tweelingen aangezien werden. Veelzeggend in dit 
verband is dat het monument aan de politieke gevangenen gewijd had 
moeten worden, terwijl het grootste deel der burgerslachtoffers van 
Nazi-Duitsland geen politieke gevangenen in de eigenlijke zin waren; 
dit gold veeleer voor de slachtoffers van de communistische terreur.25 

De veranderingen in de internationale politiek maakten niet al
leen de fundamentele gelijkheid van Nazi-Duitsland en de Sovjet
unie, die het monument had moeten verbeelden, minder geloof
waardig, maar in de ogen van de opdrachtgevers blijkbaar ook de her
denking van de Duitse terreur van de jaren 1933-1945 overbodig. In 
theorie had de ontspanning tussen Oost en West immers weinig met 
de herdenking van de slachtoffers van de Duitse concentratie- en ver-
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nietigingskampen te maken, maar het tijdstip waarop het project op
gegeven werd, toont duidelijk de (politieke) doelstelling erachter: de 
herinnering aan de burgerslachtoffers der Nazi-dictatuur werd pri
mair tegen de Sovjet-Unie gebruikt. 

Een monument is derhalve een historisch argument in een poli-
tiek-ideologisch debat.26 Na deze vaststelling kan het probleem, wat 
precies aan de Zuil van Trajanus verouderde - dat wil zeggen de ver
schillen tussen de waarneming van de tijdgenoten van Trajanus en 
die van de hedendaagse beschouwer - opgelost worden. Weliswaar 
was de zuil Trajanus' garantie dat hij na zijn dood herinnerd zou 
worden, maar dat is slechts de helft van de waarheid; de andere helft 
is dat de zuil geen architectuur voor de doden zoals de Egyptische py
ramides was. Het monument werd onder zijn bewind in het cen
trum van Rome gebouwd en moest ook tijdens zijn leven aan zijn da
den herinneren. Zijn veroveringen ten Noorden van de Donau, die 
in de reliëfs weergegeven zijn, hadden hem tot een groot keizer ge
maakt. De zuil was ook het ontkennende antwoord op de vraag, of 
een andere kandidaat wellicht geschürter voor het keizerschap zou 
kunnen zijn dan hij. Deze vraag stelt echter heden ten dage niemand 
meer, waardoor het object een nachbewußtes Denkmal geworden is. 
Als het politieke debat verandert, wordt het argument de oplossing 
voor een inmiddels vergeten probleem. 

Het uitgangspunt hier is uiteraard dat de zuil daadwerkelijk be
werkstelligde wat Trajanus ermee beoogde, dat wil zeggen als vorbe
wußtes Denkmal gefunctioneerd heeft. Van het 'monument voor de 
onbekende politieke gevangene' is het aannemelijk dat zelfs indien 
het gebouwd zou zijn geweest, het door de ontspanning tussen Oost 
en West nog vóór de inwijding al verouderd zou zijn. Deze vaststel
ling vormt tevens de overgang naar de volgende paragraaf. Hierbo
ven zijn de motieven van de opdrachtgevers aan de orde gekomen; 
nu zal aandacht geschonken worden aan de perceptie, aan de wer
king van een monument op de beschouwer. 

Werking 

Er is geen garantie dat een monument ook werkelijk gezien wordt 
zoals het de opdrachtgever voor ogen stond: de receptie van een ge
denkteken is niet noodzakelijkerwijs identiek met zijn intentie.27 

Niet zelden wordt een monument zelfs vergeefs gebouwd, omdat het 
kort na de inwijding al niet meer waargenomen wordt, zoals de Oos
tenrijkse schrijver Robert Musil niet geheel ten onterechte opmerkt: 
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'Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, daß man sie nicht be
merkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denk
mäler. Sie werden doch aufgestellt, um gesehen zu werden, ja gerade
zu um Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch ir
gend etwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert, und dies rinnt Was-
sertropfen-auf-Ölbezug-artig an ihnen ab, ohne auch nur ein Augen
blick stehenzubleiben.'28 

Musils 'wet' gaat echter niet voor alle monumenten op. Zo leken de 
officiële monumenten in de voormalige Oostbloklanden, die aan 
Marx, Engels en de andere helden van de georganiseerde arbeiders
klasse herinnerden, nog voor hun inwijding onzichtbaar te zijn ge
worden. Dikwijls richtte de bevolking in de voormalige Oostbloklan
den uit onvrede met de monumenten van de staat eigen, half illegale 
gedenktekens ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede We
reldoorlog en soms zelfs van het regime op.29 Meer dan op alle ande
re gedenktekens leek de 'wet van Musil' op de officiële monumenten 
van deze landen van toepassing te zijn, maar dit was slechts schijn. 
Deze gedenktekens, die van een stralend verleden en grote beloften 
voor de toekomst getuigden, maar uiteindelijk slechts de grauwe alle
daagse realiteit nog fletser deden lijken, werden maar al te duidelijk 
waargenomen. Vrijwel overal werden zij direct na de val van de com
munistische regimes van hun sokkel gestoten.30 

De gedenktekens die door de communistische regimes opgericht 
waren, hadden verrassenderwijs toch een - zij het negatieve - wer
king op de beschouwers. Het zou daarom de schijn kunnen hebben, 
dat monumenten hetzij vrijwel onmiddellijk onzichtbaar worden of 
slechts agressie oproepen. Er zijn evenwel ook monumenten die wel 
als geslaagd kunnen gelden, die met andere woorden zichtbaar blij
ven en ongeveer zo gezien worden zoals dat de opdrachtgever voor 
ogen stond. Hier zal een voorbeeld, het Vietnam-Veterans-Memorial 
in het centrum van Washington, dat in 1982 ingewijd werd, behan
deld worden. 

De oorlog in Vietnam was niet alleen de langste in de geschiede
nis van Verenigde Staten, maar ook de enige die met een nederlaag 
eindigde en bovendien hoogst omstreden was. Zowel in het buiten
land als onder grote delen van de Amerikaanse bevolking bestonden 
sterke twijfels, of de oorlog wel te rechtvaardigen was. Hier hoeft 
slechts aan de grote anti-Vietnamdemonstraties in Washington her
innerd te worden. In 1975 trokken de Verenigde Staten zich defini
tief terug uit Vietnam en begon de Amerikaanse samenleving haar 
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wonden te likken. Niet alleen was de grootmacht politiek en militair 
uiterst kwetsbaar gebleken, maar ook werd het verbitterde debat over 
de juistheid van de interventie voortgezet. De ldoof die tijdens de oor
log voor- en tegenstanders van elkaar gescheiden had, werd na de wa
penstilstand niet gedicht maar leek zelfs wijder te worden. 

De veteranen verkeerden in een weinig benijdenswaardige posi
tie. Zij werden door allen als schuldig beschouwd: door de tegenstan
ders aan de interventie en door de voorstanders aan de nederlaag. Bo
vendien had een deel van de soldaten die in Vietnam ingezet waren, 
zelf tot de tegenstanders van de interventie behoord of waren het in 
Vietnam geworden. De kloof die door Amerikaanse samenleving 
liep, verdeelde ook de veteranen in twee kampen. Ondanks deze ver
deeldheid hadden zij meer met elkaar gemeen dan met degenen die 
niet in Vietnam hadden gediend. Velen waren gewond geraakt en in
valide geworden, anderen waren hersteld, maar vrijwel allen hadden 
zware emotionele schade opgelopen. Ook de soldaten die heelhuids 
waren teruggekeerd, zouden nog lang na thuiskomst door hun erva
ringen in de jungle achtervolgd worden. Dit geldt uiteraard voor vete
ranen van elke oorlog, maar Vietnam' vormde in twee opzichten een 
speciaal geval. Ten eerste was de interventie - zoals reeds uiteenge
zet - in Amerika ook na 1975 politiek uiterst controversieel. Ten 
tweede waren de soldaten die in Vietnam gediend hadden, anders 
gedemobiliseerd dan daarvoor (en daarna) gebruikelijk was. In plaats 
van complete eenheden geleidelijk op non-actief te stellen, werden 
de soldaten individueel gedemobiliseerd, waardoor ze niet de gele
genheid kregen om met lotgenoten over hun ervaringen te praten en 
zich zo op de overstap naar de burgermaatschappij voor te bereiden. 
De meesten hadden dan ook de grootste moeite om zich aan te pas
sen. 

In veteranenkringen ontstond in de tweede helft van de jaren ze
ventig het plan met een monument aan de gesneuvelden te herinne
ren. Bewust werd geen oordeel over de interventie geveld: 'Eert de 
soldaat, niet de zaak'3' was het motto. Om deze reden heet het in 
1982 ingewijde gedenkteken dan ook niet Vietnam-Memorial maar 
Vietnam-Veterans-Memorial. Het gedenkteken is ontworpen door de 
destijds pas 21 jaar oude en volslagen onbekende Maya Ying Lin die 
aan Yale University architectuur studeerde. Haar inzending werd bo
ven 1400 andere uitverkoren: twee 74 meter lange, aan een aflopend 
voetpad gelegen wanden van zwart graniet, die drie meter diep onder 
een hoek van 1250 op elkaar stuiten.32 

Op de granieten platen zijn de namen van de meer dan vijftigdui-
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zend gesneuvelden vermeld, terwijl de tekst getuigt van de persoon
lijke inzet van de militairen: 

'In honor of the men and women of the Armed Forces of the United 
States who served in the Vietnam War. The names of those who gave 
their lives and of those who remain missing are inscribed in the order 
they were taken from us. - Our nation honors the courage, sacrifice, 
and devotion to duty and country of its Vietnam veterans. This memo
rial was built with private contributions from the American people. 
November n, 1982.'33 

Het Vietnam-Veterans-Memorial dient slechts ter herinnering.34 Een 
verklaring waarvoor de soldaten gevallen zouden zijn, ontbreekt. De 
dood van de gesneuvelden wordt niet als een noodzakelijk en zinvol 
offer voor een hoger doel, maar als een verlies voorgesteld, als een 
reeks van namen die niet meer bij een zoon, broer, geliefde of vader 
horen, maar nog slechts op het gedenkteken in de wereld zijn. In te
genstelling tot het Kreuzbergdenkmal - dat 'Den Gefallenen zum 
Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den künftigen Ge
schlechtern zur Nacheiferung'35 diende - was het Vietnam-Veterans-
Memorial slechts een object van rouw. Anders dan bij het plan voor 
het 'monument voor de onbekende politieke gevangene' werd niet 
getracht met de herinnering politiek te bedrijven. 

Toch is het monument op symbolische wijze in de Amerikaanse 
geschiedenis ingebed. De granieten wanden zijn gericht op twee ou
dere monumenten die aan de hoogtepunten in het Amerikaanse ver
leden herinneren, namelijk de obelisk ter ere van George Washing
ton en de aan Lincoln gewijde tempel.36 Zo men wil kan dit gezien 
worden als de verbeelding van de overtuiging dat de oorlog in Viet
nam weliswaar bij de Amerikaanse geschiedenis hoort, maar niet bij 
het deel waar de Amerikanen trots op kunnen zijn. Om deze reden 
ligt het gedenkteken in tegenstelling tot de twee andere ondergronds 
en is het zwart, niet wit zoals de obelisk en de tempel. Ook in een an
der opzicht is het gedenkteken historisch verankerd, namelijk door
dat het gebouwd is op de plek waar de grote anti-Vietnamdemonstra-
ties plaatsvonden. 

Het gedenkteken is een 'levend' monument: in de afgelopen tien 
jaar hebben naar schatting twaalf miljoen Amerikanen voor de zwar
te wanden met de tienduizenden namen gestaan. In de omgeving 
zijn altijd veteranen en verwanten van gesneuvelden te vinden, die 
daar tot de doden spreken en soms voorwerpen of briefjes achterla-
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ten.37 Dat bewijst dat het Vietnam-Veterans-Memorial een geslaagd 
monument is. Op den duur zullen echter de veteranen uitsterven, 
hun kinderen zullen hun volgen en of het monument dan nog steeds 
zal 'leven', is uiterst twijfelachtig. Uiteindelijk zal het Vietnam-Vete
rans-Memorial evenals de Zuil van Trajanus een nachbewußtes Denk
mal worden. 

De verklaring voor dit 'sterven' van vorbewußte monumenten is 
tweeledig. Ten eerste plegen mensen het alledaagse niet waar te ne
men, waardoor een monument, zoals Musil aangaf, op den duur een 
vanzelfsprekendheid wordt. Ten tweede herinneren deze objecten 
na verloop van tijd aan gebeurtenissen die half vergeten of door late
re overschaduwd zijn, zoals de Eerste Wereldoorlog dat na 1945 was. 
Een groot deel van de monumenten ter herdenking van de 'Grote 
Oorlog' verouderde slechts daarom niet, omdat zij door de toevoe
ging van een tekst tevens aan de slachtoffers van de Tweede Wereld
oorlog gewijd werden. Dit voorbeeld leidt tevens tot het antwoord op 
een andere vraag, namelijk die naar wat de levensduur van monu
menten kan verlengen. Ten eerste kunnen, zoals reeds aangegeven, 
nieuwe betekenissen aan het monument toegevoegd worden, zodat 
het als het ware een nieuw monument wordt. Ten tweede houden 
herdenkingsplechtigheden waarbij zij het middelpunt vormen, een 
monument in leven.38 Het centrale monument is een type waarvoor 
dit bij uitstek geldt: iedere keer weer tijdens staatsbezoeken en Volks-
trauertag staat het in het middelpunt. Dit onderscheidt een dergelijk 
object van alle andere gedenktekens. Weliswaar zijn ook andere mo
numenten niet zelden het centrum van plechtigheden, maar voor 
het centrale monument is dit de raison d'être. 

Het centrale monument: een bijzonder type 

In de inleiding en hierboven is het centrale monument als een uniek 
soort gedenkteken besproken, maar het Nederlandse centrale monu
ment heet het Nationale Monument op de Dam. Nu is 'nationaal mo
nument' een bekend begrip en zou men zich dan ook kunnen afvra
gen, waarom een nieuwe term ingevoerd moet worden. Op het eer
ste gezicht is de aanduiding 'nationaal' wellicht zelfs logischer dan 
'centraal' omdat de Nederlandse natie met dit monument Neder
landse slachtoffers herdenkt. Ieder centraal monument herinnert 
aan de nationale slachtoffers en om die reden zou het logisch zijn om 
het onderwerp van deze studie niet centrale maar nationale monu
menten te noemen, ware het niet dat de term 'nationaal' reeds voor 
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een ander type monument wordt gebruikt, dat bovendien nauwelijks 
sluitend omschreven kan worden. 

Het fenomeen 'nationaal monument' stamt uit de negentiende 
eeuw en is moeilijk te definiëren, zelfs zo moeilijk dat Thomas Nip-
perdey, die als een kenner van de gedenktekens uit de vorige eeuw 
gold, enigszins provocerend stelde: '...man könnte in Ermangelung 
einer sachbezogenen Definition nominalistisch sagen, National
denkmal ist, was als Nationaldenkmal gilt.''9 Op deze wijze hakte hij 
een gordiaanse knoop door: in de negentiende eeuw was het door
gaans niet de staat die een nationaal monument bouwde, maar wer
den grote gedenktekens door burgerlijke groeperingen gesticht, die 
overigens niet zelden door de overheid financieel ondersteund wer
den. Indien slechts de staat Nationaldenkmäler had gebouwd, zou 
een definitie een aanzienlijk geringer probleem vormen, maar de 
overheid had nu eenmaal niet het monopolie over de nationale mo
numenten. Ter herinnering aan bijvoorbeeld keizer Wilhelm I is 
meer dan één Nationaldenkmal gebouwd. Slechts het gedenkteken in 
Berlijn is in opdracht van de staat opgericht, maar daarnaast bevin
den zich onder andere in Koblenz en op de Kyffiiäuser eveneens mo
numenten ter ere van de keizer, die niet minder monumentaal en 
'nationaal' als het monument in Berlijn zijn. De term 'nationaal' was 
bij wijze van spreken 'vogelvrij'.40 In principe kon iedereen die een 
gedenkteken wilde stichten, het een nationaal monument noemen.41 

In elk land zijn meerdere nationale monumenten opgericht, maar 
is slechts één centraal monument gebouwd. Het centrale monument 
kan zelfs beschouwd worden als de realisatie van het ideaal dat met 
elk nationaal monument nagestreefd, maar nooit bereikt werd. Ach
ter elk plan voor een nationaal monument ging immers de ambitie 
schuil om het object te bouwen, dat, in de woorden van de kunsthis
toricus Lutz Tittel, aan een vrijwel onmogelijke voorwaarde zou vol
doen: '...dem Ereignis (der Person), welchem das Denkmal gilt, kön
nen alle Deutschen vorbehaltlos zustimmen.'42 Dit is de gedachte 
van de eenheid der natie die in een object tot uitdrukking zou komen 
en er tegelijkertijd door versterkt zou worden.43 In de praktijk was na
tuurlijk elk monument een project van groepen die daarmee hun 
overtuigingen voor algemeen geldig verklaarden.44 Naast de monu
menten ter ere van Wilhelm I zijn evenzovele gedenktekens ter her
innering aan andere personen opgericht, waarachter weer heel ande
re politieke programma's schuilgingen.45 Er was geen persoon of ge
beurtenis die zonder enig voorbehoud de goedkeuring van elke Duit
ser kon wegdragen en dus, zoals de kunsthistoricus Reinhard Alings 
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terecht opmerkt, ook geen '...national gedachtes Denkmal, das in 
der öffentlichen Auseinandersetzung seinen Anspruch umsetzen 
konnte.'46 In deze zin waren nationale monumenten volgens Hart
mut Boockmann 'eine Utopie des 19. Jahrhunderts'.47 

De Eerste Wereldoorlog vormde een keerpunt. Een groot deel van 
de mannelijke Duitsers had aan de verdediging van het vaderland 
deelgenomen en met zijn leven voor de natie borg gestaan. Ter her
innering aan degenen die gesneuveld waren, zou de staat een monu
ment bouwen. De vraag aan wie het monument zou moeten herin
neren, was daarmee afdoende beantwoord. Om nogmaals de woor
den van Lutz Tittel te gebruiken: de herdenking van de tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaten konden 'alle Deutschen 
vorbehaltlos zustimmen.'48 De redenen, waarom het in het Interbel
lum desondanks uitermate moeilijk was om een monument ter her
innering aan hen op te richten, zullen in het volgende hoofdstuk be
handeld worden. 

De geallieerden hadden minder problemen; in deze landen werd 
vrijwel direct na de Eerste Wereldoorlog een centraal monument ge
bouwd. Deze objecten werden het middelpunt van een reeks van ri
tuelen die tijdens het Interbellum ontstonden en zich tot de stan
daard zouden ontwikkelden. Zij werden het decor van de nationale 
herdenking en van het eerbetoon van buitenlandse staatshoofden die 
met een krans hun respect voor de doden van het gastland onder be
wijs stellen. Dat buitenlandse staatshoofden altijd naar hetzelfde ob
ject worden gebracht, is een eenduidige aanwijzing dat het centrale 
monument het belangrijkste gedenkteken van het land is. Een staats
bezoek draait immers vooral om representatie en decorum, waarbij 
elk detail - van het aantal erewachten voor het gastenverblijf tot en 
met het menu van de banketten - van betekenis is.49 Het is dan ook 
ondenkbaar dat het gastland dit officiële ritueel bij een willekeurig 
monument zou laten plaatsvinden.50 

De cenotaaf van Lutyens 

In Parijs werd voor de Arc de Triomphe de Franse Onbekende Sol
daat begraven. De Engelsen legden een wapenbroeder in de West-
minster Abdij te Londen te ruste.51 Het graf in de Abdij heeft evenwel 
nooit als centraal monument gefungeerd; de rol van centraal monu
ment viel aan de cenotaaf van Sir Edwin Lutyens (1869-1944), een 
van de bekendste architecten van Engeland, ten deel. Hier zal het 
Londense object uitgebreider behandeld worden, omdat daarmee de 
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uitermate moeizame totstandkoming van het Duitse centrale monu
ment, die in het volgende hoofdstuk behandeld zal worden, des te 
duidelijker uitkomt. 

De cenotaaf van Lutyens is in zekere zin door de bevolking tot cen
traal monument uitverkoren.52 Ter viering van de ondertekening van 
het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919, waarmee de oorlog offi
cieel ten einde was, organiseerde de Engelse regering een vier dagen 
lange Peace Day Celebration, die op 19 juli 1919 met een militaire pa
rade door het centrum van Londen zou worden afgesloten. Langs de 
route werden talloze tijdelijke bouwwerken geplaatst, waaronder een 
lege kist op een tien meter hoge rechthoek met de tekst The Glorious 
Dead - MCMXIV-MCMXIX. Dit sobere, classicistisch vormgege
ven53 bouwwerk van hout en gips was slechts één van de vele objecten 
langs het traject en niet bedoeld om na de parade te blijven staan. 
Lutyens' cenotaaf leek slechts een onbelangrijk detail van de Celebra
tion te vormen.54 Direct na de onthulling, waarvoor de architect zelfs 
niet eens was uitgenodigd, werd de sokkel van het object evenwel let
terlijk met bloemen bedekt. Binnen een uur lagen de kransen hoog 
opgestapeld. 

Lutyens' cenotaaf had een ontlading van het jarenlang opgekropte 
verdriet bewerkstelligd, wat direct met de vormgeving van het ge
denkteken te maken had. In tegenstelling tot de meeste oorlogsmo
numenten heroïseerde de cenotaaf de gebrachte offers niet, maar 
verbeeldde slechts het verlies en de rouw. Lutyens had geen aanstor
mende soldaat met het geweer in de aanslag ontworpen, maar daar
entegen verbeeld wat na de slag overbleef, waartoe met andere woor
den heldenmoed meestal leidt. Iedereen kon zich een broer, echtge
noot, verloofde of zoon in de kist op het voetstuk voorstellen. De ce
notaaf had niet de oorlog, zelfs niet eens het sterven, maar, zoals de 
kunsthistoricus Allen Greenberg opmerkt, slechts de leegte daarna 
verbeeld: 'The monument was perhaps the one part of the peace cele
bration that spoke of nothing but death, of duty well done, and of re
membrance.'55 Dit werd door de bevolking intuïtief begrepen en was 
de reden dat zij het met bloemen bedolf. 

The Times scheen de stemming onder de bevolking feilloos aan te 
voelen en schreef twee dagen na de parade: '...Sir Edwin Lutyens's 
design is so grave, severe, and beautiful that one might well wish it 
were indeed of stone and permanent.'56 Op 30 juli zwichtte het kabi
net voor de druk van de publieke opinie en besloot om het object op 
dezelfde plaats in duurzaam materiaal te laten uitvoeren en tot het 
officiële oorlogsmonument te verklaren. 
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Op Armistice Day van het jaar daarna, op n november 1920, om 
elf uur precies werd het gedenkteken onthuld. Tegelijkertijd werd de 
Onbekende Soldaat onder een grafplaat met de tekst 'A British War
rior who fell in the Great War 1914-1918 for King and Country'57 in de 
Westminster Abdij te ruste gelegd. In de eerste dagen na de onthul
ling werd de cenotaaf opnieuw door honderdduizenden bezocht. Tot 
in de jaren dertig was het gebruikelijk dat passanten hun hoed afna
men. Elk jaar werd op n november om elf uur bij de cenotaaf het ver
keer voor twee minuten stilgezet; sinds 1945 wordt hetzelfde ritueel 
op de zondag het dichtst bij n november, Remembrance Sunday, in 
acht genomen. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd tevens 
MCMXIL-MCMXLV in het gedenkteken gebeiteld, waarmee het een 
tweede betekenis kreeg. 

In Duitsland verliep de totstandkoming van een centraal monu
ment veel moeizamer: pas in 1993 beschikte Duitsland met de als de 
Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik ingewijde Neue Wache over 
een centraal monument dat als zodanig was bedoeld en ook zo werd 
gebruikt. Deze geschiedenis, die begint bij het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, zal nu aan de orde komen. 
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