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7- DE NEUE WACHE IN BERLIJN, 1990-1993 

Het Bonner Mahnmal had het definitieve monument van de Bonds
republiek moeten worden, maar in de tweede helft van de jaren 
tachtig bestond het project nog slechts in naam. Wat minister Os
car Schneider zich als een 'Mahnmal des Friedens, der Sühne, der 
Versöhnung" voorstelde, had vooral aan het licht gebracht, dat de 
herinnering aan de jaren 1933-1945 voornamelijk tweespalt teweeg 
bracht. Toch zou een decennium later een definitief centraal mo
nument - de Neue Wache die niet in Bonn maar in Berlijn stond -
ingewijd worden. De gebeurtenissen die de stichting van een der
gelijk object in Berlijn mogelijk hadden gemaakt, hadden in het 
Duitsland aan de andere kant van de Elbe, in de DDR, plaatsgevon
den. De onverwachte ineenstorting van deze staat en de daaropvol
gende vereniging van Oost en West schiep de mogelijkheid het 
doodgewaande project 'Nationale Mahn- und Gedenkstätte' te re
animeren. 

Kanselier Helmut Kohl gaf blijk van zijn fouten met het Bonner 
Mahnmal geleerd te hebben. Hij verklaarde het project 'Neue Wache' 
tot Chefsache en betrok bovendien de oppositie reeds in een vroeg sta
dium in de plannen; tevens voerde hij gesprekken met de Zentralrat 
der Juden en de organisatie van de Sinti en Roma.2 Het debat in het 
parlement over het monument was in vergelijking met dat over het 
Bonner Mahnmal dan ook uiterst tam. In de kranten en tijdschriften 
werden wel heftige discussies gevoerd, maar ook daar was de tegen
stand zwakker dan voorheen. De argumenten waren grotendeels nog 
van het debat over het Bonner Mahnmal bekend; het enig nieuwe as
pect was de Duitse eenwording en de daardoor veranderde rol van 
het land in de internationale politiek. 

Hier zal de ontstaansgeschiedenis en de kritiek op het project ge
schetst worden. Bovendien zullen ook enkele in de directe omgeving 
van de Neue Wache geplande monumenten aan de orde moeten ko
men, aangezien deze in direct verband met het centrale monument 
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staan. Allereerst echter zullen in kort bestek de gebeurtenissen in de 
jaren 1989 en 1990 en hun politieke consequenties in kaart gebracht 
worden. 

Het verenigde Duitsland 

Aan de basis van de veranderingen in Duitsland stond Michail Gor-
batsjov die in 1985 secretaris-generaal van de communistische partij 
in de Sovjet-Unie werd. Hij wilde de economie en maatschappij mo
derniseren en zette daarmee een proces in gang, dat uiteindelijk tot 
de ondergang van het eenpartij-systeem in de Oostbloklanden en 
zelfs tot de opsplitsing van de Sovjet-Unie zou leiden. Doorslagge
vend was dat Gorbatsjov in 1986 verklaarde dat de Brezjnev-doctrine 
niet meer toegepast zou worden: vanaf dat moment zouden de com
munistische partijen in Oost-Europa elkaar in geval van binnenland
se problemen niet langer zonodig met militaire middelen terzijde 
staan. Sinds 1986 waren de machthebbers er derhalve niet langer ze
ker van dat zij, indien hun positie door de eigen bevolking bedreigd 
werd, op de andere Oostblokstaten zouden kunnen rekenen. In feite 
was daarmee de machtsbasis van de communistische partijen ver
dwenen; de soevereiniteit was immers nimmer van de eigen bevol
king, maar altijd van Moskou en met name van het Sovjet-leger uit
gegaan. 

Binnen enkele jaren zou het gehele Oostblok als een kaartenhuis 
instorten. In het najaar van 1989 vierde de communistische partij 
nog triomfantelijk het veertigjarig bestaan van de DDR, maar aan de 
randen was het systeem al afgebrokkeld. Zowel in Hongarije als in 
Polen waren hervormingsgezinde regeringen aan de macht geko
men, waardoor het bewind van partijleider Erich Honecker meer en 
meer op dat van een dinosaurus begon te lijken. Bovendien was het 
sinds de zomer mogelijk om in Hongarije de grens met Oostenrijk te 
passeren en zo het Westen te bereiken. Vele Oost-Duitse burgers 
trokken langs deze weg naar het andere Duitsland. Ten slotte vonden 
overal in de DDR demonstraties tegen het regime plaats. 

De Duitse Democratische Republiek ging in hoog tempo haar on
dergang tegemoet. In een poging de status quo te behouden, werd op 
18 oktober Honecker tot aftreden gedwongen en door Egon Krenz 
opgevolgd. Krenz had zijn hele carrière binnen de partij gemaakt en 
behoorde tot de haviken van het DDR-regime, maar verklaarde zich 
bereid om hervormingen door te voeren. Het was echter al te laat; 
zelfs op de korte termijn bleek de druk vanuit de bevolking te groot.3 
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Het moment waarna geen terugkeer meer mogelijk was, was de 
vroege avond van 9 november. Het hoofd van de Berlijnse afdeling 
van de partij en voorlichter van het Politbüro, Günter Schabowski, 
kondigde tijdens een persconferentie aan: 

'Der DDR-Ministerrat hat beschlossen, Privatreisen nach dem Aus
land können ohne weiteres Vorliegen von Voraussetzungen beantragt 
werden.'4 

Deze mededeling berustte op een misverstand: de ministerraad had 
uitsluitend besloten dat iedereen die een verzoek tot emigratie had 
ingediend, daar ook toestemming voor zou krijgen en niet dat de 
grenzen van de DDR feitelijk open waren. 

In Berlijn leidde deze fout binnen enkele uren tot een toeloop bij 
de grensposten, die niet meer te stoppen was. Ontelbare bewoners 
van het oostelijk deel van de stad stroomden naar het Westen.5 Voor
al het gebied rond de Brandenburger Tor - de aan het einde van de 
achttiende eeuw gebouwde en als enige nog resterende stadspoort -
werd het decor van de Duits-Duitse verbroedering.6 Jarenlang had
den de West-Berlijners het bouwwerk dat in Oost-Berlijn stond, bo
ven de muur zien uitsteken. Aan de andere zijde was het monument, 
omdat het tot de veiligheidszone rondom de grens had behoord, 
eveneens onbenaderbaar geweest. De Brandenburger Tor was zo
doende van beide zijden zichtbaar en toch onbereikbaar geweest en 
daarmee tot het symbool van de Duitse deling geworden. In de nacht 
van 9 op 10 november werd hetzelfde monument echter het symbool 
van de Berlijnse en daarmee Duitse eenwording. Gedurende de ge
hele winter van 1989/1990 was de voormalige stadspoort het zinne
beeld van de veranderingen: buttons, t-shirts en handdoeken met 
een afbeelding van het monument gingen grif van de hand. Ter gele
genheid van de jaarwisseling werd een groot feest bij het bouwwerk 
georganiseerd.7 

Op de avond van 9 november 1989 begrepen waarschijnlijk maar 
weinigen dat met de openstelling van de grens een hereniging van de 
beide Duitslanden welhaast voorgeprogrammeerd was. De leiding 
van de DDR meende in ieder geval de druk van de ketel gehaald en 
de situatie gestabiliseerd te hebben.8 Binnen de kortst mogelijke tijd 
bleek dit een misvatting te zijn. Begin december werd de alleenheer
schappij van de SED uit de grondwet van de DDR geschrapt, wat te
gelijkertijd het einde van Krenz' bewind vormde. Daarvoor was ech
ter al duidelijk geworden dat het lot van de DDR niet door de partij of 
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de bevolking maar door de Bondsrepubliek en de geallieerden be
paald zou worden. 

Reeds op 28 november had Helmut Kohl in het West-Duitse par
lement zijn zogenaamde tien-punten-plan ontvouwd. De ontwikke
lingen in het Duitsland ten Oosten van de Elbe zouden volgens dit 
plan op termijn tot een confederatie der beide Duitse staten moeten 
leiden. Het was aan de voormalige geallieerden om daar toestem
ming voor te verlenen. De Amerikaanse president, George Bush, 
steunde Helmut Kohl, terwijl de Engelse en Franse regeringsleiders 
ernstige bedenkingen hadden. Doorslaggevend zou hun stellingna-
me echter niet zijn: de leider van de Sovjet-Unie zou over het lot van 
Duitsland beslissen. Een combinatie van economische hulp, de be
lofte van toekomstige samenwerking en persoonlijke vleierij haalden 
Gorbatsjov en zijn adviseurs over om met de Duitse hereniging in te 
stemmen. Op 3 oktober 1990 sloten de vijf nieuwe deelstaten die 
voorheen de DDR hadden gevormd, zich aan bij West-Duitsland. 

Kohl en zijn partij hadden het proces van de staatkundige eenwor
ding feilloos begeleid en reeds binnen een jaar tot een goed einde ge
bracht. De in december 1990 voor het eerst in geheel Duitsland ge
houden verkiezingen leidden dan ook tot een overtuigende overwin
ning van de West-Duitse regeringspartijen. In de voormalige DDR 
werd Kohl als de redder van het volk gezien, terwijl de SPD campag
ne voerde met het thema van de hoge financiële lasten die de een
wording met zich mee zou brengen. Praktische overwegingen speel
den evenwel geen rol van betekenis; deze zouden pas na de verkie
zingen op de voorgrond treden. Deze strategische fout maakte de 
SPD eigenlijk al bij voorbaat kansloos. 

Als vanzelfsprekend was Berlijn op 3 oktober 1990 weer de hoofd
stad van Duitsland geworden. Op 20 juli 1991 besloot de Bundestag 
dat de stad in de toekomst tevens regeringszetel zou worden.9 Uiter
aard was dan ook al snel sprake van plannen voor een nieuw centraal 
monument - ter vervanging van het in 1964 ingewijde Bonner Eh
renmal - waarvoor zich als vanzelfde Neue Wache aanbood. Ook na 
het debat over de toekomstige regeringszetel van de vergrote Bonds
republiek legde 'Bonn' echter een weifelende houding aan de dag.10 

Een van de redenen was de problematische geschiedenis van het ge
denkteken. 

De dubbele last 

Een probleem bij een eventuele verbouwing van de Neue Wache tot 
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centraal monument van de vergrote Bondsrepubliek was dat deze niet 
alleen tijdens het Derde Rijk als centraal monument had gefungeerd, 
maar daarna ook de Duitse Democratische Republiek als Mahnmal 
fur die Opfer des Faschismus und Militarismus had gediend. Dit verle
den was in de Neue Wache tamelijk eenvoudig herkenbaar. Ten tijde 
van de Duitse Democratische Republiek was het gedenkteken voor de 
derde en vierde keer in zijn bestaan verbouwd. Nadat in de laatste ja
ren van de Weimar-republiek het koninklijk wachtlokaal in een oor
logsmonument was veranderd en de nationaal-socialisten niet lang 
na de machtsovername wijzigingen in het interieur aanbrachten", 
zou ook de eerste socialistische staat op Duitse bodem het gedenkte
ken niet ongemoeid laten. De Neue Wache was historisch dubbel be
last: twee Duitse dictaturen hadden het monument gebruikt. 

Dat de Neue Wache ooit nog als monument benut zou worden, 
leek in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog uiterst onwaar
schijnlijk. Een bombardement in februari 1945 had het gedenkteken 
zwaar beschadigd. Vrijwel onmiddellijk na de oorlog nam de Berlijn-
se Dienst Monumentenzorg de schade op, maar kon niet meer doen 
dan met spijt te constateren: 

'Eine alsbaldige Wiederherstellung des Ganzen im alten Ehrenmal-
Sinn würde unter den jetzigen Verhältnissen wohl schwerlich in Fra
ge kommen, gleichwohl weckt die hohe künstlerische Bedeutung die
ses Schinkelwerkes und seine Lage an so hervorragender Stelle Ber
lins den lebhaftesten Wunsch, wenigstens das Äußere in einen würdi
gen Zustand zu bringen."2 

Vooralsnog gebeurde er uiteraard niets; enkele maanden na het ein
de van de gevechten hadden de eerste levensbehoeften een hogere 
prioriteit. Desondanks werden talloze alternatieve gebruiksmogelijk
heden genoemd. De voorstellen varieerden van een 'Goethe-
Gedächtnisstätte' en tentoonstellingsruimte tot een 'Denkmal für 
die Opfer imperialistischer Kriege'.13 

Pas in 1951 werd het monument provisorisch gerestaureerd en 
werd er opnieuw over een mogelijke functie nagedacht. Vijfjaar later 
verkondigde de regering dat de Neue Wache tot 'Gedächtnisstätte für 
die Opfer des Faschismus' verbouwd zou worden.14 Op 8 mei i960, 
precies vijftien jaar na de overgave van de Wehrmacht, werd het als 
Mahnmal der Opfer des Faschismus und Militarismus ingewijd. Vanaf i 
mei 1962 werden wachtposten voor de Neue Wache geposteerd. 

In 1969 onderging het interieur de laatste verbouwing ten tijde 
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van de DDR: op de achterwand kwam het staatswapen van de socia
listische republiek en op de beide zijwanden de tekst 'Den Opfern 
des Faschismus und Militarismus'. In het midden werd een kristal
len kubus met een eeuwige vlam opgesteld. Daarvoor bevonden zich 
de twee zogenaamde 'Urnengräber' met de as van een onbekende 
Duitse soldaat en van een onbekende verzetsstrijder.15 Bovendien 
werd een urn met aarde van negen concentratiekampen - Ausch
witz, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Theresienstadt, Dachau, 
Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück en Dora-Mittelbau - en 
een urn met aarde van negen slagvelden - Moskou, Leningrad, St
alingrad, Normandie, Montecassino, Narvik, Warschau, Praag en 
Berlijn - bijgezet.16 

Aan de vooravond van de twintigste Jahrestag van de stichting van 
de DDR werd de Neue Wache opnieuw ingewijd; tegelijkertijd werd 
getracht om het monument te integreren in het openbare leven. 
Sinds 1969 werd voor het gebouw aan grenssoldaten de eed afgeno
men. Daarnaast stimuleerde de partij het gebruik om een huwelijks
voltrekking met een bezoek aan het Mahnmal af te sluiten, iets dat, 
zoals het in een Oostduitse krant heette, '...die Lebenskraft und die 
Entschlossenheit, alles für den Frieden zu tun' onder bewijs zou stel
len.17 Dit bouwwerk zou door de met vijf nieuwe deelstaten vergrote 
Bondsrepubliek als centraal monument gebruikt moeten worden.18 

Een centraal monument in Berlijn 

Tot en met begin 1993, toen de regering aankondigde dat zij de Neue 
Wache tot centraal monument zou laten verbouwen, werd veel over 
het bouwwerk gepraat, maar er werden geen beslissingen genomen. 
Wel werd eind september 1990, nog ten tijde van de DDR, de ere
wacht voor het bouwwerk afgeschaft.'9 Enkele weken daarvoor had
den al enige CDU-parlementariërs uit Berlijn verklaard dat volgens 
hen de Neue Wache tot 'Mahnmal für die Opfer der Kriege und der 
Gewaltherrschaft' verbouwd zou moeten worden. Bovendien wilden 
zij dat op 3 oktober, de dag waarop de vijf nieuwe deelstaten zich bij 
de Bondsrepubliek zouden aansluiten, een krans ter ere van de 'Op
fer der Nazi- und SED-Diktatur' bij het bouwwerk gelegd zou wor
den.20 Ook de Volksbund deutscher KriegsgräberfiXrsorge, die in de jaren 
zeventig en tachtig een van de drijvende krachten achter het plan 
voor het Bonner Mahnmal was geweest, behoorde tot de voorstanders 
van een verbouwing tot 'Nationale Gedenkstätte für die Opfer von 
Krieg und Gewalt'.21 
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Alhoewel de Neue Wache vóór juli 1991 nog in handen van de stad 
Berlijn was en pas daarna in bezit van de centrale overheid kwam, 
werd ook in Bonn reeds eind 1990 over de toekomst van het monu
ment nagedacht. In ieder geval tot en met de zomer van 19 91, toen 
door het parlement werd besloten dat Berlijn ook regeringszetel zou 
worden, kon de regering geen beslissing over de toekomst van het 
monument nemen, omdat dat impliciet een besluit over de verhui
zing van de regering zou betekenen.22 Voortdurend circuleerden ge
ruchten en in november 1991 heette het zelfs dat rond de jaarwisse
ling de bekendmaking zou plaatsvinden, maar er gebeurde niets.23 

Pas meer dan een jaar later, op 27 januari 1993, nam het kabinet een 
beslissing: 

'Die Bundesregierung wird die Schinkelsche Neue Wache in Berlin 
als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland nutzen 
und sie den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft widmen.'24 

Het interieur zou grotendeels teruggebracht worden naar de toe
stand die het als monument voor de slachtoffers van de Eerste We
reldoorlog had gehad: het ontwerp van Tessenow zou weer in ere 
hersteld worden. De door de DDR begraven urnen zouden evenwel 
op hun plaats blijven. Het enige nieuwe dat voorzien was in de plan
nen voor de 'Zentrale Gedenkstätte'25 van de Bondsrepubliek, was 
een beeldhouwwerk van Käthe Kollwitz dat het middelpunt van het 
interieur zou moeten vormen: 'Statt des ursprünglichen sarkophag
artigen Monoliths mit silbernem Eichenkranz wird die Skulptur 
"Mutter mit totem Sohn" (Pieta 1937) von Käthe Kollwitz aufge
stellt.'26 Dit plastiek van Käthe Kollwitz uit 1937, waarvan een door de 
beeldhouwer Harald Haacke vervaardigde uitvergrote versie opge
steld zou worden, stelde een rouwende moeder met haar dode zoon 
op schoot voor. Typologisch sluit de Trauernde Mutter mit Totem 
Sohn bij de laatmiddeleeuwse piëta - de voorstelling van Maria met 
het lichaam van Christus op haar schoot - aan, een motief dat na de 
Eerste Wereldoorlog veelvuldig voor Heinere monumenten ter her
denking van de gesneuvelden gebruikt was.27 

Volgens Helmut Kohl was het oorspronkelijke blok graniet met 
eikenkrans 'ein ldassisches Heldendenkmal', terwijl het beeldhouw
werk van Kollwitz toonde dat ook 'Frauen und Mutter im ganz be
sonderen Maße' oorlogsslachtoffers geweest waren.28 Bovendien 
had Kohl een persoonlijke voorkeur voor Kollwitz. Wat wellicht even
eens een rol bij de keuze voor deze kunstenares gespeeld heeft, is dat 
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zij in de DDR in hoog aanzien had gestaan, in zekere zin zelfs tot de 
heiligen van het systeem had behoord, en tegelijkertijd ook voor de 
Westduitsers acceptabel was. Volgens Kohl was Kollwitz 'im besten 
Sinne eine gesamtdeutsche Künstierin.'29 

Van de kanselier werd beweerd dat hij het project als een persoon
lijke onderneming heeft beschouwd en behandeld30, maar in ieder 
geval formeel kreeg de Minister van Binnenlandse Zaken de op
dracht om de leiding over het project op zich te nemen.51 De oor
spronkelijke raming voorzag in 750.000 mark verbouwingskosten, 
maar al snel bleek dat de werkelijke kosten het dubbele zouden be
dragen.32 De inwijding van het monument zou tijdens Volkstrauertag 
van hetzelfde jaar moeten plaatsvinden. 

De kritiek 

Van verschillende zijden werd de beslissing van de regering met in
stemming begroet. De Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge gaf 
een persbericht uit, waarin het project toegejuicht werd.33 In zijn tijd
schrift, Kriegsgräberfürsorge. Mitteilungsblatt vom Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge e.V., besteedde de VdKbovendien enkele malen 
aandacht aan de voortgang en de achtergronden van de verbou
wing.34 

Tegelijkertijd barstte ook de kritiek los. In maart 1993 werd een 
debat georganiseerd door de Berlijnse Akademie der Künste. Dit insti
tuut heeft volgens de statuten het recht en de plicht om op verzoek, 
maar ook ongevraagd de regering over esthetische aangelegenheden 
te adviseren. Walter Jens, de directeur van de Akademie, kon zich dan 
ook beroepen op de '...gesetzlicher Auftrag, Berater des Staates zu 
sein.'35 Het debat werd tezamen met een aantal artikel gepubliceerd 
in Streit um die Neue Wache. Zur Gestaltung einer zentralen Ge
denkstätte?6 Op 12 november 1993, twee dagen voordat de Neue Wa
che ingewijd zou worden, werd in de Kleine Humboldt-Galerie die op 
een steenworp afstand van de nieuwe Zentrale Gedenkstätte ligt, een 
tentoonstelling over de geschiedenis van het bouwwerk geopend. Als 
catalogus diende een bundel essays over het monument: Im Irrgarten 
deutscher Geschichte. Die Neue Wache 1818-1993 onder redactie van 
Daniela Buchten en Anja Frey.37 

Een belangrijke rol in de discussie speelde de historicus Reinhart 
Koselleck die zich al bijna twee decennia met oorlogsmonumenten 
bezighield en inmiddels een internationaal erkende autoriteit op dat 
gebied was geworden.38 Hij werd op voorstel van de SPD als expert 
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door de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Bondsdag ge
raadpleegd39 en schreef enkele kranteartikelen waarin hij zijn nega
tieve oordeel over het project niet verhulde.40 Daarmee werd hij de te
genspeler van Christoph Stölzl - de directeur van het Deutsche Histo
rische Museum dat in het aangrenzende Zeughaus is ondergebracht -
die door de regering geraadpleegd was41 en een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van het monument had gespeeld. Stölzl zou het ge
denkteken telkens weer in de media verdedigen en voerde in 1993 
ook de redactie over een boek dat de Neue Wache als onderwerp had: 
Die Neue Wache Unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel 
der Geschichte.*2 

Het verloop van de discussie laat zich in drie fasen onderverdelen. 
In eerste instantie richtte de kritiek zich vooral op het beeldhouw
werk, vervolgens stond de beladen geschiedenis van de Neue Wache 
in het middelpunt en tenslotte kwam een fundamentele discussie 
over herdenken in Duitsland op gang. 

In de eerste maanden na de bekendmaking van het kabinetsbe
sluit stond het beeldhouwwerk van Kollwitz in het centrum van de 
kritiek. De Berlijnse kunsthistoricus Eberhard Roter meende: 'Das 
wird kein Denkmal. Das ist eine katholische Kapelle.'43 De journalist 
Benedikt Erenz omschreef in het weekblad Die Zeit de Neue Wache 
sarcastisch als '...ein Wallfahrtskirchlein: Maria unter den Linden.'44 

De 'Mutter mit totem Sohn' zou te sentimenteel zijn.45 Stölzl daaren
tegen was van mening dat dat juist voor het kunstwerk pleitte: 'Man
che sagen: Das wird doch sentimental. Was ist daran falsch? 
Gefühlslosigkeit im Angesicht der Schrecken dieses Jahrhunderts 
hat es allzuviel gegeben.'46 De woordvoeders van de SPD-fractie, 
Freimut Duve en Peter Conradi, stelden evenwel dat het onwaarach
tig zou zijn om het lijden dat de oorlogen en de vernietigingspolitiek 
teweeg hadden gebracht, te verbeelden met een als verzoenend be
doeld beeldhouwwerk dat bovendien diep in de christelijke traditie 
geworteld was. Zij betwijfelden dan ook 'ob ihre christliche Symbolik 
das Grauen der Menschenvernichtung im 20. Jahrhundert zum 
Ausdruck' zou brengen.47 Ook Koselleck beschouwde de piëta als on
geschikt voor de herdenking van niet-christelijke slachtoffers.48 

Een ander probleem dat als centraal aangemerkt werd, was dat 
Kollwitz' beeldhouwwerk het 'verkeerde' - dat wil zeggen niet datge
ne dat met de Neue Wache herdacht zou worden - verbeeldde. Zij 
had het kunstwerk in de tweede helft van de jaren dertig geschapen 
en daarmee eindelijk verbeeld, wat haar al meer dan twintig jaar ach
tervolgde: - de dood van haar zoon Peter in 1914. Peter Kollwitz had 
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behoord tot de velen die vrijwillig dienst wilden nemen, maar omdat 
hij nog niet meerderjarig was, had hij de toestemming van zijn vader 
nodig. Aanvankelijk weigerde hij, maar Käthe Kollwitz steunde haar 
zoon en pleitte net zo lang bij haar echtgenoot, totdat hij voor de druk 
zwichtte. Twee weken later sneuvelde Peter in Vlaanderen. Het zou 
zijn moeder de rest van haar leven achtervolgen: zijn vroege dood 
had de kunstenares spijt- en schuldgevoelens bezorgd, die zij in het 
kunstwerk uitdrukte.49 De piëta is daardoor wellicht een uitgespro
ken pacifistisch kunstwerk geworden, maar tegelijkertijd ook niet 
meer dan dat. De Trauernde Mutter mit totem Sohn is een beeldhouw
werk uit 1937, waarin, in de woorden van Reinhart Koselleck, '...die 
entscheidenden Erfahrungen des Naziregimes, der Judenvernich-
rung und des Zweiten Weltkriegs...noch nicht formuliert werden 
[konnten]...'50 

In de Neue Wache zou niet alleen aan gesneuvelde soldaten, maar 
ook aan de slachtoffers van de vernietigingspolitiek herinnerd moe
ten worden. Het kunstwerk van Kollwitz beeldt evenwel de vrouw als 
nabestaande, maar niet als direct slachtoffer uit. De 'Mutter mit to
tem Sohn' verwijst met andere woorden naar de klassieke fronten
oorlog, maar niet naar de terreur tegen de burgerbevolking, naar de 
bombardementen op de steden of naar de gaskamers in de vernieti
gingskampen. Reinhart Koselleck wijst er - wellicht ten overvloede, 
maar in ieder geval terecht - uitdrukkelijk op dat in de jaren 1933-
1945 niet slechts jonge mannen, maar mensen van beide geslachten 
en elke leeftijd aan de waanzin ten prooi waren gevallen: 'Die Bezie
hung zwischen Mutter und Sohn ist nicht mehr der dominante Fall 
der Trauer, wie er es nach dem Ersten Weltkrieg noch war. Mutter 
und Kinder kamen zugleich um.'5' In vele families waren er zelfs 
geen nabestaanden die om de doden konden treuren. 

Ook in een ander opzicht geeft het beeldhouwwerk een onjuist 
beeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren door de vernietigings
kracht van de moderne wapens vele soldaten na een treffer volledig 
van de aardbodem verdwenen. Dat was nog een onbedoeld nevenef
fect geweest, maar de vernietigingskampen hadden de complete ver
dwijning tot doel gehad.52 Van deze groep slachtoffers waren geen 
stoffelijke resten overgebleven, die een rouwende moeder op haar 
schoot had kunnen nemen. Zo bezien stelde het beeldhouwwerk de 
jaren 1933-1945 onjuist voor en leek de piëta in geen enkel opzicht op 
wat zij moest verbeelden.53 

Deze bezwaren vormden uiteraard geen kritiek op het beeldhouw
werk van Kollwitz, maar op de keuze van deze sculptuur voor de Zen-
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traie Gedenkstätte van de Bondsrepubliek. Van verschillende zijden 
werd dan ook op een prijsvraag aangedrongen, omdat een eigentijds 
kunstenaar wel uitdrukking zou kunnen geven aan wat Koselleck 
had omschreven als 'die entscheidenden Erfahrungen des Naziregi-
mes.'54 De journalist Jürgen Hohmeyer trok een vergelijking met de 
eerste verbouwing van de Neue Wache, waarmee aan de Eerste We
reldoorlog herinnerd zou moeten worden, en waarvoor wel een con
temporain kunstenaar was gezocht: 

'Schwerlich wäre 1931 jemand auf die Idee verfallen, die jungen Toten 
von damals 60 Jahre alter, gründerzeitlicher Kunst betrauern zu las
sen. Zu stark war das Bewußtsein, der Erste Weltkrieg sei ein beispiel
loses Inferno gewesen.'55 

Naast de keuze voor de 'Mutter mit totem Sohn' werd ook die voor de 
Neue Wache bekritiseerd. De Neue Wache was oorspronkelijk ge
bouwd als een combinatie van onderkomen voor de koninklijke 
wacht en oorlogsmonument - dat met reliëfs boven de ingang aan de 
overwinning op Napoleon herinnerde - en was sinds de bouw het de
cor van militaire rituelen geweest.'6 Een bouwwerk dat dermate nauw 
met de Pruisische militaire geschiedenis verbonden was, zou volgens 
critici met bijzonder passend voor de herinnering aan de slachtoffers 
zowel de militaire als de civiele, van het Derde Rijk zijn.57 

Volgens feministische wetenschappers zou bovendien de combi
natie van het beeldhouwwerk met een dergelijk bouwwerk militair 
geweld haast acceptabel kunnen doen lijken. Zij vreesden dat de 
'profanierte Madonna' niet als de belichaming van een pacifistische 
overtuiging maar als een 'opferbereite Mutter' zou worden opgevat 
die de dood van haar zoon accepteert, omdat de staatsraison het nu 
eenmaal vereist.'8 Christus' offer voor de mensheid zou, zoals in een 
door vele vrouwelijke wetenschappers ondertekende ingezonden 
brief uiteengezet werd, ten onrechte aan de dood voor het vaderland 
gelijkgesteld kunnen worden en deze daarmee legitimeren: 

'Wir wehren uns gegen eine Kunstinstallation, die über ein Altarsym
bol und/oder ein opferbereites Mutterbild in der Mitte Berlins den 
Kriegstod als eine unweigerliche Folge deutscher Politik wieder ak
zeptabel erscheinen läßt.'59 

Vooral door intellectuelen ter linkerzijde van het politieke spectrum 
werd een direct verband gelegd met de deels humanitaire, deels mili-
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taire VN-acties waaraan sinds de eenwording ook, zij het op kleine 
schaal, Duitse troepen deelnamen.60 Zij zagen de Zentrale Ge
denkstätte als de voorbode van een tijd waarin het optreden van het 
Duitse leger niet langer aan beperkingen onderworpen zou zijn en 
waarin militair ingrijpen weer een relatief normaal instrument van 
de buitenlandse politiek zou vormen.6' 

Ten slotte werden tijdens de discussies weer oude argumenten 
naar voren gehaald, die niet specifiek met de Neue Wache te maken 
hadden, maar veeleer aan algemene problemen van het herdenken 
in de Bondsrepubliek raakten. De vraag aan wie het monument pre
cies zou moeten herinneren, een vraag die ook tijdens het debat over 
het Bonner Mahnmal een rol had gespeeld, werd weer naar voren ge
bracht. Het was de journaliste Anita Kugler die verwoordde wat in 
linkse kringen aan het eind van de jaren tachtig tot consensus was 
geworden: 'Ein Gedenken an alle Opfer aller Kriege und Gewalther
rschaften kann es nicht geben.'6z 

Tevens werd ook het tijdens het debat over het Bonner Mahnmal 
telkens weer genoemde voorbeeld van Roland Freisler - die zowel tot 
de slachtoffers van de 'Krieg' als de daders der 'Gewaltherrschaft' be
hoorde - herontdekt. In de loop van het debat werden met Freisler 
vergelijkbare 'slachtoffers' - bijvoorbeeld Bruno Dembeck die zich 
in Buchenwald aan misdaden schuldig had gemaakt en in december 
1944 bij een bombardement om het leven was gekomen -
genoemd.63 De zinsnede Den Opfern der Kriege und Gewaltherrschaft 
waarmee sinds de jaren zestig aan de slachtoffers van het Derde Rijk 
herinnerd werd, zou onvoldoende onderscheid tussen werkelijke 
slachtoffers en dergelijke verkapte daders maken. Het onbehagen 
daarover redete tot in de CDU.64 

Tegen deze achtergrond stelde Reinhart Koselleck onder andere 
tijdens de hoorzitting van de parlementaire commissie die het pro
ject onder haar hoede had, 'gefallen, ermordet, vergast, vermißt, um
gekommen' als alternatief voor.65 Inderdaad zou op die wijze de ma
nier waarop de slachtoffers omgekomen waren, duidelijker om
schreven zijn, maar ook deze zinsnede onderscheidde niet tussen 
slachtoffers en daders, aangezien immers ook Freisler 'umgekom
men' was. Om deze reden werd niet op Kosellecks voorstel ingegaan. 

De Neue Wache en de partijpolitiek 

Midden april 1993 werd zonder dat het project tijdens een plenaire 
zitting van het parlement besproken was, met de verbouwing van de 
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Neue Wache begonnen. Dit was voor de SPD aanleiding om een mo
tie in te dienen, volgens welke de regering de werkzaamheden on
middellijk stil diende te leggen. Bovendien wilden de sociaal-demo
craten hetzelfde als zij in de tweede helft van de jaren tachtig tijdens 
de discussie over het plan voor het Bonner Mahnmal van de regering 
hadden geëist, namelijk dat de toespraak die von Weizsäcker op 8 
mei 1985 ter gelegenheid van het veertigjarige einde van de Tweede 
Wereldoorlog had uitgesproken66, de basis van de plannen voor het 
gedenkteken zou vormen.67 

Op het eerste gezicht klonken deze eisen alsof de SPD op een even 
heftige confrontatie als over het Bonner Mahnmal aanstuurde, maar 
tijdens het plenaire debat in de Bondsdag, dat op 14 mei 1993 naar 
aanleiding van de motie werd gehouden, bleek de onmacht van de 
oppositie.68 Reeds lang voordat het kabinet besloten had om de Neue 
Wache te verbouwen en tot het centrale monument van de Bondsre
publiek te verklaren, had bondskanselier Kohl gesprekken met verte
genwoordigers van alle fracties gevoerd en zich zo van hun instem
ming verzekerd.69 Het parlementaire debat gaf dan ook meer blijk 
van consensus dan van politieke meningsverschillen. De woordvoer
der van de SPD, Peter Conradi, bekritiseerde eigenlijk uitsluitend de 
stijl van de besluitvorming, zonder het parlement te consulteren. 
'Das ist doch kein Regierungsmal, das im Stil Seiner Majestät per 
Kabinettsorder gnädiglich dem deutschen Volke gewährt wird,' 
meende hij.7° Bezwaren tegen een centraal monument, tegen de 
Neue Wache, de vormgeving van Tessenow of de sculptuur van Koll
witz had de SPD niet. 

Uitsluitend over de vage formulering 'Den Opfern der Kriege und 
der Gewaltherrschaft', die 00k in de Neue Wache de epigraaf zou 
moeten worden, liepen de meningen uiteen. Deze strijd zou echter 
in de parlementaire commissies - die voor Binnenlandse Zaken, 
voor Onderwijs en Wetenschappen en de commissie die het Ministe
rie van Financiën controleerde - uitgevochten moeten worden.71 Op 
het eerste gezicht leek dit toch tot een politiek probleem te leiden, 
maar uiteindelijk werd deze kwestie door interventie van geheel an
dere zijde uit de wereld geholpen. 

Vanaf het begin waren de joodse organisaties tegen de plannen 
voor de Neue Wache geweest. Ignatz Bubis - de voorzitter van de 
Zentralrat der Juden in Deutschland, die alom respect genoot - speel
de daarbij de hoofdrol. In eerste instantie veroordeelde hij de tekst 
als 'eine Nivellierung der Opfer' en dreigde de inwijding van het ge
denkteken niet te zullen bijwonen.72 Tijdens een gesprek dat hij min-
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der dan een maand vóór die plechtigheid met Kohl in het Kanzleramt 
voerde, werd echter een compromis bereuet.73 De voorzitter van de 
Zentralrat zou bij de inwijding van het gedenkteken aanwezig zijn, 
terwijl Kohl garandeerde dat aan de voorgevel van de Neue Wache een 
plaquette met gedeeltes van de toespraak die president von Weizsäc
ker op 8 mei 1985 had gehouden, zou worden aangebracht: 

'Die Neue Wache ist der Ort der Erinnerung und des Gedenkens an 
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 

Wir gedenken der Völker, die durch Krieg gelitten haben. 
Wir gedenken ihrer Bürger, die verfolgt wurden und ihr Leben verlo
ren. 
Wir gedenken der Gefallenen der Weltkriege. 
Wir gedenken der Unschuldigen, die durch Krieg und Folgen des 
Krieges in der Heimat, die in Gefangenschaft und bei der Vertreibung 
ums Leben gekommen sind. 

Wir gedenken der Millionen ermordeter Juden. 
Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma. 
Wir gedenken aller, die umgebracht wurden wegen ihrer Abstam
mung, ihrer Homosexualität oder wegen Krankheit und Schwäche. 
Wir gedenken aller Ermordeten, deren recht auf Leben geleugnet wur
de. 

Wir gedenken der Menschen, die sterben mußten um ihrer religiösen 
oder politischen Überzeugung willen. 
Wir gedenken aller, die Opfer der Gewaltherrschaft wurden und un
schuldig den Tod fanden. 

Wir gedenken der Frauen und Männer, die im Widerstand gegen die 
Gewaltherrschaft ihr Leben opferten. 
Wir ehren alle, die eher den Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beu

gen. 

Wir gedenken der Frauen und Männer, die verfolgt und ermordet 
wurden, weil sie sich totalitärer Diktatur nach 1945 widersetzt ha
ben.'74 

Ignatz Bubis had zo bereuet wat de vertegenwoordigers van de SPD 
niet gelukt was: een variatie op de toespraak van von Weizsäcker zou 
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op een prominente plaats aan het centrale monument van de Bonds
republiek aangebracht worden.75 De vele protesten van linkse en van 
joodse organisaties waren door het compromis van Kohl en Bubis tot 
zwijgen gebracht. Eind oktober was, zoals een journaliste het om
schreef, de 'Trauerstreit von oben entschieden'76: het compromis 
had de tegenstanders van het centrale monument alle argumenten 
uit handen geslagen.77 Uitsluitend Jerzy Kanal, de voorzitter van de 
joodse gemeente in Berlijn, hield voet bij stuk en weigerde om tij
dens de inwijding aanwezig te zijn. 

Inwijding en gebruik 

Begin november van het jaar 1993 werd de vergrote kopie van Koll-
witz' sculptuur in de Neue Wache geplaatst en het verloop van de in-
wijdingsplechtigheid - die op Volkstrauertag, zondag 14 november, 
zou moeten plaatsvinden - vastgelegd. De hoogste vertegenwoordi
gers van de vijf Verfassungsorgane zouden een krans leggen: de 
bondspresident, de voorzitter van de Bondsdag, de voorzitter van de 
Bondsraad, de kanselier en de president van het constitutionele hof, 
het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. De Bundeswehr zou niet 
aan de plechtigheid deelnemen, aangezien de erven van Käthe Koll
witz hierover hun veto hadden uitgesproken. Zij hadden als voor
waarde voor het gebruik van de sculptuur gesteld, dat van elk militair 
vertoon tijdens herdenkingen zou worden afgezien. Volgens hen 
had de kunstenares zich tot overtuigd pacifiste ontwikkeld, wat in het 
kunstwerk duidelijk tot uitdrukking kwam en zich daarom niet met 
militaire rituelen zou verdragen.78 

De plechtigheid vond onder uitsluiting van het publiek plaats. Uit 
angst voor demonstraties en gewelddadigheden was Unter den Lin
den geheel afgezet en konden belangstellenden de ceremonie in de 
verte slechts vanachter dranghekken aanschouwen. Bovendien werd 
het monument daarna niet, zoals oorspronkelijk gepland, voor het 
publiek vrijgegeven; dat zou pas op de dag na de inwijding gebeuren. 
In de loop van de middag gaf bondskanselier Kohi ter gelegenheid 
van de inwijding echter wel een regeringsverklaring af: 

'...als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik ist sie [de Neue Wa
che] ein wichtiges Symbol des wiedervereinigten Deutschland und sei
ner von Würde, Wert und Recht des Menschen bestimmten freiheitli
chen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes.'79 
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Bijna vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog had 
Duitsland eindelijk een centraal monument dat niet als provisorisch 
bedoeld was. Beheerder werd het in het aangrenzende Zeughaus on
dergebrachte Deutsche Historische Museum. 

In de eerste vier maanden na de inwijding bezichtigden ongeveer 
300.000 bezoekers de Neue Wache?0 De kritiek op het gedenkteken 
verstomde vrijwel direct na de openstelling. De reden daarvoor was 
niet dat de tegenstanders opeens door het monument waren over
tuigd, maar resignatie. Na november 1993 werd nauwelijks nog over 
het gedenkteken geschreven.81 

Tijdens staatsbezoeken worden inmiddels zowel de Neue Wache 
als het Bonner Ehrenmal gebruikt. Het is gebruikelijk dat de gast tij
dens de eerste volle dag van zijn bezoek een krans legt: komt het 
staatshoofd in Bonn aan, dan legt hij daar een krans; als zijn bezoek 
in Berlijn begint, dan vindt het ritueel in de Neue Wache plaats.82 

Vooralsnog heeft de Bondsrepubliek dus twee centrale monumen
ten en pas wanneer de regering definitief naar Berlijn verhuisd is, zal 
het Bonner Ehrenmal zijn huidige functie verliezen. 

Volkstrauertag op regeringsniveau zal uitsluitend nog in Berlijn 
gevierd worden. In het jaar voor de inwijding van de Neue Wache 
vond de centrale viering van Volkstrauertagvoor de eerste keer in Ber
lijn, in de Philharmonie, plaats.8' Aanvankelijk wilde de Volksbund 
deutscher Kriegsgräberßrsorge de herdenking afwisselend in Bonn en 
Berlijn organiseren, maar de onverwacht snelle inwijding van de 
Neue Wache deed de VDKvan gedachten veranderen: de Volksbund 
besloot om Volkstrauertag op nationaal niveau voortaan nog slechts 
in Berlijn te organiseren. 

Divide et memora84 

Tegelijkertijd met de verbouwing van de Neue Wache tot Zentrale Ge
denkstätte werd besloten dat in Berlijn een monument ter herdenking 
van de joodse slachtoffers van het Derde Rijk zou worden gebouwd.85 

Tijdens het gesprek met Helmut Kohl, waarin Ignatz Bubis had be
loofd om bij de inwijding van de Neue Wache aanwezig te zullen zijn, 
had de voorzitter van Zentralrat tevens Kohls ondersteuning voor de 
bouw van dit gedenkteken verkregen. De inzet vormde een centraal 
in Berlijn gelegen perceel dat eigendom van de landelijke overheid 
was en waarop het monument gebouwd zou moeten worden. 

Uiteraard zou dit monument geen centraal monument worden 
en bovendien stamden de plannen ervoor van de regering noch van 
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Bubis, maar van de televisie-journaliste Lea Rosh die, alleen en in sa
menwerking met de historicus Eberhard Jäckel, meermaals docu
mentaires over het Nazi-regime had gemaakt. Rosh werd gedreven 
door verontwaardiging: 'Im Land der Täter und Vollstrecker gibt es 
noch nicht einmal ein Denkmal, das an die Deportationen der Juden 
aus ihren Ländern und an ihre Ermordung erinnert.'87 

Het monument zou in het centrum van Berlijn, op de plaats van 
de voormalige Reichskanzlei van Hitler, gebouwd moeten worden. 
Vanaf het eind van de jaren tachtig liet de journaliste niets na om de 
bevolking en de politieke partijen te mobiliseren.88 In 1988 stelde de 
Berlijnse SPD zich achter de plannen.89 Eind 1989 werd de Förder
kreis zur Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas 
e.V. opgericht.90 De Förderkreis lobbyde intensief bij belangrijke poli
tici en verwierf bovendien Bubis' steun. 

Het project dat als een lokale Berlijnse onderneming was begon
nen, werd door de Duitse eenwording onverwacht een aangelegen
heid van nationaal belang.91 Dit maakte evenwel ook de problemen 
nijpender. De Förderkreis wilde het Holocaust-Denkmal uitsluitend 
aan de joodse slachtoffers wijden, terwijl de Sinti en Roma meenden 
dat de ongeveer half miljoen slachtoffers van het Nazi-regime die uit 
hun rijen waren voortgekomen, ook met het monument herdacht 
moesten worden. Lea Rosh c.s. stelden zich op het standpunt dat ui
teraard een monument ter herinnering aan de vermoorde Sinti en 
Roma gebouwd zou moeten worden, maar dat dat niet het door de 
stichting beoogde gedenkteken zou zijn. 

Aan de basis van het conflict lag een verschil in opvatting over de 
aard van de vernietigingspolitiek van de Nazi's. 'Der Mord an den Ju
den stand im Zentrum des Nationalsozialismus', meende Lea 
Rosh.92 Voor haar betekende 'Holocaust' hetzelfde als het woord 
'Shoah' dat uitsluitend naar de joodse ervaring verwijst, terwijl de in 
1982 opgerichte Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zich bij monde 
van de voorzitter Romani Rose heftig tegen deze opvatting weerde. 
Volgens dit kamp verwees het woord 'Holocaust' naar de nationaal-
socialistische rassenpolitiek, waarvan de Sinti en Roma evenzeer het 
slachtoffer waren geworden en derhalve ook met het monument her
dacht zouden moeten worden. Gebeurde dit niet, dan zouden vol
gens Romani Rose 'mit dem geplanten Mahnmal die NS-Opfer hie-
rarchisiert' worden.93 De Förderkreis bleef echter bij de weigering. 

Om de impasse te doorbreken, stelde de Berlijnse Kultursenator, 
die het project onder zijn hoede had, in de zomer van 1992 voor om 
twee monumenten te bouwen. De Sinti en Roma moesten hier wel 
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genoegen mee nemen, omdat anders het gevaar bestond dat zij hele
maal geen gedenkteken zouden krijgen.94 In april 1994 werd dan 
ook een prijsvraag voor een monument uitsluitend ter herinnering 
aan de joodse slachtoffers uitgeschreven; een halfjaar later, eind ok
tober, zouden de ontwerpen ingeleverd moeten worden.95 Uiteinde
lijk werden het er meer dan vijfhonderd, die in april 1995 tentoonge
steld werden.96 De jury verleende twee eerste prijzen en verzocht ver
volgens de beide prijswinnaars om hun inzendingen te verbeteren. 
Uiteindelijk viel de keuze van de jury op een ontwerp van Christine 
Jackob-Marks, zodat niets de bouw van het gedenkteken in de weg 
leek te staan. In de zomer van 1995 wees echter de Bondsregering 
het ontwerp geheel onverwachts af. Helmut Kohl omschreef het als 
'unpassend monumental'.97 Daarin had hij waarschijnlijk gelijk, al
leen werd gevreesd dat met dit ingrijpen het project definitief van de 
baan zou zijn. Aangezien de bond nog eigenaar was van het perceel, 
waarop het gedenkteken gebouwd zou moeten worden, en boven
dien een deel van de kosten zou dragen, was het veto van Kohl vol
doende om het project voorlopig op te schorten. De betrokken partij
en waren het er vooralsnog slechts over eens dat het monument ge
bouwd zou moeten worden; waar, wanneer en hoe dat moest gebeu
ren, was onduidelijk.98 

Het zou bijna een jaar duren voordat er weer beweging in het pro
ject kwam. In mei 1996 debatteerde de Bondsdag over het te bouwen 
gedenkteken. Weliswaar was de nationale regering niet de enige 
bouwheer en kon derhalve door het parlement niets definitief beslo
ten worden, maar uiteindelijk waren met het debat de plannen weer 
voor het voetlicht verschenen.99 Belangrijker nog was dat in de eerste 
paar maanden van 1997 in Berlijn drie colloquia - het eerste in janu
ari, het tweede in februari en het laatste in april - met deelname van 
politici, wetenschappers en kunstenaars georganiseerd werden, tij
dens welke zij hun ideeën naar voren konden brengen en de proble
men met elkaar bespreken.100 Besluiten werden tijdens de drie bij
eenkomsten uiteraard niet genomen, maar alleen al de discussie 
over de plannen zorgde voor een zekere ontspanning. Een belangrij
ke rol speelde de Amerikaan James E. Young die met publicaties over 
Holocaust-monumenten en -herdenkingen101 een internationale re
putatie had opgebouwd en vanwege zijn expertise uitgenodigd was 
om deel te nemen.102 Young overtuigde de deelnemers aan het collo
quium ervan dat intellectuele strijd over het gedenkteken niet alleen 
normaal, maar zelfs van cruciaal belang was: 'Das Lehrreichste an ei
nem Denkmal überhaupt ist die offene Diskussion und die Aus-
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einandersetzungen in der Öffentlichkeit."03 Hij stelde zich op het 
standpunt dat de schijnbaar eindeloze debatten en twistgesprekken 
waar het plan voor het monument op het eerste gezicht uitsluitend 
toe had geleid, niet een brevet van onvermogen voor het Duitse volk 
vormden, maar een integraal onderdeel van het monument - en 
daarmee van de therapeutische werking die ervan werd verwacht -
uitmaakten.104 

Niet lang na het colloquium werd besloten om overnieuw te be
ginnen en een tweede, beperktere prijsvraag met internationaal er
kende kunstenaars uit te schrijven. Eind 1997 werden vier van de 
twintig ontwerpen voor de tweede ronde uitverkoren105, waarna uit
eindelijk begin 1998 het ontwerp van de Amerikaanse architect Pe
ter Eisenman tot beste uitgeroepen werd.IoS Alles wees erop dat het 
project eindelijk gerealiseerd zou worden, maar midden augustus 
gaf de Berlijnse burgemeester, Eberhard Diepgen van de CDU, te 
kennen dat hij ertegen was en de gemeenteraad, de Senat, die op 25 
augustus over het ontwerp moest beslissen, zou aanraden om het af 
te wijzen.107 Kanselier Kohl greep echter in en kwam op de dag vóór 
25 augustus met Diepgen overeen dat een definitieve beslissing over 
het project tot na de landelijke verkiezingen van eind september zou 
worden uitgesteld.108 Kohl wilde ten koste van alles voorkomen dat 
het monument een thema in de verkiezingsstrijd zou worden.109 

Uiteindelijk zou onder de nieuwe regering een doorbraak tot 
stand komen. Onder leiding van Gerhard Schröder had de SPD de 
verkiezingen gewonnen en nadat de sociaal-democraten erin ge
slaagd waren om een coalitie met de Grünen te vormen, werd in ja
nuari 1999 een voorlopig compromis over het Denkmal für die er
mordeten Juden Europas bereikt. Eisenmans ontwerp zal met een bi
bliotheek en een 'Genozid-Forschungsinstitut' uitgebreid worden, 
waardoor een combinatie van monument, museum en onderzoeks
instituut zal ontstaan.110 Het ziet er naar uit dat het Holocaust-Denk
mal inderdaad gebouwd zal worden.111 

Een deel van de onder andere door Diepgen naar voren gebrachte 
bezwaren was geworteld in de vrees dat door de Neue Wache, de 
eventuele bouw van het monument voor de joodse slachtoffers en 
het gedenkteken voor de Sinti en Roma Berlijn - zoals weleens met 
een zekere ironie is opgemerkt - in een 'Mahnmeile'"2 zal verande
ren. Alle afzonderlijk herkenbare maatschappelijke groeperingen 
willen - uiteraard met financiële hulp van de staat - een eigen groot 
monument bouwen. Als het gedenkteken voor de joodse slachtoffers 
eenmaal gereed zal zijn, is dat voor de Sinti en Roma aan de beurt. 
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De volgende aanspraak zal dan waarschijnlijk van de vertegenwoor
digers van homoseksuele en van communistische groeperingen ko
men, aangezien de Sinti en Roma weigerden om genoegen te nemen 
met een monument dat niet alleen aan de slachtoffers uit hun rijen, 
maar tegelijk ook aan homoseksuelen en communisten zou herinne
ren."3 Nadat deze gedenktekens gebouwd zullen zijn, zullen wellicht 
ook de euthanasie-slachtoffers met een groot gedenkteken in de 
nieuwe hoofdstad herdacht worden. 'Divide et memora', verdeel en 
herdenk, dreigt de leidraad te worden.114 

Met het 'Denkmal für die ermordeten Juden Europas' is voor één 
slachtoffergroep een afzonderlijk gedenkteken voorzien; daarna zul
len met ijzeren logica andere volgen. De conclusie moet wel zijn dat 
de Neue Wache blijkbaar niet voor iedereen bevredigend was, waar
door de bouw van gedenktekens voor afzonderlijke groeperingen -
wat wel de 'Paketlösung' genoemd wordt - onontkoombaar bleek."5 

Als dit iets duidelijk maakt, dan is het de onmogelijkheid om voor de 
herdenking van de slachtoffers een gemeenschappelijke noemer, 
iets dat voor allen acceptabel is, te vinden. Dezelfde werelden die het 
gros der gevallen soldaten van in de kampen vermoorde joden 
scheidden, scheiden decennia later nog steeds de geesten. Dat zal 
haast als vanzelf tot een rits monumenten leiden, die tezamen een 
complex zullen vormen, dat wel ironisch als een 'Bundesgedenk-
park' omschreven is."6 

Doordat deze gedenktekens in de onmiddellijke nabijheid van de 
Neue Wache gebouwd zullen worden, zal het karakter van de Zentrale 
Gedenkstätte onontkoombaar veranderen, aangezien vele slachtoffers 
in de toekomst eerder bij andere monumenten dan daar herdacht 
zullen worden. De Neue Wache zal daardoor meer het gedenkteken 
van de Duitse (militaire) slachtoffers worden."7 Daarmee is onbe
doeld het nationale kader tot op zekere hoogte hersteld, wat evenwel, 
zoals een linkse journalist in enigszins overtrokken bewoordingen 
maar desondanks terecht opmerkte, tegelijk het monument proble
matisch kan maken: 

'Wenn nun die "Opfer der Gewaltherrschaft" die Neue Wache dem 
"deutschen Volk" überlassen und die Juden ihre Kränze zum Holo
caust-Denkmal bringen, die Sinti und Roma zu ihrem Denkmal, die 
Russen zum Sowjetischen Ehrenmal, die Homosexuellen zum Klin
kerwerk draußen in Sachsenhausen, dann werden wohl bald die Neo
nazis aller Länder vor der Neuen Wache aufziehen.'"8 
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De Neue Wache zal dan niet meer aan alle, maar nog slechts aan de 
Duitse slachtoffers herinneren. 

Conclusie: de Berlijnse jaren 

Tijdens de discussie over de Neue Wache werden argumenten naar 
voren gebracht, die al tijdens het debat over het Bonner Mahnmal een 
rol hadden gespeeld. Het enige nieuwe aspect was de Duitse eenwor
ding geweest. Politiek had dit de sociaal-democratische oppositie 
haast monddood gemaakt en op een zijspoor gerangeerd, wat zelfs 
nog gedurende de strijd over de Zentrale Gedenkstätte merkbaar was. 
Tijdens het debat in de Bondsdag had de SPD eerst haar fundamen
tele instemming met de Zentrale Gedenkstätte betuigd en daarna ge
probeerd om enkele kleine wijzigingen gerealiseerd te krijgen; het 
voornemen zelf had in ieder geval niet ter discussie gestaan. De SPD-
fractie kon of wilde niet op een aanvaring aansturen. 

De regering kon van deze zwakte van de oppositie profiteren, 
maar tegelijkertijd bleken beide partijen ook van de jarenlange one
nigheid over het Bonner Mahnmal geleerd te hebben. De regering 
had een genuanceerder standpunt ingenomen en bovendien ge
tracht om het project 'Neue Wache' zo snel mogelijk te realiseren en 
het niet tot een eindeloze affaire te laten verworden. 

De Neue Wache kan in vele opzichten beschouwd worden als een 
zachtere variant van het plan voor het Bonner Mahnmal. Het monu
ment heeft zowel nationale als internationale aspecten. Enerzijds 
staat het bouwwerk natuurlijk in het meest Pruisische deel van de 
stad; anderzijds worden op de tekstborden, die een integraal onder
deel van het monument vormen, ook niet-Duitse slachtoffers ge
noemd, wat de Neue Wache tot een monument maakt dat aan een in
ternationale groep slachtoffers - niet slechts aan Duitsers - herin
nert. Bovendien werd tijdens de inwijding van elk militair vertoon af
gezien. 

Het belangrijkste aan de Neue Wache is uiteraard dat het monu
ment in Berlijn staat. Met dit gedenkteken was de in 1949 geopende 
cirkel weer gesloten - of wellicht is het beter om van een spiraal te 
spreken: weliswaar staat de nieuwe Zentrale Gedenkstätte in de voor
malige Reichshauptstadt, maar het Berlijn van de jaren negentig is niet 
dat van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een heel duidelijke indicatie 
hiervoor is dat zeer waarschijnlijk in de directe omgeving van de Neue 
Wache andere monumenten gebouwd zullen worden, die expliciet 
aan civiele - en grotendeels niet-Duitse - slachtoffers herinneren. 
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Ook de derde poging - na het Bonner Ehrenmal en het plan voor 
het Bonner Mahnmal - om nationaal te herdenken, was gedoemd te 
mislukken. De Duitse vereniging had daaraan weinig veranderd. In 
1990 werd weliswaar 'Duitsland' hersteld - de gebieden ten Oosten 
van de Elbe werden met die ten Westen van de rivier samengevoegd 
en Berlijn werd weer de hoofdstad - maar het nationale kader van de 
herdenkingen keerde niet terug: ook na 1990 behield het herdenken 
een sterk post-nationale inslag."9 Het was dan ook eigenlijk overbo
dig dat enkele demonstranten tijdens de inwijding van de Neue Wa
che 'Deutsche Täter sind keine Opfer' schreeuwden.120 Nationaal her
denken, het uitsluitend aan de eigen slachtoffers herinneren, zodat 
de natie zich, zoals Reinhart Koselleck het omschreef, '...in der Erin
nerung an die Toten wiederfinden'121 kan, is ook in de vergrote 
Bondsrepubliek een onmogelijkheid. Daarvoor is de schaduw van de 
Nazi-periode nog steeds te lang en te donker. 
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