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 Dit afstudeerverslag is onderdeel van de afsluiting van de masteroplei-
ding architectuur aan de faculteit ‘Architecture, Building and Planning’ van de 
Technische Universiteit Eindhoven, in het kader van het afstudeeratelier Potsdam 
Unraveled. In een uitgebreid vooronderzoek is de stad Potsdam ontrafeld door 
dit atelier; De details en de resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in de 
speciaal ontwikkelde atlas. Het vooronderzoek bood alle studenten in het atelier 
voldoende interessante opties om individueel mee verder te studeren. 
 Het vooronderzoek dat ik heb verricht naar de garnizoensstad, heeft 
me geholpen om een interessant thema te kiezen voor het afstudeerproject. Het 
verliezen van de garnizoensfunctie, evenals het verlies van de monarchie, hebben 
geleid tot het herdefiniëren van de Duitse maatschappij en de daarmee gepaard 
gaande ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Dit proces zal uitgebreid 
aan bod komen en uitgelicht worden in de theorie en in een ontwerp.

 Mijn dank gaat uit naar alle mensen die mij hebben bijgestaan in het 
afstudeertraject, waarbij mijn ouders een speciale vermelding verdienen voor hun 
onvoorwaardelijke steun. Verder wil ik iedereen bedanken die mij het benodigde 
materiaal beschikbaar hebben gesteld, evenals de vele informatie die zij met mij 
hebben gedeeld. Hoewel dit teveel personen zijn om op één pagina te bedanken, wil 
ik een aantal mensen niet onvermeld laten: Herr Zurkuhlen, Frau Engelbrecht en 
Frau Plate van het Landeshauptstadt Potsdam wil ik bedanken voor alle informatie, 
bouwtekeningen, foto’s en archiefdocumenten die ze mij hebben kunnen verstrek-
ken. Ook de overige werknemers van het raadhuis die mij geholpen hebben draag 
ik een warm hart toe voor hun hulpvaardigheid. Herr Kellner wil ik bedanken voor 
zijn inzichten als socioloog in de complexe ideologische tegenstellingen uit de ge-
noemde periode. Verder wil ik de beheerder van het rekencentrum bedanken voor 
de tekeningen van dit markante gebouw.
 Ten slotte wil ik de begeleiders van het afstudeerproject, Bernard Colen-
brander, Christian Rapp en Haike Apelt bedanken voor hun advies en commentaar. 
Zonder de begeleidingen was ik niet in staat om dit complexe onderwerp te behan-
delen en te vertalen naar een ontwerp. Het was een voorrecht om deel te mogen 
uitmaken van dit afstudeeratelier, de opgedane kennis en ervaring zal ik koesteren 
en meenemen in het vervolg van mijn carrière. 

Rob Smeets

Voorwoord
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 In het vooronderzoek voorafgaand aan de afstudeeropdracht is vanuit 
een typologische benadering geconcludeerd dat Potsdam op het kantelpunt zit tus-
sen de generieke en de a-generieke stad. Ontwikkelingen uit het verleden hebben 
ervoor gezorgd dat enkele niches verdwenen uit het stadsbeeld. Op dit moment 
ontwikkelt de stad zich van een a-generieke stad richting een generieke stad, dit kan 
beschouwd worden als een negatieve ontwikkeling. 
 Hoewel men voorzichtig is begonnen met de reconstructie van de his-
torische, beeldbepalende gebouwen, speelt de erfenis van het verleden een belang-
rijke rol in deze negatieve ontwikkeling: De uit het verleden schuldig geachte 
gebouwen en hun omliggende gebieden worden verwaarloosd vanwege hun 
reputatie, terwijl zij de potentie bezitten om de a-generieke kwaliteit van Potsdam 
te kunnen versterken. Intussen is men een aantal van deze gebieden opnieuw gaan 
bebouwen, waarbij de a-generieke kwaliteit verloren gaat of onderworpen wordt 
aan een dominantere, generieke ontwikkeling.
 Andere gebouwen of gebieden die tot dezelfde categorie behoren, 
worden vanwege hun historie doodgezwegen en afgescheiden van het stedelijke 
weefsel. Gebouwen of gebieden waar mensen tot op de dag van vandaag een nega-
tief beeld van hebben, roepen associaties op met een gebeurtenis, die gerelateerd is 
aan destructie, terrorisme of ideologie: We introduceren de term schulddragende, 
posttraumatische omgeving. De esthetiek kan verder zorgen voor een negatief 
beeld van het betreffende gebouw, al wordt dit pas als schuldig ervaren als er een 
politieke grondslag aan verbonden is. 

 Vanuit deze theorie ben ik op zoek gegaan naar dit soort ‘schuldige 
en traumatische ’ locaties, waarbij ik uiteindelijk koos om een specifiek gebied te 
adopteren. Als hypothese voor het onderzoek en het ontwerp stelde ik dat een 
schuldig gebied zijn reputatie kan opschonen en de a-generieke kwaliteit van de 
stad Potsdam kan versterken middels de transformatie van dit betreffende gebied. 
De conclusie die volgt uit het ontwerp voor de specifieke omgeving, moet aankno-
pingspunten kunnen bieden voor andere locaties.
 Mijn afstudeerproject betreft de reconstructie van de Garnisonkirche in 
Potsdam, die de macht van de Pruisische koning, zijn leger en de heersende religie 
tot uiting bracht. Vanwege ideologische redenen is deze kerk gesloopt en vervan-
gen door een modernistisch gebouw, dat het socialistische denkbeeld van de DDR 
en de idealen van het Socialistisch Realisme tot uiting moest brengen. 
 Door een nauwkeurige studie naar de ideologische opvattingen en 
deze te linken aan de wijze van handelen van de heersende macht, wil ik met de 
opgedane kennis een rationeel overwogen besluit nemen bij het herontwerpen 
van het betreffende gebied. Daarbij kan de te reconstrueren kerk en het bestaande 
modernistische gebouw middels een nieuwe functie, een specifieke architectonische 
stijl of een aangepast stedenbouwkundig ontwerp op een passende wijze ‘gestraft’ 
of benadrukt worden, zodat het geheel opnieuw geïnterpreteerd zal gaan worden. 
Daarbij zal een standpunt worden ingenomen vanuit de beschikbare theorie en de 
feiten die van belang zijn voor dit onderwerp.
 Specifieke informatie voor het onderwerp zal naast de theorie voort-
komen uit de gebouwanalyses, de locatieanalyses en de verschillende case studies. 
De case studies zijn van belang om tot inspiratie te komen voor een transformatie 
of herbestemming. Hierbij hoeft het nog niet eens zozeer om een transformatie 
ten gevolge van schuld te gaan: Mogelijk bieden ze onbewust een methode aan om 
dit thema uit te beelden. De verwantschap tussen de gekozen case studies door het 
delen van een gezamenlijke geschiedenis of participatie in een ingrijpende gebeurt-
enis, geven de mogelijkheid om een bepaald standpunt te vormen bij het nemen van 
een ontwerpbeslissing. De onderzochte methodes en concepten zullen dan samen 
met de analyses en de theorie een synthese vormen tot een definitief ontwerp.

Samenvatting
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Vooronderzoek als basis voor het afstudeerproject
In het eerder genoemde vooronderzoek, waarin de stad Potsdam middels een 
typologische analyse van de niches werd ontrafeld, heb ik me gericht op het 
onderzoek naar de garnizoensstad. Hierbij werd de opkomst en ondergang van 
het garnizoen in Potsdam gekoppeld aan de parallel lopende ontwikkeling van 
het Pruisische rijk. 
 Het vooronderzoek behandelt enerzijds de relevante gebeurtenis-
sen in de historie van Duitsland tot aan het begin van de 20e eeuw. Daarnaast 
wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de architectuur voor de gebouwen 
van het garnizoen. Na de val van het Pruisische rijk en daarmee de garnizoens-
functie van Potsdam, was er geen aanleiding meer om deze architectuur door te 
ontwikkelen. Wat in het heden resteert zijn een aantal markante gebouwen, die 
refereren naar een vergane glorie. 
 In de periode na de val van de monarchie ontstaat een dermate 
complexe situatie, dat dit een speciaal onderzoek vereist. Deze periode, waarin 
macht, ideologie, oorlogsvoering, de herdefiniëring van de maatschappij en het 
pad naar de vrede centraal staan, vormt dan ook de algemene achtergrond voor 
mijn individuele onderzoek. 
 De overblijfselen ten gevolge van de ontstane complexe situatie en 
de wijze hoe hiermee om wordt gegaan, zal het specifieke onderzoek gaan vor-
men. In feite sluit daarmee het vooronderzoek over de garnizoensstad zowel op 
chronologische alsook op inhoudelijke wijze aan op het individuele onderzoek 
naar de 20e eeuw en de gevolgen ervan op de gebouwde omgeving. 

Relevantie en persoonlijke interesses
 De speciale aandacht binnen dit onderzoek gaat uit naar de (nega-
tieve) invloed van historische gebeurtenissen en perioden op de architectuur 
en de wijze waarop dit veranderingen aanbrengt in de manier waarop de mens 
haar gebouwde omgeving interpreteert. 
 We zullen zien dat dit een wereldlijk fenomeen is, hoewel Potsdam en 
Oost-Duitsland in het algemeen hierin een aparte positie innemen, aangezien 
men er tot op heden bezig is om erfenissen of verloren artefacten te vergeten, 
te verdringen, of te vernietigen, dan wel in ere te herstellen of te reconstrueren. 
Het proces voorafgaande aan een dergelijke beslissing verloopt er moeizaam en 
kan zelfs jaren in beslag nemen. 
 Het onbenut laten van de potentie die deze controversiële gebouwen 
en gebieden in zich dragen, heeft gevolgen gehad voor het eigenzinnige karak-
ter dat Potsdam onderscheidde van andere steden. Mede door het verleggen 
van prioriteiten is men de stad en de betreffende gebieden op een andere mani-
er gaan interpreteren en bebouwen. De oorspronkelijke a-generieke kwaliteit 
is hierbij grotendeels verloren gegaan of onderworpen aan een dominantere, 
generieke ontwikkeling.
 Wat mij met name ertoe heeft aangezet om voor dit onderwerp te 
kiezen, is de manier waarop men omgaat met de markante gebouwen uit een 
bepaalde periode. In plaats van zulke gebouwen -ongeacht de achtergrond- te 
koesteren en te gebruiken voor educatieve, culturele en sociale doeleinden, 
kiest men er vaak voor om ze te veroordelen en te verbannen, om de discussie 
omtrent het schuldige verleden en de mogelijke verzoening hiermee geen kans 
te geven. Het tegendeel is echter waar: Zonder dat de waarheid in een concrete 
vorm bewaard blijft, zullen er door de jaren heen eigen interpretaties ontstaan 
over dit verleden, wat desastreuze gevolgen kan hebben voor het heden en 
de toekomst. Dit heeft het verleden namelijk ook al bewezen. Het onderzoek 
omvat dan ook niet alleen de recente ontwikkelingen in Potsdam, maar ook de 
wereldwijde relevante voorbeelden uit de architectuurgeschiedenis.

Proces en methode

1.1.1 - 1.1.4 De groei van de garnizoensstad en de expan-
siedrift van keizer Wilhelm II. hadden de bouw van de 

Königliche Kriegsschule tot gevolg, waardoor het geliefde 
uitzichtpunt op de Brauhausberg ontoegankelijk werd ge-
maakt. In de DDR periode vestigde het SED regime zich 
in het gebouw, dat als statement een logo liet plaatsen op 

de toren, die het stadsbeeld domineerde. Inmiddels wil de 
Landtag het gebouw verlaten voor het gereconstrueerde 

stadsslot, waardoor de omgeving nog sterker lijkt te gaan 
verloederen wegens de controversiële achtergrond. De 

metamorfose van de locatie lijkt daarbij als een schaduw 
over te slaan op het lager gelegen Potsdam.
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Formuleren van de probleemstelling:
 De probleemstelling is tweeledig naar aanleiding van het M3 
vooronderzoek dat verricht is namens het afstudeerproject “Potsdam Un-
raveled”. Het eerste deel van de probleemstelling is geformuleerd in de 
geproduceerde atlas. Deze algemene probleemstelling voor de stad omtrent het 
generiek worden van een nichestad luidt als volgt:

“Potsdam zit op het kantelpunt tussen de generieke en de a-generieke stad en 
ontwikkelt zich op dit moment van een a-generieke stad richting een generieke 
stad, dit kan beschouwd en gekwalificeerd worden als een negatieve ontwik-
keling”.

 Binnen dit probleem ga ik voor mijn M4 afstudeerproject een tweede 
kwestie onderzoeken, die een belangrijke stap vormt tot het oplossen van de 
algemene probleemstelling en als hoofdprobleem zal worden behandeld in dit 
afstudeerverslag: 

“Schuldig geachte gebouwen en ongewenste erfenissen uit het (recente) 
verleden en hun omliggende gebieden worden verdrongen, verwaarloosd of 
afgebroken, terwijl zij potentie hebben om de a-generieke kwaliteit van Pots-
dam te kunnen versterken. Intussen is men de gebieden rondom opnieuw gaan 
bebouwen, waarbij de oorspronkelijke a-generieke kwaliteit verloren gaat of 
onderworpen wordt aan een dominantere, generieke ontwikkeling.”

Formuleren van de onderzoeksvraag en de hypothese:
 Om de verborgen potentie tot uiting te laten komen, zal het kwalijke 
verleden van het gebouw moeten worden onderzocht, evenals het algemene 
beeld dat men van het betreffende gebouw heeft. Vervolgens moet er onder-
zocht worden hoe de verhouding van de mens tegenover het gebouw of gebied 
kan worden verbeterd, wat uiteindelijk zal resulteren in een ontwerp. De 
onderzoeksvraag die moet worden gesteld voorafgaande aan dit proces luidt:

“Hoe kan een transformatie of herbestemming bijdragen aan de herinterpre-
tatie van een schuldig bevonden gebouw of gebied met betrekking tot een 
traumatische en/of schuldige gebeurtenis, zodat het een wezenlijk onderdeel 
kan vormen van een a-generieke collagestad?” 

De conclusie van het ontwerp voor de specifieke omgeving moet uiteindelijk 
ook uitkomst kunnen bieden voor andere gebieden, daarbij moet gedacht 
worden aan de overwegingen die moeten worden gemaakt bij zulke projecten.

Formuleren van de deelvragen:
 De complementerende deelvragen vormen een stapsgewijze benade-
ring voor het beantwoorden van de hoofdvraag:

1. Wat is een schulddragende, posttraumatische omgeving?
2. Welke pogingen zijn er reeds ondernomen om gerelateerde, schulddragende 
gebouwen te confronteren met hun verleden middels een transformatie of 
herbestemming?
3. Welke locaties in Potsdam komen in aanmerking voor een herinterpretatie 
middels transformatie en waarom?
4. Welke architectonische, functionele en/of stedenbouwkundige uitkomsten 
zijn denkbaar om de herinterpretatie middels transformatie van een specifieke 
locatie te bewerkstelligen?
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Formuleren van de doelstelling:
Het onderzoek heb ik in een onderzoeksgerichte en ontwerpgerichte doelstel-
ling geformuleerd, die samen de algemene doelstelling vormen:

“De zogenaamde schulddragende, posttraumatische omgeving die contro-
versieel is vanwege haar geschiedenis, ligging, architectonische stijl en/
of voormalige functies, onderzoeken op haar mogelijke potentie en middels 
een transformatie of herbestemming bij laten dragen aan de herinterpretatie 
van een schuldig bevonden gebouw of gebied, zodat het eindresultaat bij kan 
dragen aan het herstel van de a-generieke collagestad. Het ontwerp moet ver-
volgens aan kunnen tonen dat aanpassingen binnen de bestaande context, zoals 
een nieuwe functie, architectonische stijl of een aangepast stedenbouwkundig 
ontwerp kan leiden tot een verandering in de manier waarop de mens deze 
omgeving interpreteert”.

Indeling van het afstudeertraject:
 Het onderzoek vraagt om een multidisciplinaire aanpak en heeft 
raakvlakken met psychologie en sociologie, met name in het theoretisch 
onderzoek dat uitgangspunten zal formuleren voor het ontwerponderzoek. De 
definitie van schuldige, posttraumatische architectuur is belangrijk om case 
studies en het uiteindelijke ontwerp te specificeren. Wanneer is een gebouw 
schuldig en waar ligt de grens? Het antwoord op deze vraag lijkt te zitten in de 
mate van associatie die de mens toedicht aan het gebouw ten gevolge van een 
gebeurtenis. Verder spelen de opvattingen van mensen hierbij een grote rol. 
Echter zouden ook de intrinsieke eigenschappen van de architectuur schuld 
kunnen dragen. Dit gedeelte komt aan bod in het eerste hoofdstuk. 
 De case studies van nieuwbouwprojecten die een schuldig thema 
representeren zijn van belang om tot inspiratie te komen voor een transforma-
tie of herbestemming, niet in de laatste plaats omdat de herbestemming van 
schuldige gebouwen taboe is in Duitsland. Ook zullen er een aantal transfor-
maties worden onderzocht die inspiratie kunnen bieden voor het uiteindelijke 
ontwerp. Deze case studies hoeven nog niet eens zozeer om een transformatie 
ten gevolge van schuld te gaan: Mogelijk bieden ze onbewust een methode aan 
om dit thema uit te kunnen beelden. De bedachte of onderzochte methodes zul-
len middels een ontwerponderzoek getest worden.
 
 Tegelijkertijd is er een geschikte locatie gezocht in Potsdam, die geas-
socieerd wordt met een schuldig verleden. Middels een gebouwanalyse wordt 
dit schuldige verleden uitgelicht, waarbij gekeken wordt naar de elementen die 
de schuldige achtergrond representeren. Verder zullen er plattegrond- en ge-
velanalyses worden gemaakt voor de aanwezige gebouwen, om uitgangspunten 
te formuleren voor de transformatie van het gebied. In een locatieanalyse zal 
onderzocht worden hoe het gebied is ontstaan en hoe het invloed uitoefent op 
stads- en straatniveau.
 De meest geschikte ontwerptechnieken of -methodes die bedacht of 
onderzocht zijn vanuit de case studies zullen aangepast worden aan de context 
van het gekozen gebouw en zijn omgeving. Binnen de ethische normen (dit 
kader zal worden opgesteld vanuit de theorie) zal een rationele keuze worden 
gemaakt in de architectonische expressie, die voortkomt uit de gemaakte analy-
ses en de concepten.
 De psychoanalyse van een relatie, gevolgd door de concepten die 
deze relatie mogelijk kunnen veranderen, gevolgd door de analyses die enkele 
concepten tot een architectonische vormgeving uitwerken, zullen moeten 
leiden tot de verificatie van het uiteindelijke ontwerp.
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V1 Case Studies 
Schuldvraag

V1 De�nitie van schulddragende, 
posttraumatische architectuur

  Theoretische fase

  Theorie & ontwerpfase

  Ontwerpfase

V1 Waarom schuldig en
hoe reageert men

 V4 Conceptvorming voor ontwerp
Doel: herinterpretatie van een 
schuldig gebouw/omgeving

V1 Psychoanalyse met uitgangspunten m.b.t. de
relatie van de mens tot schuldige gebouw

V2 Schuldige case studies:
Nieuwbouwprojecten

 

 V3 Locatieanalyse

  V3 Gebouwanalyse

    Beoogde herinterpretatie 
van het gebied/conclusie

V4 Synthese van beste concept
en architectonische expressie

 tot de�nitief ontwerp

V4 Locatie/gebouw speci�eke 
toepassing van concepten: 

varianten ontwerpen

V2 Schuldige case studies:
Transformaties

V2 Gebouwen die
schuldige thema’s 

representeren

1

2

3

4

1.1.5 De opgestelde deelvragen komen komen terug in 
het processchema, die grotendeels de weg beschrijven die 
ik tijdens het afstudeertraject heb afgelegd. 
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Inleiding
 Het thema van dit onderzoek richt zich zoals gezegd op de interpreta-
tie en de mogelijke herinterpretatie van de mens ten opzichte van de gebouwde 
omgeving na een traumatische of schuldige gebeurtenis, waarbij sprake is 
geweest van calamiteiten binnen of rondom een stedelijk gebied, dan wel de 
associatie van een gebouw of gebied met een calamiteit. Dit onderzoek plaatsen 
we tegen de achtergrond van de Duitse geschiedenis, aangezien deze een rep-
resentatief beeld geeft van de manier waarop een gebeurtenis of trauma impact 
kan hebben op de maatschappij en de gebouwde omgeving. 
 De huidige situatie van Duitsland speelt hierbij een grote rol: De 
hernieuwde opname van schuldige gebouwen is een relevant thema, net zoals 
de reconstructie van de oorspronkelijke Pruisische cultuur. Een treffend voor-
beeld hiervan is de discussie rondom de reconstructie van de Garnisonkirche 
in Potsdam, die het betwisten van reconstructie overstijgt; de representatie 
van de beruchte Duitse militairhistorie maakt de terugkeer van de kerk in het 
stadsbeeld haast onmogelijk. Dit gebouw zal uitgebreid worden behandeld en 
komt samen met enkele andere locaties in aanmerking voor de ontwerpopgave.
 Om inzicht te krijgen in de manier waarop een mens wordt beïnvloed 
door een trauma, richten we ons eerst op de verhouding van dit fenomeen 
tot alledaagse gebeurtenissen. Daarnaast zal het begrip trauma via de Duitse 
geschiedenis in verband worden gebracht met architectuur, om uiteindelijk met 
behulp van de basisbeginselen uit de psychoanalyse een aantal voorbeelden en 
uitgangspunten te introduceren van en voor architectonische ontwerpen betref-
fende dit thema. 

Ontstaan van een trauma
 Ons zintuiglijk systeem en het vermogen om zin te geven aan de din-
gen die de mens ervaart, wordt door de jaren heen ontwikkeld aan de hand van 
repetitie en gewoonte. Volgens de Duitse filosoof Immanuel Kant is de kennis 
van de mens over de werkelijkheid zelfs volledig afhankelijk van zijn waarne-
mingen en hoe die waarnemingen geïnterpreteerd worden (De Boer, 2010). 
Middels deze kennis, gekleurd door het beschikbare kenvermogen, gaan we 
betekenis aan dingen geven. Dit is de werkelijkheid zoals deze aan ons wordt 
getoond; de aanleiding voor ons doen en denken. 
 Elk probleem dat we tegenkomen leert ons om ons geleidelijk aan 
te passen aan de veranderde omstandigheden. We ontwikkelen een houding 
tegenover de toekomst vanuit de gecombineerde uitwerking van alledaagse 
en uitzonderlijke gebeurtenissen, waardoor we eerder kunnen inspelen op 
voorheen onbekende veranderingen. Voor het berekenen en inschatten van 
toekomstige gebeurtenissen grijpen we dus terug op eerdere gebeurtenissen.
 Totaal onnavolgbare gebeurtenissen, die plaatsvinden zonder 
aankondiging, hebben een grotere impact op de mensheid. Op dit soort mo-
menten worden we verbannen uit onze vertrouwde psychische omgeving: We 
kunnen niet meer verwerken wat er in ons leven gebeurt (Lahoud, 2010). De 
ingrijpende gebeurtenissen kunnen een zodanige impact hebben, dat ze mo-
gelijk een trauma bij de betrokken mensen veroorzaken. Een trauma beschrijft 
het moment dat ons beeld vernietigt van de toekomst, voordat deze is vervan-
gen door een ander toekomstbeeld. 
 De ingrijpende, schokkende gebeurtenis die heeft plaatsgevonden 
ontstijgt het gebruikelijke patroon van de meeste menselijke ervaringen en kan 
daardoor veroorzaker zijn van een psychisch letsel. Volgens de Nederlandse 
woordenboeken1 kan een trauma ook een lichamelijke verwonding inhouden, 
of in algemenere zin een beschadiging. In het laatste geval kan er dan een link 
worden gelegd naar de invloed van een trauma op de gebouwde omgeving.

Inleiding tot het thema
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Trauma in relatie tot architectuur
 Door het fenomeen trauma in verband te brengen met de gebouwde 
omgeving, krijgt het begrip een dubbele betekenis: Enerzijds gaat het over de 
beschadiging van het menselijk lichaam of de (gebouwde) omgeving, ander-
zijds gaat het over de impact van een ingrijpende gebeurtenis op de menselijke 
psyche, waar de gebouwde omgeving een rol in speelt. Beide betekenissen 
komen nader tot elkaar met behulp van de term posttraumatisch: De verwijzing 
naar de nasleep van een trauma en het mogelijke herstel ervan. 
 Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek zal grotendeels gaan 
over de gevolgen van traumatische gebeurtenissen in en rondom gebouwen. 
Hiermee wordt de fysieke schade van een gebouw of een stad bedoeld en de 
gevolgen voor de menselijke psyche, evenals de verstoorde relatie die kan 
ontstaan tussen de mens en de gebouwde omgeving. Er wordt gekeken naar 
de schuldige positie die deze omgeving inneemt wat betreft de fysieke schade, 
dan wel het creëren van een psychotrauma bij de mens bij wijze van associatie. 
Deze informatie wordt verwerkt in een ontwerp, dat aan moet tonen dat een 
schuldige omgeving op een nieuwe manier geïnterpreteerd en geaccepteerd kan 
worden, of zelfs bij kan dragen aan de traumaverwerking van de slachtoffers. 

Schuldvraag in de architectuur
 De vraag rijst of en in hoeverre de gebouwde omgeving verant-
woordelijk kan worden gehouden voor de genoemde gevolgen van trauma-
tische gebeurtenissen. Op welke manieren kan een gebouw als schuldig worden 
ervaren? Is het mogelijk dat schuld in architectuur een intrinsieke eigenschap 
is? Kan esthetiek als hoofdoorzaak worden gezien van de ontstane problemen? 
Of is architectuur alleen schuldig bij wijze van associatie?
 Om de term schulddragende, posttraumatische architectuur in zijn 
geheel te definiëren, gaan we verder met de ontleding van dit begrip. Een defi-
nitie voor schuldige architectuur zal voortkomen uit de schuldvraag binnen de 
architectuur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schuld als intrinsieke 
eigenschap van architectuur en schuld in architectuur bij wijze van associatie.

1.1 Schuld in architectuur bij wijze van associatie
 De gebouwen waar mensen tot op de dag van vandaag een negatief 
beeld van hebben, roepen voornamelijk associaties op met een schuldige ge-
beurtenis die gerelateerd is aan drie vormen van schuld bij wijze van associatie: 
- destructie: vernietiging van de mens en de gebouwde omgeving
- terreur: scheiding, gevangenschap, onderdrukking
- ideologie: Utopia bouwen (op oude fundamenten)

 Tussen deze drie vormen zit een verband, dat tot uiting komt in de 
case studies en vandaar uitgelicht zal worden in hoofdstuk 2. 

1.2 Schuld als intrinsieke eigenschap van architectuur
 Wellicht dat de eigenschappen van de architectuur zelf schuldig zijn 
aan het ontstaan en de uitwerking van een ingrijpende gebeurtenis, die een om-
geving heeft verdoezeld. Dit zou betekenen dat schuld in principe ingesloten zit 
in de materie of de samenstelling ervan, hetzij een intrinsieke eigenschap is van 
de achitectuur. Ingrepen in de architectuur zouden dan direct kunnen leiden 
tot een herinterpretatie van het gebouw. Om te onderzoeken of schuld een 
intrinsieke eigenschap is van de achitectuur, worden twee case studies behan-
deld waarin een falende esthetiek als hoofdschuldige werd aangewezen voor 
de ontstane problemen en de ingrijpende gevolgen hiervan. Verderop in dit 
hoofdstuk wordt bekeken of een architectuurstijl intrinsieke schuld kan dragen.

Definitievorming

1.3.1 - 1.3.3 Schematische weergave van de drie vormen 
van schuld bij wijze van associatie met betrekking tot de 
gebouwde omgeving: Destructie, terreur en ideologie.



16

1 Pruitt–Igoe - Minoru Yamasaki
 Direct na de Tweede Wereldoorlog was de Amerikaanse stad Saint 
Louis dicht bebouwd, dit kwam mede doordat zwarte Amerikanen meer 
vrijheden kregen en vanuit de landelijke gebieden naar de stad trokken. Een 
erg radicaal gevolg hiervan was dat de blanke families uit de middenklasse 
wegtrokken uit de stad. Deze zogenoemde ‘white flight’ zorgde voor een 
leegstroom van Saint Louis. De armere Afro-Amerikaanse bevolking zag hier-
door kans om de huizen van deze families over te nemen. Met de toenemende 
leegstand en criminaliteit in de stad trokken ook de lagere inkomens weg.
 Om de leegstroom van Saint Louis tegen te gaan werd overgegaan op 
de herontwikkeling van de ontstane sloppenwijken nabij het stadscentrum. De 
Housing Act van 1949 stelde de stad Saint Louis namelijk in staat om door de 
gemeente gefinancierde huurwoningen te realiseren, wat leidde tot het Pruitt-
Igoe complex; een project met hoogbouw, parken en winkels. Dit van boven af 
gedirigeerde project zou de stad weer voorzien van nieuwe inkomsten, nieuwe 
bewoners met kinderen en een hernieuwde opgeruimde en veilige stad.
 Het appartementencomplex bestond uit 33 gebouwen, die ieder 11 
verdiepingen bezaten. Het complex, dat rond 1955 gebouwd werd, had al kort 
na de oplevering last van leegstand, waardoor het in verval raakte. Er ontstond 
een verslechterende woonsituatie door armoede, criminaliteit en segregatie. 
 De architect van het complex, Minoru Yamasaki, had een eerder 
ontwerp moeten aanpassen, omdat dit financieel niet haalbaar was. Hierdoor 
werd er fors bezuinigd op het ontwerp en werden de gebouwen nog massaler 
van opzet. Ook werd het scheiden van het complex in twee gedeelten ver-
worpen. Oorspronkelijk werd het Captain W. O. Pruitt gedeelte voor Afro-
Amerikanen en het William L. Igoe gedeelte voor blanken ontworpen. Dit had 
te maken met een nieuw ingevoerde wet in de staat Missouri, die voortaan de 
segregatie in appartementencomplexen verbood.
 In 1972, nog geen 16 jaar na de oplevering, werden de eerste twee 
gebouwen tegen de vlakte gewerkt, in de hoop dat een vermindering van de 
hoeveelheid beschikbare appartementen en bebouwingsdichtheid de leefom-
standigheden zou verbeteren. Toen het plan om Pruitt-Igoe te verbeteren niet 
haalbaar bleek, werden de overige gebouwen ook een voor een gesloopt. 
 
 Het daadwerkelijke mislukken van het project is nog altijd onderwerp 
van discussie. Was het ontwerp en de architectuur schuldig aan de segregatie, 
armoede en criminaliteit en de uiteindelijke sloop van het complex? Had het te 
maken met het economische verval van Saint Louis? Of was het de schuld van 
de massaal uit de stad wegtrekkende blanke bewoners? 
 Hoewel Pruitt-Igoe werd gezien als hét voorbeeld van sociaal verval, 
kan de bekritiseerde esthetiek niet direct als hoofdoorzaak worden gezien voor 
de sloop: De maatschappelijke problemen hebben ertoe geleid dat het complex 
niet functioneerde en uiteindelijk gesloopt werd. Toch staan de foto’s van de 
opgeblazen appartementsgebouwen tot op de dag van vandaag bijna synoniem 
voor de dood van de moderne architectuur. 
 Het ontwerp zelf lijkt wel schuldig, aangezien het oorspronkelijk is 
bedoeld om segregatie in de hand te werken. Andersom zou men ook kunnen 
stellen dat het disfunctioneren van het ontwerp de maatschappelijke problemen 
heeft veroorzaakt, dan wel heeft versterkt. Toen het ontwerp echter gewijzigd 
werd, veranderde dit door de mens bedachte concept niet en was het logisch 
dat het complex tot problemen ging leiden. Hiermee kan geconcludeerd 
worden dat de architectuur en het ontwerp intrinsiek niet schuldig kan worden 
bevonden, maar dat deze schuld tot stand kwam middels een door de mens 
gegenereerd ontwerp, waar een politieke grondslag aan verbonden was.

1.3.4 Het voormalige complex Pruitt-Igoe in Saint Louis

1.3.5 -1.3.8: Scenes van de sloop van één van de enorme 
appartementgebouwen. Deze beroemde beelden repre-

senteren de sociale problematiek in Saint Louis en het 
verval van de toenmalige maatschappij.
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2 Maupoleum - Piet Zanstra / Wibauthuis - Norbert Gawronski
 Het Maupoleum in Amsterdam werd in 1971 geopend en gesloopt in 
1994. Het gebouw aan de  Jodenbreestraat stond algemeen bekend als een van 
de lelijkste gebouwen van Nederland. Het pand was oorspronkelijk bedoeld als 
kantoorlocatie met een winkelboulevard. De plint werd echter bezet door stof-
fenhandelaren en de kantoren werden in beslag genomen door de Universiteit 
van Amsterdam.
 De totstandkoming van het Maupoleum lag geheel in lijn met de 
Cityvorming, de praktische toekomstvisie van de toenmalige stadsbestuurders 
uit de jaren dertig. Dit was begonnen met het AUP: Algemeen Uitbreiding-
splan, een plan dat voorzag in een sterk groeiende hoofdstad, met een navenant 
groeiende infrastructuur. Daar hoorden grote gebouwen (zoals het Wibauthuis 
en het Maupoleum) en brede wegen bij, een visie die ook in Potsdam nadruk-
kelijk naar voren kwam in de zestiger jaren. De Jodenbreestraat werd intussen 
ook verbreed. Het aanleggen van de metro en het aansluiten op de snelweg 
bij Amsterdam Centraal stonden ook op de planning, men kon dus met enkele 
wijzigingen een aantal grote veranderingen tegelijkertijd aanbrengen.
 De Amsterdammers hadden echter genoeg van de als megalomaan 
ervaren uitbreidingsdrift van hun bestuurders en middels vele protesten 
riepen zij hen een halt toe. Het ideaal van de jaren zestig, de eerder genoemde 
Cityvorming, was inmiddels massaal verlaten; men wilde wonen in het cen-
trum van de stad, en niet naar torenflats in buitenwijken weggedrukt worden 
door grootschalige kantoorgebouwen en kille zakelijkheid. De vele protesten 
hadden uiteindelijk succes: de plannen voor de snelweg werden in 1972 in de 
gemeenteraad weggestemd, en de oude buurt werd na de aanleg van de metro 
grotendeels herbouwd.
 Het Maupoleum, dat in de tussentijd al opgeleverd was, kwam hier-
door in een lastige positie terecht. Het was immers ontworpen om langs een 
vierbaansweg te staan. Het gebouw werd dan ook beschouwd als een object, 
dat de harmonie van de herbouwde oude buurten verstoorde. Veel Amster-
dammers beschouwden het gebouw als symbool van de arrogantie en de macht 
die lang de Cityvorming had weten door te drukken. Hoewel die reputatie aan 
kracht verloor door de jaren heen, bleef de esthetiek verwijzen naar de afwe-
rende, ontoegankelijke en kille zakelijkheid (Rang 2005 en Van Rossem 2005). 
 Nadat ook de gebruikers van het gebouw ontevreden waren en de 
hoge huurkosten niet meer wilden of konden betalen, werd besloten om het 
gebouw te slopen. Inmiddels staat er een bouwvolume van gelijke omvang, de 
kleinschaligheid van de Jodenbreestraat is dan ook niet meer teruggekeerd.
 
 Het Wibauthuis behoort ook tot de categorie ‘Kanjers en Knoerten’, 
genoemd naar het gelijknamige boek (Koos Bosma e.a.). Het gebouw bestond 
uit prefabelementen van verticaliserend sierbeton en steeds herhaalde gevelele-
menten. Echter was ook hier de esthetiek van ondergeschikt belang en kwam 
de aversie met name voort uit een antipathie jegens de gebruikers; het gebouw 
stond symbool voor de plek waar de gevestigde orde zijn onaanvechtbaar 
gewaande stadsvernieuwingsplannen doordrukte.
 Ook in deze case studies kunnen we zien dat de maatschappelijke 
problemen ertoe hebben geleid dat het complex niet functioneerde en uitein-
delijk gesloopt werd. De esthetiek van het gebouw werd als schuldig ervaren, 
aangezien het refereerde naar de onverstoorbaarheid van de regering om 
een bepaald ideaal na te streven: De uitbreidingsdrift die gezien werd als dé 
manier om een sterk groeiende stad in haar behoeften te voorzien. Met andere 
woorden: Bij wijze van associatie werd de uiterlijke vertoning van het gebouw 
gelinkt aan een kwestie die de Amsterdammers als schuldig ervaarden.

1.3.9 - 1.3.11 Het Maupoleum aan de Jodenbreestraat  
stond algemeen bekend als het lelijkste gebouw van   
Nederland en werd in 1994 gesloopt.

1.3.12 & 1.3.13 Het Wibauthuis, ook een voorbeeld van 
naoorlogse architectuur, onderging eenzelfde lot in 2007.
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 Het verschil tussen schuld in architectuur bij wijze van associa-
tie en de intrinsieke schuld van architectuur zit vooral in de manier waarop 
een gebouw moet worden aangepakt om het te ontheffen van deze schuld of 
juist om de mens te confronteren met de schuld. Intrinsieke schuld betreft de 
eigenschappen van het geheel, waardoor een herinterpretatie haast onmogelijk 
lijkt zonder het gebouw ingrijpend te veranderen of grotendeels te slopen en 
te herbouwen. Bij schuld in architectuur bij wijze van associatie gaat het er 
voornamelijk om dat de referenties naar de ingrijpende gebeurtenis worden 
versterkt, dan wel verzwakt of verwijderd worden.

Architectuur als bron én als mikpunt
 In de voorgaande paragrafen hebben we steeds de schuldige archi-
tectuur verklaard, terwijl in de definitievorming sprake is van schulddragende 
architectuur. Het verschil zit hier in het schuldig zijn van het architectonische 
object bij de gratie van associatie, of de representatie van een schuldige ge-
beurtenis waarbij het architectonische object zelf tot de slachtoffers hoort. Zo 
behoren de volgende voorbeelden ook tot de schulddragende architectuur: 

- Een in onbruik geraakte kazerne na het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
- De ruïne van een verwoeste wolkenkrabber door een terroristische aanslag.
- Het bebouwen van een strategische plek wegens ideologische redenen

 Merk hierbij op dat het hier met name gaat over de beschadiging van 
het object zelf. Schuldige architectuur omvat volgens de gestelde definitie al-
leen de gebouwen die middels associatie betrokken zijn bij het creëren van een 
schuldige gebeurtenis, terwijl schulddragende architectuur zowel het mikpunt 
alsook de bron kan zijn van een schuldige gebeurtenis.

Definitie schulddragende, posttraumatische omgeving:
 Met het beschrijven van het begrip trauma in relatie tot architectuur, 
het behandelen van de schuldvraag middels case studies over de intrinsieke 
schuld van architectuur en schuld bij wijze van associatie, waarbij de architec-
tuur zelf als mikpunt en bron kan dienen, zijn we in staat om een uiteindelijke 
definitie te geven van de schulddragende, posttraumatische omgeving:

“Een omgeving met één of meer architectonische objecten die een bron, dan 
wel een mikpunt zijn geweest van destructieve, terroristische en/of ideolo-
gische krachten, die het ontstaan van een psychologisch of fysiek trauma tot 
gevolg hebben gehad bij de mens, dan wel verantwoordelijk zijn geweest voor 
de fysieke schade van de gebouwde omgeving”

 Met behulp van dit begrip zijn we in staat om een referentiekader te 
creëren van case studies, die middels associatie de relatie met de mens hebben 
verstoord binnen een van de drie genoemde categorieën, die uiteraard verband 
tonen met de andere categorieën. Door de gevormde definitie weten we ook 
welke gebieden in Potsdam in aanmerking komen voor een transformatie. 
Bovendien kunnen er verbanden worden onderzocht tussen de case studies en 
het gekozen gebied, wat mogelijkheden kan bieden voor de uitbreiding van 
het architectonische repertoire, dat verder door de theorie en de locatie- en ge-
bouwanalyse zal worden gevormd. Voordat dit aan bod komt, zullen we eerst 
de algemene achtergrond schetsen waarbinnen deze case studies behoren.

1.3.14 De Genbakukoepel is één van de weinige gebouw-
en die overeind bleef staan na de atoomaanval op Hiroshi-

ma van 6 augustus 1945, ondanks het feit dat het gebouw 
zich vlakbij de explosie bevond. Na de oorlog is er veel 

discussie geweest of de ruïne moest verdwijnen; Tegen-
standers wilden niet dat de Japanse bevolking dagelijks 
met de ingrijpende gebeurtenis geconfronteerd zouden 

worden. In de jaren ‘60 werd besloten om het gebouw te 
laten staan. Het is tegenwoordig een gedenkplaats voor 

het atoombombardement. Hiermee behoort de locatie als 
mikpunt van een terroristische en destructieve kracht tot 

de schulddragende posttraumatische omgevingen.
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De Duitse trauma’s
 In Duitsland had men tot voor kort een eenzijdige blik op haar eigen 
architectuurgeschiedenis:  Vol trots sprak en schreef men over de glorietijden 
van het Pruisische tijdperk en de resulterende sloten en tuinen die de stads-
beelden verrijkten. Erfenissen uit de vorige eeuw, die allen één of meerdere 
zwarte bladzijden beslaan in de Duitse geschiedenis, maken hier geen deel van 
uit en lijken uit het geheugen te zijn gewist. Alleen door onderzoek te ver-
richten kon men ontdekken wat het verhaal was van dergelijke gebouwen. De 
radiostilte rondom deze gebouwen is het gevolg van de manier waarop Duit-
sers met de opgelopen trauma’s uit de vorige eeuw omgingen: Men verdrong 
de erfenissen en de bijbehorende gebeurtenissen uit dit tijdperk.
 Relevante ontwikkelingen rondom dit thema vonden onder andere 
plaats na de Tweede Wereldoorlog, toen er een golf van kritiek en laster 
tegenover de Duitse militaire maatschappij volgde. Alle kenmerken waar de 
vooroorlogse Duitsers om bekend stonden, werden op de proef gesteld, zo 
ook de architectuur. De traditionele stijlen die gebruikt werden in de tijd van 
de monarchie en het nationaalsocialisme hadden voorgoed afgedaan. Ook be-
stond er veel argwaan tegenover de toepassing van symbolische elementen en 
ornamenten, die veelal geassocieerd werden met de schuldige gebeurtenissen 
in het Duitse verleden. Architecten die anders dachten over de naoorlogse ar-
chitectuur werden zonder pardon weggehoond, zo ondervond ook Aldo Rossi 
na zijn ontwerpvoorstel van het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. 
Men verdacht Rossi van fascisme, omdat het ontwerp klaarblijkelijk associaties 
opriep met de architectuur ten tijde van het Derde Rijk.
 Het tot stand komen van deze ontwikkelingen zijn een gevolg van 
enkele complexe veranderingen in de maatschappij, die op hun beurt weer 
gerelateerd zijn aan een ingrijpende gebeurtenis. We zullen zien dat de huidige 
complexiteit rondom de schulddragende, posttraumatische architectuur diep 
geworteld zit in de Duitse geschiedenis.

Een voortdurend veranderende maatschappij
 Het algemene trauma over de schaamte en het verlies van de Eerste 
Wereldoorlog was de voedingsbodem voor een ware identiteitscrisis. Men 
wilde zich niet meer identificeren met de Pruisische cultuur, aangezien deze 
refereerde naar een rijk verleden die totaal misplaatst leek in de toenmalige 
situatie. De klap van het verlies kwam hard aan bij de bevolking, omdat zij 
altijd in de veronderstelling was dat de overwinning slechts een kwestie van 
tijd was. Deze propaganda werd gezien als volksverloochening, toen bleek dat 
de geallieerden Duitsland hadden omsingeld. De Duitse keizer Wilhelm II. had 
een einde aan de oorlog kunnen maken door troonsafstand te doen. Omdat hij 
dit weigerde, verslechterde de thuissituatie aanzienlijk door de opgeworpen 
blokkade. Hiermee was de monarchie ten dode opgeschreven: Het ontevre-
den volk kwam in opstand, waarbij een vergelijkbare revolutie als in Rusland 
gaande was, niet ondenkbaar leek. 
 Ondanks dat de oorlog niet meer gewonnen kon worden, wilde het 
opperbevel van de marine in oktober nog één slag leveren met de Engelse 
Royal Navy in het Kanaal. Dit werd door de mariniers beschouwd als een 
zelfmoordmissie, waardoor een opstand uitbrak. De daarop volgende No-
vemberrevolutie had tot gevolg dat de koning noodgedwongen afstand moest 
doen van zijn troon. Hierop volgde een strijd om de macht tussen verschillende 
partijen, waarin de communistische Spartacusbond en de Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands de grootste rol hadden. Toen de SPD-leider Friedrich 
Ebert het Freikorps - een nationalistische militie- onder zijn hoede kreeg, werd 
revolutionair links verslagen, met als belangrijkste slachtoffers de Spartacis-

1.4.1 Oorspronkelijk moest het door Aldo Rossi ontwor-
pen Deutsches Historisches Museum aan de de Spreeboog 
nabij de Reichstag komen te liggen. Na de val van de muur 
in 1989 en de kritiek op het fascistisch geachte ontwerp, 
veranderden de plannen: Zo werd het Zeugheus uit 1695 
-het oudste gebouw aan de straat Unter den Linden - de 
zetel van het museum.

Achtergrond
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tische leiders Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. Dit legde de basis voor het 
conflict in de nieuw gevormde Weimmarrepubliek tussen de SPD en de KPD, 
die voortkwam uit de Spartacusbond. Ook werd de latere DDR gesticht met 
soortgelijke vredesidealen als de Spartacusbond, beide vonden dan ook hun 
oorsprong in de (begindagen van) de Sovjet-Unie.
 Duitse nationalisten en conservatieven, die in tegenstelling tot de 
regering van de Weimarrepubliek de monarchie niet veroordeelden, waren 
van mening dat het verlies van de Eerste Wereldoorlog de schuld was van 
de regering. De regering van de Weimarrepubliek zou Duitsland hebben 
verraden. Op deze dolkstootlegende speelde Adolf Hitler handig in. Ook het 
Verdrag van Versailles, dat als een loden last om de schouders van het land en 
haar inwoners hing, was volgens Hitler de schuld van de toenmalige regering. 
Verder zorgden de economische depressie, een gigantische inflatie en de aan-
wakkering van de nationalistische gevoelens door Hitler ervoor dat zijn partij 
steeds meer invloed kreeg. Doordat de KPD wegens het lopende conflict de 
samenwerking met de SPD weigerde, werd het nationaalsocialisme van Adolf 
Hitler de alleenheersende partij in 1933. De veroordeling van de Weimarrepub-
liek en de gedeeltelijke affectie met de monarchie waren kenmerkend voor de 
regeerperiode van de nazi’s. Echter was deze band met het oude Pruisen deels 
om meer goodwill te kweken bij de bevolking, zoals zal blijken tijdens de of-
ficiële openingsceremonie van de nieuwgekozen Rijksdag, waarbij de eenheid 
van het oude Duitse Keizerrijk en het nieuwe nationaalsocialistische Duitsland 
werd gedemonstreerd.

 Na afloop van de Tweede Wereldoorlog leek Duitsland in een 
soortgelijke identiteitscrisis te worden gedompeld. Doordat de nazi’s nadruk-
kelijk de band met het oude Pruisen bevestigden, leek deze cultuur andermaal 
de schuld te krijgen van alle ellende. Een nieuwe, nationale architectuur was 
ondenkbaar geworden, nadat de nazi’s vragen over een nationale identiteit 
voorgoed hadden vergiftigd. Verder was de onlosmakelijke verbinding tussen 
het militairisme en het Pruisendom de aanzet om de Duitse bevolking voor-
goed de Pruisische monarchistische identiteit te doen vergeten. 
 De uitkomst van de oorlog speelde het oprichten van nieuwe regimes 
in de kaart, ondanks het door de nazi’s achtergelaten morele, economische en 
administratieve vacuüm. Enkele decennia eerder, aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, faalde de Spartacusbond in deze opzet. Echter was de situatie 
nu geheel anders: Ondanks het politieke pluralisme werd al snel duidelijk dat 
de communistische partijen, gesteund door de bezettende macht, een speciale 
positie genoten. Een voorheen onbereikbaar pad naar socialisme werd geopend 
toen het Rode leger en de nationale communisten hun krachten gingen bun-
delen en toewerkten naar de “bevrijding van het fascisme”. Vanuit deze visie, 
geïnitieerd door het Rode Leger, werden de nieuw te vestigen regimes ge-
legitimeerd. Protesten tegen dit nieuwe regime bleven uit, aangezien de eerste 
gezamenlijke taak voor de bevolking het wederopbouwen van de verwoeste 
steden en de maatschappij zelf was. Bovendien kon in de DDR deels worden 
ingespeeld op de Pruisische cultuur, aangezien discipline en nederigheid 
tegenover de superieure macht hier hoog in het vaandel stond. Dit verklaart 
ook de uitgebleven protesten tegen de vestiging van een nieuw regime. Boven-
dien waren de grootste tegenstanders voor het bouwen van de muur enerzijds 
gevlucht, dan wel opgepakt wegens staatsverloochening. De angst van de 
regerende SED partij voor de tegenstanders van het communisme bleef echter 
aanwezig en uitte zich in een controle-obsessie.
 Door de opdeling van Duitsland en Berlijn ontstond er echter een 
situatie waarin twee nieuwe ideologieën gingen heersen: Het kapitalistische 
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1.4.2 - 1.4.7 Het schema der ideologieën en de ontwikke-
lingen binnen de maatschappij ontleedt in opeenvolgende 
perioden. Steeds is te zien dat er veroordeling plaatsvond 
na een machtsverschuiving, terwijl er ook (hernieuwde) 

affectie kon optreden met een voorgaande periode.
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Westen en het communistische Oosten. Waar de ‘democratische heropvoed-
ing’ van de bevolking in West-Duitsland relatief onopgemerkt ging, probeerde 
men in Oost-Duitsland het communisme als geneesmiddel voor het fascistische 
verleden te forceren. Dit kwam tot uiting door de letterlijke en figuurlijke 
afbraak en veroordeling van de nationaalsocialistische, alsook de Pruisische 
cultuur. Terwijl men in West-Duitsland werd, wilde men in Oost-Duitsland 
tevergeefs de communistische ideologie aan de bevolking opdringen.
 In eerste instantie leek het erop dat de Deutsche Demokratische 
Republik, net als het westerse Bundesrepublik Deutschland, een opmaat was 
naar een betere toekomst. Niets bleek minder waar. Er vormde zich een com-
munistische dictatuur waarin de keuzevrijheid van de Oost-Duitse burgers aan-
zienlijk werd beperkt. Op deze manier was men in staat om nog meer controle 
te kunnen uitoefenen. De affectie en vergelijking met de eerder genoemde 
Spartacusbond uit de Weimarperiode en daarmee de gepaard gaande vrede-
sidealen leken daarmee voorgoed te zijn verlaten. Het communisme zou koste 
wat kost laten zien dat het superieur was aan het kapitalistische westen, zelfs als 
het daarmee al haar principes overboord zou moeten gooien. De onwerkelijk-
heid van de Tweede Wereldoorlog die Duitsland bereikt had, werd voortgezet 
in een intern conflict waarbij de bevolking de hoop op een betere en rechtvaar-
digere toekomst verloren had; Het trauma was compleet. 
 Na de val van de Muur en de vereniging was er inmiddels een 
zodanige verandering opgetreden tussen Oost en West-Duitsland, dat er niet 
meer gesproken kon worden van één volk, net zoals er niet meer gesproken kon 
worden van één identiteit. Een onderzoek stelde dat 83 procent van de mensen 
in 2011, meer dan 20 jaar na de val van de Berlijnse Muur, nog een onzichtbare 
muur ziet tussen Oost en West-Duitsland. De Muur en haar gevolgen leven dus 
voort in de hoofden van de bevolking.
 Door de jarenlange, gedwongen assimilatie van het Duitse volk, ver-
loor het haar besef over haar geliefde identiteit, niet in de laatste plaats omdat 
de uiting van de Pruisische identiteit verboden was. Deze ontologische kwestie 
zorgde voor het uitwissen van de sporen die waren gezet in de Duitse historie, 
terwijl er al stappen in de nieuwe richting met een onbepaalde bestemming 
werden gezet. 

Gevolgen van de trauma’s voor de architectuur
 De voortdurende, al dan niet geforceerde verandering van de 
maatschappij is terug te zien in de cultuur van de bijbehorende periode. De 
vernietiging en verwaarlozing van culturele artefacten uit een voorgaande peri-
ode lijkt een logisch gevolg, met name als deze artefacten een negatieve impact 
hebben op de opvolgende maatschappij. Daar tegenover staat de vorming van 
nieuwe culturele artefacten en activiteiten, die vaak reactionair van aard waren. 
Dit alles kwam het duidelijkst naar voren in de architectuur. Architectuur kon 
namelijk het beste een ideologie vertegenwoordigen doordat het een visueel 
middel is die permanentie uit; Men verwacht dat de gebouwen de levensduur 
van de mens overtreft.

1. Ontwikkelingen na de val van de monarchie
 Na de Eerste Wereldoorlog en het opheffen van de monarchie was 
er twijfel over hoe men moest omgaan met de Pruisische bouwwerken. Deze 
waren immers het toonbeeld van de Pruisische beschaving en konden niet zom-
aar worden gewist. De nationale identiteit mocht dan wel aangetast zijn door 
de Weltmachtpolitik van Wilhelm II (zoals ook blijkt uit de conflicten die in de 
Weimarperiode volgden omtrent de staatshervorming), de culturele Pruisische 
identiteit bleef de trots bij de meerderheid van de bevolking. 
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 Tijdens de Weimarperiode kreeg het Neues Bauen, de Moderne Be-
weging in de architectuur gestalte. Hierbij werd gestreefd naar een objectieve, 
functionalistische architectuur: Een duidelijke reactie op de rijke ornamentiek 
van de bouwstijlen die tijdens de monarchie werden gehanteerd. De term 
Neue Sachlichkeit, zoals het Neues Bauen ook werd genoemd, werd vanaf 
1926 steeds vaker gebruikt om een expliciet socialistische houding tegenover 
de architectuur aan te duiden. Het Bauhaus, een opleiding voor beeldende kun-
stenaars, ambachtslieden en architecten wilde kunst en architectuur samenvoe-
gen tot een zogenaamd ‘Gesamtkunstwerk’. De kenmerkende handwerktraditie 
van de klassieke bouwstijlen werd vervangen door een machinaal productie-
proces geïnspireerd op technologische ontwikkelingen.
 Het machinale bouwen was niet alleen maar een gevolg van tech-
nologische vooruitgang. Minstens zo belangrijk waren de maatschappelijke 
omstandigheden na de Eerste Wereldoorlog, toen Duitsers uit de verplicht 
afgestane gebieden als vluchteling onderdak nodig hadden. Daarnaast speelde 
de vernietiging van de bestaande bebouwing ook een grote rol. Voor de archi-
tecten was het een uitdaging om op een snelle, efficiënte en goedkope manier 
veel woonruimte te creëren. Met de nieuwe architectuur wilden zij bijdragen 
aan een betere maatschappij. Zo kregen de mensen die tot een lagere klasse 
behoorden woningen met licht, lucht, ruimte, ingebed in een groene omgeving.
 
2. Ontwikkelingen tijdens de opkomst van het Derde Rijk
 In 1933 kwamen de nationaalsocialisten aan de macht. Zij dwongen 
de linksgeoriënteerde architecten van het Nieuwe Bouwen naar het buitenland 
te vluchten. Net zoals bij eerdere regimes, wilde Hitler zowel fysiek als emo-
tioneel een stempel drukken op de plaatsen waar hij heerste. Architectuur als 
onderdeel van het cultuurlandschap, is een van de meest reflecterende over-
blijfselen van een cultuur. Het culturele landschap van een natie en tijdperk 
weerspiegelen heel direct de gewoonten, praktijken, en de ideologie van de 
samenleving waarin het landschap wordt gemaakt. Architectuur was volgens 
Hitler dan ook van bijzonder belang om alle aspecten van het menselijk leven 
te beïnvloeden. Dit vereiste een monumentale architectuur, anders dan de 
recente ontwikkelingen van het verbannen Bauhaus. Met name de gehanteerde 
proporties en de schaal van de projecten moesten daarbij een rol spelen. 

3. Ontwikkelingen tijdens de opkomst van het communisme
 Het gedeeltelijk refereren naar de Pruisische architectuurtraditie en 
de afwijzing van het Nieuwe Bouwen zijn geheel in lijn met de eerder beschre-
ven veranderingen in de maatschappij. Dit was in een tegenovergestelde wijze 
ook toepasbaar op de DDR periode, al waren de ontwikkelingen op het gebied 
van architectuur hier onderdeel van een gecompliceerde voorgeschiedenis. Om 
de weerslag van de gebeurtenissen op de architectuur te verklaren, worden drie 
perspectieven samengevat die inzicht geven in de achtergrond van de 20e eeuw:

1. Geografisch gezien ontstond er een scheiding binnen Europa, waarbij 
de westelijke grens van Oost-Europa werd gedefinieerd door de DDR. Oost-
Europa werd gekenmerkt door militairisme en absolutistische heerschappij.
2. Het socialisme en met name het communisme en de kunstbeweging 
kwamen op rond de Oktoberrevolutie in 1917 en kreeg een nieuwe dimensie 
met de vestiging van het Socialistisch Realisme vanuit de Sovjetunie rond 1930. 
3.  De tegenstelling van het traditionalisme en het modernisme was 
kenmerkend voor de twintigste eeuw. Zoals we al eerder hebben kunnen zien 
stelde de architectuur aan het begin van deze eeuw het gebruik en de toekomst-
waarde van traditionele architectuur aan de kaak.

1.4.8 Het Bauhaus in Dessau, ontworpen door Walter 
Gropius, huisvestte een opleiding voor beeldende kun-

stenaars, ambachtslieden en architecten.
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3.1 Opkomst van het Socialistisch Realisme
 Het belang van een klasseloze maatschappij, waarbij het belang van 
de gemeenschap boven dat van het individu werd gesteld, was een van de bel-
angrijke kenmerken van het communisme. Dit moest ook tot uiting komen bij 
de invoering Modernistische architectuur ten faveure van de traditionalistische 
bouwwijze, die volgens het communisme het fascisme zou representeren. Dit 
ging gepaard met de technologische ontwikkelingen en de economische staat-
splanning. Hierdoor kwam bouwgrond in handen van de staat, net zoals grote 
private gebouwen. De staatsplanning van het communisme trof ook architect-
enbureaus, dit was de preconditie waardoor het modernisme als voornaamste 
architectuurprincipe werd gehanteerd. 
 Vreemd genoeg werden de idealen van het communisme in de 
architectuur overboord gegooid toen Stalin steeds meer macht vergaarde in 
de Sovjet-Unie. Het halt toeroepen aan het modernisme had te maken met de 
omvang van de bouwopgave in de jaren 20: In landen als Nederland bestonden 
de opgaven in het bouwen uit praktische, alledaagse gebouwen: Huizen, 
fabrieken en kantoren. In de Sovjet-Unie (en later de DDR) moest echter een 
nieuw sociaal systeem opgebouwd worden met de bouw van het socialisme als 
voornaamste doel. Het Socialistisch Realisme probeerde dan ook socialistische 
inhoud en nationaliteit te verenigen in een vormentaal. Bouwen was belangrijk 
voor het imago van de politiek en vereiste daarom veel van architectuur, iets 
wat Modernisme volgens velen niet in staat was om in te voorzien. 
Hiermee werd de strijd aangegaan met het vermeende Kosmopolitisme van 
de westerse landen, dat gezien werd als een middel om de ideologie van het 
Socialistisch Realisme te verzwakken. De groeiende tegenstelling tussen Oost 
en West moest tot uiting worden gebracht in de architectuur. Hiermee leek de 
terugkeer naar het traditionalisme als tegenhanger van het ‘kosmopolitische ’ 
modernisme een feit: In deze architectuur werden bogen, hoekstenen, zuilen en 
profielen gebruikt die voortkwamen uit een traditie van overwinningsbogen en 
stadspoorten: Dit was een duidelijke afkeer van het formalisme en kosmopolit-
isme van de kapitalistische landen. Als keerpunt in deze ontwikkeling wordt 
de prijsvraag voor het Paleis van de Sovjets gezien, waar buitenlandse alsook 
vaderlandse Modernisten aan de kant werden geschoven.
 In November 1951, tijdens het nationale programma van recon-
structie in de DDR, toonde Kurt Liebknecht ‘Das grosse Vorbild’. Er werden 
uitgangspunten voor een nieuwe Duitse architectuur besproken, die refereerde 
naar de historische identiteit van het land. Zo werden invloeden van Karl Frie-
drich Schinkel op een moderne wijze gebruikt bij de bouw van de Stalinallee 
in Berlijn, een kenmerkend voorbeeld van het Socialistisch Realisme binnen de 
overkoepelende Duitse nationale traditie. De DDR gebruikte architectuur als 
propaganda om de macht van het communisme te verleggen naar West-Duits-
land, door aanspraak te doen op de herkomst van de West-Duitse bevolking.
 
3.1 De terugkeer van het modernisme 
 Het verliep echter anders. Na Stalin’s dood werd de destalinisatie 
ingezet. Het Socialistisch Realisme zwakte af en architecten kwamen aan het 
roer te staan van de nieuwe idealen. De grote omslag kwam tijdens de All-
Union Congress in Moskou van december 1954, waarbij er hevige kritiek over 
de technische en economische tekortkomingen van het bouwprogramma, tegen 
de slechte uitvoering, lage efficiëntie, het gebrek aan interesse van architecten 
in standaardoplossingen en industriële bouwmethoden. De industrialisatie van 
het gebouw, de rationalisatie en de prefabricatie waren dan wel aanwezig in het 
Socialistisch Realisme, de ornamentiek van de façade zorgde ervoor dat er niet 
kon worden voorzien in de benodigde huisvesting.

1.4.9 Het Paleis van de Sovjets is een nooit gerealiseerd 
plan voor een wolkenkrabber in Moskou, gebouwd op de 
plek van de gesloopte Christus Verlosserkathedraal. Het 
gebouw moest congressen en conferenties gaan faciliteren 
en diende als sokkel voor een standbeeld van Lenin.
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 Wat eerst verkondigd werd als nationale vorm en Socialistisch 
Realisme werd nu betiteld als tekortkomingen en overdadigheden. Voortaan 
gebruikte men geen dure ornamenten, maar een organische connectie tussen de 
architectonische vorm en het doel van het gebouw. Hiermee was het gat tussen 
de opvattingen in de architectuur van Oost- en West-Europa overbrugd. Dit 
ging niet geheel toevallig gepaard met het temporiseren van de Koude Oorlog. 
Het modernisme had haar positie terugveroverd. Bovendien waren kwesties 
over stijl minder van belang op dat moment, omdat de steden in puin lagen ten 
gevolge van de Tweede Wereldoorlog.
 Het modernisme kon het probleem van de woningnood wel oplossen.  
Middels een seriematige constructiewijze, die in feite een doorontwikkeling 
was van de bouwwijze na de Eerste Wereldoorlog. De Plattenbau ontstond, 
waarbij een grote hoeveelheid woningen in de vorm van hoogbouw werd ger-
ealiseerd en zo een beeldbepalende factor werd in de Oost-Duitse stedenbouw. 

Ideologie en de immer veranderende interpretatie van architectuur
 Dat het modernisme werd gezien als schuldige omtrent de vernieti-
ging van de Pruisische cultuur was begrijpelijk, vanwege de ‘inname’ van 
enkele belangrijke Pruisische steden. Dit heeft te maken met het idee dat een 
nieuwe maatschappij verbonden is met een nieuwe kunstvorm. Men dacht dat 
de linkse politieke opvattingen van de DDR en de esthetiek van het modern-
isme in eenzelfde richting leken te gaan. Het Socialistisch Realisme bewees 
echter het tegendeel: De linkse opvattingen van het communisme werden in 
verband gebracht met een nieuwe architectuur die gebaseerd was op een eeu-
wenlange traditie die kenmerkend waren voor een absolute heerschappij met 
rechtse opvattingen: De socialistische inhoud bleek achteraf vooral tegenstrij-
dig met kenmerken van persoonlijke cult, terreur en de propaganda van succes.
 Hiermee is aangetoond dat architectuur als de manifestatie van macht 
verwisselbaar is vanuit de optiek van de mens. De architectuur zelf woog 
niet zo zwaar in vergelijking met het feit dat het de architectuur was van hun 
nieuwe leiders. Het was het oordeel dat over de leiders viel dat echt van belang 
was. Architectuur is dus tegelijkertijd afhankelijk van het sociale systeem dat de 
benodigdheden een concrete vorm krijgt, maar ook onafhankelijk omdat deze 
concrete vorm berust op de manier waarop de machthebbers hier invulling 
aan geeft. De vraag is niet of maar hoe architectuur afhankelijk is van ideolo-
gie. Het antwoord is: Niet door hechte, onverbrekelijke links, maar door een 
historisch geconditioneerde toestand en van gelimiteerde levensvatbaarheid in 
zowel tijd, alsook ruimte (Åman, 1992).
 Een politieke leider vond dat een maatschappij homogeen moest 
zijn en het ontbreken van homogeniteit stond gelijk aan een defect in de 
sociale structuur en moest dus rechtgetrokken worden. Ook architectuur 
speelde daarin een rol: Het moest een uitdrukking zijn van de ideologie van de 
maatschappij, terwijl stijl de motor moest zijn van de expressie ervan. Op deze 
manier zou men kunnen zeggen dat het Socialistisch realisme en modernisme 
niet tegengesteld zijn. Beide pleitten voor een congruentie tussen sociale struc-
tuur en esthetische vorm. Beide waren tegen diversiteit en pluralisme. Beiden 
hadden een overtuiging hoe de wereld eruit zou moeten zien. 
 De connectie tussen vorm en ideologie is altijd voor lief genomen. 
Als we deze beter gaan bekijken met de hierboven beschreven theorie, kunnen 
we maar één ding concluderen: Er is geen congruentie tussen esthetische vorm 
en ideologische content. Het is onmogelijk om ideeën om te zetten in vorm en 
vorm om te zetten in ideeën zoals het Modernisme en het Socialistisch Realisme 
voor ogen hadden. Ideologische content is geen eerste vereiste voor vorm, het 
is geïmplementeerd in vormen. De ideologische content is verwisselbaar.

1.4.10 - 1.4.12 In het boek ‘Architecture and Ideology 
in Eastern Europe During the Stalin Era’ onderzoekt 

Anders Åman onder andere de relatie tussen architectu-
urstijlen en de politiek. Diagram A laat de situatie zien 

ten tijde van de Weimarrepubliek  en de opkomst van het 
modernisme: De linkse politiek moest een socialistische 
houding tegenover de architectuur tot uiting brengen en 

een reactie zijn op de overdadigheden van de traditional-
istische architectuur, die met rechtse politiek werd geas-

socieerd. In de stalinistische periode werd echter duidelijk 
dat deze stelling foutief was: Diagram B laat zien dat de 

linkse opvattingen van het communisme gepaard gingen 
met een architectuur, die gecategoriseerd kon worden tot 
de traditionalistische stijlen. Åman concludeerde in dia-
gram C dat de architectonische stijl afhankelijk was van 

de regeringsvorm, niet van linkse of rechtse opvattingen: 
In een democratie wordt doorgaans gekozen voor een 

moderne architectuurstijl, terwijl de architectuur in een 
dictatuur traditionalistische kenmerken vertoont.
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 Historische veranderingen blijven nieuwe zingeving geven aan oude 
vormen. In plaats van zingeving te verzamelen, wordt zingeving uitgewisseld 
door de historie heen. Hierdoor is het mogelijk dat verschillende zingevingen 
met dezelfde vorm naast elkaar leven, net zoals verschillende vormen bijna 
dezelfde zingeving/betekenis hebben.

 Heeft architectuur dan geen objectieve inhoud, die onafhankelijk 
is van historische verandering? Jawel, maar hierbij gaat het dan om expressie 
en niet om ideeën. Deze ervaring in architectuur is psychologisch van aard en 
gericht op gevoel. Kortom: Architectuur heeft wel expressie, maar ideologische 
betekenis is eraan toegevoegd. Vorm alleen en zonder hulp van iets anders, kan 
niet de motor zijn van ideeën. Ideeen kunnen niet ontspringen vanuit de vorm. 
Ze worden door middel van het gesproken of geschreven woord of door een 
toegepaste functie of door gebeurtenissen in ideeën omgezet.
 Architectuur van de westerse wereld kent een lange traditie van de 
uiting van macht, gerealiseerd door de meest kundige architecten. Het is een 
traditie waarin men een standpunt moest innemen. Een traditie die men her-
vormde, verwierp en opnieuw interpreteerde. Dit was allemaal afhankelijk van 
de intenties van diegene die de macht bezat op dat moment. Het verschuiven 
van macht heeft geleid tot drastische keerpunten in de architectuur. Architec-
tuur als de manifestatie van macht blijkt dus verwisselbaar. Door middel van de 
ideologieschema’s hebben we kunnen zien dat een gemaakte keuze die gemaakt 
is onderdeel wordt van de determinanten van de gevolgde keuzes. Naast de 
keuze voor een sociaal systeem is dit dus ook toepasbaar op de architectuur: 
Stel dat Hitler had gekozen voor het modernisme, dan zou de verwachting 
zijn dat de weerslag van het modernisme op de architectuurhistorie van de 20e 
eeuw veel verder reikte. Daarentegen kon het modernisme wellicht ‘bezoedeld’ 
zijn geraakt, waardoor onze hedendaagse gebouwde omgeving er ook heel an-
ders uit had kunnen zien. De schema’s vatten samen hoe een verstoorde relatie 
van de mens met de bebouwing het gevolg is van politieke en maatschappelijke 
omstandigheden en de gebeurtenissen die daaraan gekoppeld zijn. Dit verklaart 
echter nog niet hoe de verstoorde relatie van de mens met het gebouw tot stand 
komt middels een gebeurtenis.

Een periode van besluiteloosheid
 De val van de monarchie, de oorlogsmisdaden en het communis-
tische regime moesten zoveel mogelijk worden gewist uit het geheugen van 
de bevolking. Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan. De gevolgen 
van de opeenstapeling van gebeurtenissen hebben een complex psychotrauma 
achtergelaten, dat heeft geleid tot een vorm van angst en besluiteloosheid 
omtrent het wissen van de bewijzen. In plaats van de sloop of herbestemming 
van naziarchitectuur en de modernistische DDR architectuur, werden deze 
erfenissen verzwegen en verbannen uit het geheugen van de ‘nieuwe’ Duitser. 
Er was voorlopig geen geld om de gebouwen te slopen en de kavels opnieuw te 
bebouwen, bovendien waren er urgentere problemen om op te lossen.
 Intussen leefde de geest van de totalitaire regimes voort in de ar-
chitectuur. Architectuur was namelijk essentieel voor het weerspiegelen van 
de ambities van de betreffende ideologie: De gebouwen en de stedenbouw 
moesten imponeren en intimideren om gezag af te dwingen. Het idee dat de 
angsten en trauma’s van de bevolking ingesloten zaten in de verwaarloosde 
en verlaten ruimten van de gebouwen, was een extra reden om uit de buurt te 
blijven. Hierdoor ontstonden geïsoleerde, haast apocalyptische vlekken binnen 
het stedelijk weefsel, afgesneden van de werkelijkheid en klaar om verteerd te 
worden door het natuurlijke proces van degradatie. 
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 Echter waren de meest essentiële bouwwerken van deze 
regimes op strategische plaatsen gevestigd, om een zo groot mogelijke 
impact op de bevolking te verwezenlijken. Deze gebouwen confron-
teerden de mensen voortdurend met hun herinneringen of herbele-
vingen uit deze periode en stonden dan ook aan de basis van een 
collectief trauma. Doordat er geen directe oplossingen voorhanden 
waren en de vrijheid van handelen ontbrak in de regeerperiode van 
de communistische SED partij, bleven de gebouwen gehandhaafd en 
moest men voorlopig leven met de erfenissen. 
 De neuroloog Sigmund Freud, grondlegger van de 
psychoanalyse, stelde dat de besluiteloosheid een oorzaak was voor 
het ontstaan van een trauma: ‘we zien constant dat een onderdrukte 
herinnering pas tot een trauma wordt gevormd door het uitstellen van 
actie ’ (S. Freud, 1950). Hoewel deze uitspraak in een seksuele context 
plaatsvond, is het belangrijk om te zien dat dit naast de individueel 
opgelopen trauma’s door bloedvergieten en uitbuiting, een theorie 
vormt voor het ontstaan van een collectief Duits trauma en de gevol-
gen ervan voor de verhouding tot de gebouwde omgeving.

De verdringing
 De besluiteloosheid rondom de hervormingen van de 
gebouwde omgeving na de ingrijpende gebeurtenissen laat zich 
verklaren met behulp van de afweermechanismen, geformuleerd 
door de eerder genoemde familie Freud (A. Freud, 1973). Zeker is 
dat de uit angst geboren besluiteloosheid een complex vraagstuk in 
de psychologie vormt en een op zichzelf staand onderzoek waard is. 
Om deze reden is ervoor gekozen om de afweermechanismen kort te 
behandelen en het enkel als basis te gebruiken om uitgangspunten te 
formuleren voor het ontwerp.
 Het afweermechanisme verdringing lijkt de voornaamste 
rol te spelen. Het simpelweg vergeten van de gebeurtenissen lijkt 
gezien de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk 
te zijn en ook lijkt het alsof men geen afscheid dúrft te nemen van het 
verleden. Wellicht heeft dit te maken met de beroemde uitspraak van 
Salvador Dalí: “Elk afscheid is de geboorte van een herinnering”. 
 Volgens Freud wordt de mens gedreven door energieën, 
ofwel driften, die aanzetten tot ons gedrag. Driften hebben een 
onbewuste oorsprong, het Es. Soms botsen de driften met cultureel 
bepaalde, door het Über-ich (super-ego) afgedwongen normen en 
idealen, wat gezien kan worden als de censurerende kracht van het 
Es. De spanning die dit oplevert wordt uit het bewuste gehouden 
door de verdedigingsmechanismen van het Ich. Anders gezegd: Het 
‘Ich’ is de bemiddelaar tussen het Es en het Über-ich (S. Freud, 1918). 
Een afweermechanisme wordt ingeschakeld als verdediging tegen 
frustraties, die ontstaan als bepaalde onaanvaardbare impulsen niet 
tot uitvoer kunnen worden gebracht. Zo zullen mensen wel degelijk 
de neiging hebben om de gebouwen ter discussie te stellen, te slopen, 
of te straffen. Met behulp van het afweermechanisme dat verdringing 
heet, zegt men in principe dat de bouwwerken geen kwaad kunnen, 
aangezien ze vergeten zijn waar de gebouwen voor staan en wat ze 
door middel van associatie hebben aangericht. Ook het afweermecha-
nisme van de ontkenning van de realiteit lijkt een rol te spelen; Men 
houdt zich onbewust voor de gek, door te ontkennen dat de gebouw-
en geassocieerd worden met een pijnlijke gebeurtenis.
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Het voortdurende gevecht om een Duitse identiteit
 Hoewel de verdringing tot op heden merkbaar is, komen er langzaam 
initiatieven tot stand om terug te kijken op het verleden en dit in ere te herstel-
len, dan wel een nieuwe wending te geven.
 In het eerste geval, ook wel bekend als het zogenaamde Leitbau-
tenconcept, worden de te reconstrueren Leitbauten gedefinieerd door hun 
geschiedkundige, kunsthistorische en stedenbouwkundige belang voor de stad. 
Het gaat hierbij om selectief herstel: Alleen de Pruisische architectuur komt in 
aanmerking. Deze ontwikkeling lijkt traumatische gebeurtenissen uit de 20e 
eeuw te “overrulen” in nieuwe stedenbouwkundige plannen: Men probeert 
haast krampachtig om het verleden te reconstrueren, zodat men terug kan gaan 
naar de gewenste Pruisische identiteit. Ondanks de reconstructieplannen zijn 
er heftige discussies ontstaan, dit bleek uit de verdeeldheid over de hernieuwde 
bouw van enkele markante en schulddragende Pruisische gebouwen. 
 In het tweede geval spreekt men over de transformatie van enkele 
kazernes tot woongebouwen en economische functies. Opvallend hierbij is dat 
voornamelijk de militaire bouwwerken van het voormalige Pruisische leger 
hiervoor in aanmerking komen. Deze gebouwen kenmerken zich natuurlijk 
vanwege hun architectonische kwaliteiten, maar dragen eveneens een schul-
dig verleden met zich mee in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Echter 
behoort dit verleden tot een andere generatie, waardoor de acceptatie en het 
hergebruik van deze gebouwen te verklaren valt. 

Leren omgaan met posttraumatische architectuur
 Hoewel de reconstructie voor het stadsbeeld wellicht een positieve 
ontwikkeling is, blijven problemen omtrent de overblijfselen van de schuldige 
Nationaalsocialistische en de communistische DDR-periode gehandhaafd: 
Deze kunnen wegens economische redenen niet allemaal gesloopt en vervan-
gen worden door nieuwe gebouwen. Ondanks dat de grootste vijandelijkheden 
ten opzichte van herbestemming lijken bekoeld, ziet men het nog niet als een 
gebruikelijk alternatief: Men is bang dat het verleden zich herhaalt of dat de 
herinneringen terugkomen. Voor de mensen die de gebeurtenissen mee hebben 
gemaakt kan het dan ook gebeuren, dat de herinneringen‘getriggerd’ worden 
door de hernieuwde activiteiten rondom deze gebouwen.
 De betiteling van deze gebouwen als schuldige objecten lijkt aan-
vaardbaar, maar de wijze waarop de verwaarloosde gebouwen aan hun lot 
worden overgelaten of worden gesloopt, is in mijn ogen onacceptabel. Eerder 
hebben we al geconstateerd dat schuld geen intrinsieke eigenschap is van 
architectuur. Hierdoor lijkt de re-integratie van een schulddragend gebouw tot 
de mogelijkheden te behoren, vooral als men nagaat dat er weldegelijk potentie 
zit verscholen in het gebouw of de omgeving. Met name in de tijd waarin de 
stedelijke architectuur steeds generieker lijkt te worden, kunnen de kwaliteiten 
van de schuldige gebouwen ervoor zorgen dat de identiteit van de Duitse ar-
chitectuur als onderdeel van de Duitse cultuur bewaard blijft. Deze gebouwen 
staan symbool voor het verleden en het proces dat een volk heeft doorgemaakt, 
het is onderdeel van hun zijn. 
 Hierbij komen we terug op de eerder genoemde ontologische kwes-
tie: Ondanks dat de sporen uit het verleden zijn gewist, is men zich nog altijd 
bewust van de uitzonderlijke dingen die men is tegengekomen bij het creëren 
van deze sporen. De stappen in een nieuwe richting die men nu maakt, is het 
gevolg van de stappen die men eerder in een foute richting heeft gezet en nu 
niet meer wilt zetten, of mag zetten. Dit wil niet zeggen, dat men het afgelegde 
pad is vergeten. Met andere woorden: Het verleden kan niet veranderd worden 
en is de hoofdoorzaak van het heden.

Ontwikkelingen en uitgangspunten

Pruisen/Monarchie

Weimarrepubliek

Nazi-Duitsland

DDR

Duitsland
Gedeeltelijke affectie

Geleerd van

Gedeeltelijke veroordeling

Affectie

Veroordeling

1.4.13 Het volledige schema der ideologieën laat alle 
ontwikkelingen van de Duitse maatschappij zien en de 
hernieuwde affectie met Pruisen. De representatie van 
deze maatschappij uitte zich onder andere in de archi-
tectuur, wat bevestigd wordt in de huidige tendens om 
historische Pruisische bouwwerken te reconstrueren ten 
koste van de naoorlogse DDR architectuur.

1.4.14 & 1.4.15 In het Leitbautenkonzept worden de te 
reconstrueren Pruisische bouwwerken gedefinieerd door 
hun geschiedkundige, kunsthistorische en stedenbou-
wkundige belang voor de stad. Daaronder zijn enkele 
markante bouwwerken weergegeven, die waarschijnlijk 
terugkeren in het stadsbeeld van Oost-Duitse steden.
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 De re-integratie van deze schulddragende gebouwen lijkt dus zowel 
voor de identiteitskwestie, een economische kwestie alsook de kwaliteitsbe-
vordering van het stadsbeeld een interessante optie te zijn. Dit lost echter niets 
op aan de relatie van de getraumatiseerde mensen met de bouwwerken, die 
naast de twijfelende politiek de belangrijkste tegenstanders vormen van deze 
mogelijkheid. De vraag rijst of deze gebouwen en hun architectuur, gezien de 
rol in het ontstaan van de trauma’s, niet een oplossing kunnen vormen bij het 
herstel van de trauma’s. Om dit te onderzoeken moeten we de theorieën over 
de verdringing en andere gevolgen van trauma’s in verband brengen met de 
wijze waarop trauma’s in het algemeen behandeld worden, om zo uitgangs-
punten te ontwikkelen voor de re-integratie of zelfs de creatie van gebouwen, 
die een trauma representeren en kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.

Uitgangspunten voor de architectuur vanuit de traumabehandeling
 Traumagetroffenen kunnen symptomen vertonen waarbij ruimte en 
tijd belangrijke factoren zijn: Zo kunnen flashbacks naar de plaats en het mo-
ment van de gebeurtenis en angststoornissen bij het betreden van een bepaald 
gebied optreden. Hierdoor kan een omgeving als vijandig en bedreigend 
worden ervaren, zo ook de gebouwde omgeving. Door de huidige psychoana-
lytische behandelingen probeert men deze negatieve cognities te veranderen in 
positievere opvattingen. Belangrijk is dat er erkenning plaatsvindt van de ding-
en die de betreffende persoon is overkomen, in dit geval op een specifieke plaats 
(Aarts en Visser, 2007). Belangrijk is dat de slachtoffers onderscheid moeten 
kunnen maken tussen heden en verleden; Veranderingen in de omgeving kun-
nen hierin een rol spelen. De emoties van de slachtoffers moeten bereikbaar 
worden en men moet deze weer weten uit te drukken. Na dit rouwproces 
kunnen traumatische herinneringen verminderen en kan er weer een band met 
het dagelijks leven tot stand worden gebracht. Vervolgens kan een streven naar 
rechtvaardigheid optreden in zowel positieve als negatieve opzichten.
 Uit de behandelingsmethode zijn architectonische thema’s naar 
voren gekomen, die op verschillende manieren kunnen worden uitgewerkt. De 
confrontatie van de architectuur tot de getraumatiseerde persoon is daarbij een 
belangrijk middel om de verdringing te doorbreken en de gebouwde omgeving 
opnieuw te interpreteren. Ook kan een serene plek worden ontworpen waar 
men de belevenissen kan verwerken. Dit kan een gemeenschappelijke of pri-
vate ruimte zijn, waar mensen geconfronteerd worden met de ingrijpende ge-
beurtenissen en hun verhaal kunnen delen met lotgenoten en buitenstaanders. 
Een andere manier om een schuldig gebouw te kunnen herinterpreteren is door 
het te ‘straffen’. De vergeldingsactie als straf zal uiteindelijk de bevrijding van 
het gebouw en de samenhangende relatie met de mensheid kunnen betekenen. 

Uitgangspunten voor de architectuur vanuit de ideologische schema’s
 Hoewel de uitgangspunten niet concreet zijn, kunnen ze een leidraad 
bieden om een schulddragende omgeving te analyseren en conceptueel uit te 
werken. Verdere uitgangspunten komen voort uit de historische achtergrond 
en de ideologieschema’s die zijn opgesteld. Door de inwisselbaarheid van de 
architectuur als manifestatie van macht aan te tonen door een kenmerkende 
en schuldig geachte stijl te veranderen, ervaren slachtoffers dat de schuld van 
het gebouw niet intrinsiek is. De associatie van het gebouw met een specifiek 
tijdperk en dus ook met bepaalde gebeurtenissen zullen verminderen, dan wel 
opnieuw geïnterpreteerd worden. De inwisselbaarheid kan geschieden middels 
de toepassing van tegenovergestelde kenmerken die de stijlen bezitten. Om het 
geheel inzichtelijk te houden abstraheren we de stijlen, zodat een tweedeling 
ontstaat met enerzijds het modernisme en anderzijds het traditionalisme.
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Modernisme

Openheid
Eenvoud van vlakken
Horizontaliteit
Asymmetrie/repetitie
Gelijkstelling van vormen
Gelijkstelling van functies

Het modernisme ontwikkelde zich aan het begin van de 20e eeuw als een nieu-
we architectuurstroming die brak met alle tradities. Een voornamelijk zakelijke 
vormgeving benadrukt de functionele elementen van een gebouw. Hoofdzake-
lijk nieuwe materialen als gewapend beton en staal worden gebruikt en nieuwe 
bouwmethoden als montagebouw en standaardisatie werden toegepast.
 De abstractie van diverse stijlen tot het traditionalisme lijkt minder 
eenvoudig. Traditionele architectuur zou gezien kunnen worden als een 
containerbegrip voor alle stijlen die voor het Modernisme gehanteerd werden. 
Hier zijn uitzonderingen op, die eerder behandeld werden en van belang zijn 
om de inwisselbaarheid van de architectuur als manifestatie van macht aan te 
tonen: Het Socialistisch Realisme en de architectuur van het Derde Rijk. Over 
het algemeen kan gesteld worden dat traditionele architectuur een zekere rep-
resentatie moest hebben om de status van de regerende macht te kunnen tonen.

Schematisch komt de tegenstelling neer op de volgende verschillen:

Met deze concepten kan concreet ontworpen gaan worden. Ook waren er 
verschillen in opvattingen van de schaalniveau’s, die kunnen leiden tot diverse 
concepten. De schaalniveau’s van het Traditionalisme waren:

1. Ornament
2. Architectuurdetail
3. Facade
4. Straat
5. Plein

Deze concepten werden verworpen door de Modernisten. Ornamenten en 
architectuurdetail werden overbodigheden, aangezien ze geen connectie had-
den met de functie. Het idee van de straat en haar ruimtelijke ordening werd 
verworpen ten faveure van een onbelemmerde communicatieroute en een vrije 
plaatsing en groepering van gebouwen. De functionalisten zagen het geheel als 
de som der delen, het ensemble was niet meer van belang.

Van trauma tot toekomst
 Er zijn vele voorbeelden van bouwwerken, die bewust of onbewust 
een traumatische achtergrond kunnen (her)interpreteren. Net als bij het ver-
werken van trauma’s bij de mens is het van essentieel belang dat de trauma-
tische herinneringen of gebeurtenissen omtrent de gebouwde omgeving onder 
ogen worden gezien, er geaccepteerd wordt dat het is gebeurd, het letterlijk 
en figuurlijk een plek kan worden gegeven in het leven en dat de emoties die 
ermee gepaard gaan begrepen worden en geuit kunnen worden. Dat deze emo-
ties op een subtiele manier ‘getriggerd’ kunnen worden door middel van de 
architectuur, kan ervoor zorgen dat zowel bestaande, schuldige gebouwen en 
nieuwe, symbolische gebouwen het bestaans- of ontstaansrecht verdienen. ‘Ar-
chitectuur als middel voor traumaverwerking’, het lijkt een haast metaforische 
betekenis te geven aan het bouwen aan een nieuwe toekomst.

6. Blok
7. Ensemble
8. Silhouette

9. Stad als een artiestieke eenheid
10. Natie met specifieke vormentaal

Traditionalisme 

Geslotenheid
Plasticiteit

Verticaliteit
Symmetrie/axialiteit

Hiërarchie van vormen
Hiërarchie van functies
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2. CASE STUDIES
EN

CONCEPTVORMING
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Schuld en architectuur als eeuwenoud verschijnsel
 De onderverdeling van de case studies in de categoriën destructie, 
terreur en ideologie, geeft ons een overzicht van de wijze waarop schulddra-
gende gebouwen geassocieerd kunnen worden met een trauma. Daarbij staan 
deze termen nooit geheel los van elkaar: Vaak spelen ze alle drie een rol in een 
ingrijpende gebeurtenis. Ook komen de drie termen samen voor als men ze in 
verband brengt met macht, politiek en oorlog. 
 In het boek ‘Vom Kriege ’, geschreven door de Pruisische generaal 
en militaire theoreticus Carl von Clausewitz, wordt beschreven hoe politiek en 
oorlog ook verbanden tonen met elkaar. In dit boek beweert Clausewitz zelfs 
dat oorlog geen op zichzelfstaand fenomeen is: “Oorlog is de voortzetting van 
politiek op een andere manier”. Macht is daarbij de sleutel om politieke besliss-
ingen te kunnen controleren en oorlog is in deze context een ultieme poging 
om deze positie te verkrijgen of te verliezen. We zullen nu de termen macht, 
politiek en oorlog uitzetten tegen de drie vormen van schuld in architectuur.
  
Destructie
 Hoewel het samenkomen van alle zes termen al eeuwen een rol 
speelde in de vernietiging van architectuur, kreeg dit een wending tijdens de 
Franse revolutie. Voor het eerst werden gebouwen niet voornamelijk vanwege 
religieuze  redenen vernietigd, maar vanuit ideologische opvattingen. De kerk 
had afgedaan en stond symbool voor de elite en de onderdrukking van lagere 
klassen, net als de bouwwerken van de Franse adel. Gebouwen met klokken-
torens werden verwoest omdat ze uitstaken boven de andere bebouwing, wat 
geen gelijkheid zou impliceren. Dit verklaart waarom de Bastille, een gevan-
genis voor mensen die tegen de wil van koning ingingen, het eerste slachtoffer 
werd van de revolutie. Als een soort vergeldingsactie werden de stenen van de 
vernietigde Bastille als souvenirs verkocht, iets wat eeuwen later in een ogen-
schijnlijk verschillende situatie ook het geval was bij de Berlijnse muur.
 De vernietiging van de gebouwde omgeving is onlosmakelijk ver-
bonden met oorlog en terreur. In de Tweede Wereldoorlog is er veel sprake 
geweest van terreuracties, waarbij architectuur het voornaamste mikpunt 
was. Zo werden er voortdurend monumenten gebombardeerd door zowel de 
Engelse, alsook de Duitse luchtmacht, om zo de vechtlust en de mentaliteit van 
de vijand te breken. Echter kunnen ook in vredestijd gebouwen worden ver-
nietigd, waarbij er geen sprake is van een pragmatische argumentatie voor deze 
handeling. Hierbij moet gedacht worden aan de vernietiging van gebouwen die 
niet meer pasten in de toenmalige tijdsgeest. Zo werd het modernisme en de 
gepaard gaande ideologische content de nieuwe standaard, om de klassenstrijd 
voor eens en voor altijd te beslechten in het voordeel van de arbeiders- en mid-
denklasse. Hiermee is ook de link met ideologie al te leggen. 
 Bij het evolueren van een stad kunnen bepaalde gebouwen belang-
rijker of juist overbodiger worden. In bepaalde perioden in de geschiedenis had 
echter de gevestigde orde van een totalitair regime de macht om te bepalen wat 
er als belangrijk en overbodig werd betiteld. Zo werd het Parijs van Hauss-
mann volledig gevormd naar de wensen van de heersende macht. Daarbij werd 
onvoorwaardelijke sloop ingezet om de weerstand van het protesterende volk 
te ontkrachten. De vervangende gebouwen werden belangrijker geacht en 
waren dus niet te betalen voor de bewoners. Een ander middel om de weer-
stand van het volk te ontkrachten was de minzame verwaarlozing, waarbij een 
gebouw dat niet langer een grote gemeenschap diende, gesloopt of verpest 
werd. Dit betrof bouwwerken van bijvoorbeeld een religieuze macht die aan 
invloed verloor, waardoor deze gemeenschap de politieke en economische 
macht ontbeerde om het bouwwerk van de ondergang te redden.

Destructie, terreur en ideologie

2.1.1 Tijdens de renovatie van Parijs door Haussmann 
werd 60% van de gebouwde historie -veelal 17e eeuwse 

panden- gesloopt om de door Napoleon III gewenste 
'Keizerlijke Stad' te realiseren. Over deze destructie had 

de bevolking van Parijs geen inspraak. De vele lange, 
brede, rechte boulevards dienden voor het accentueren 

van architectonische hoogtepunten en de snelle verplaat-
sing  van troepen om eventuele opstanden snel de kop in 

te kunnen drukken.

2.1.2 Auschwitz was een voorbeeld van een gebouwen-
complex dat verantwoordelijk was voor de vernietiging 
van miljoenen mensenlevens, voornamelijk van Joodse 

komaf. Het was het grootste en tegelijkertijd het meeste 
bekende van alle Duitse concentratiekampen. 
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 Het verwoesten of verpesten van gebouwen gaat dus samen met de 
afname van macht of de groeiende afwezigheid van een bepaalde gemeenschap. 
Andersom kan de opkomst van een gemeenschap gepaard gaan met de on-
derdrukking en het verpesten van een leefgebied: Men kan stellen dat het hier 
gaat om een etnische zuivering in miniatuurvorm (Bevan, 2007). Dit gebeurde 
onder andere in het 19e eeuwse London East End, toen een minderheid van 
Bengaalse textielarbeiders zich in het gebied vestigde en doorgaans een olievod 
in de brievenbus kregen gepresenteerd en hun huizen beklad werden.
 Het omslaan van een dominerende cultuur is typisch geweest in de 
Duitse geschiedenis. Deze sociale omwenteling kwam het beste tot uiting toen 
de nationaalsocialistische regering, geënt op de vroegere Pruisische cultuur, 
werd vervangen door een communistische regering: Alle gebouwen die refe-
reerden naar de vroegere cultuur dienden bij voorkeur te worden vervangen 
door geheel nieuwe architectuur, zelfs de stedenbouwkundige footprint werd 
drastisch veranderd. Dit heeft geleid tot de sloop van diverse bouwwerken.
 Gebouwen kunnen ook in verband worden gebracht met de destruc-
tie van de mensheid en de gebouwde omgeving zelf. Zo behoeft het concentra-
tiekamp Auschwitz geen verdere uitleg met de kennis dat hier ongeveer 1 mil-
joen mensen omgebracht werden. Een enkel gebouw of gebied staat symbool 
voor zijn eigen vernietiging, zoals de kerncentrale in Tsjernobyl.

Terreur
 Terrorisme komt met name tot uiting wanneer het in verband wordt 
gebracht met een ideologische achtergrond. Ook hiervoor gaan we terug naar 
de Franse Revolutie, die uit idealisme begonnen is en ontaardt in terreur wan-
neer Robespierre de macht in handen neemt. Robespierre voerde een schrik-
bewind (la Terreur) dat gebaseerd was op de “deugd”: Overal om zich heen 
zag hij corruptie en verraad. Zijn ijver om deugd te bewerkstelligen liep uit op 
terreur tegen allen die in zijn ogen onvoldoende ijver voor de revolutionaire 
beginselen aan de dag legden. Dit georganiseerde geweld werd gestuurd van 
‘bovenaf ’ om geachte gerechtigheid te forceren.
 Als men spreekt van terreur in relatie tot architectuur, hoeft men niet 
ver terug te kijken in de geschiedenis. De vernietiging van de Twin Towers 
was meer dan een aanslag op duizenden Amerikaanse burgers; Het was een 
aanval op de Amerikaanse autoriteit. De Twin Towers stonden symbool voor 
het Amerikaanse kapitalisme en haar positie als wereldmacht. De aanslag was 
bedoeld om de mentaliteit van de machtige Verenigde Staten te breken en een 
signaal af te geven dat de volkeren in het Midden-Oosten niet langer gehoor-
zaamden aan de Amerikaanse onderdrukking. In dit voorbeeld is er ook sprake 
van geforceerde en geachte gerechtigheid, al is dit afkomstig van ‘onderaf ’.
 Ook hier leggen we de link met de Tweede Wereldoorlog. Naast de 
voortdurende, gerichte bombardementen en verwoestingen was er ook sprake 
van terreur van de machthebbers middels de gebouwde omgeving. De Berli-
jnse Muur was een middel van terrorisme, omdat deze zonder wettige grond 
een gemeenschap van elkaar scheidde wegens politieke doeleinden. Een ander 
voorbeeld was de bouw van concentratiekampen, waarbij letterlijk miljoenen 
mensen het leven lieten, dan wel in strikte gevangenschap werden gehouden. 
Deze gebouwen kunnen geassocieerd worden met terreur omdat ze schuldig 
waren aan de onderdrukking van de mensen, die wegens andere ideologische 
of religieuze opvattingen als bedreiging werden gezien voor de heerschappij 
van de absolute macht. De Holocaust vormt hierbij een uitzondering, deze 
terreurdaad kon worden gezien als een etnische zuivering. Dit soort zuiverin-
gen werden ook op kleinere schaal ingezet tijdens de Bosnische Oorlog, om de 
etnische Bosniakken en Bosnische Kroaten in aantal te verminderen.

2.1.4 Met de verkregen reputatie als ‘de architect van het 
gedenken’ (zie ook de behandelde case studies op blz. 43 
en 44) was Libeskind de juiste man om het World Trade 
Centre te herbouwen in een omgeving met een trauma-
tische achtergrond (Libeskind, 2005).

2.1.3 Het stadje Tsjernobyl in Oekraïne is vooral bekend 
geworden vanwege het ongeluk in een nabijgelegen kern-
reactor op 26 april 1986. Door de sterke straling in het 
gebied is het onverantwoord geworden om er te wonen, 
waardoor het tot een spookstad is getransformeerd. 
Het monument is opgericht ter nagedachtenis van de 
kernramp. De reactor zelf staat symbool voor zijn eigen 
destructie, evenals de destructie van zijn omgeving.
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Ideologie
 Eerder werd geconcludeerd dat architectuur zowel qua esthetiek als 
qua stijl niet intrinsiek schuldig kon worden bevonden, maar dat de schuld tot 
stand komt door middel van het menselijk handelen en de gepaard gaande poli-
tieke grondslag. De link tussen stijl en politiek was een kwestie van opvatting: 
Zo diende het classicisme onder andere het facisme, maar ook het Stalinisme en 
de toenmalige liberale democratie in Berlijn. Binnen het facisme werd het mo-
dernisme gehekeld door Hitler en omarmd door Mussolini. Het lijkt er dan ook 
op dat ideologie in de architectuur niet uitsluitend door vorm tot uiting werd 
gebracht, maar met name de wijze waarop deze vormen in een sociologische en 
historische context werden geplaatst. Bij ieder bouwwerk moest de altijd ve-
randerende zingeving aan steen benadrukt worden in plaats van de ingebouw-
de kwaliteit van de materialen en de manier waarop deze zijn samengesteld. 
Duidelijk lijkt dat gebouwen betrokken raken bij een politieke situatie door 
vragen te stellen hoe en waarom deze gebouwd zijn en uiteindelijk vernietigd 
of behouden worden. Zelf zijn de gebouwen in wezen niet politiek. 
 De redenen van het bestaan van een gebouw en de wens om andere 
gebouwen uit te wissen is vaak onderdeel van een ideologische strijd tussen 
verschillende kampen. Daarbij is er meestal sprake van een heersende par-
tij, die benadrukt dat het verleden het heden legitimeert, waardoor zowel de 
manier van bouwen als de bestaande gebouwen vrijwel onaantastbaar zijn. Bij 
een machtsverschuiving is echter zichtbaar hoe snel men probeert de bestaande 
cultuur te laten verdwijnen: Men gaat op zoek naar een nieuwe identiteit, 
waarbij een toepasselijk verleden kunstmatig wordt gegenereerd. Er wordt dan 
een glorieuze achtergrond gegeven aan de nieuwe heersende ideologie middels 
kunst en cultuur, die in principe veel minder om het lijf had dan dat men deed 
vermoeden. Deze ideologische productie van een identiteit kwam het sterkst 
naar voren in de architectuur. De impressie van architectuur als gefixeerd 
object maakt de manipulatie ervan een overtuigend middel: Door middel van 
selectief behoud en sloop van de gebouwde omgeving kan de historie van een 
gebied ogenschijnlijk veranderd worden. 
 Naast de verhalen die het gebouw zelf een plek geeft in de historie 
en de identiteit in een stad, is het ook een container van gebeurtenissen en ver-
halen voor de mens, waardoor de presentie van het gebouw gerechtvaardigd 
wordt. Volgens Eric Hobsbawm, een marxistisch historicus, zorgden de nieuwe 
tradities die gevormd werden voor de continuïteit met het verleden door 
repititie. De opeenvolging van deze ervaringen zorgen voor een gelaagdheid 
in betekenis, waardoor een sterker gevoel voor plaats wordt ontwikkeld. Deze 
bewustwording van het verleden is veranderlijk en doorgeefbaar, terwijl steen 
alleen maar specifiek is voor een bepaalde historie en politieke context. 
 De permanentie van steen maakt een gebouw dan tot een logische 
plek om samen te komen om een collectieve identiteit en een collectief geheu-
gen te vormen door de repititie van tradities en het delen van ervaringen en 
verhalen. Henri Lefebvre, Frans socioloog en filosoof, stelde dat een monu-
mentale plek de ruimte bood aan iedere deelnemer uit de maatschappij om een 
beeld van zijn of haar deelname te geven in diezelfde maatschappij. Deze plek 
vormde dus een gezamenlijke spiegel die betrouwbaarder was dan een persoon-
lijke spiegel. “The stamp of the will to power” noemde Nietzsche deze monu-
menten ook wel. Het was dan ook logisch dat in een ideologische strijd men 
meestal niet zomaar afstand deed van datgene wat hen dierbaar was. Anders 
bekeken was het voor de heersende macht van uiterst belang om deze gebou-
wen te behouden, dan wel de gebouwen die een andere ideologie nastreefden 
te vernietigen. Voor de partijen die andere opvattingen nastreefden kwamen de 
gebouwen van ‘de ander’ als vervreemdend over, doordat ze een andere manier 

2.1.5 Spanjaarden vernietigden in het begin van de 16e 
eeuw het grootste deel van de vorige beschaving in Mid-

den-Amerika en bouwden hun eigen kerken en gebouwen 
uit de stenen, die verkregen werden uit gesloopte tempels, 

pyramides en woningen. Een voorbeeld van deze ideolo-
gische vernietiging vond plaats in Tlatelolco, een plaats 

in Mexico die tegenwoordig binnen Mexico-Stad valt. 
Het centrale punt van Tlatelolco is het Plaza de las Tres 
Culturas waaraan de ruïnes van een Azteekse pyramide 

staan. Vlak daarnaast staat een kerk, die verantwoordelijk 
is voor de destructie van de pyramide. Een dergelijke 

ideologische strijd vindt nog immer plaats in Jeruzalem.
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van denken en zijn reflecteerden. Deze ‘vernietiging van het geheugen’ maakte 
voor hen de weg vrij om hun stempel te drukken op de maatschappij. Ook kan 
het verder gaan dan alleen het verlies van de regionale of nationale identiteit. 
Soms gaan meerdere partijen een alliantie aan om hun eenheid te bewaren. 
Denk hierbij aan het behoud van een geloof of van de vrijheid in een oorlog. 
Hierbij is de angst voor vergetelheid groter dan het verlies van identiteit. 
 De voortdurende verwoesting en ombouw van gebouwen is vooral 
een bekend fenomeen uit de godsdienstoorlogen. Hierbij had de nieuwe 
heersende macht steeds de intentie om Utopia te bouwen op oude fundamen-
ten. Het bebouwen van deze plekken gaf een vorm van dominantie aan tegeno-
ver de minderheden die waren ontstaan. Er zijn dus verschillende manieren te 
benoemen, waarop ideologie een schulddragend gebouw wist te creëren, dan 
wel te vernietigen. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het lot van gebou-
wen is verbonden met de misdaden tegen de mensheid.

Verbanden tussen destructie, terreur en ideologie:
De pogingen om dit soort waardevolle gebouwen te vernietigen herrinnert ons 
aan de waarde die het gebouw had voor de maatschappij. Bij het verdwijnen 
van een dergelijk gebouw ontstond een fragmentatie en dislocatie van herin-
neringen, aangezien de gemeenschap ook ontwricht werd. Dit soort geforceerd 
geheugenverlies voor een groep en het individu was een krachtig middel 
van een nieuwe heersende macht om de maatschappij een nieuwe ideologie 
op te dringen. Door het gebouw voor altijd uit het zicht te laten verdwijnen, 
betekende dit dat het langzaam uit het geheugen werd gewist van de bevolk-
ing alsook de vernietigers ervan. Het vergeten zelf is onderzoek voor psy-
chologen, al is dit kort ter sprake gekomen in de uitleg over verdringing en de 
onbereikbaarheid van een herinnering. De historicus Pierre Nora beschrijft in 
“Realms of Memory” hoe plaatsen, teksten en symbolen belangrijk zijn voor 
de maatschappij en opgegaan zijn in de massacultuur van het moderne, dat 
herinneringen distantieert van het individuele. Het moderne geheugen is dus 
gericht op de zichtbaarheid van iets, van de materialiteit die een spoor vormt. 
Dat zichtbaarheid de maatstaf is geworden, wordt ook bevestigd in “The Eyes 
of the Skin” van Juhanni Pallasmaa. Dit verklaart waarom destructie van ge-
bouwen in de 20e eeuw een nog vaker voorkomend fenomeen werd. 
 De term urbicide, die verbanden toont met de term genocide, 
beschrijft de bewuste vernietiging van een stedelijke identiteit. Deze urbicide 
kwam meer dan ooit naar voren tijdens de machtsgreep van het communisme 
in het voormalige Pruisen, hoewel dit fenomeen al langer bekend stond. Wel-
licht de meest extreme vorm van urbicide (en genocide) ooit, was de uitroeiing 
van de Azteken en de Indianen na de ontdekking van de ‘Nieuwe Wereld’. De 
Azteken werden gekerstend en al hun cultuur werd geplunderd en verbrand. 
Hiermee stierf hun beschaving met hen mee. Op een plaats vlakbij pyramide 
van Tlatelolco werd een kerk verricht als symbolische overwinning op de 
‘heidense ’ Azteken. Dat er alles aan werd gedaan om de Azteekse cultuur te 
onderdrukken en te verbergen, bleek toen een Azteeks beeld en kalendersteen 
werden opgegraven. Men was zo bang dat de Azteken hun cultuur zouden 
herontdekken, dat de gevonden artefacten direct weer werden begraven.
Het was niet altijd mogelijk om een complete stad te slopen en opnieuw te 
bebouwen, om een nieuwe maatschappij op te richten. Vandaar dat de ideolo-
gische strijd zich ging richten op het uitdrukken van de machtsverhoudingen 
van de nieuwe heersende macht tegenover de minderheden. Zo besloot men 
bijvoorbeeld om het Amerikaanse Capitool net iets groter te ontwerpen dan de 
Maya tempel. Tegenwoordig ziet men deze uitdrukking van macht nog steeds 
terug in het ontwerpen van een zo hoog mogelijke wolkenkrabber.

2.1.7 Finlay maakte een medaille met aan de ene kant het 
woord ‘virtue ’. Aan de andere kant staat het woord ‘ter-
ror’ en de afbeelding van een guillotine. De beelden lijken 
op elkaar, maar symboliseren elkaars tegendeel: Terreur 
en deugd zijn even natuurlijk.. Wat hem daarin fascineert 
is het samengaan van idealisme en geweld als twee kanten 
van dezelfde medaille. Daarmee wil hij waarschuwen 
voor het gevaar dat schuilt in ideologieën. 

2.1.6 Het werk van de Schotse dichter, auteur en beeldend 
kunstenaar Ian Hamilton Finlay gaat over het samengaan 
van ideologie en terreur en kent vele verwijzingen naar 
gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals conflicten en 
oorlogen. Daarbij plaatst hij objecten in de open lucht in 
een natuurlijke omgeving met terugkerende teksten als:

“THE / PRESENT / ORDER / IS / THE / DISORDER / 

OF / THE / FUTURE / SAINT- / JUST”

Dit verwijst naar de Franse Revolutie, die uit idealis-
me begonnen is, maar ontaardt in terreur wanneer 
Robespierre de macht in handen neemt. Saint-Just is een 
jakobijnse ideoloog die probeert een praktische oplossing 
te vinden voor de ontstane sociale vraagstukken. Samen 
met Robespierre, van wie hij een aanhanger is, sterft hij 
uiteindelijk onder de guillotine.
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Case Studies 
De case studies zijn van belang om tot inspiratie te komen voor een trans-
formatie of herbestemming van een schuldig gebied in Potsdam, die in het 
volgende hoofdstuk bepaald gaat worden. De cases zijn in drie categorieën in-
gedeeld: Nieuwbouw, transformaties en gebouwen die een schuldig thema re-
presenteren. De eerste twee categorieën gaan over gebouwen die hun schuldige 
achtergrond niet verdoezelen: In plaats van het onaangename te verbergen, 
presenteren de gebouwen zich alsof ze de waarheid over hun verleden willen 
uiten. In de laatste categorie hoeft het niet om daadwerkelijk schuldige gebou-
wen te gaan. Ze bezitten door hun verschijningsvorm een bepaalde symboliek 
die mogelijk onbewust een methode aanbieden om dit thema uit te beelden. 

2.1 Schulddragende case studies: Nieuwbouw 
 Onder de schulddragende case studies, die vanuit nieuwbouw zijn 
ontstaan, rekenen we ook de reconstructies die zijn gepland of gerealiseerd in 
een traumatische omgeving. Dit is het geval bij de eerste case study.      

Stadsslot Berlijn Destructie, terreur & ideologie

Zoals ook bij de ontwerpopgave zal blijken, is de reconstructie van een 
kwalijke omgeving voer voor vele discussies omtrent de verschijningsvorm 
van het te herrijzen bouwwerk, als het al zover komt. De reconstructie van het 
stadsslot in Berlijn is een treffend voorbeeld hiervan, mede doordat het nieuw-
ste ontwerp een verwijzing lijkt naar enkele schuldige gebeurtenissen. Zoals 
meerdere bouwwerken uit deze tijd, werd het stadsslot gebouwd als uiting 
van de macht van de Pruisische koning. Na de Eerste Wereldoorlog en de val 
van de monarchie raakte het enorme slot in onmin en werd het zelfs als decor 
gebruikt bij het uitroepen van de Vrije Socialistische Republiek door Karl 
Liebknecht, als een symbolische triomftocht over de fascistische heerschappij 
van het Pruisendom. In de tijden van het Derde Rijk, onder het fascistische 
schrikbewind van Adolf Hitler, werd weer nadrukkelijk een connectie gezocht 
met het oude Pruisen als reactie op de mislukte Weimarrepubliek. Bij een 
volgende machtsverschuiving kreeg het communisme de overhand, gebaseerd 
op de idealen van de anti-fascistische Spartacusbond van de vermoorde Karl 
Liebknecht. Als gevolg hiervan werden de sporen van het imperialistisch 
geachte Pruisendom uitgewist. 
 In dit DDR-tijdperk werd het stadsslot in Berlijn op bevel van Walter 
Ulbricht opgeblazen, waarna op dezelfde locatie het Palast der Republik werd 
gebouwd, een statement voor de communistische macht in Oost-Duitsland. 
Het enorme Palast der Republik werd opgericht om de Volkskammer en een 
cultuurcentrum te huisvesten, geheel volgens de rationele alsook socialistische 
denkwijze van de DDR. Het gebouw moest een toonbeeld zijn van de vooruit-
gang op zowel technologisch alsook op maatschappelijk gebied. 
 Na de Duitse hereniging in 1989 voelde het nieuwe Berlijnse stads-
bestuur zich ongemakkelijk met dit opzichtige DDR-symbool. Vanwege de ee-
rder genoemde besluiteloosheid vond het slopen echter pas lang nadat de Muur 
was gevallen plaats, nog niet eens vanwege de gevoelskwestie: Er was asbest in 
het gebouw geconstateerd. Uiteraard lijkt dit als excuus te zijn gebruikt om het 
Palast der Republik te vervangen voor het mooier bevonden stadsslot. Hier-
mee onderging het Palast der Republik eenzelfde lot als het stadsslot: Wegens 
ideologische redenen werd ook dit gebouw gesloopt. Het frappante hierbij is 
dat de selectieve sloop in de DDR periode, die als zeer kwalijk werd ervaren, 
zich in de omgekeerde weg dreigt te herhalen met de huidige voorliefde voor 
Pruisische bouwwerken. In 2006 werd begonnen met de sloop van het Palast 
der Republik, die pas in het voorjaar van 2008 afgesloten werd. 

Case Studies

2.2.1 & 2.2.2 Het stadsslot in Berlijn en haar destructie.

2.2.3 & 2.2.4 Het Palast der Republik en haar destructie.

2.2.5 De plannen om het Palast der Republik te renoveren 
vonden ondanks de financiële voordelen geen doorgang. 
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 Het Palast was vooral herkenbaar aan de goudkleurige spiegelende 
platen aan de buitenkant. Binnen werd het gebouw met talrijke lampen verlicht, 
waardoor het de spotnaam Erichs Lampenladen (de lampenwinkel van Erich 
Honecker) kreeg. Voor DDR-begrippen was het gebouw zeer toegankelijk. 
Naast de vergaderingen van het Oost-Duitse parlement, de Volkskammer, 
vonden er vele bijeenkomsten en concerten plaats. Ook kon men op sommige 
uren gebruikmaken van een publiek café-restaurant. Al deze kenmerken maak-
ten het gebouw tot een overduidelijke reactie op het ondoordringbare stadsslot. 
Opvallend genoeg bleken er voldoende sympathisanten te zijn van het Palast 
der Republik, toen bekend werd gemaakt dat het gebouw moest wijken voor 
het te herbouwen stadsslot. Claus Anderhalten Architekten hadden kort voor 
de sloop van het Palast der Republik een reeël en esthetisch ontwerp voor een 
relatief goedkope renovatie. Toen dit geen doorgang vond, werden er protest-
acties en petities gehouden tegen de sloop van het gebouw. Het Palast der Re-
publik leek onderdeel te zijn geworden van het leven van de lokale bevolking, 
met name diegenen die de tijden van het stadsslot nooit hebben meegemaakt. 
Ook werden de hoge kosten als tegenargument voor de reconstructie van het 
stadsslot aangekaart. De sloop van het Palast der Republik werd gezien als een 
fatale, onredelijke en inefficiënte beslissing in een tijd waarin de economische 
besparingen noodzakelijk zijn. Het is dus belangrijk om naar een breed spec-
trum aan voor- en tegenargumenten te kijken bij dit soort gevoelige kwesties 
rondom schulddragende, posttraumatische omgevingen.
 De hernieuwde affectie met Pruisen, hoewel niet door iedereen 
gedeeld, uit zich in de reconstructieplannen voor het nieuwe stadsslot. Het 
bouwwerk, dat rond 2018 af moet zijn, komt van de architect Franco Stella, 
een leerling van Aldo Rossi. In plaats van een identieke reconstructie mocht er 
een afwijkende oostgevel worden ontworpen, die in het ontwerp van Stella een 
samensmelting van modernistische, monarchistische en zelfs fascistische bouw-
stijlen zal uitbeelden. Deze ontwerpkeuze lijkt in lijn te liggen van de theorie 
over het collectieve geheugen van de stad van zijn leermeester Rossi. Over 
het ontwerp van de oostgevel van het deels gereconstrueerde stadsslot schreef 
de auteur Khadija Carroll La het volgende: ‘In de posttraumatische stedelijke 
toestand van verdeling, waar beide vaders zijn gedood, wacht het drama op een 
derde gebouw’ (Lahoud et al., 2010), hierbij refereert hij met ‘de vaders’ naar 
het tijdperk van de monarchie en het communisme. 
 Achter drie van de vier gereconstrueerde façaden komt het Hum-
boldt-Forum, een forum waarin de geestelijke erfenis van Alexander en Wil-
helm von Humboldt middels onderwijs, wetenschap en cultuur toegankelijk 
gemaakt zal worden. Hoewel de buitenkant -met uitzondering van één gevel- 
nagenoeg hetzelfde blijft, krijgt het gebouw van binnen een nieuwe indeling. 
 Tot de tijd dat het ‘nieuwe’ stadsslot haar oorspronkelijke positie 
weer inneemt, blijft het ontstane gat in het centrum van Berlijn herinneren aan 
de ideologische clash die Duitsland in de vorige eeuw heeft geteisterd.
 

2.2.6 De indeling van het te reconstrueren stadsslot 
wordt volledig nieuw ontworpen. 

2.2.7 Het nieuwe stadsslot wordt grotendeels gerecon-
strueerd in de oorspronkelijke toestand. De oostgevel 

daarentegen is een samensmelting van modernistische, 
monarchistische en zelfs fascistische bouwstijlen.

2.2.8 Aanzicht van de getransformeerde gevel. Het 
eigentijdse karakter toont de evolutie ten opzichte van 
de authentieke gevels. Ook lijkt het een link naar een 
fascistisch verleden. Deze confrontatie zorgt ervoor dat 
het gebouw in een nieuw daglicht wordt geplaatst. 
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Staatsratsgebäude Berlijn Destructie, terreur en ideologie

 Het Staatsratsgebäude is onlosmakelijk verbonden met het stadsslot 
vanwege haar historische achtergrond en ligging. Het gebouw staat aan de 
Schloßplatz en werd gebouwd in 1964, een decennia na de destructie van het 
slot, waar het Staatsratsgebäude middels geïntegreerde spolia-elementen in de 
gevel naar verwijst.
 Het Staatsratsgebäude diende de Staatsraad van de DDR en werd 
onder meer gebruikt voor diplomatieke ontvangsten en het uitreiken van 
onderscheidingen. De Staatsraad werd opgericht als onderdeel van de uitvoer-
ende macht en was samengesteld uit de voornaamste partij- en staatsleiders. De 
Staatsraadvoorzitter was een vervangende functie voor het ambt van presi-
dent en bekleedde een ceremoniële rol (ontvangst buitenlandse diplomaten, 
voorzitten van vergaderingen, openen van evenementen etc.) In de DDR was 
dit ambt echter meermaals verenigd met de functie van secretaris-generaal 
van de communistische SED partij, waardoor de voorzitter veel uitgebreidere 
bevoegdheden bezat en in principe de machtigste man in de DDR was. Hij 
bepaalde de politieke koers van de DDR die grotendeels afhankelijk was van 
de richtlijnen van het communistische Rusland. De secretaris-generaal van de 
SED was ook de voorzitter van het Politbüro, dit orgaan nam de belangrijkste 
politieke beslissingen, die bindend waren. De macht van het Politbüro, beli-
chaamd door de secretaris-generaal, was hierdoor haast absoluut. Dit is de re-
den dat de DDR vaak werd gezien als een dictatoriale staat. Gebouwen als het 
Staatsratsgebäude waren dan ook een representatie van de onbegrensde macht 
en de terreurdaden van de communistische SED partij, niet in de laatste plaats 
vanwege de associaties en symboliek die werden gelegd in de architectuur.
 Op het eerste gezicht kon het Staatsratsgebäude beschouwd worden 
als een eerste uitdrukking van de stilistische zakelijkheid in de bouwkunst van 
de DDR in de jaren zestig, na het terugtreden van het Socialistisch Realisme. 
Echter kwamen de idealen van het communisme vanaf deze periode terug in de 
kunst, die geïntegreerd werd in de architectuur. De meest opvallende verwijz-
ing naar een belangrijke gebeurtenis in de opkomst van het communisme in 
Duitsland is de integratie van het zogenaamde Karl Liebknechtportaal. Dit 
portaal is afkomstig van het in 1950 opgeblazen Berliner Stadtschloss en bezit 
het balkon waar Karl Liebknecht op 9 november 1918 de Socialistische Repub-
liek uitriep. Het balkon werd als overwinning in het Staatsratsgebäude geïn-
tegreerd als symbool voor de verwerkelijking van de doelstellingen van Karl 
Liebknecht en de Novemberrevolutie door de DDR. Het refereert dus als een 
soort overwinning van het communisme en het gepretendeerde anti-fascisme 
op het imperialistisch geachte Pruisendom en het nationaalsocialisme, die 
beide als fascistisch werden beschouwd. Er lijkt nadrukkelijk een keuze te zijn 
gemaakt om het portaal asymmetrisch te integreren, symmetrie werd namelijk 
als een Pruisische en nationaalsocialistische stijlkenmerk beschouwd.
 De pretentie van het geïntegreerde portaal werd onderstreept door 
een glaskunstwerk, dat over de gehele hoogte van het gebouw in de foyer en 
het trappenhuis de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Duitsland vanuit 
het gezichtspunt van de SED toont. Hierin wordt de socialistische Spartacus-
bond van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht verbonden met de traditionele 
arbeidersbeweging, met als hoogste graad van ontwikkeling de DDR. 
 Sinds 1993 valt het Staatsratsgebäude onder de monumentenzorg en 
is het gebouw gerenoveerd en herbestemd als hogeschool. Alle machtssym-
bolen bleven na de renovatie zichtbaar, naast het portaal en het glaskunstwerk 
is ook een mozaïek in een collegezaal met het wapen van de DDR bewaard 
gebleven. Hoewel confronterend, vertelt het Staatsratsgebäude ook na de reno-
vatie een eerlijk verhaal over haar schuldige achtergrond.

2.3.1 Het Staatsratsgebäude in Berlijn, op de voorgrond 
de krater die het Palast der Republik/stadsslot naliet.

2.3.2 & 2.3.3 Het geïntegreerde slotportaal in het 
Staatsratsgebäude, waar de Vrije Socialistische Republiek 

werd uitgeroepen door Karl Liebknecht (zie afb. 2.3.2)
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Topographie des Terrors Berlijn Destructie & terreur

 De Topographie des Terrors is een tentoonstelling in Berlijn over de 
nazi-misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de periode van het Derde 
Rijk was de Prinz-Albrecht-Strasse misschien wel de angstaanjagendste straat 
in Berlijn, hier waren namelijk drie van de belangrijkste en gruwelijkste nazi-
instanties gevestigd. In het Prinz-Albrechtpaleis werd het hoofdkwartier van 
de Sicherheitsdienst gevestigd, de staatsinlichtingendienst van nazi-Duitsland. 
In de school voor kunst en ambachten vestigde zich het hoofd van de Gestapo, 
terwijl het naastliggende Hotel Prinz Albrecht het hoofdkwartier werd van de 
gevreesde Schutzstaffel (SS), de elite-eenheid van de nazi’s. De drie gebouwen 
stonden samen voor de onderdrukking, terreurdaden en genocide tijdens het 
nationaalsocialistische tijdperk en vormen daarom een schoolvoorbeeld van 
een posttraumatische, schulddragende omgeving.
 Het Gestapo-hoofdkwartier werd grotendeels verwoest tijdens de 
geallieerde bombardementen in het voorjaar van 1945, waardoor dit gebouw 
als eerste werd afgebroken na de Tweede Wereldoorlog wegens de schuldige 
achtergrond en de onbruikbaarheid ervan. Vervolgens werden ook de overige 
gebouwen neergehaald, waarna het verwaarloosde plangebied opnieuw 
ingericht werd met het particuliere initiatief „Harrys Autodrom“, waar men 
kon autorijden zonder rijbewijs. Na de oorlog kwam hier de scheidingslijn te 
liggen tussen de Amerikaanse en de Sovjet bezettingszones, waardoor de Prinz-
Albrecht-Strasse een versterkte en geïsoleerde grens werd, verwezenlijkt door 
de Berlijnse Muur die parallel aan de straat liep tussen 1961 en 1989. Het gebied 
rondom de Topographie des Terrors is een van de weinige plaatsen waar de 
Muur nog niet gesloopt is en publiekelijk zichtbaar is. 
 Ter ere van Berlijns 750e verjaardag werd in 1987 een eerste ten-
toonstelling gehouden rondom de herontdekte kelder van het Gestapo-hoofd-
kwartier, waar politieke gevangenen werden gemarteld en geëxecuteerd. De 
archeologische opgraving werd uitgevoerd door de vereniging van Oost- en 
West-Duitse onderzoekers, wat leidde tot de bundeling van krachten voor een 
tentoonstelling in 1989, uniek in deze periode en een eerste teken van saamho-
righeid tussen de jarenlang gescheiden Duitse gebieden.
 Na de Duitse vereniging werd een competitie uitgeschreven voor een 
permanent museum. Het winnende ontwerp van Peter Zumthor werd echter 
stopgezet wegens toenemende bouwkosten. In 2004 werd een nieuwe competi-
tie gewonnen door architect Ursula Wilms en de landschapsarchitect Heinz W. 
Hallmann. Dit duo ontwerpt inmiddels een vierde officiële Berlijnse monument 
voor de slachtoffers van het nationaalsocialistische regime aan de Tiergarten-
strasse. Het resulterende documentatiecentrum en de opnieuw ontworpen his-
torische omgeving werden officieel geopend op 6 mei 2010, ter gelegenheid van 
de 65e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het documen-
tatiecentrum heeft twee verdiepingen en een plat dak, waar een transpa-rante 
façade van metalen lamellen omheen is gewikkeld. Hierdoor opent het gebouw 
zich aan alle kanten naar de schuldige omgeving; Het onderwerp van de ten-
toonstellingen, die te vinden zijn in en rondom het documentatiecentrum.
 De eerste van deze exhibities vindt plaats in het documentatiecen-
trum en gaat over de centrale instituties als de SS en de politie van het Derde 
Rijk, evenals de misdaden die zij begingen tegenover de onderdrukte bevolking 
van heel Europa. De tweede permanente exhibitie bevindt zich in het gevorm-
de loopgraf van de voormalige martelkelders, waar het nationaalsocialistische 
beleid, haar propaganda en de consequenties voor de stad en haar bevolking 
worden uitgelicht. De laatste exhibitie betreft de historie van het plangebied, 
waar voornamelijk de drie ‘terreurgebouwen’ en de Berlijnse Muur aan bod 
kwamen, evenals het gebruik van de omgeving in de naoorlogse periode.

2.4.1 & 2.4.2 Het Gestapo-hoofdkwartier, één van de drie 
nazigebouwen, voor en na haar destructie.

2.4.3 De Topographie des Terrors in Berlijn.

2.4.4 De overkapte kelder in dienst als exhibitieruimte.
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2.2 Schulddragende case studies: Transformaties

De volgende case studies zetten transformatie in als middel om de waarheid 
van het schuldige verleden en de gelaagdheid van de geschiedenis te vertellen. 
Hierdoor komen de gebouwen of gebieden in een nieuw daglicht te staan.

Reichstag Berlijn Destructie, terreur & ideologie

Het Rijksdaggebouw is sinds 1991 weer het Duitse parlementsgebouw in Ber-
lijn. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1894, dat tot en met 1933 de Reich-
stag huisvestte, een voorganger van de huidige Bondsdag. Met de tekst “Dem 
Deutschen Volke” (Voor het Duitse volk) op het fronton werd de betekenis van 
het gebouw voor het Duitse volk aangegeven. Tijdens de monarchie werden 
deze woorden door keizer Wilhelm II afgewezen vanwege de democratische 
betekenis. Hij was allesbehalve bereid om zijn vooraanstaande positie en macht 
te delen. Na de Eerste Wereldoorlog en het aftreden van de keizer riep Philipp 
Scheidemann op 9 november 1918 symbolisch de republiek uit op een balkon 
van het Reichstaggebouw, om aan te tonen dat de regerende macht dit keer wel 
het volk zou vertegenwoordigen. Hij deed dit om de extreem-linkse partijen 
voor te zijn. Ondertussen riep Spartakist Karl Liebknecht die dag vergeefs de 
Vrije Socialistische Republiek uit vanaf het balkon van het stadsslot. Hierna 
zetelde het parlement van de Weimarrepubliek in de Reichstag. 
 In de daaropvolgende periode kon het gebouw wegens de Reichstag-
brand van 1933 niet meer zijn oorspronkelijke functie vervullen. De brand was 
hoogstwaarschijnlijk aangestoken, maar de schuldvraag is nooit beantwoord. 
De Nederlandse communist Marinus van der Lubbe werd als dader opgepakt, 
vervolgd en geëxecuteerd, maar er wordt betwist of hij de brand heeft gesticht 
en of hij hierbij is geholpen. In reactie op de brand werd de noodtoestand uit-
geroepen, waarna de partij van Hitler de macht kon overnemen. De geruchten 
dat Hitler het bevel had gegeven om de Reichstag in brand te zetten, lijken ech-
ter waarschijnlijker, omdat zo het communisme, als grootste bedreiging voor 
zijn gewenste alleenheerschappij, in een kwaad daglicht kon worden gesteld.
 Tijdens de Koude Oorlog werd het zwaar beschadigde gebouw - dat 
nu lag in West-Berlijn, vlak tegen de Berlijnse muur - opnieuw gerestaureerd 
en gemoderniseerd. Het stond echter niet langer model voor één Duitsland, 
maar symboliseerde meer een verdeeld land met een verdeelde hoofdstad. 
Vanuit de veronderstelling dat de Duitse tweedeling nog lang op zich zou laten 
wachten, werd in 1971 besloten het gebouw niet meer te gebruiken voor poli-
tieke doeleinden en ging het als Duits Historisch Instituut door het leven.
 De hereniging van Oost- en West-Duitsland gaf nieuwe hoop om 
de Reichstag opnieuw te gebruiken als onderdak voor het parlement. In 1999 
vond een architectonische aanpassing plaats onder leiding van Sir Norman 
Foster, waardoor de Reichstag een belangrijk voorbeeld werd, waarbij een 
transformatie heeft geleid tot de herinterpretatie van een gebouw. Het nieuwe 
ontwerp biedt symbolische tekens uit de historie en tekens voor het heden; Zo 
biedt de nieuwe glazen koepel middels zijn transparantie een panoramabeeld 
over de verenigde Berlijnse stad. Vanaf het dak van het gebouw kan men door 
de koepel de vloer van de hoofdetage en het vergaderende parlement zien. 
De transparantie vormt als het ware een metafoor voor de werking van de 
democratie. Dit is dan ook de reden geweest om de originele koepel niet op een 
authentieke manier te reconstrueren: De rijk geornamenteerde overkapping 
verwees naar een periode van geslotenheid en absolutisme rondom de toenma-
lige regeringsapparaten/heersende vorst. Verder werden Russische leuzen en 
diverse kogelgaten, die ontstonden tijdens de inval in Berlijn van 1945, tegen de 
zin van conservatieve Duitse parlementsleden geconserveerd.

2.5.1 Deze wereldberoemde foto laat zien hoe een Rus-
sische soldaat de Sovjet vlag hijst bij de Reichstag in 

Berlijn, als symbolische overwinning op nazi-Duitsland.

2.5.2 Het gebouw na haar destructie door de Reichstag-
brand en de Russische inname van Berlijn.

2.5.3 Opname uit het verwoeste interieur, waarbij graffiti 
samen met de kogel- en granaatinslagen grotendeels zijn 

geconserveerd in de restauratie door Norman Foster.

2.5.4 & 2.5.5 De Reichstag na de restauratie in 1999, 
met de transparante koepel als belangrijkste transforma-

tiemiddel voor de re-integratie in de Duitse samenleving.
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Reichsluftfahrtministerium Berlijn Destructie, terreur & ideologie

 Het Reichsluftfahrtministerium was ten tijde van de bouw het groot-
ste kantoorgebouw van Europa. Het werd gebouwd rond 1936 voor het Duitse 
ministerie van Luchtvaart en de Luftwaffe onder leiding van Herman Göring, 
betiteld als belangrijkste nazi na Hitler. Het gebouw kent typische kenmerken 
van de nationaalsocialistische architectuur, waarbij men intimidatie trachtte te 
bereiken middels overweldigende afmetingen en onmenselijke proporties van 
ramen en deuren, waardoor het elke passant nietig laat voelen. Het gebouw 
strekt zich dan ook 250 meter uit en telt 7 verdiepingen met een vloeropperv-
lakte van 112.000 m2. Een ander kenmerk van de nationaalsocialistische archi-
tectuur was het gebruik van natuursteen in de gevel: Het nazibewind moest zo 
overtuigend mogelijk worden gepresenteerd aan haar volk en vijanden, bleek 
ook uit de snelle opbouw van het gebouw als teken van daadkracht en macht.
 Het gebouw was een van de weinige openbare nazi-gebouwen in 
het centrum van Berlijn, dat ontsnapte aan ernstige schade door de geallieerde 
bombardementen tussen 1944-1945 en de afbraakwoede die volgde jegens de 
schuldig bevonden nazi-architectuur. Vanwege kantoorruimtegebrek werd het 
gebouw namelijk in gebruik genomen door talloze Oost-Duitse ministeries. De 
keuze voor een rationele functie leek hierbij bewust gekozen; Een kenmerk van 
het communisme dat een fascistisch bouwwerk in beslag nam en aanpaste aan 
de nieuwe idealen. Een ander voorbeeld was de transformatie van de Ehren-
saal, die werd omgevormd tot de stalinistische Festsaal volgens de principes 
van het Socialistisch Realisme, terwijl nationaalsocialistische symbolen als 
adelaren en swastika’s in en rondom het gebouw werden verwijderd. 
 Naast de associatie met de Luftwaffe en de bijbehorende terrorisatie 
en destructie van de gebouwde omgeving en de mensheid, was het Reichsluft-
fahrtministerium dus ook onderdeel van de ideologische strijd die alle episodes 
vanaf de Tweede Wereldoorlog omvatte. De machtsgreep van de communisten 
had tot gevolg dat in 1952 een 18 meter lange muurschildering werd geplaatst 
als vervanging van soldatenreliëf, dat teruggezet was achter enorme kolommen 
in een gallerij van het gebouw. De muurschildering, bestaande uit porseleinen 
tegels, was een typisch voorbeeld van DDR kunst. Het kunstwerk toont het 
socialistische ideaal van tevreden Oost-Duitsers, die gezamenlijk een mooie 
toekomst tegemoet gaan. De kunstenaar, Max Lingner, had het werk meerdere 
malen moeten herzien in opdracht van minister-president Otto Grotewohl, 
waardoor het eindproduct een haast militaire ondertoon kreeg: Marcherende 
arbeiders werden afgebeeld met een uniforme glimlach op hun gezicht. 
 Ironisch genoeg werd het gebouw een jaar later het brandpunt van de 
Volksopstand in juni 1953. Een eerste protest begon op 16 juni nadat de DDR 
regering de arbeidsnormen in de industrie had verhoogd. Dit resulteerde op 17 
juni in een algemeen protest tegen het DDR-regime in Oost-Berlijn en andere 
Oost-Duitse steden. Mede door het inzetten van tanks van het Rode Leger en 
de Volkspolizei werd de opstand met grof geweld neergeslagen; Het commu-
nisme mocht niet falen, zeker niet vlak onder de ogen van het kapitalistische 
West-Berlijn. Het grof neerslaan van de opstand leidde echter tot een piek in 
de vluchtelingenstroom van Oost- naar West-Duitsland. 
 Na de Wende is het gebouw een nieuwe transformatie ondergaan, 
waarbij een plaquette is geplaatst die de protestbijeenkomst van 16 juni 1953 
herdenkt. Daarnaast is er op het plein voor het gebouw een enorme foto 
geplaatst van de demonstratie uit 1953, kort voor de onderdrukking van de bij-
eenkomst. De eerlijke verwijzingen naar de ingrijpende gebeurtenissen hebben 
een hernieuwde opname van het gebouw in de maatschappij teweeg gebracht: 
Na een uitgebreide renovatie en opwaardering van de gevel is het gebouw sinds 
1999 zetel van het Duitse ministerie van Financiën. 

2.6.1 Het enorme Reichsluftfahrtministerium als domi-
nant bouwblok in Berlijn.

2.6.2 Ten tijde van het Derde Rijk: Swastika’s en adelaren 
prijken op het gebouw, dat door zijn enorme schaal en 
proporties een onaangenaam karakter kreeg.

2.6.3 In 1941 werd een stenen reliëf geplaatst van 
marcherende nazi-soldaten door Arnold Waldschmidt.

2.6.4 Om het gebouw te re-integreren in een maatschappij 
waar de idealen van het Socialistisch Realisme heersten, 
verving een muurschildering met tevreden Oost-Duitse 
arbeiders het fascistische soldatenreliëf.
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Berlijnse Muur Terreur & ideologie

 Het einde van de Tweede Wereldoorlog was de inleiding van de 
Koude Oorlog tussen “het Westen” en “het Oosten”. Sinds de oprichting van 
de DDR nam een steeds groter aantal burgers uit het oosten zijn toevlucht tot 
de Bondsrepubliek. In 1952 begon men de Duits-Duitse grens van DDR-zijde 
af te sluiten met hekken en bewakingsposten, een opmaat naar de totstand-
koming van het Ijzeren Gordijn; De scheiding tussen de communistische en 
kapitalistische invloedssferen. De toenemende verwijdering tussen het Oosten 
en het Westen uitte zich op politiek gebied met een verscherping van de Koude 
Oorlog en een constante diplomatieke strijd. Berlijn was hierbij de plaats waar-
bij de twee fronten lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.
 In 1961 besloten Walter Ulbricht en Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov 
een einde te maken aan de leegloop door het bouwen van de Berlijnse Muur. 
Onder deze Muur werd een 100 meter brede constructie van obstakels verstaan, 
die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar 
scheidde en onderdeel was van de Duits-Duitse grens. De Muur werd door 
de Oost-Duitse grenspolitie zwaar bewaakt. Gedurende de dertig jaar dat de 
Berlijnse Muur bestond, zijn talrijke pogingen ondernomen om uit de DDR te 
ontsnappen. Hierbij zijn naar schatting ongeveer 200 doden gevallen. 
 In de DDR-propaganda werden de Muur en het Ijzeren Gordijn  een 
‘antifaschistischer Schutzwall’ genoemd. Het moest de DDR beschermen tegen 
‘wegtrekken, infiltratie, spionage, sabotage, smokkel en agressie uit het wes-
ten’. Door de toenemende beveiliging van de Muur kregen sommige mensen 
last van een opgesloten gevoel, dat beter bekend stond als het ‘Mauersyn-
droom’. De muur was dus naast een ideologische expressie, ook een vorm van 
terreur door de scheiding, gevangenschap en onderdrukking van de bevolking.
 De Berlijnse Muur was het bekendste symbool van de Koude Oorlog 
en de deling van Duitsland en daarom wellicht het meest gehate bouwwerk van 
de stad. Intussen is de Muur grotendeels uit het stadsbeeld verdwenen, al zijn 
de gevolgen voor de stadsstructuur nog merkbaar. Zo ontstond na de afbraak 
van de scheidingsconstructie de grootste bouwput van Europa op de Potsdam-
er Platz, aangezien het tot die tijd doorsneden werd door de Muur en hierdoor 
nooit heeft kunnen herstellen van de verwoestingen uit de oorlog. Het ooit 
levendige plein is nu grotendeels in ere hersteld en getransformeerd tot een 
plek waar delen van de Muur worden tentoongesteld en verkocht aan toeristen 
en de bevolking als een soort vergeldingsactie en een goed gevoel voor ironie.
 Ondanks de haat jegens de Muur werd na een periode van sloop-
woede besloten om enkele herinneringen aan het bouwwerk te behouden om de 
waarheid niet te verdoezelen en een waarschuwing te bieden voor toekomstige 
generaties. Nabij de Topographie des Terrors is een deel van de Muur bewaard 
gebleven, waarbij enkele inscripties in het beschadigde gewapende beton di-
verse verhalen vertellen. Deze ‘Mauerkunst’ was in de DDR-periode verboden 
en daarom gevaarlijk. Na de Wende kwam echter een kunstbeweging op gang, 
die de Muur voorzag van een nieuw bestaansrecht: Het werd tot herdenkings-
monument getransformeerd met behulp van graffitikunst, die vredesuitingen 
en politieke spot als voornaamste onderwerp hadden. De ontstane East Side 
Gallery, die parallel aan de rivier de Spree loopt en 1316 meter lang is, staat 
bekend als het langste nog bestaande deel van de Berlijnse Muur. 
 Ook delen van de Duits-Duitse grens en het Ijzeren Gordijn, oor-
spronkelijk bestaande uit hekken, bewakingsposten, alarminstallaties en een 
vijf kilometer brede verboden zone, gevolgd door een brede, zwaarbewaakte 
strook, zijn gesloopt of gedeeltelijk bewaard gebleven. In het laatste geval is 
deze grensstrook enerzijds opgeslokt en onderdeel geworden van de natuur, of 
geconserveerd en als attractie toegankelijk gemaakt voor toeristen.

2.7.1 De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989, waarop 
de jarenlang onderdrukte bevolking zijn frustraties kon 

uiten op het bouwwerk middels graffitiekunst en geweld.

2.7.2 Inscripties en beschadigingen aan het gewapende 
beton bij een restant van de Muur nabij de Topographie 

des Terrors en het Reichsluftfahrtministerium. 

2.7.3 Op de Potsdamer Platz wordt de Berlijnse Muur 
gebruikt als kunstobject. Ook worden er delen van de  

gesloopte muur verkocht als een soort vergeldingsactie.

2.7.4 Het wereldberoemde graffitikunstwerk aan de East 
Side Gallery van Dmitri Vrubel: “Mijn God, Help mij 

deze dodelijke liefde te overleven”. Het beeld de commu-
nistische leiders Honecker (DDR) en Brezjnev (Sovjet-
Unie) uit, die elkaar kusten als teken van broederschap.
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2.8.1 Het Joods Museum en aangrenzend Berlijn Museum

2.8.2 & 2.8.3 & 2.8.4 De Holocaust Tower, Garden of Ex-
ile en Sea of screaming faces: Tekens van de Holocaust.

2.8.5 De lange, doodlopende trap staat voor de haast 
onmogelijk route naar een terugkeer in de maatschappij.

2.3 Case studies die een schuldig thema representeren

De laatste case studies zetten transformatie en symboliek in om een thema uit 
te lichten over de historie van een gebied of gebeurtenis. Zoals gezegd hoeft het 
bij deze cases niet om daadwerkelijk schuldige gebouwen te gaan.

Joods Museum Berlijn Thema: Destructie & terreur

 De Pools-Joodse architect Daniel Libeskind, is de zoon van Holo-
caust-overlevenden en staat erom bekend dat hij trauma in combinatie kan 
brengen architectuur. In 1989 won hij de prijsvraag voor het Joods Museum in 
Berlijn, een ontwerp voor de uitbreiding van het Berlijn Museum. Op diverse 
manieren laat het Joodse museum de bezoekers nadenken over antisemitisme 
en Jodenvervolging (Libeskind, 2001). Libeskind staat bekend om zijn symboli-
sche manier van werken, op een abstracte manier wil hij relaties aanbrengen 
om de bezoeker op een subtiele of harde wijze te confronteren met een trauma, 
in dit geval de Holocaust. De situatie waar het gebouw moest ontstaan was 
volgens Libeskind niet van belang om het project richting te geven: Door de 
catastrofes rondom het Joodse bestaan is het project al georiënteerd; Het nieu-
we gebouw moest zelf zijn eigen richting bepalen, net als de Joodse bevolking 
die na de Tweede Wereldoorlog in een leeg bestaan waren beland. Bovendien 
viel er door een verwoeste locatie weinig richting te geven aan een gebouw. 
 In zijn plan, dat Libeskind vanaf het begin ‘Between the Lines’ 
noemde, wilde hij de verdwenen Duits, Berlijns joodse culturele relatie tot 
uitdrukking brengen. Wat in het ontwerp voor het Joods Museum dan ook 
voornamelijk opvalt, is het gebruik van richtinggevende of gebroken lijnen die 
de gevel doorsnijden en ook op in plattegrond zichtbaar worden gemaakt. 
 Het gebouw lijkt vanaf de buitenkant niet toegankelijk. De entree 
bevindt zich dan ook in het naastliggende Berlijn Museum en is ontworpen als 
een ruwe betonnen doorgang, die door het barokke gebouw splijt: Een sym-
bool voor het eeuwige litteken dat de Duitse geschiedenis met zich mee moet 
dragen. Al snel wordt duidelijk dat de verplaatsing door het gebouw, onderdeel 
is van het verhaal dat verteld wordt. De entree leidt via een onderdoorgang 
naar het Joods Museum, alwaar zich drie assen begeven, die de drie realiteiten 
van het leven van Joden in Duitsland representeren: De continuïteit binnen de 
Joodse geschiedenis, de emigratie ofwel verbanning uit Duitsland en de Holo-
caust. Deze drie keuzes zijn letterlijk vertaald in de routing van het gebouw.
 De lang doorlopende, continue lijn, lijkt niet meer dan een doorgang 
naar het daadwerkelijke museum. Het lange pad en de vele trappen staan echter 
voor de moeite die nodig is om weer tot het daglicht te komen, de terugkeer 
naar de maatschappij. Dit wordt verduidelijkt met de stenen, diagonale pilaren 
die de weg vrij proberen te houden. Het emigratie pad leidt naar de buitenlucht 
en ‘The Garden of Exile ’, waar stenen kolommen een soort doolhof creëren 
zonder referentiepunt. Dit staat symbool voor de zoektocht en het nieuwe 
begin voor de Joodse emigranten. Het pad van de Holocaust leidt naar de toren 
van de Holocaust. Deze toren is geheel donker en omhuld met betonnen wan-
den. De enige uitgang wordt gerepresenteerd door het felle daglicht dat door 
een spleet valt: De dood wordt hier gezien als enige uitweg en verlossing. 
 Naast diepgaande symbolische gebaren, zijn er in het Joods Museum 
ook concretere boodschappen verwerkt, versterkt door fysische eigenschappen 
van de architectuur, zoals daglichtinval, akoestiek en materiaalgebruik. In een 
harde, betonnen ruimte beelden honderden schreeuwende gezichten het lijden 
van het Joodse volk uit. In de tentoonstelling van het museum zelf zijn verder 
diverse verhalen van Joodse slachtoffers en overlevenden te ervaren die zowel 
textueel, alsook via beeldmateriaal en audio tot leven worden gebracht.
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Militärhistorisches Museum Dresden Thema: Destructie, terreur & ideologie

 Een ander relevant werk van Libeskind betreft de transformatie van 
het Militairhistorisch Museum in Dresden. Het ontwerpen van dit oorlogs-
museum was niet alleen gevoelig vanwege de beoogde functie, maar vooral 
ook vanwege de voorgaande functies van het gebouw, dat respectievelijk een 
monarchistisch wapendepot en een legermuseum van de DDR bedroeg. Om 
deze reden heeft Libeskind nadrukkelijk gekozen voor de confrontatie tussen 
oud en nieuw, waarin de militairhistorie in het oude gedeelte is te zien, terwijl 
de nieuw geconstrueerde wig thematische exhibities huisvest en een uitkijk-
platform biedt, dat een beeld geeft van het huidige Dresden. De punt van de 
constructie wijst naar het zwaarst gebombardeerde gebied van de stad. De 
transparantie van de wig representeert de openheid van een democratische 
maatschappij en contrasteert met de representatie van het autoritaire verleden 
middels de stijfheid en geslotenheid van het bestaande gebouw. 
 Het museum tracht zich te distantiëren van de gebruikelijke tentoon-
stelling over de militairhistorie van een natie. In plaats van oorlog en het leger 
te verheerlijken, wordt geprobeerd om een objectief beeld te geven van de oor-
zaken en gevolgen van oorlog en geweld, waarbij vooral oog is voor de hoop, 
angst, moed en herinneringen van het individu in een oorlog. De focus ligt 
nadrukkelijk op de afkeer en de levenslessen van oorlog en lijken het gebouw 
een bepaald bestaansrecht te verschaffen. 
 
Bondsdag Bonn  Thema: Ideologie

 Na de Tweede Wereldoorlog heerste er een ware paranoia rondom 
niet-transparante gebouwen van enige importantie, aangezien men niet op de 
hoogte was wat er zich in deze gebouwen afspeelde. Alle regeringsgebouwen 
moesten voortaan ‘transparant’ worden ontworpen. In 1948 besloot men om 
in Bonn het West-Duitse parlament te zetelen in de voormalige Pedagogi-
sche Academie, waarna Hans Schwippert het gebouw met een transparantere 
Noord- en Zuidgevel met vergaderzaal uitbreidde, om de staatsorganen van 
de Bundesrepublik te mogen huisvesten en de concurrentie met Frankfurt am 
Main voor de status van hoofdstad in het voordeel van Bonn te beslechten. 

Alte Pinakothek München  Thema: Destructie

In 1836 opende de Pinakothek, destijds het grootste kunstmuseum ter wereld. 
Door de opening van de nabijgelegen Neue Pinakothek kreeg het oudere 
gebouw zijn huidige naam: De Alte Pinakothek. In het begin van de Tweede 
Wereldoorlog werd de collectie van het museum verplaatst om schade te 
voorkomen. Dit bleek terecht, want het gebouw raakte zwaar beschadigd door 
bombardementen. Om aan de realiteit van de oorlog te ontsnappen, wilde 
men een replica bouwen van de Alte Pinakothek. Toen dit niet doorging, werd 
het gebouw van 1946 tot 1957 gerenoveerd door Hans Döllgast. Hij bracht 
een subtiel verschil aan in het kleurgebruik en de detaillering van de nieuwe 
zuidgevel, waarbij de restanten van de getroffen gevel als het ware verzegeld 
werden. Döllgast nam het risico door de verwoesting in een nieuwe vorm te 
conserveren en niet te herstellen, wat destijds als controversieel werd ervaren. 
 De grotendeels verwoeste zuidgevel werd hersteld zonder de 
oorspronkelijke ornamenten terug te plaatsen, terwijl de nieuwe bakstenen 
ongepleisterd bleven. Ook werden er enkele aanpassingen gemaakt aan het in-
terieur: Twee nieuwe trappen bij dezelfde zuidgevel leiden direct naar de west-
elijke en oostelijke gallerij. Ook hier heeft Döllgast getracht om de schoonheid 
van het oorspronkelijke gebouw op een eigenzinnige wijze te transformeren.

2.9.1 Het Militairhistorisch Museum en de typerende wig

2.10.1 & 2.10.2 Het verschil in transparantie tussen het 
oorspronkelijke Bundeshaus in Bonn en de uitbreidingen.

2.11.1 & 2.11.2 De ‘opgevulde ’ zuidgevel van de Alte 
Pinakothek en de nieuwe trappen naar de kunstgalerijen  
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Gürzenich/Alt St. Alban Keulen  Thema: Destructie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Gürzenich, een gemeenschapshuis 
in Keulen, bijna volledig verwoest. Het gebouw werd rond 1955 grotendeels 
herbouwd onder leiding van Rudolf Schwarz, evenals het ontwerp van de 
binnenruimte, die de ontoegankelijke kerkruïnes van de Alt St. Alban incor-
poreert. Daarnaast is een directe connectie aangebouwd tussen de kerk en het 
gemeenschapsgebouw. Sindsdien vormen de Gürzenich, de Alt St. Alban en 
het aangrenzende Wallraff-Richartz-Museum een onlosmakelijk ensemble. 
 In plaats van de kerk te herbouwen, werd besloten om de ver-
woestingen van de oorlogen weer te geven en een gedenkteken te creëren als 
herinnering aan alle mensen die in de oorlogen gesneuveld zijn in Keulen. 
In het vroegere middenschip zijn om die reden replica’s van het kunstwerk 
„Trauernden Eltern“ te zien van Käthe Kollwitz. Ook is er een gedenkteken 
opgenomen voor de krijgsgevangenen.

St. Michael’s Cathedral Coventry  Thema: Destructie & Terreur
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlijn

De St. Michael’s kathedraal was oorspronkelijk een 14e eeuwse kerk, die in de 
periode van de Tweede Wereldoorlog verworden is tot een ruïne na de Co-
ventry Blitz op 14 november 1940, een serie van Duitse luchtaanvallen. Alleen 
de 90 meter hoge toren en torenspits, enkele buitenwanden, een standbeeld en 
graftombe overleefden de bombardementen. In plaats van de oude kathedraal 
te herbouwen, werd besloten om de ruïnes als openbare tuin te behouden als 
herinnering aan de oorlog en een nieuwe, modernistische kathedraal ernaast te 
bouwen, waarbij dezelfde materialen werden gebruikt als teken van eenheid.
 De luchtaanvallen waren in eerste instantie bedoeld om de Britten 
tot capitulatie te dwingen. Door het gebruik van radar wisten zij echter het tij 
te keren, aangezien naderende Duitse vliegtuigen vooraf gedetecteerd konden 
worden. Hierop besloot het Britse kabinet om in 1942 ‘strategische bombarde-
menten’ op Duitsland uit te voeren. In beginsel werd hiermee de Duitse oor-
logsindustrie bedoeld. Het was de opmaat voor een felle strijd met luchtaanval-
len over en weer, waarin terrorisme en vergeldingsacties niet ongewoon waren.
 Nachtelijke bombardementen op de historische kernen van steden 
en op militaire doelen werden met name aan het einde van de oorlog niet meer 
onderscheiden en waren vooral bedoeld om het moreel van de tegenstander te 
breken. De Britse luchtmaarschalk Arthur Harris, verantwoordelijk voor de 
bombardementen op Keulen en Dresden, besloot om alle aandacht te concen-
treren op Berlijn, om een overwinning te forceren. De onvermijdelijke slacht-
offers die deze operatie zou kosten, waaronder onschuldige Duitse burgers en 
historisch waardevolle bouwwerken, nam ‘Bomber Harris’ daarmee voor lief. 
 De Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werd het slachtoffer in een 
van de luchtaanvallen op de hoofdstad in de nacht van 23 november 1943. In 
1957 kreeg Egon Eiermann de opdracht tot nieuwbouw van de grotendeels 
verwoeste kerk. De ruïne diende dus te worden afgebroken, geheel volgens 
de toenmalige omgang met overblijfselen die aan een ingrijpende gebeurtenis 
herinnerden. Als compromis werd later besloten de ruïne te conserveren in de 
huidige toestand en als oorlogsmonument te behouden, geflankeerd door een 
nieuwe kerkzaal alsmede een nieuwe klokkentoren. Hierdoor is het ensemble 
een evenwichtige samenstelling tussen een schulddragende ruïne en een nieuw 
ingeslagen weg als opmaat naar verzoening. De verzoening wordt gesymboli-
seerd door het Coventry Cross, een kruis dat bestaat uit nagels van verbrande 
dakbalken uit eerder genoemde St. Michael’s Cathedral, waarmee hun geza-
menlijke lot in een episode wordt weergegeven, die zich nooit herhalen mag.

2.12.1 & 2.12.2 De geïncorporeerde Alt St. Alban in de 
Gürzenich en de verbindende aanbouw.

2.13.1 & 2.14.1 & 2.13/14.2 Ensembles van oud en nieuw: 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en Coventry Cathe-

dral, beide met Coventry Cross als teken van verzoening.



46 Conceptgeneratie case studies  

Reichsluftfahrtministerium Berlijn   Destructie, terreur & ideologie

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
- 1936-1945: Hoofdkwartier van de Luftwaffe
- 1953: Middelpunt van de Volksopstand tegen het DDR regime

Transformatieconcepten:
- Ornament/monument benadrukken
- Verwijderen schuldige elementen

Reichstag Berlijn Destructie, terreur & ideologie

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
- 1933: Misbruik Reichstag door brandstichting tijdens een ideologische strijd
- 1945: Verminkt en beklad door het Rode Leger tijdens de inval in Berlijn

Transformatieconcepten:
- Conservering van littekens
- Transparantie als teken van democratie

Stadsslot Berlijn Destructie, terreur & ideologie

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
- 1950: Opblazen stadsslot wegens ideologische redenen
- 1976: Bouw Palast der Republik op de fundamenten van het stadsslot
- 2008: Sloop Palast en reconstructie stadsslot wegens ideologische redenen

Transformatieconcepten:
- Geveltransformatie door versmelting van bouwstijlen

Berlijnse Muur Terreur & ideologie

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
~1961 Muur betekende de scheiding, gevangenschap en repressie van het volk
~1961 Episch centrum van de ideologische strijd en de Koude Oorlog

Transformatieconcepten:
- Geveltransformatie door middel van kunst
- Toegankelijk maken voor bezoekers/inrichten van het landschap

Staatsratsgebäude Berlijn Destructie, terreur en ideologie

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
- 1964: Symbolische integratie van een balkon van het vernietigde stadsslot
- 1964: De Staatsrat was verantwoordelijk voor de onderdrukking van het volk
- 1964: De opzettelijke vertoning van machtssymbolen van het communisme

Transformatieconcepten:
- Gebruik van spolia
- Ornament/monument/symboliek toevoegen

Topographie des Terrors Berlijn Destructie & terreur

Schuld en schuldige gebeurtenissen:
~1933: Verantwoordelijk voor ondervraging en marteling van staatsvijanden
~1933: Onderdrukking van de bevolking door strikte controle van de Gestapo
~1933: Vervolging en arrestatie van inferieur geachte mensen en volkeren.

Transformatieconcepten:
- Fundamenten hergebruiken
- Toegankelijk maken voor bezoekers/inrichten van het landschap

2.15.1-2.15.11: Concepten behorende tot de case studies
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Bondsdag Bonn  Thema: Ideologie

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
~1945: Na de oorlog werden gesloten regeringsgebouwen autoritair bevonden

Transformatieconcepten:
- Transparantie als teken van democratie

Joods Museum Berlijn Thema: Destructie & terreur

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
~1100: Eeuwenlange antisemitisme door onder andere een verschil in religie
~1940: De Holocaust met de vernietiging van miljoenen Joden als gevolg

Transformatieconcepten:
- Toegankelijk maken voor bezoekers/inrichten van het landschap
- Ornament/monument/symboliek toevoegen
- Vertaling van de historie naar een routing door het gebouw

Militärhistorisches Museum Dresden Thema: Destructie, terreur & ideologie

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
-1945: Verwijzing van het oorlogsmuseum naar het bombardement op Dresden

Transformatieconcepten:
- Interventie van geometrie/parasiet

Alte Pinakothek München  Thema: Destructie

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
-1944: Verwoesting van München door geallieerde bombardementen

Transformatieconcepten:
- Geveltransformatie door afwijkende restauratiemethode

St. Michael’s Cathedral Coventry  Thema: Destructie & Terreur

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
-1940: Verwoesting/terrorisatie van Coventry door Duitse bombardementen

Transformatieconcepten:
- Ornament/monument/symboliek toevoegen
- Additie van geometrie/vormen van ensemble

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlijn Thema: Destructie & Terreur

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
-1945: Verwoesting/terrorisatie van Berlijn door geallieerde bombardementen

Transformatieconcepten:
- Ornament/monument/symboliek toevoegen
- Additie van geometrie/vormen van ensemble

Gürzenich/Alt St. Alban Keulen  Thema: Destructie

Representatie van schuldige gebeurtenissen:
-1942: Verwoesting van Keulen door geallieerde bombardementen

Transformatieconcepten:
- Interventie van geometrie/parasiet
- Ornament/monument/symboliek toevoegen
- Incorperatie van een geometrie

1918

1945

1990

2013

2.15.12-2.15.24: Concepten behorende tot de case studies
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3. LOCATIEONDERZOEK
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3.1.1 Potsdam en haar schulddragende locaties. De lijn-
kleur geeft aan hoeveel vormen van schuld bij wijze van 
associatie (destructie, terreur en ideologie) van toepas-

sing zijn op de betreffende locatie. 

Lichtroze=1 vorm, Roze=2 vormen, Rood=3 vormen 
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Verbanden en verschillen tussen de case studies Potsdamse locaties
 In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de schuldige locaties in 
Potsdam, waar nog geen herinterpretatie aan is gegeven. Daarna zal een locatie 
worden gekozen, die tot op heden het minst gere-integreerd is in de samenleving en 
waarvan de relatie van deze omgeving tot de mens nog immer verstoord is. Echter, 
net als de case studies in het vorige hoofdstuk kunnen deze locaties niet los van 
elkaar worden gezien. Dit komt omdat al deze schulddragende, posttraumatische 
omgevingen onderdeel zijn van een gezamenlijke historie, bestaande uit incidentele 
gebeurtenissen die positieve of negatieve verhalen aan zo’n omgeving verbinden.
 Net als het stadsslot in Berlijn werd het stadsslot in Potsdam vanwege 
zijn monarchistische achtergrond opgeblazen in de DDR periode. Waar men in 
Berlijn het Palast der Republik bouwde op de fundamenten van het slot, probeerde 
men dit vergeefs te herhalen met een groots theater op de positie van het Potsdamer 
stadsslot. Na de Wende in 1990 werd de ruwbouw verwijderd ten behoeve van de 
reconstructie van het slot, wat de opmaat zou zijn voor de reconstructie van de 
gehele Pruisische stadskern van het vroegere Potsdam.
 Het Staatsratsgebaüde en de representatie van de communistische 
regering partij kwam in Potsdam naar voren op de Brauhausberg. In plaats van 
spolia werd een transformatie gebruikt, waarbij een voormalig Pruisisch militair 
bouwwerk ging dienen als regeringsgebouw van de SED, benadrukt door het grote 
partijlogo op de toren, die vanaf de gehele Potsdamse watelinie zichtbaar was.
 De hierboven en verderop behandelde schuldige locaties komen in Pots-
dam voornamelijk voort vanuit de DDR-historie, waarin Potsdam net als Berlijn 
van een koninklijke residentie naar een socialistische Magistrale moest worden 
omgebouwd. Dit is onder meer te zien aan de bibliotheek op de Alter Markt en de 
Plattenbautorens langs het water. Ook zijn tekens van terreur en destructie uit de 
DDR periode zichtbaar, zoals de Stasi-gevangenis en het Haus der Offizieren. 

Herbestemming van de kazernes
 De omgang met en het hergebruik van de voormalige kazernes in 
Potsdam vormen de directe aanleiding van dit afstudeerverslag, die tot stand is 
gekomen tijdens het vooronderzoek over de garnizoensstad Potsdam. Vanwege de 
vroegere garnzioensfunctie van Potsdam zijn hier nog veel kenmerken en sporen 
van terug te vinden in de stad. Dit had echter anders kunnen zijn, ware het niet dat 
de kazernes en overige militaire gebouwen ook na de oorlogen werden gebruikt.
 Na de Novemberrevolutie en het afzetten van de keizer, wist men niet 
wat er met de erfenissen van de monarchie en de bijbehorende militaire bouwwer-
ken aanmoest. Het na de Eerste Wereldoorlog opgestelde Verdrag van Versailles 
bepaalde daarnaast dat Duitsland grotendeels ontwapend moest worden, waardoor 
de militaire bouwwerken noodgedwongen een andere functie kregen. In de aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog werden -naast de bouw van nieuwe kazernes- steeds 
meer kazernes en militaire bouwwerken weer voor de oorspronkelijke functie 
in gebruik genomen. De situatie veranderde toen Russische troepen de militaire 
bouwwerken overnamen en er hun stempel op drukten. De gebouwen werden ver-
waarloosd en indien ze beschadigd waren geraakt in de oorlog, werden ze vaak niet 
of onvolledig hersteld. Diverse monumenten en boodschappen van het Rode Leger 
werden achtergelaten en vervreemdden de gebouwen ten opzichte van de stad. 
 Tegenwoordig zijn de meeste voormalig militaire bouwwerken her-
bestemd en zijn ze veelal aangepast aan de nieuwe functie. De kazernes uit het 
vooronderzoek vormen dus een belangrijke inspiratiebron in de omgang met 
schulddragende posttraumatische gebouwen en zijn te vinden in de Potsdam atlas. 
Daarbij zijn de bewijzen van het Pruisische, Nationaalsocialistische en Russische 
militaire tijdperk veelal verdwenen. Enkele gebouwen worden nog gebruikt door 
de defensie en de politie. Verder zijn de herbestemmingen vooral onder te verdelen 
in de categorieën wonen, economie en wetenschap.

Schulddragende locaties in Potsdam

POTSDAM
Wetenschap
Bebouwing en Planning stand 2012

Bebouwing

Gepland

Gepland lange termijn

Instellingen

Universiteit & Hogescholen

Instituten

1832:  Telegrafenberg
  

1991:  Universiteit, Nieuwe paleis
  

1927:  Das Leibniz-Institut für Agrartechnik, Bornim Castle  
  

2000:  Universiteit, Griebnitzsee 
  

2000:  Fachhochsule, Pappelalee
  
  

2000:  Wetenschappark, Golm
  
  

2000:  Universiteit, Golm
   

1911:  Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Babelsberg
  

1954:  Hochschule für Film und Fernsehen 
  

2009:  Fachhochschule Sport & Management Potsdam 
  

POTSDAM
Militair
Bebouwing en Planning stand 2012

Bebouwing

Gepland

Gepland lange termijn

Militair

Militaire stadsuitbreidingen

1937:  Havellandkaserne
  7000 militairen

1935:  Kaserne Kirschallee
  2611 militairen

1710:  Altstadt      
1721:  Stadsuitbreiding 1          
1732:  Stadsuitbreiding 2

1753:  Garde du Corps am Kanal
  5500 militairen

1840:  Leibgarde Husaren Kaserne
  7400 militairen

1861:  Kaserne des III. Garde-Ulanen-Regiments
  7500 militairen

1885:  Kaserne des I. Garde-Ulanen-Regiments
  7000 militairen

1890:  Auguste-Victoria-Kaserne
  7314 militairen

1893:  Kaserne des II. und IV. Garde-Feld-Artillerie-Regiments
  7320 militairen

1755:  Kaserne des 1. Garde-Regiments zu Fuß
  5500 militairen

600 militairen
1000 militairen
3100 militairen

1891:  Garde du Corps Behlert/Berlinerstraße
  7314 militairen
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3.1.2 Voorbeelden van voormalige kazernes in Potsdam 
die succesvol werden herbestemd.

3.1.3 Potsdam en de herbestemming van kazernes in de 
categoriën wonen, economie en wetenschap. 
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5. Stadt- und Landesbibliothek Ideologie

De Alter Markt werd door een bombardement grotendeels verwoest, waardoor het 
hele plein een ander uiterlijk kreeg. Door het wegvallen van het stadsslot kreeg 
het plein een open karakter, terwijl het daarvoor bekend stond als een intiem plein. 
Men renoveerde de Nikolaikirche en het Oude Raadhuis, die in een isolement 
raakten door de bouw van een enorm modernistisch bouwblok rond 1975, dat de 
oude stadsstructuur volledig negeerde. Hierin werd de Fachhochschule gevestigd 
als representatie van het door de DDR belangrijk geachte wetenschappelijke ideaal. 
Later kreeg het ook een functie als stads- en provinciebibliotheek. Inmiddels wordt 
het gebouw grotendeels gesloopt en de oorspronkelijke stadsstructuur hersteld.

2. Gefängnis Leistikowstraße & Lindenhotel Destructie & Terreur

Na 1945 werden door Sovjet militairen zo’n 100 huizen van de Nauener Vorstadt in 
beslag genomen en omgevormd tot „Militärstädtchen No.7“. Een gebouw aan de 
Leistikowstraße ging dienen als ondervragingsgevangenis van de KGB, waar spion-
nen en beschuldigde Sovjet soldaten verhoord, gemarteld, gedood, of naar werk-
kampen werden gestuurd. In het centrum is eenzelfde gebouw te vinden, dat sinds 
1820 als gevangenis diende en waar vooral politieke vervolgingen plaatsvonden. De 
nazi’s gebruikten het gebouw als “Erbgesundheitsgericht”, waar gedwongen sterili-
satie werd ‘berecht’, om te voorkomen dat mensen met erfelijke aandoeningen zich 
konden voortplanten. Later werd het gebouw door de Stasi en KGB gebruikt.

3. Haus der Offiziere Terreur & Ideologie

Na de verwoesting van het Koninklijke Schauspielhaus werd een nieuwe locatie 
gezocht om het eerste na-oorlogse concert te kunnen faciliteren ter ere van 
het Rode Leger. De keuze viel op de zaal van het latere ‘Haus der Offiziere ’. 
Hierna werd dit gebouw in beslag genomen door Sovjetse officieren, waar-
door de doorsnee DDR burger geen toegang had tot een bioscoop, restaurant, 
bibliotheek en disco. Een twee meter hoog standbeeld van Lenin prijkte voor 
het Haus der Offiziere, dat na de Wende werd verwijderd om de afbraak van 
het vervallen gebouw te bevorderen. Inmiddels wordt het gebied opnieuw 
bebouwd en is er weer een herinnering aan het communisme verloren gegaan.

4. Königliches Schauspielhaus Destructie & Ideologie

Het eerder genoemde Koninklijke Schauspielhaus, dat zwaar gehavend was 
na de geallieerde luchtaanvallen op Potsdam, had in de na-oorlogse periode 
hersteld kunnen worden voor hernieuwd gebruik als theater. De DDR wilde 
voor deze functie echter geen gebruik maken van een monarchistisch gebouw. 
Bovendien mochten er geen ruïnes meer zijn in Potsdam, als voorbereiding 
op de landelijke ‘Arbeiterfestspielen’, een jaarlijks terugkerend cultuurfeest 
van de Vrije Duitse vakbondsfederatie (FDGB) in juni 1966. Hierna werd een 
17 verdiepingen tellende Plattenbautoren op de locatie van het Koninklijke 
Schauspielhaus geplaatst.

1. Kazerne Krampnitz Destructie & Terreur 

De voormalige nazikazerne is een van de weinige nationaalsocialistische 
bouwcomplexen, die nog niet is gesloopt of herbestemd. De Krampnitzkazerne, 
bestaande uit zo’n 50 gebouwen, ligt nog net binnen de grenzen van Potsdam, ten 
noorden van de binnenstad. Nadat Krampnitz verlaten werd door de nazi’s, die de 
kazerne gebruikten als cavalerie- en rijschool, maakten Sovjet militairen gebruik 
van het complex tot en met 1992, toen de Sovjet-Unie uiteen viel. Inmiddels 
ligt de kazerne er nog altijd verlaten bij, waardoor het tot een spookstad is ver-
worden, waarin de voormalige bewoners nog immer een strijd lijken te voeren 
aan de hand van machtssymbolen, leuzen, graffiti en achtergelaten voorwerpen.

1
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6. Mercure Hotel Ideologie

Het Mercure Hotel, vroeger het Interhotel, is een gebouw dat gelegen is tegenover 
het herbouwde stadsslot. Tegenwoordig vormen ze samen een toegangspoort tot de 
Altstadt, na het passeren van de Lange Brücke. De strategische positie aan de rand 
van de binnenstad en het water waren geheel volgens het plan om een Socialistische 
Magistrale aantoonbaar te maken ten koste van de Pruisische hof- en garnizoens-
stad. Niet voor niets werd het 60 meter hoge gebouw op deze strategische plaats 
in de voormalige Lustgarten, de tuinen van het stadsslot, geplaatst. Ondanks de 
renovatie na de Duitse hereniging blijft het gebouw een discussiepunt vanwege de 
verstoring van het stadssilhouet en het stadslandschap.

7. Plattenbau Havelbucht Ideologie

Naast het Mercure Hotel overheersen verschillende Plattenbautorens aan de Havel-
bucht het stadssilhouet van Potsdam. Door deze dominantie worden de kwalitei-
ten van het omringende water niet benut. De inname van het stadsbeeld had een 
duidelijke ideologische grondslag: Het socialisme heerste in Potsdam. Wel moet 
worden gekeken naar de toenmalige situatie waar men in verkeerde: De heersende 
woningnood in de tijd dat de Plattenbau is gebouwd kan gezien worden als een 
geldig excuus. Vanuit een socialistisch oogpunt wilde men ook de lagere inkomens 
lucht, licht, ruimte en een natuurlijke omgeving bieden. Plattenbau in buitenwijken 
als Waldstadt bewijzen dat dit ook op een minder dominante plek mogelijk was.

8. Restaurant Minsk Terreur

Dit restaurant kreeg haar naam nadat de stad Minsk het benodigde staal leverde, 
waar een tekort aan was wegens de bouw van het Palast der Republik. Eigenlijk 
bezit deze locatie geen directe schuld, al is het een plaats waar men zich voorbereide 
op het mogelijke uitbreken van de Koude oorlog met de bouw van een bijbe-
horende schuilbunker. Door het gebrek aan ruimte konden hier alleen vooraan-
staande personen in schuilen. Waarschijnlijk waren dit leden van de SED partij, die 
in de nabijgelegen Landtag zetelden. Het gebouw, dat duidelijke vebanden met de 
Sovjet-Unie toont, staat al 25 jaar leeg en is beklad met graffiti die de verstoorde 
relatie van de bevolking met het gebouw en de DDR aangeven.

9. Landtag Brandenburg Destructie, Terreur & Ideologie

De Landtag op de Brauhausberg is vanwege zijn dominante ligging en voormalige 
functie als koninklijke krijgsschool en regeringsgebouw van de beruchte com-
munistische SED partij vaak onderwerp van discussie geweest. Oorspronkelijk 
werd de in 1902 gebouwde krijgsschool als uitbreiding van het steeds machtiger 
wordende Pruisische leger gebouwd in opdracht van de aan grootheidswaanzin 
lijdende Wilhelm II. Na de val van de Pruisische monarchie en de ontwapening 
als gevolg van het Verdrag van Versailles, diende het gebouw tussen 1919 en 1945 
als Reichs- und Heeresarchiv, waar de burgerlijke en militaire gegevens van het 
koninkrijk werden gearchiveerd. De tot stadsarchief geworden krijgsschool was in 
de tussentijd een verkapt instituut geworden voor oorlogs- en legergeschiedenis, 
een functie die pas publieke bekendheid verkreeg na de machtsgreep van Adolf 
Hitler, aangezien dit soort functies na het verdrag van 1918 verboden waren. In 
1935 moest een uitbreiding worden gemaakt om de capaciteit van het archief te 
vergroten. Er vond een renovatie plaats waarin de toren werd verlaagd tot 50 
meter, terwijl de architectuur somberder werd. Na de oorlog kwam het gebouw in 
bezit van de SED partij. Door de onderdrukking van de bevolking werd het com-
munistische regime en daarmee het gebouw op de Brauhausberg steeds meer met 
argwaan bekeken. Het gebouw en de dominerende toren met het opvallende SED 
teken werd daardoor ook wel het ‘Rote Kreml’ genoemd. Tegenwoordig zetelt de 
Landtag in het gebouw, in 2014 wil men het herbouwde stadsslot betrekken.
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3.1.4a - 3.1.12a De schulddragende locaties in Potsdam: 
1. Kazerne Krampnitz, 2. Gefängnis Leistikowstraße & 

Lindenhotel, 3. Haus der Offiziere, 4. Königliches Schaus-
pielhaus, 5. Stadt- und Landesbibliothek, 6. Mercure 

Hotel, 7. Plattenbau Havelbucht, 8. Restaurant Minsk en 
9. Landtag Brandenburg.

3.1.4b - 3.1.12b Satellietbeelden van de locaties, waarin de 
betreffende gebouwen zijn omlijnd. De lijnkleur geeft aan 
hoeveel vormen van schuld (destructie, terreur en ideolo-

gie)van toepassing zijn op de betreffende locatie.

Lichtroze=1 vorm, Roze=2 vormen, Rood=3 vormen
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De geplande reconstructie van de Garnisonkirche in Potsdam is een treffend 
voorbeeld van de vele aspecten die vanuit haar traumatische geschiedenis in acht 
moeten worden genomen (Borgelt, 2012). De locatie waar dit bouwwerk heeft 
gestaan, biedt langzaam weer verwijzingen naar de oorspronkelijke situatie, waarin 
een krachtige eenheid met de stad werd gevormd en voornamelijk om die reden 
genomineerd is om hersteld en gere-integreerd te worden.
 De naam van de kerk verraad zijn oorspronkelijke functie: Het was een 
kerk voor het garnizoen, voor het leger van Potsdam. In de kerk werden onder 
andere trofeeën bewaard die overwinningen representeerden uit de oorlogen die 
Pruisen voerde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk beschadigd 
tijdens geallieerde luchtaanvallen. In 1968 liet de DDR-leider Walter Ulbricht de 
ruïne opblazen om meerdere redenen, al bleken de ideologische argumenten uitein-
delijk doorslaggevend. Een modernistisch bouwwerk werd vervolgens deels op de 
fundamenten van de Pruisische kerk gebouwd. Dit was een duidelijk statement van 
de regerende communistische SED partij tegenover haar bevolking.
 Met de geplande wederopbouw van de Garnisonkirche en de afbraak 
van het rekencentrum, wil men weer terug naar de oude situatie. De wonden uit 
het verleden maken de exacte reconstructie echter onaanvaardbaar: De gebruikte 
symbolen van het Pruisische militarisme mochten volgens sommigen niet meer 
voorkomen in het ontwerp, terwijl anderen tegen het gebruik van incorrecte sym-
bolische elementen waren. Aan deze discussie gaat een roemruchte geschiedenis 
vooraf, die begint bij de ontwikkeling van het Pruisische rijk en een radicale wen-
ding krijgt bij de opkomst van het nationaalsocialisme. Aan de hand van de drie 
vormen van schuld bij wijze van associatie, in de volgorde terreur, destructie en 
ideologie, wordt deze geschiedenis uitgelicht.

Dag van Potsdam: De verdoezeling van de Garnisonkirche (Terreur)
 Na de benoeming van Adolf Hitler tot rijkskanselier in januari 1933 
moesten er nieuwe rijksdagverkiezingen worden uitgeschreven. Op 5 maart 1933 
werd de nieuwe Rijksdag gekozen. Naar aanleiding van de Rijksdagbrand, waar de 
nazi’s de communisten de schuld van gaven, nam het aantal zetels van de nationaal-
socialistische NSDAP sterk toe. Omdat er geen absolute meerderheid werd bereikt, 
moest er een regeringscoalitie gesloten worden met het rechtse Strijdfront Zwart-
Wit-Rood dat onder andere bestond uit de nationalistische, monarchistische Duitse 
Nationale Volkspartij (DNVP). De NSDAP wilde vervolgens de Machtigingswet 
doorvoeren, waardoor de nazi’s hun beleid zouden kunnen uitvoeren zonder 
parlementaire steun. Hiervoor was volgens de grondwet van de Weimarrepubliek 
een twee derde meerderheid in de Rijksdag nodig. Door middel van de Dag van 
Potsdam hoopten de nazi’s de rechtse en burgerlijke partijen te overtuigen van hun 
verbintenis met het oude Pruisen, om zo de genoemde meerderheid te bereiken.
 Op 21 maart 1933 was de officiële openingsceremonie van de nieuwge-
kozen Rijksdag, waarbij de eenheid van het oude Duitse Keizerrijk en het nieuwe 
nationaalsocialistische Duitsland werd gedemonstreerd. De ‘Dag van Potsdam’ 
moest duidelijk maken dat het nieuwe Duitsland van de nazi’s een voortzetting was 
van het aloude monarchistische Pruisen, waarbij Adolf Hitler als een opvolger van 
Frederik de Grote, Otto von Bismarck en Paul von Hindenburg werd gepresen-
teerd. Aangezien het Rijksdaggebouw uitgebrand was, moest er een andere locatie 
gevonden worden voor de openingsceremonie van de nieuwe Rijksdag. Men koos 
heel bewust voor Potsdam, omdat het voor 1918 altijd de residentie is geweest 
van de Pruisische koningen en keizers, bovendien hielp het idyllische landschap 
mee aan de propaganda voor de nieuwe Rijksdag. De Dag van Potsdam was tot in 
de puntjes voorbereid door Joseph Goebbels, de minister van propaganda. Zelfs 
de datum herinnerde aan het keizerrijk, want op 21 maart 1871 kwam de eerste 
Rijksdag van het keizerrijk bijeen. Via de radio konden alle toespraken worden 
beluisterd en middels videobeelden werd het propagandaeffect gemaximaliseerd.

3.2.1a&b Satelliet- en locatiefoto van het rekencentrum 
op de plek van de afgebroken Garnisonkirche.

3.2.2 - 3.2.4 Dag van Potsdam en de mars naar de Garni-
sonkirche, de handdruk tussen Hitler en Hindenburg en 

de toespraak van Hitler tegenover Hindenburg in de kerk.

Locatiekeuze en beschrijving 
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 Potsdam werd voor de feestelijke openingsceremonie versierd met 
hakenkruisvlaggen en vlaggen van het oude keizerrijk. Na enkele kerkdiensten en 
een triomfmars door de Altstadt was er een ceremonie in de Garnisonkirche, een 
symbolische plek voor de opwekking van nostalgische gevoelens over de groots-
heid van het vroegere Pruisische rijk. Hindenburg stond naast de lege keizerstroon 
en droeg het uniform van een Pruisische veldmaarschalk. Op de trappen voor de 
Garnisonskirche maakte Hitler een buiging voor de 85-jarige Rijkspresident en 
gaf hem zijn hand, om de verbondenheid tussen zijn partij en het oude Pruisen te 
bekrachtigen en aan te tonen dat hij Hindenburg’s positie als staatshoofd bevestigde 
en zou blijven respecteren. Vanwege dit Pruisische praalvertoon weigerden de 
Rijksdagleden van de SPD aanwezig te zijn, terwijl communisten geweerd werden 
of al opgesloten zaten in concentratiekampen. Doordat de NSDAP zich presen-
teerde als een traditionele partij, versterkte dit bij veel Duitsers de nationalistische 
gevoelens en schaarden zich om deze reden massaal achter Hitler.
 Twee dagen na de Dag van Potsdam werd de Machtigingswet aageno-
men. Hierdoor kreeg Hitler in principe de volledige macht, met de gevolgen die 
voor iedereen bekend zullen zijn. Door de misbruik van het Pruisische verleden 
werd het erfgoed uit die tijd belast met de associaties naar oorlog en terreur, met 
name bij bouwwerken die een bepaalde macht representeerde. De Garnisonkirche 
werd daarbij gezien als de plek waar zowel in het Pruisische tijdperk, alsook in het 
nationaalsocialistische tijdperk, oorlog werd verheerlijkt middels de uitgebeelde 
ornamenten. Ook werd de kerk als het startpunt gezien van de Tweede Wereldoor-
log, door het decor te vormen bij de verbintenis van het oude Pruisen en de nazi’s.

Nacht van Potsdam: Verwoesting van de Garnisonkirche (Destructie)
Het bombardement op Potsdam, ook wel bekend als de Nacht van Potsdam, vond 
plaats in de nacht van 14 op 15 april 1945. Die nacht vernietigden Britse luchtaan-
vallen grote delen van de Potsdamer Altstadt, als onderdeel van de ‘strategische 
bombardementen’ die de Britten vanaf 1942 uitvoerden. Echter was er in Potsdam 
geen sprake van grootschalige Duitse oorlogsindustrie. Bovendien was de oorlog 
zo goed als beslist en hadden de Duitse troepen zich grotendeels teruggetrokken 
richting Berlijn, waardoor het vernietigen van de kazernes in Potsdam, die geen 
doelwit waren tijdens de luchtaanvallen, als ineffectief konden worden bestempeld. 
 Volgens de geallieerden was het toenmalige Potsdamse station het voor-
naamste doelwit. Deze locatie was militair gezien echter oninteressant. De schaal 
van het bombardement en het gebruik van brandbommen, die een effectief wapen 
waren om brand te stichten, wijzen er echter op dat het ging om een gerichte aanval 
op de Altstadt, het Pruisische hart van Duitsland. Deze vermoedens werden deels 
ontkracht door locatieanalyse van de geworpen „Christbäume“: Lichtgevende 
bommen die aan moesten geven waar de bommenwerpers hun bommen moesten 
lozen. De geregistreerde inslagen van de bommen duidden er echter weer op dat 
het om een gerichte aanval ging op de Altstadt, iets dat werd bevestigd door docu-
menten die na 1990 overhandigd werden door de de Royal Air Force (Mihan, 1997).
 Na een korte waarschuwingstijd werden voor 1700 ton aan bommen 
uitgeworpen over Potsdam en vielen er 1593 slachtoffers te betreuren. Ongeveer 
60.000 mensen werden als gevolg van de bombardementen dakloos. Het zuidelijke 
en oostelijke deel van de Altstadt en het gebied ten noordoosten van Brauhausberg 
werden getroffen en leden ernstige schade. Tijdens de luchtaanvallen werden zo’n 
1000 gebouwen verwoest, waaronder veel waardevolle, Pruisische bouwwerken. 
De huizen in het centrum van Potsdam en de Berliner Vorstadt werden voor 97% 
vernietigd of beschadigd. Het aan de andere kant van de Havel gelegen Babelsberg, 
dat binnen het (onjuist) aangegeven doelgebied lag, kwam er redelijk goed vanaf 
met een vernietiging of beschadiging van ‘slechts’ 23% van de bebouwing. Enkel 
de sloten en tuinen van Park Sanssouci bleven een dergelijk lot bespaard. “Potsdam 
bestaat niet meer”, meldde het hoofdkwartier van de Royal Airforce later die dag.

3.2.5 Affiche van het evenement “80 Jahre Tag von Pots-
dam” dat op 21 maart 2013 plaatsvond.

3.2.6 - 3.2.8 De verwoeste Nikolaikirche en Garnisonkirche 
na de “Nacht von Potsdam”. In de daaropvolgende dagen 
werd een grondoffensief ingezet door het Rode Leger.
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 Voorbeelden van zwaar beschadigde gebouwen waren de Garnisonkirche 
en het stadsslot. Verder werd de Nikolaikirche en het Oude Raadhuis van de Alter 
Markt verwoest. Deze gebouwen werden in tegenstelling tot het slot en de Garni-
sonkirche hersteld, omdat ze geen associatie met de voormalige Pruisische macht 
hadden. De Garnisonkirche was na de eerste bombardementen nog vrijwel onbe-
schadigd. Hierdoor konden enkele waardevolle artefacten uit de kerk in veiligheid 
worden gebracht. Echter ontplofte op een later tijdstip een bom in het schip door de 
overgeslagen brand van de naastgelegen Langen Stall, die wel direct getroffen was. 
Hierdoor brandde het kerkschip en de torenspits volledig uit. Hoewel de kerk niet 
het enige slachtoffer was van de luchtaanvallen, toonde het samen met de andere 
verwoeste torens een angstaanjagend beeld van het tot puin verworden Potsdam.
 Daar bleef het echter niet bij. Nadat de geallieerden met de bombar-
dementen hun schade hadden aangericht, viel het Rode Leger de stad binnen. De 
nazi’s verklaarden hierop de stad als vesting en namen de hoogste uitzichtpunten 
in. Hierop besloten de Sovjet-troepen een dagenlang artillerievuur te richten op de 
binnenstad, voornamelijk op de hoogbouw, zoals de toren van de Heiligen-Geist-
Kirche en de Monopterus van het Militärwaisenhaus. Mochten enkele gebouwen 
de luchtaanvallen hebben overleefd, dan was er een goede kans dat ze tijdens het 
grondgevecht alsnog beschadigd zijn geraakt.
 De redenen voor de massale destructie konden gewijt worden aan de 
beperkte technologische middelen om een precisiebombardement uit te voeren 
(Mihan, 1997). Verder lagen de weinige strategische doelen die men had gesteld, 
zoals de Arado vliegtuigenfabriek en het station, vlak in de buurt van woonhui-
zen, waardoor onschuldige burgerslachtoffers vielen. Ten slotte was er sprake van 
vergeldingsacties over en weer tussen de Britse en Duitse luchtmachten, die erop 
waren gericht om het moreel van de tegenstander te breken door de destructie van 
hun culturele erfgoed, in het geval van Potsdam de historische Altstadt.

3.2.9 Kaart met de uitwerking van de bomberdementen 
op de stad tijdens de “Nacht van Potsdam” in de nacht 

van 14 op 15 april 1945. Het wit omkaderde gebied met de 
rode cirkels op de hoekpunten, geeft het doelgebied met 

militaire doelen aan, dat uiteindelijk werd verplaatst naar 
de Altstadt, om de Duitsers in hun ziel te raken. De rode 
stippen geven de geregistreerde inslagen van de bombar-

dementen aan, die niet direct een gebouw hebben geraakt.  
Het totale aantal bommen dat op de stad is afgeworpen, 

komt dus niet overeen met het aantal rode stippen.De 
inslagen concentreren zich rond de zuidoostelijke delen 
van de Altstadt, het station en de Arado vliegtuigenfab-

riek (rood omkaderde gebouwen), terwijl de militaire 
kazernes (lichtroze omkaderd), veelal genegeerd werden. 

De roze gestreepte lijn geeft het stadsgebied aan, dat 
getroffen werd door de “Rückwärts-Krieg”, het grondof-

fensief van het Rode Leger na de “Nacht van Potsdam”.
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De waarheid achter de verwoesting van de Garnisonkirche (Ideologie)
 Het ontstaan van de Garnisonkirche als kerk voor het garnizoen, de 
politisering van de kerk na de Dag van Potsdam en haar verwoesting in de Nacht 
van Potsdam; Al deze gebeurtenissen leidden uiteindelijk tot een climax: De totale 
destructie van de Garnisonkirche in de DDR periode. Dit lot werd bezegeld in 
1968, toen de DDR-leider Walter Ulbricht de ruïne liet opblazen, ondanks de 
mogelijkheden die er waren om de kerk te renoveren. Zoals gebruikelijk verliep de 
besluitvorming hiertoe ondemocratisch: Terwijl het opruimen van dit stadsicoon 
nog moest worden verwerkt door de bevolking, was de planning van een modern-
istisch rekencentrum op dezelfde locatie al in volle gang gezet. Hiermee werden de 
intenties van het DDR regime duidelijk: De communisten maakten hier de dienst 
uit, het Pruisische en fas-cistisch geachte verleden was vanaf nu een gesloten boek. 
 De archiefstukken die de sloop van de Garnisonkirche en de bouw van 
het rekencentrum behandelen, leiden tot de conclusie dat ideologische redenen de 
hoofdoorzaak zijn voor de sloop van de kerk. Echter is het volledige proces van de 
sloop, de tegenstand en de bouw van het rekencentrum veel complexer dan wordt 
verondersteld. In dit gedeelte wordt duidelijk dat de sloop van de Garnisonkirche 
een gevolg is van een nauwkeurig uitgevoerd plan, waarin naast ideologosche 
argumenten ook rationele overwegingen aan bod kwamen. 
 
 Brunhilde Hanke, toentertijd burgemeesteres van Potsdam, laat in een 
documentaire over de Garnisonkirche weten dat de gemeenteraad op 26 April 1968 
besloot om de kerk op te blazen. Als argument hiervoor gaven ze dat de ruïne in 
een labiele toestand verkeerde, waarbij instortingsgevaar  niet uitgesloten was voor 
voorbijgangers zoals bestuurders en voetgangers. Daarnaast kon de vrijgekomen 
kavel plaats verschaffen voor de bouw van een socialistische Magistrale. Gebhard 
Falke, voormalig wethouder van Potsdam, voegt hieraan toe: “Daarmee heeft men 
een groot deel van de raadsleden overtuigd dat dit benodigd was voor de econo-
mische ontwikkeling van de stad. De redenen die werden aangekaart zijn echter 
nooit benoemd geworden, zodat er geen discussies zouden kunnen ontstaan.” 
 In de zomer van 1950 hangen er weer twee klokken in de toren, gegoten 
uit de klokken van het carillion van de verwoeste Garnisonkirche. Op de begane 
grond van de torenstomp werd een een kleine kapel ingericht door de Heilig-
Kreuz-Gemeenschap, die zich inzet voor het behoud van de kerk. Daarnaast waren 
er plannen om het historische centrum van Potsdam weer op te bouwen, waaronder 
de drie kerken die het stadssilhouet van de stad bepaalden. Ook werden er vredes-
demonstraties georganiseerd, al dan niet door de SED partij, om te voorkomen dat 
de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog zich zouden herhalen. De gebou-
wen die herinnerden aan dit tijdperk, moesten uit het geheugen worden gewist.
 Opvallend was dat de demonstraties voornamelijk uit jongeren be-
stonden. Hun band met het Pruisische erfgoed was minder nauw, omdat het nog 
niet diep geworteld zat in hun collectieve geheugen. Er ontstond een nieuwe gene-
ratie in Potsdam, die niet wist of ze de jonge vrede wel vertouwen konden. Was dit 
het begin om stenen te straffen voor datgene waar men vrees voor had? Inmiddels 
was een eerste besluit over de toekomst van de stad al genomen: Het stadsslot werd 
in 1950 afgebroken, het eerste wapenfeit van de pas gevormde DDR politiek. Dit 
was het startsschot voor de tweede vernietigingsgolf van Potsdam. 
 Op 6 oktober 1966 werd voor het eerst bericht over de gepretenteerde 
bouwvalligheid van de Garnisonkirche. “Met behulp van een afrastering en de 
verenging van de Wilhelm-Külz-Straße, de latere Breite Straße, werd de indruk 
gewekt dat de toren zeer gevaarlijk was”, vertelt Uwe Dittmer, pastoor van de 
Heilig-Kreuz gemeenschap en de ingerichte kapel in de torenstomp van de kerk. 
Na het lezen van de brief van de overheid, die gericht was aan de monumentenzorg 
omtrent het discontinueren van de bouwvergunning van de Garnisonkirche in sep-
tember 1966, wist Dittmer dat de bevolking vanaf dat moment belogen werd bij alle 

3.2.10 De Heilig-Kreuz-Kapelle in de torenstomp.

3.2.11 Jongerenprotest gericht tegen de wederopbouw 
van de ‘fascistische ’ Pruisische bouwwerken.

3.2.12 & 3.2.13 Berichtgeving over de bouwvalligheid 
van de kerk en discontinuering van de bouwvergunning.
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toekomstige gebeurtenissen rondom de kerk. “De regering was vastbesloten om de 
kerk te slopen, ondanks de aanhoudende bewering dat er geen plannen waren om 
de kerk af te breken.” Karl-Heinz Rönn, de toenmalige bouwopzichter van de staat, 
laat weten dat hij de keuze voor de sloopplannen moest maken na het negatieve 
advies van een technische commissie. Mocht hij hierdoor weigeren om zijn ambt uit 
te voeren, dan zou een ander de beslissing hebben genomen, laat hij weten. 
 Burgemeester Hanke moest in de tussentijd verklaren aan het Politbu-
reau, de hoogste macht in de DDR, dat de versperring bij de Garnisonkirche geen 
bouwmaatregelingen waren, maar veiligheidmaatregelingen. Ook was er kritiek 
dat er te weinig investeringen in woningbouw was in Potsdam. Een wederopbouw 
van de kerk mocht duidelijk niet ter sprake komen, het socialistische ideaal en het 
faciliteren van de bevolking had de hoogste prioriteit. Potsdam zag destijds nog net 
zo uit als vlak na de oorlog; Ruïnes en tekenen van verval overheersten het stads-
beeld. Hanke probeerde echter de toren van de kerk te behouden.
 Op 22 juli 1967 werd een verkiezingsbijeenkomst gehouden in Potsdam, 
waar Walter Ulbricht deel van uitmaakte. “Voor een stadsbezoek was het gebruike-
lijk om een rondrit te maken in het kader van de wederopbouw van Oost-Duitse 
steden”, laat Hanke weten. Bij het zien van de Garnisonkirche was hij vastbesloten: 
Voor de ruïne was er in het stadssilhouet van Potsdam geen plaats meer. Over zijn 
visie vertelde Ulbricht: “Zoals het er nu naar uitziet, zal hier geen nieuw Potsdam 
ontstaan. Het enige geluk is dat men nog niet zover is met de herstelwerkzaam-
heden. Nu het al een keer het centrum is geweest van de Pruisische koning, moet 
hier de nieuwe architectuur tot uiting gebracht worden, de nieuwe levenswijze. Op 
de plaats van de Garnisonkirche moet een gebouw komen te staan dat werkt.” 
 In het conceptverslag van 22 december 1967 aan het secretariaat van de 
SED districtsleiding stonden de nieuwe plannen voor het Potsdamse stadscentrum 
beschreven: De vroegere stad van het koninklijke Pruisendom moest naar een 
centrum van wetenschap, onderwijs en cultuur worden omgevormd. Voor het eerst 
wordt er gesproken over een rekencentrum aan de Plantage, een plek waar de Gar-
nisonkirche deel van uitmaakt. De exacte locatie van dit rekencentrum werd niet 
genoemd om een publiekelijke discussie te voorkomen. Uit de archiefstukken blijkt 
dat het contextloze ontwerp van dit gebouw al jaren klaar lag en op diverse locaties 
‘getest’ werd, totdat er zich een geschikt gebied aandiende. Hanke: “Van de staat en 
de partijorganen  hadden we de opdracht gekregen om niet over de kerk te spreken, 
omdat alles in het geheim voorbereid moest worden, tot het moment dat er geen 
andere keus was om in de openlijkheid te treden. Het vervolg moest echter zo op 
elkaar afgestemd zijn dat er geen demonstraties meer plaats konden vinden.” Hanke 
geeft verder aan dat de sloopplannen verzwegen werden, omdat er ook internatio-
naal veel druk was ontstaan tijdens de uitvoering van het nieuwe stadsconcept, dat 
ten koste ging van de historische bebouwing. Uwe Dittmar, die als pastoor van de 
Heilig-Kreuz-Kapelle als een van de weinige buitenstaanders wist wat er stond te 
gebeuren, durfde geen actie te ondernemen: “Waren we in de openbaarheid getre-
den, dan hadden we voor staatslastering aangeklaagd kunnen worden.” 
 Op 9 april 1968 werd in een vertrouwelijk document gewaarschuwd voor 
intellectuelen die zich voor het behoud van de kerktoren willen inzetten. Hierdoor 
voelde de SED zich gedwongen om een verklaring af te leggen voor het afbreken 
van de kerk. Zeven weken daarvoor had men echter al de opdracht en kosten-
berekening verleend aan een sloopbedrijf. Op 26 april 1968 moesten de wethoud-
ers van Potsdam het feitelijk al vastliggende besluit goedkeuren, om het proces 
ogenschijnlijk democratisch te laten verlopen. De gebruikelijke procedure, waarbij 
de wethouders 6 weken van tevoren de plannen konden inzien, werd dan ook niet 
gehanteerd. Gebhard Falke durfde als een van de vier wethouders tegen te stem-
men. De angst voor vervolging bij het tegenstemmen bleek te groot. Een laatste 
schreeuw om hulp door de lokale bevolking richting de president van de Volkskam-
mer, het parlement dat in feite niets te zeggen had, bleek tevergeefs. Op 14 Mei 

3.2.14 Afrastering van de Wilhelm-Külz-Straße

3.2.15 - 3.2.18 Het reeds ontworpen rekencentrum zou de 
Garnisonkirche vervangen, al werd dit lange tijd cryptisch 

omschreven in verslagen. Ondanks protestbrieven moest 
de bevolking lijdzaam toezien hoe de kerk werd gesloopt.
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1968 werd de kerk opgeblazen, waarbij de helft van de toren bleef staan. Hiermee 
kwamen de leugens over de bouwvalligheid van de toren aan het daglicht en liep de 
geloofwaardigheid van de SED partij nog meer schade op. Bij een hernieuwde po-
ging op 23 juni 1968, zwichtte het Pruisische bouwwerk alsnog voor de ideologis-
che wilskracht van het communistische regime.
 De vraag rijst waarom er geen actie werd ondernomen in de periode tus-
sen de eerste en de tweede poging om de kerk op te blazen. Ook hier geldt dat de 
angst voor vervolging door het regime de doorslag gaf. Dittmar zelf wijt het aan de 
houding van de toenmalige Duitse bevolking, die volgens hem de verantwoorde-
lijkheid in handen van de regerende macht legt en het gevolg van een eeuwenlange 
traditie is. Hij beargumenteert zijn uitspraak met een citaat: 

 Ook “Üb’ immer Treu und Redlichkeit”, het lied dat werd gespeeld 
door het carillion van de Garnisonkirche en jarenlang door de straten van Potsdam 
weerklonk, stond symbool voor de discipline tegenover de heersende macht. Het 
leek alsof de destructie van de Garnisonkirche en het vervagen van de melodieën 
ook het afbrokkelen van de Pruisische moraal in gang had gezet. Dit proces zou 
echter nog een lange tijd duren, voordat het tot een hoogtepunt kwam: de val van 
de Muur en de Duitse hereniging. In de tussentijd verrees een rekencentrum op de 
littekens die achtergelaten werden door de Garnisonkirche. 

“Altijd trouw en altijd loyaal,
en bovenal altijd tevreden,

zo liet God het mij verlenen,
dus ik heb geen keus.

Of de staat bestaat uit oude vrekken
Wijze bestuurders of gekken

dat gaat me helemaal niets aan,
want ik ben een onderdaan. “

„Stets nur treu und stets loyal,
und vor allem stets zufrieden,
so hat Gott es mir beschieden,
folglich bleibt mir keine Wahl.

Ob des Staates alte Karren
Weise lenken oder Narren,

dieses geht mich gar nichts an,
denn ich bin ein Untertan.“

3.2.19 - 3.2.21 De eerste poging om de toren van de Gar-
nisonkirche op te blazen, spectaculair in beeld gebracht.

3.2.22 Terwijl de poging om de toren op te blazen mislukte 
en zo de gesuggereerde bouwvalligheid ontkrachtte, was 
de bouw van het moderne Mercure hotel reeds begonnen. 
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900 -1200: Ontstaan van nederzettingen 
 In dit gedeelte wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Plantage 
en de bouw van de Garnisonkirche als onderdeel van de ‘Dreikirchenblick’ en 
het paradijselijke en harmonieuze Potsdam, tot en met het ruïneren van de his-
torische stadsstructuur en de inname van de Plantage door het rekencentrum.   
 In het vooronderzoek over de ontwikkeling van de Potsdamse gar-
nizoensstad werd beschreven hoe Slavische volkeren een burcht aan de Havel 
bouwden, na de streek te hebben geannexeerd. De burcht ontstond op de plek 
van de latere Heilig-Geist-Kirche, omdat het water er strategische voordelen 
verschafte. Doordat een beek -de Nuthe- in de rivier de Havel uitmonde, kon 
men bovendien het water op een natuurlijke manier oversteken.  
 De burcht diende ter bescherming van een kleine nederzetting, die 
uiteindelijk zou uitgroeien tot de residentie van de Pruisische koning. Aller-
eerst moest er een levensvatbare nederzetting ontstaan, die niet voortdurend 
geteisterd werd door diverse invallen. De strijd om dit gebied duurde nog lang 
voort, eer de machtsverhoudingen er zich enigszins gingen stabiliseren. 
 De stabilisatie vond plaats toen Ascaniërs het gebied veroverden. Een 
nieuwe nederzetting werd gebouwd nabij de huidige Alter Markt. Ten westen 
van deze markt ontstond een visserskolonie. Het overschot aan water werd dus 
in eerste instantie in het voordeel van de stad gebruikt, het gaf mogelijkheden 
tot ontwikkeling van de nederzettingen doordat deze zich aan één waterlinie 
bevonden. Later begon het water steeds meer een obstakel te vormen.

Locatieanalyse stadsniveau 

3.3.1 Ontwikkeling van de burcht aan de Havel rond 900.

3.3.2 Illustratie van de burcht, die op de latere plek van de 
Heilig-Geist-Kirche werd gebouwd.

3.3.3 Ontstaan van een nieuwe nederzetting rond het jaar 
1100, gebouwd nabij de huidige Alter Markt. 
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1200-1400: De nieuwe burcht 
 Diverse voorzieningen moesten worden aangelegd om de nederzet-
ting bereikbaar te maken, zodat het kon worden opgenomen in belangrijke 
handelsroutes tussen de nabijgelegen steden. Een houten brug werd aangelegd 
om de beide Haveloevers met elkaar te verbinden. Hierdoor werd een belangri-
jke route naar Berlijn mogelijk, die voornamelijk over moerasachtig terrein 
verliep. Ook ontstond een route naar Brandenburg aan de Havel, de belangri-
jkste stad in die tijd en bovendien de toenmalige residentie van de keurvorst. 
Om deze belangrijkste toegangsweg naar de stad te verdedigen, werd op deze 
locatie een nieuwe burcht gebouwd. De oude burcht raakte hierdoor in verval, 
terwijl de nieuwe burcht definitief het centrum verlegde. De nabijgelegen Alter 
Markt, die samen met de nieuwe nederzetting was ontstaan na de Duitse kolo-
nisatie, werd hierdoor het centrum van de activiteiten en de centrale plek van 
Potsdam. Aan de markt ontstond de voorganger van de latere Nikolaikirche.
 De bebouwing van dit gebied leverde al de nodige problemen op 
wegens de drassige grond. Om deze reden werd een stadsgracht aangelegd, hi-
erdoor werd het gebied grotendeels ontwaterd. Bovendien bood de gracht een 
eerste bescherming tegen mogelijke vijanden en gebruikten de bewoners het 
water om in hun levensonderhoud te voorzien. De eerder beschreven routes, 
die tot op heden zijn terug te vinden in de stadsstructuur, vormden samen met 
de route naar de oude burcht de enige ontsluitingen over de gracht. Hierdoor 
liep de nederzetting al snel tegen de grenzen van de stadsgracht aan. 

3.3.4 & 3.3.5 Bouw van een verdedigingswerk rond 1200, 
dat rond 1400 werd uitgebouwd tot een nieuwe burcht ter 
bescherming van de houten brug en de nederzetting.  

3.3.6 Een stadsgracht werd aangelegd ter verdediging van 
de nederzetting en voor de drainage van moerasgrond.
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1400-1700: Potsdam als Hofstad
De begrenzingen van de stadsgracht vormden lange tijd geen probleem. Dit 
had te maken met het gebrek aan status of economisch belang van Potsdam, 
waardoor het stadje nagenoeg onveranderd bleef. De ware ontwikkeling van 
Potsdam kende zijn start toen de Grote keurvorst, Friedrich Wilhelm, zich in 
1660 vestigde in het stadje. De keuze voor Potsdam had te maken met de on-
beroerde natuur; Het glooiende landschap, de rijke bebossing en het waterland-
schap vormden een paradijselijk oord, waar hij kon ontsnappen aan de hectiek 
van zijn regeringstaken in Berlijn, dat inmiddels was verheven tot hoofdstad 
van Brandenburg. In tegenstelling tot Berlijn was er nauwelijks een ontwikkel-
de bourgeoisie, waardoor de keurvorst zijn plannen ongemoeid kon doorzetten.
 Met het Edikt van Potsdam uit 1685 werden kundige en rijke person-
en naar de stad gehaald, zodat de economische vooruitgang werd gewaarborgd. 
Ook liet Frederik Willem liet zich inspireren door de cultuur en de kennis die 
deze mensen met zich meebrachten en stelde daardoor veelal buitenlanders aan 
om zijn residentie te verfraaien. Na het aankopen van enkele losse verpande 
stadsdelen, kon het decor tot een paradijselijke residentie worden gevormd. De 
oude burcht werd vervangen door een stadsslot met bijbehorende tuinen en de 
omgeving werd opgewaardeerd en infrastructureel ontsloten. In de nabijheid 
van het stadsslot werden meerdere sloten gebouwd. Het stedelijk weefsel moest 
zichtassen tussen de verschillende sloten mogelijk maken, dit is tot op de dag 
van vandaag nog terug te zien in het stratenpatroon. 
 De belangrijkste bouwwerken die in deze tijd werden aangelegd, 
waren het stadsslot en de Lange Brücke als vervanging voor de bestaande 
houten brug. Verder was er veel aandacht voor het creëren van zichtassen 
naar de verschillende hoogtepunten in het landschap. De Alee gen Panen-
berg verloopt vanuit het stadsslot tot over de Havelbucht via een kleine brug, 
die is gefundeerd op palen. De weg vervolgt als een as -met aan weerszijden 
beplante bomenrijen- richting de Ehrenpfortenberg in Golm, waar ook een 
kleine nederzetting is ontstaan. Deze weg is beter bekend als de latere Breite 
Straße, ook wel gezien als de belangrijkste straat in Potsdam. Deze straat ging 
een sleutelrol spelen in de manier waarop de regerende machten hun stempel 
wilden drukken op de stad. Tenslotte werd de Alee gen Eichberg aangelegd: 
Deze weg loopt haaks op de Alee gen Panenberg en parallel aan de oriëntatie 
van het stadsslot. De weg, beter bekend als de latere Lindenstraße, loopt vanuit 
de visserskolonie Kietz naar een Fasahngarten, een klein lustslotje. De Alee 
gen Eichberg kruist met de Siefertstraße, een straat die uitmondt op de Neuen 
Markt na de Kietztor te hebben gepasseerd, die het begin van de stad markeert. 
Door de afwijkende oriëntatie van de Siefertstraße in de huidige stadsstructuur 
verwijst de straat naar de vroegere route richting Brandenburg aan de Havel. 
 Het ontstaan van de Neuen Markt was het gevolg van een nieuwe 
uitbreiding: de Kurfürstliche Freiheit, het voornaamste gebied van de Altstadt. 
Allereerst ontstonden twee langestrekte woongebouwen aan weerszijden van 

3.3.7 Potsdamer Altstadt in 1660: Met a. De toekomstige 
plantage b. De latere Breite Straße c. Het stadsslot d. Het 
stadskanaal e. De latere Neuen Markt f. De Katharinen-

kirche, de voorganger van de latere Nikolaikirche

3.3.8: Potsdamer Altstadt 1683: Uitbreiding van het slot

3.3.9 Perspectief van Potsdam in 1672, de periode waarin 
de Kurfürstliche Freiheit ontwikkeld werd, hier zichtbaar 
in de vorm van 4 grote bouwvolumes. Verder   is de Alee 

gen Eichberg en de Alee gen Panenberg te zien, evenals 
het stadsslot, de Katharinenkirche en de oude burcht.
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de Alee gen Panenberg, de eerste bouwwerken in Potsdam die door de gelijk-
vormigheid als een typologie konden worden gezien. Ten noorden van deze 
woongebouwen ontstond de Kutschpferdestall, waar aan de voorzijde een plein 
ontstond, later bekend als de Neuen Markt. De Kutschpferdestall werd -zoals 
de naam al impliceert- gebruikt als stal voor de koninklijke paarden, een functie 
die vanaf 1714 werd de vervuld door de in 1685 gebouwde Orangerie naast het 
stadsslot. Dit slot was door de opvolger van de Grote keurvorst, de tot Pruisi-
sche koning gekroonde Frederik I, uitgebreid tot een aanzienlijk stadsslot. 
 De uitbreiding van de stad zorgde ervoor dat de begrenzingen door 
de eerdere stadsgracht werden doorbroken. Omdat het gebied rondom de 
stads-kern nog voornamelijk bestond uit moerasachtige grond, werd een stads-
kanaal aangelegd die de nieuwe grenzen van de Altstadt definieerde. Dit kanaal 
werd gegraven om de Faulen See (op afbeelding 3.12 Clauß See genoemd) en 
het omliggende gebied te ontwateren. De Faulen See was de reden waarom de 
Alee gen Eichberg niet loodrecht op het stadsslot eindigde, wat wel gewenst 
was door de barokke heersers. De waterhuishouding werd mede door de komst 
van Nederlanders in de juiste banen geleid, al was het eerste kanaal slechts een 
stap in de juiste richting. De Faulen See bleef ondanks de ontwatering grotend-
eels bestaan, terwijl er ook enkele vertakkingen in het kanaal nodig waren om 
het water te lozen. Zo ontstonden er dus geconcentreerde moerasachtige ge-
bieden naast enigszins bruikbaar geworden grondgebied. Een van die gebieden 
was de Plantage, de plek waar de Garnisonkirche uiteindelijk zou verrijzen.

3.3.10 & 3.3.11 Uitbreidingen van het stadsslot na 1669 en 
de bouw van het Fortunaportaal in 1701.

3.3.12 Het stadskanaal werd aangelegd om de Altstadt te 
kunnen uitbreiden. De latere Plantage, die ter hoogte van 
de aftakking ligt, werd gebruikt als een waterreservoir.
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1700-1750: De soldatenkoning en de garnizoensstad
 Sinds de verwoestende gebeurtenissen van de Dertigjarige Oorlog werd 
het opbouwen van een sterk en efficiënt leger een prioriteit van de Grote Keurvorst 
Frederik Willem. Daarnaast wilde hij meer economische en politieke macht 
verkrijgen door geloofsvluchtelingen op te vangen in ruil voor hun bezittingen, 
kennis of inzetbaarheid als arbeider of soldaat. Hierdoor kon zowel het toenmalige 
Brandenburg en de koninklijke residentie zich ontwikkelen.
 In 1713 trad Frederik Willem I. aan als koning. Hij transformeerde 
het paradijselijke Potsdam tot een militaire vesting. De koning verwierf een 
reputatie dankzij zijn voorliefde voor militair vertoon en werd hierdoor ook wel 
‘de soldatenkoning’ genoemd. Hij was er verantwoordelijk voor dat het bataljon 
Leibgarde zich in Potsdam vestigde, wat de bouw- en sociale structuur van de stad 
veranderde: De vraag naar huisvesting vereiste een eerste stadsuitbreiding. 
 De grond in Potsdam, die te kampen had met hoge waterstanden, was 
plaatselijk onbebouwbaar en belemmerde daardoor de realisatie van de stadsuit-
breidingen. Een kanaal werd gegraven, om het land droog te leggen en materiaal 
aan en af te voeren. Ondanks de getroffen maatregelen tegen de hoge waterstand 
bleven enkele gebieden, die zich in een diagonaal door de stad opvolgden, uiterst 
onbetrouwbaar. Deze gebieden gingen dan ook een sequentie van pleinen vormen, 
om toch deel te blijven uitmaken van de stad als ‘Gesamtkunstwerk’. Zo werd de 
Plantage, de locatie van de latere Garnisonkirche en Langen Stall, gebruikt voor 
parades van militairen.

3.3.13 Potsdamer Altstadt in 1725: Inmiddels is de eerste 
Garnisonkirche gesloopt. De drassige grond, die ook 
aangegeven is op de locatie, was hiervoor de oorzaak. 

3.3.14 De eerste stadsuitbreiding is een feit in 1721, 
waarin het kanaal een definitief verloop krijgt. Binnen 

de eerste stadsmuur wordt de eerste Garnisonkirche 
gebouwd op de drassige Plantage en vormt samen met de 

oude St. Nikolaikirche het voorlopige stadssilhouet.
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 De eerste stadsuitbreiding in 1720 werd begrensd door een stadsmuur, die 
bij de tweede uitbreiding samen met de bijbehorende poorten werd verlegd. In plaats 
van de stad te beschermen, moest de muur vooral desertie van militairen tegengaan. 
 Waar eerst een kapel in het stadsslot en de Katharinenkirche moesten 
voldoen voor de geloofsgemeenschap, werden in dit tijdperk verschillende nieuwe 
kerken gebouwd om de capaciteit te vergroten. Er werd begonnen met de afbraak 
van de Katharinenkirche, die te klein werd bevonden nadat Frederik Willem I. 
arbeiders en soldaten liet overkomen. Ook moest de koning ervoor zorgen dat 
geloofsvluchtelingen tot de samenstelling van zijn leger konden behoren. Op 
de plaats van de geweerfabriek werd een kerk gebouwd voor de katholieken, 
aangezien deze gelovigen voornamelijk hier werkten. Voor de Russische soldaten 
werd een orthodoxe kerk gebouwd achter de Langen Stall, een exercitiegebouw 
voor het Potsdamse garnizoen. 
 Op de plaats van de Katharinenkirche werd in 1721 op dezelfde locatie 
de St. Nikolaikirche gebouwd met de voetprint van een Grieks kruis. Tot en met 
1734 werd de Heilig-Geist-Kirche gebouwd op de locatie van de vroegere Slavische 
burcht. Verder werd de eerste Garnisonkirche gebouwd aan de Plantage. Het eerste 
ontwerp van 1721 bestond uit vakwerk en ging vanwege de slechte bouwgrond al 
snel scheuren vertonen in de muren, waardoor de afbraak van de kerk onafwend-
baar was in 1730. Direct daarop werd de tweede Garnisonkirche op de Plantage 
gebouwd, die in 1735 af was. Het vasthouden aan de moeilijke bouwgrond voor de 
kerk gaf de wilskracht van de koning aan om de drie kerken op een lijn te bouwen.

3.3.16 De tweede uitbreiding rond 1735 werd mogelijk 
gemaakt door de waterdrainage bij het bassin, één van 
de moerachtige gebieden, die herleid kon worden uit de 
gevormde pleinen. Ook werd de stadsmuur verlegd en 
het definitieve stadssilhouet gevormd door de drie kerken.

3.3.15 Vorming van de ‘driekerkenblik’ in 1736, bestaande 
uit de Garnisonkirche, Nikolaikirche en de niet zichtbare 
Heilig-Geist-Kirche. Ook werd de Langen Stall gebouwd.
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1750-1918: De vervolmaking van een koninklijk paradijs
 Met het bouwen Heilig-Geist-Kirche, de definitieve Garnisonkirche 
en de St. Nikolaikirche kreeg Potsdam voor het eerst een gestructureerd aanzicht. 
Het stadssilhouet werd gedomineerd door drie torens van nabij de 90 meter, die 
samen de Potsdamer Dreikirchenblick vormden. In 1795 brandde de Nikolaikirche, 
met uitzondering van de in 1755 aangebouwde Schaufaçade, volledig uit bij 
herstelwerkzaamheden. De toenmalige koning Friedrich Wilhelm IV. gaf 
vervolgens de opdracht tot nieuwbouw van de kerk, waarbij een koepel moest 
worden opgenomen in het ontwerp. Door de slechte economische situatie in 
die tijd kon alleen een Basiliek met een vlak zadeldak en een voorgebouwd 
portiek worden gebouwd. In 1850 werd de koepel alsnog onderdeel van de 
kerk, waardoor de ‘Dreikirchenblick’ hersteld was, hoewel er nu een andere 
hiërarchie heerste: De St. Nikolaikirche werd het centrum van de Pruisische 
hof- en garnizoensstad, geflankeerd door de Heilig-Geist-Kirche aan de 
waterzijde en aan de andere kant, de belangrijkste barokke kerk van Potsdam aan 
de drassige Plantage, die daarom op palen moest worden gefundeerd.
 De militaire hervormingen onder Frederik Willem I. vormden de basis 
voor het uitgroeien van Brandenburg-Pruisen tot een Europese macht. Steeds meer 
militaire gebouwen verrezen in de stad en vergaarden meer en meer importantie.  
De Garnisonkirche nam daarbij een centrale rol op zich in de sterk ontwikkelde 
garnizoensstad. Zo moest de kerk een zichtas vormen met het stadsslot, vanwege de 
relatie tussen de het koninklijke hof, de kerk en het militaire karakter van de stad, 
die ook tot uiting kwam in dezelfde kerk en de parades die werden gehouden in de 
Lustgarten. Ook vormde de kerk loodrechte zichtassen met de Marsstall en diverse 
bouwblokken, die hierdoor een andere architectonische expressie kregen.
 De zogenaamde ‘Verschönerung’, waar de  ‘Dreikirchenblick’ deel van 
uitmaakte, werd ingezet na het aantreden van koning Frederik II. in 1740. Hij was 
liefhebber van kunst en cultuur en verschilde hierin wezenlijk van zijn vader, de 
soldatenkoning. Frederik II. was ervan overtuigd dat een stad macht kon uitstralen 
middels haar architectuur. Naast de bouw van sloten, tuinen en villa’s zoals het 
Brock’sches Palais, dat naast de achterzijde van de Langen Stall werd gebouwd, 
werden ook vele gebouwen ‘opgewaardeerd’. De hoofdentree van de Langen 
Stall kreeg in 1781 een Palladiaans portaal om het eenvoudige vakwerkgebouw 
meer representativiteit te geven. Het Großes Militairwaisenhaus, dat zich ook 
naast de Garnisonkirche bevond, kreeg een door Frederik II gewenste uitstraling 
op het gebied van macht en solidariteit. De ornamenten onthulden het militaire 
karakter van het weeshuis: Kinderen die worden afgebeeld met militaire attributen. 
Ook werd een monopteros op het dak gebouwd, met daarin een caritasbeeld 
dat naastenliefde en liefdadigheid symboliseert. Daarnaast werden de straten 
ook versierd met beelden en beplanting, en werden alle bruggen over het kanaal 
herbouwd met flankerende beeldhouwwerken en lantaarns.
 Het opwaarderen en verfraaien van losse elementen in de stad was 
onvoldoende om de paradijselijke stad te creëren die het uiteindelijk zou worden. 
Hiervoor was een verbindend middel nodig, een visie op de samenhang van de 
stad. Met behulp van dominante zichtassen werd al een eerste poging ondernomen. 
De in Potsdam aangestelde landschapsarchitect Lenné streefde echter in plaats 
van de dominante zichtassen die machtsuitsraling moesten uiten, naar een 
harmonieuzere betrekking van de omgeving. Hij werkte in 1826 een landschapsplan 
uit voor Potsdam, dat de contextuele relatie van de stad in het landschap 
herdefinieerde door losse landgoederen en kavels met de stad te verbinden.
 In 1871 werd het jarenlange nationalistische streven bekroond met 
de vorming van het Tweede Keizerrijk. Hierna ontwikkelde Potsdam zich tot 
keizerlijke residentie en werd de garnizoensstad in ere hersteld. De combinatie van 
de hernieuwde macht met het aantreden van keizer Wilhelm II. stond aan de basis 
voor de verwezenlijking van de ‘Weltmachtpolitik’. In deze tijd was het Potsdamse 
garnizoen op zijn hoogtepunt, evenals de schoonheid en harmonie van de stad. 

3.3.17 - 3.3.19 Potsdamer Altstadt in 1786, waar de oude 
Nikolaikirche en de drie torens het stadsbeeld bepaalden. 
Na de plaatsing van de koepel op de nieuwe kerk veran-

derde dit ook de hiërarchie van de ‘Dreikirchenblick’.

3.3.20 Zichtas vanuit het stadsslot naar de Garnisonkirche
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 Net als de meeste van zijn voorgangers had keizer Wilhelm II. een 
voorliefde voor militair vertoon, wat ook in de architectuur naar voren kwam. 
Doordat de stad alsmaar belangrijker werd, trad het steeds meer buiten haar 
grenzen. De stadsmuur was hierbij overbodig geworden en werd afgebroken. De 
teloorgang van de stadsgeschiedenis was hiermee in gang gezet. Dit proces werd 
versneld toen de monarchie verdween na het afzetten van Wilhelm II. tijdens 
de Novemberrevolution, een gevolg van de verloren Eerste Wereldoorlog. Het 
Verdrag van Versailles verbood de meeste militaire inrichtingen en het leger werd 
drastisch ingeperkt. De bouw van nieuwe Pruisische monumentale gebouwen 
en voornamelijk kazernes was hierbij uitgesloten, wegens de referenties die de 
architectuur had met het Pruisisch hof en het militairisme, dat had afgedaan.

3.3.21 & 3.3.22 Zichtassen die betrekking hadden op de 
Garnisonkirche, die met behulp van de gulden snede en 
de ‘Dreikirchenblick’ werd gepositioneerd op de Breite 
Straße. Drie kerken liggen hierbij (niet exact) op één lijn.

3.3.23 Perspectief van het Potsdamse stadssilhouet.
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1918-1989: Opmaat naar een Socialistische Magistrale
 De controversiële Pruisische bouwwerken en met name de 
Garnisonkirche, kregen na de gebeurtenissen van 21 maart 1933 een nog 
grotere beladenheid. De verbintenis tussen het oude Pruisen en het opkomende 
nationaalsocialisme betekende de implementatie van het fascisme in een van 
de boegbeelden van Potsdam. In de DDR, waarin het heersende communisme 
doorgaans een atheïstische grondslag kende, werd het gebedshuis daarom als 
een storend en kwalijk element in Potsdam gezien, dat bovendien het stadsbeeld 
domineerde en daarmee de omgeving ‘infecteerde ’ met haar aanwezigheid. 
 Zoals bekend liep de daaropvolgende oorlog voor Duitsland uit op een 
deceptie. Om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen, werden steden als Potsdam 
bestookt met bombardementen. ‘De Nacht von Potsdam’werd dan ook vooral 
gezien als een aanval op de culturele beschaving, die zich tijdens de nacht van 14 op 
15 april voltrok. Bouwwerken als de Garnisonkirche werden grotendeels verwoest. 
 Na 1945 stond het beleid van de stad vooral in het teken van de 
bestrijding van de Pruisische geest in Potsdam. De communistische SED partij gaf 
de opdracht om bouwwerken als de Garnisonkirche en het stadsslot op te blazen ten 
faveure van de oprichting van modernistische bouwwerken. Erich Honecker zag de 
architectuur dan ook als ‘die politische Darstellung im Klassenkampf’ - de politieke 
verbeelding van de klassenstrijd, waarbij het stadsbeeld de macht van het volk 
moest representeren ten koste van het historische absolutistische stadsbeeld. Tot op 
de dag van vandaag probeert Potsdam deze diepe wonden te helen. 
 De socialistische visie van de DDR hield in dat alles in feite bezit werd 

3.3.24 & 3.3.25 Plattenbauflats omringen de historische 
Nikolaikirche. Tegenover het gesloopte stadsslot ligt het 

Interhotel en het Ernst-Thälmann-Stadion.

3.3.26 De veranderde stadsstructuur door infrastructurele 
uitbreidingen en vervanging van historische gebouwen.
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van de staat, ook wel het ‘Volkseigentum’ genoemd. Er werd gestreefd naar een 
klasseloze samenleving waarin individuen werden gelijkgesteld. Hierdoor werden 
kerken veelal als overbodig gezien, laat staan een kerk die verbonden was met het 
Pruisisch militairisme. Vreemd genoeg kwamen de socialistische idealen niet altijd 
tot uiting in Potsdam. Zo werden vlak na de Russische occupatie enorme villa’s in 
beslag genomen ten koste van de bevolking.
 De ambitie van de machthebbende SED partij was om Potsdam tot 
een socialistisch centrum te transformeren. Met de bouw van de Muur in 1961, 
werd definitief de grens met West-Berlijn gesloten. Net als Oost-Berlijn moest 
een gebied dat aan het kapitalistische Westen grensde, een zekere mate van 
representativiteit bezitten. Dit kwam naar voren toen Potsdam midden jaren ‘50 tot 
woningbouwzwaartepunt van de DDR werd verklaard. Er vonden grootschalige 
ontwikkelingen plaats op strategische punten in de stad, waarbij de oorspronkelijke 
stadsstructuur volledig overhoop werd gehaald.
 Er werd een nieuwe architectonische taal ontwikkeld om zich te 
distantiëren van het Westen. De verstoorde binnenstad werd hiervoor als 
uitgangspunt genomen. Na verscheidene plannen ontstond er een radicale 
architectonische en stedenbouwkundige breuk met de Nationale bouwtraditie naar 
een moderne traditie “besser, schneller und billiger bauen.”  Dit uitte zich in de bouw 
van de Landes- und Hochschulbibliothek (vroeg jaren ‘70) en het 60 meter hoge 
Mercure hotel als socialistische dominantie op kenmerkende locaties in de stad, 
niet geheel toevallig op of nabij (vroegere) Pruisische gebouwen. Niet politieke 
gebouwen domineerden de binnenstad, maar publieke gebouwen. Ook ontstonden 
er Plattenbautorens op de meest zichtbare en strategische locaties, zoals naast de 
Nikolaikirche en rond de Havelbucht. Het negeerde de historische binnenstad 
en  projecteerde de socialistische idealen. Verder was met name de infrastructuur 
aanzienlijk verbeterd, zij het ten koste van de historische bebouwing.
 In 1960 werd de ruïne van het stadsslot afgebroken om plek te maken 
voor een nieuw, modern en auto- georiënteerd centrum (Borgelt, 2012). De 
talloze protesten en ontwikkelingen leidden aan het begin van de 70er jaren 
tot een heroriëntering op het stedenbouwkundig plangebied. De radicale 
modernisering van de stad werd opgegeven. De derde fase is diende zich aan, na 
een wederopbouw fase en een radicale afkeer heeft de stem van het volk een groter 
aandeel gekregen. De nieuwe weg was het vinden van harmonie tussen de oude en 
nieuwe bebouwing in de stad. Deze fase leek te zijn aangebroken na het opblazen 
van de Garnisonkirche. De afschuw die deze daad had veroorzaakt, heeft ervoor 
gezorgd dat de vernietigende fase een halt toe werd geroepen. 

3.3.27 - 3.3.29 Onderverdeling van de stedenbouw en 
architectuur van de DDR in drie fasen: De wederopbouw 
fase, de radicale fase en de getemporiseerde fase.

3.3.30 Het creëren van woonruimte had de hoogste prior-
iteit en vond onder andere plaats aan de Havelbucht.
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1990-2013: Terugkeer naar de Pruisische identiteit
 De gevolgen van de jarenlange ideologische tweestrijd, lijkt de stad in 
tweeën te hebben gescheurd. Doordat de transformatie tot Socialistische Magistrale 
nooit volledig heeft kunnen doorzetten, wordt de stad nu geteisterd door een 
onsamenhangende structuur. Als gevolg van de ingrijpende gebeurtenissen, heeft 
men pas na de Duitse hereniging kunnen bedenken hoe men om zou moeten gaan 
met de erfenissen uit de verschillende perioden, met andere woorden: Er moest een 
positie worden ingenomen om de stad weer tot een geheel te kunnen smeden. Nu 
lijkt men die strijd in het voordeel van het monarchistische tijdperk te beslechten, 
in ieder geval voor de Altstadt. De generieke architectuur rondom de stadskern 
lijkt onontkoombaar, aangezien dit gebied niet of nauwelijks is geïmplementeerd 
met historische context om traditionele architectuur op die plek te verantwoorden.
 Het idyllische Potsdam van vroeger is nu in stukken gescheurd door een 
functioneel wegennetwerk en een rationele stadsstructuur, waarbij de historische 
stad versnipperd lijkt te zijn geraakt in kleine ‘paradijselijke ’ fragmenten. Dit 
onsamenhangende geheel leek na de Wende te verergeren door plaatselijk 
ontworpen oplossingen. Een totaalvisie was benodigd, wellicht vergelijkbaar met 
het plan van Lenné, om de stedenbouwkundige problematiek in Potsdam aan te 
pakken. Deze visie lijkt er met het Leitbautenconcept te zijn gekomen, al is de 
vraag wat er moet gebeuren met de ‘storende ’ elementen in het plangebied. De 
huidige situatie biedt aanknopingspunten om een interessant en contrasterend, 
doch harmonieus ensemble te ontwerpen. Deze contextuele ontwerpgedachte past 
beter in onze tijd dan het simpelweg terugbouwen van een stad die de historische 
ontwikkelingen niet weet te reflecteren. Potsdam zal het doorgemaakte proces 
moeten accepteren en moeten inspelen op de ontwikkeling van een collagestad met 
een veelvoud aan ideeën (Rowe, 1984).

3.3.31 De huidige situatie van Potsdam in 2013: Een stad 
die zich op het kantelpunt bevindt tussen generieke en 
a-generieke stadsontwikkelingen. De schulddragende 

erfenissen hebben echter de potentie om de a-generieke 
kwaliteit van Potsdam te versterken. 
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De oude versus de nieuwe Dreikirchenblick:
 Het verdwijnen van één van de meest kenmerkende eigenschappen 
van de stad, de ‘Dreikirchenblick’, speelde een grote rol in de teloorgang van de 
Pruisische identiteit in het stadsbeeld. In de monarchistische periode moest de te 
bouwen Garnisonkirche samen met de Nikolaikirche en de Heilig-Geistkirche 
een zichtrelatie vormen en zo het silhouet van de stad bepalen. Nadat zowel de 
Garnisonkirche als de Heilig-Geist-Kirche zijn gesloopt in de jaren ‘70, maakt 
tegenwoordig alleen de gerenoveerde Nikolaikirche onderdeel uit van het 
historische stadssilhouet, die nu gedomineerd wordt door Plattenbautorens. Het 
is dan ook niet voor niets dat het stedenbouwkundige argument voor de geplande 
reconstructie van de Garnisonkirche het vaakst ter sprake komt. 
 Toen in 1996 plannen werden gemaakt om de Heilig-Geist-Kirche te 
herstellen, wilde men echter dat de jarenlange afwezigheid van de kerk in het 
stadsbeeld uitgedrukt zou worden: Er moest om diverse redenen geen letterlijke 
reconstructie plaatsvinden. Het ontwerp voor de kerk was een modernistische 
metamorfose ten opzichte van het oorspronkelijke gebouw. Qua verschijning 
refereert het slechts aan de contouren van de historische kerk. De vervreemding 
die dit met zich meebracht bij het trekken van een vergelijking met de oude kerk, 
gaf de ontwikkeling en het denkbeeld weer uit die tijd. Inmiddels is echter dit 
denkbeeld over de terugkeer van beeldbepalende gebouwen veranderd. 
 De authentieke reconstructie lijkt nu de overhand te krijgen in het 
ontwikkelde Leitbautenconcept, ook in het geval van de Garnisonkirche. Hierdoor 
zal de ‘Dreikirchenblick’ worden hersteld, zij het in een andere verschijningsvorm: 
Waar eerst het ‘Gesamtkunstwerk’ als ideaalbeeld werd gehanteerd voor het 
stadsbeeld, wordt nu een eerlijke reflectie van het doorlopen proces van Potsdam 
weergegeven. Het stadssilhouet zal dan bestaan uit drie kerken, die ieder op een 
eigen bouw- of benaderingswijze zijn behouden of worden gere-integreerd in de 
stadsstructuur. De Nikolaikirche is hierbij het absolute middelpunt: Het gebouw is 
in letterlijke zin de middelste van de drie kerken en in figuurlijke zin representeert 
het de ware ziel van het oude Potsdam, omdat de kerk gerenoveerd werd op 
aandringen van de bevolking in de DDR-periode. De Heilig-Geist-Kirche is 
getransformeerd tot een moderne variant, die aangepast is op de functie die het nu 
dient: De voormalige kerk is verworden tot seniorenresidentie. De Garnisonkirche 
voltooit de nieuwe ‘Dreikirchenblick’ als authentiek gereconstrueerde kerk.

3.3.32 & 3.3.33 Ontwerptekeningen uit 1995 van Augusto 
Burelli voor de modernistische variant van de Heilig-
Geist-Kirche en de gerealiseerde kerk aan de Havel.

3.3.34 & 3.3.35 Uitzicht vanaf de Garnisonkirche op de 
vroegere Nikolaikirche en Heilig-Geist-Kirche.
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3.4.1 Omgeving van de Breite Straße met de weergegeven 
zichtlijnen (1-3) en historische ontwikkelingen (5-11)

3.4.2 & 3.4.3 In het verleden was de kop van de Marsstal 
gericht op de Garnisonkirche, tegenwoordig kijkt deze uit 

op de vlakke, monotone gevel van het rekencentrum.
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3.4.4 & 3.4.5 Zichtlijn 2 richting het rekencentrum.

3.4.6 & 3.4.7 Zichtlijn 3 tussen de ingang van het reken-
centrum en de ingang van het Großes Militärwaißenhaus.

3.4.8 De klokkentoren op de Plantage.

 De vorige paragraaf heeft aangegeven welke veranderingen er hebben 
plaatsgevonden in Potsdam op stadsniveau. Ook zijn de toekomstige plannen 
aangehaald om de stedenbouwkundige problemen in de stad op te lossen. Deze 
plannen omvatten de gehele Altstadt. Voor de invulling van de plannen zal echter 
op straatniveau gekeken moeten worden naar de op te lossen problemen en de 
kansen. Want hoewel de stedenbouwkundige problematiek overheerst, zijn er ook 
voldoende aanknopingspunten om het gebied te re-integreren in de stadsstructuur.
 Eén van die aanknopingspunten is de aanwezigheid van zichtlijnen, die 
overblijfselen zijn van de vroegere stadsstructuur, die gecreëerd zijn bij de bouw 
van het rekencentrum, of toevalligerwijze zijn ontstaan. Een voorbeeld van een 
historische zichtlijn, die nu verstoord is geraakt door het rekencentrum, is aanwezig 
ter hoogte van de Werner-Seelenbinder-Straße, de vroegere Mammonstraße. Deze 
historische straat verliep vanaf de kop van de Marsstal richting de Garnisonkirche, 
om een link te leggen tussen religie, garnizoen en het hof. In de huidige situatie 
verloopt de zichtlijn echter vanaf de Marsstal loodrecht op het rekencentrum, dat 
met zijn vlakke, monotone gevel een duidelijk statement afgeeft aan zijn omgeving, 
aangezien het op geen enkele wijze interactie lijkt te willen vertonen.
 Het rekencentrum vormt dan ook een storend element voor de omgeving 
en voor de verwezenlijking van het Leitbautenconcept. De voorlopige conclusie is 
dan ook voor de hand liggend: Het rekencentrum moet verdwijnen en plaatsmaken 
voor de komst van de Garnisonkirche. Daarmee zijn echter nog lang niet alle 
problemen verholpen. Bovendien is de destructie van het rekencentrum niet de 
juiste manier om het geheugen van de stad te reflecteren, zoals in de theorie en de 
case study over het Berliner stadsslot al is aangegeven. Vandaar dat er in eerste 
instantie specifiek op zoek wordt gegaan naar kansen.
 Door gebruik te maken van middelen als aanwezige zichtlijnen kan de 
Plantage, die in de DDR-periode deels een andere structuur kreeg, weer verweven 
raken in de historische stadsstructuur. In het noorden van het plangebied is nog 
te zien hoe bouwblokken aangepast werden, om interactie te kunnen vertonen 
met de Garnisonkirche. Nu is vanuit de betreffende opening (zichtlijn 2) alleen 
de laagbouw van het rekencentrum zichtbaar, tezamen met de wanorde van de 
verwaarloosde en overwoekerde Plantage; Een troosteloos aanzicht. 
 Een opvallende uitzondering in het ontwerp van het rekencentrum is de 
contextualiteit van de entree met de ingang van het Militairwaißenhaus. De enige 
mogelijke associatie die hier gepaard mee kan gaan is de sociale functie die dit 
weeshuis al eeuwen vervult. Verder lijkt de relatie tussen beide ingangen vooral 
op toevalligheid te berusten, al zou bij de re-integratie van de omgeving gebruik 
kunnen worden gemaakt van dit verband. De vraag is echter wat de entree van het 
rekencentrum en de naastliggende laagbouw kan toevoegen aan de omgeving. Dit 
gedeelte is namelijk verantwoordelijk voor de inname van de historische Plantage, 
een gebied dat nu voornamelijk wordt gebruikt als parkeerplaats, hangplek en 
opslagplaats. Met de terugkeer van de Langen Stall lijkt het voor de hand liggend 
dat de Plantage hersteld wordt, zodat het langwerpige gebouw samen met de 
Garnisonkirche de ruimte van de Plantage opnieuw zal definiëren. 
 Het enige noemenswaardige element op dit plein is de klokkentoren 
met het carillon, dat eigenlijk de Garnisonkirche toebehoorde. De klokken 
werden opnieuw gegoten op verzoek van de Traditionsgemeinschaft Potsdamer 
Glockenspiel, voortkomend uit een legereenheid van parachutisten. In 1991 werd 
het klokkenspel aan Potsdam overgedragen en aan een staalconstructie hangend 
opgesteld totdat de Garnisonkirche wederkeert. Enkele klokken droegen de 
namen van sponsoren en de door Duitsland verloren gebieden in het oosten zoals 
Oost-Pruisen en Silezië. Deze naamgeving was erg controversieel en maakt de 
klokkentoren tot een schulddragend object, waar de inrichting van de omgeving 
rekening mee zal moeten houden. De overige schuldige elementen in de omgeving 
zullen aan bod komen in het volgende hoofdstuk, dat de gebouwanalyses behandelt. 
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3.5.1 & 3.5.2 De groen omkaderde Plantage ontstond 
nadat de moerasgrond van dit gebied als onbruikbaar 

werd verklaard. Dit landschap verdween tezamen met de 
Garnisonkirche in 1968. Tegenwoordig lijkt de verwaar-
loosde Plantage overbodige restruimte te zijn geworden.

5

5’

Vergelijkingen heden en verleden:  
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3.5.3 & 3.5.4 Luchtfoto uit 1919 van de Garnisonkirche, 
Langen Stall en Plantage, die een onlosmakelijke eenheid 
vormden. Anno 2013 is van deze samenhang geen sprake 
meer: Een rekencentrum overheerst de verwaarloosde 
Plantage en isoleert het portaal van de Langen Stall.

6’

6

I. Plantage
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7

7’

7”

3.6.1 - 3.6.3 Het stadskanaal vormde een intieme route 
door de Altstadt. Ongeveer tegelijkertijd met het opbla-
zen van de Garnisonkirche werd het kanaal over de hele 
lengte gedempt. In 2001 werd een gedeelte uitgegraven. 

Momenteel is het kanaal nog niet van water voorzien.
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3.6.4 Interieur van de Langen Stall, een exercitiegebouw. 

3.6.5 Het gebouw werd overlapt door de Garnisonkirche. 

3.6.6 - 3.6.8 Achtereenvolgens is de overgebleven ruïne 
van het portaal, de renovatie in 1980 en de huidige situatie 
naast de tijdelijke kapel van de Garnisonkirche te zien.

Problematiek van de Plantage:
 Hoewel er voldoende kansen zijn in het gebied rondom de Plantage en 
de Breite Straße, overheerst een ongemakkelijk gevoel bij het betreden van dit 
gebied. Het vervallen rekencentrum, de overwoekerde en weinig uitnodigende 
Plantage, het geïsoleerde portaal van de Langen Stall, de ruïne van het Brock’sches 
Palais maken het gebied tot een onaangename plaats, die dan ook zichtbaar 
vermeden wordt door de Potsdamse burger, afgezien van enkele spelende 
kinderen op het plein. Door de afwezigheid van de Langen Stall kan men dwars 
door de binnenhoven lopen van de vroegere bebouwing. Er ontbreekt echter 
een aansluiting met de Neuen Markt, waardoor het tussenliggende gebied nu 
wordt gebruikt als opslagplaats van bouwmaterialen, die onder andere voor de 
reconstructie van het stadsslot werden gebruikt. Dit gebied, evenals de kavel 
van het rekencentrum, is dan ook privé-eigendom en niet toegankelijk voor 
onbevoegden, waardoor alleen een klein plein overblijft als verblijfplaats.
 Het exclusief maken van het publieke domein kan gezien worden als een 
kwalijke zaak, zeker in de ogen van de Potsdamse bevolking. Over de plaatsinname 
van de Garnisonkirche door het rekencentrum waren de meningen nog verdeeld 
(zie de jongerenprotesten op blz. 57 en de discussies rondom de reconstructie op 
blz. 100), maar het ontnemen van de Plantage werd gezien als het ontnemen van 
een recht, dat juist de kracht van de communistische DDR regering zou moeten 
zijn: Gelijkheid voor alle klassen van de maatschappij en voorzieningen die 
aansloten bij de wensen van het proletariaat. Op meerdere vlakken is al gebleken 
dat de dictatoriale regering niet van plan was om deze idealen ook daadwerkelijk 
uit te voeren. Wat belangrijker werd geacht, was het verwijderen van elementen, 
die refereerden naar het Pruisische verleden. Het standbeeld van Friedrich der 
Große en de Langen Stall, beide grotendeels verwoest na de luchtaanvallen in 1945, 
werden verwijderd om plaats te maken voor de laagbouw van het rekencentrum.

Problematiek van het Stadtkanal & de Langen Stall:
 Het stadskanaal werd rond 1970 over de hele lengte gedempt ten behoeve 
van infrastructurele uitbreidingen en de aanleg van een waterleiding. Dit had tot 
gevolg dat de Plantage werd omsloten door een geasfalteerde weg, waardoor het 
‘paradijselijke ’ oord werd afgesneden van de omgeving. Met het uitgraven van het 
kanaal in 2001 wil men de harmonieuze relatie met de omgeving herstellen.
 De Langen Stall sloot oorspronkelijk de Plantage af aan de oostzijde. 
Vanwege de drassige bouwgrond werd het gebouw aan de rand van dit parkachtige 
landschap geplaatst. Het gebouw werd in 1734 als exercitiegebouw ontworpen en 
faciliteerde deze garnizoensfunctie vooral bij slecht weer. Het gebouw bestond 
uit vakwerk en week alleen door zijn lengte van 166,5 meter af van de toenmalige 
woningbouw. De entree werd vervolgens in het kader van de ‘Verschönerung’ 
voorzien van een pronkgevel, ontworpen door Georg Christian Unger.
 Omdat deze Garnisonkirche een zichtrelatie moest vormen met de 
Nikolaikirche en de Heilig-Geist-Kirche, kwam de kerk voor de Langen Stall te 
staan. Deze stedenbouwkundige fout lijkt niet anders verklaard te kunnen worden, 
aangezien de bronnen niet exact kunnen aangeven of de Garnisonkirche of de 
Langen Stall eerder werd gebouwd. (Bamberg, 2006) Deze fout werd ongewild 
opgelost toen De Langen Stall in 1945 volledig afbrandde. Alleen de ruïne van 
het portaal werd behouden, die pas in 1980 werd gerenoveerd. Ondertussen werd 
het rekencentrum en de bijbehorende kantine gebouwd naast het portaal, dat nu 
volledig geïsoleerd kwam te liggen. Het behoud van dit portaal was opvallend, 
aangezien net zoals bij de Garnisonkirche associaties met het Pruisische militaire 
verleden naar voren kwamen: Op de gevel werden militaire reliëfs aangebracht.
 Zowel het drooggelegde kanaal als het geïsoleerde portaal dragen bij aan 
het onaangename gevoel van de omgeving. Ze kunnen echter na een reconstructie/
herinrichting met hun kwaliteiten bijdragen aan de re-integratie van het gebied.

II. Stadtkanal & Langen Stall
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3.7.1 - 3.7.3 De woningen aan de toenmalige Wilhelm-
Külz-Straße hadden de bombardementen in 1945 relatief 
onbeschadigd doorstaan. De woonhuizen werden echter 
vervangen door sociale woningbouw, geheel volgens het 

plan om een Socialistische Magistrale op te bouwen.
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3.7.4 - 3.7.6 De transformatie van de Breite Straße in 
beeld gebracht: De geplande sociale woningbouw, 
gerealiseerd met behulp van de Plattenbau methode, is 
inmiddels gerenoveerd. Verder is het gereconstrueerde 
stadsslot en het portaal van de Garnisonkirche te zien.

III. Breite Straße
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Problematiek van de Breite Straße:
De Breite Straße vormde het voornaamste doelwit in de transformatie van het 
Pruisische Potsdam naar een Socialistische Magistrale. Het was dan ook de 
straat waar veel relevante monarchistische bouwwerken gevestigd waren: Met 
name het stadsslot, de Garnisonkirche, de Marsstal bepaalden het karakter van 
de straat. Voorheen bestond de bestrating uit kinderkopjes en bevonden zich 
brede stroken groen temidden van de weg, die aan beide zijden geflankeerd 
werd door middelgrote bomen. Met de asfaltering en verbreding van de weg 
verdween het gemoedelijke karakter van de Breite Straße. Alles moest wijken om 
de straat, inmiddels hernoemd tot de Wilhelm-Külz-Straße, zo effectief mogelijk 
te maken als verkeersader. De strategische ligging van de straat bracht verdere 
veranderingen met zich mee: Het doorstromende verkeer moest getuige zijn van de 
propagandawerking van de socialistische architectuur. Om deze reden moest een 
strook met historische woningen wijken voor Plattenbauten, ondanks dat de oudere 
bebouwing relatief onbeschadigd uit de oorlog was gekomen. 
 Representatieve modernistische gebouwen verrezen langs de 
Wilhelm-Külz-Straße, met als speerpunten het 60 meter hoge Interhotel en het 
Ernst-Thälmann-Stadion, dat gebouwd werd met behulp van de overgebleven 
bouwsubstantie van het afgebroken stadsslot, dat voorheen aan de overzijde lag 
van deze bouwwerken. Verder bevond het Karl-Liebknecht-Forum zich in deze 
voormalige Lustgarten, de plek waar de koning zijn soldaten zag marcheren. Dit 
kunstwerk, bestaande uit zes mozaïekwanden, laat de strijd en de overwinning op 
het kapitalisme en het Pruisisch/militaristisch fascisme zien. (Knitter et. al, 1988) 
De plaatsing van dit kunstwerk op het terrein van de vijand is ontstaan uit eerwraak 
voor de moord op Karl Liebknecht en als statement: De stad Potsdam behoort 
vanaf nu tot het communisme. 
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3.8.1 - 3.8.4 De Garnisonkirche gezien vanuit het stads-
slot. De kale vlakte was onderdeel van de Lustgarten, 

die overging in een met bomen beplante allee. Bij de 
terugkeer van de kerk, domineert dit bouwwerk zowel de 

straat, alsook de Plattenbautorens op de achtergrond.



81

Terugkeer van de Garnisonkirche
 Bij de afwezigheid van de Garnisonkirche, zijn de Nikolaikirche, de 
moderne interpretatie van de Heilig-Geist-Kirche, het Mercure hotel en de 
Plattenbautorens enkele oriëntatiepunten in de Alttadt. Er ontbreekt echter op 
de Breite Straße een absolute landmark, die een zulke straat wel nodig lijkt te 
hebben om de breedte van de straat te kunnen verantwoorden. Bovendien gaat 
het monarchistische bouwwerk dan de strijd aan met de overige hoogbouw, 
waardoor voor het eerst sinds de Wende een echte reactie wordt gegeven op de   
incomplete Socialistische Magistrale.
 Door de kerk op de oorspronkelijke plaats terug te bouwen, treedt 
het buiten de rooilijn van de overige gebouwen, waardoor de Garnisonkirche 
nog duidelijker aanwezig zal zijn. Ook de afwezigheid van bomen en 
groenvoorzieningen maken de kerk nog dominanter in het straatbeeld. Voor 
de beleving van de straat lijkt het echter beter om uit te gaan van de historische 
situatie, waarbij lange bomenrijen de straat smaller laten lijken.
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IV. Garnisonkirche

3.8.5 - 3.8.8 De Garnisonkirche was onderdeel van een 
zichtlijn, die vanuit het westen van Potsdam werd ver-
sterkt door de Neustädter Tor, waarvan anno 2013 nog 
één obelisk bewaard is gebleven. Ook hier domineert de 
Garnisonkirche het straatbeeld van de Breite Straße.
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4. GEBOUWONDERZOEK



84 De Garnisonkirche
Historie
 De Garnisonkirche was een uitzonderlijk bouwwerk in Potsdam en heel 
Duitsland. Dat komt omdat de kerk nauw verbonden is met de Pruisische en Duitse 
geschiedenis, in het bijzonder met de opkomst van de monarchie van de Hohenzol-
lerndynastie. Daarnaast heeft de kerk een rol gespeeld in de ondergang van deze 
monarchie, doordat de kerk geassocieerd werd met het Pruisische garnizoen, waar 
de kerkdiensten ook in eerste instantie voor bedoeld waren. Hoe dan ook, de Gar-
nisonkirche vertelt niet alleen een verhaal over een barokke kerk, die de verbinding 
vormde tussen het hof, garnizoen en religie, het vertelt voornamelijk over het ver-
band dat het gebouw vertoonde met de grillige ontwikkeling van het Duitse rijk.
 Als bindend element tussen de belangrijkste niches van Potsdam, pre-
senteert de Garnisonkirche zich als machtssymbool en moest daarom representatief 
zijn voor de gehele stad. De kerktoren domineerde samen met de Nikolaikirche en 
de Heilig-Geist-Kirche het stadsbeeld. Ondanks dat de Nikolaikirche zich op een 
strategischere plaats bevond, was de Garnisonkirche verreweg de belangrijkste 
kerk in de stad, mede door de vorming van een collectief geheugen door de samen-
komst van mensen uit verschillende standen, etniciteiten en zelfs diverse religies.
 Pruisen werd dan wel terecht omschreven als een militaristische staat, 
het berustte echter niet op despotische willekeur. Ook de koning moest zich 
houden aan de wet en onderwierp zich aan God, net als iedere burger en soldaat. 
(Schwipps, 2001). Vrijheid van geloof werd getolereerd en voor de minder bedeel-
de medemens werd gezorgd. Dit betekende niet dat er geen hiërarchie heerste tus-
sen de regerende macht van de koning, de religieuze macht en de gelovigen. Na de 
inwijding van de eerste Garnisonkirche op 1 januari 1722 stelt koning Frederik 
Willem I., de soldatenkoning, direct een regelement op, hoe de godsdiensten in 
de Garnisonkirche gehouden moeten worden (Bamberg, 2006). Als de koning 
het nodig achtte, bekritiseerde of kortte hij de lezing van de predikant in.
 Dit wekt wellicht de indruk dat de kerk diende als versterking van de 
regerende macht van de koning, maar niets is minder waar. De Garnisonkirche 
was in eerste instantie bedoeld als zorgplicht van de koning tegenover zijn 
soldaten. In de kerk werden de basisprincipes van het Pruisische bestaan ge-
predikt: Rechtsorde, spaarzaamheid, redelijkheid, geweten en plichtsgevoel. 
Het leger dat de koning samenstelde uit soldaten van verschillende nationalitei-
ten en diverse geloofsbekentenissen, moest een innerlijk leiderschap krijgen om 
het moraal te vergroten, de zogenaamde ‘Militärseelsorge ’ (Eger, 1993).
 De Garnisonkirche was een simultaankerk, die de militaire en de 
Duits-gereformeerde gemeenschap diende. Voor Frederik Willem I. was dit een 
oplossing om kosten te besparen en om de religieuze staatseenheid verder te 
bevorderen: Hij achtte de verschillen tussen de geloofsbekentenissen gering. 
Enkele restricties daargelaten, was er sprake van grote acceptatie onder de 
bevolking en de regerende macht op het gebied van religie. 
 Het bijzondere karakter van de kerk bleef niet onopgemerkt buiten 
de de stad. Tijdens de Franse bezetting van Potsdam in 1806 bezocht Napoleon 
de koninklijke grafkelder en sprak zijn waardering uit voor Frederik de Grote: 
“Als hij nog geleefd had, zou ik hier niet gestaan hebben”. (Appel, Kitschke, 
2006) Waar onder meer de Französische Kirche(!) als opslag voor de Franse 
cavalerie werd gebruikt, plaatste Napoleon de Garnisonkirche onder zijn per-
soonlijke bescherming uit respect voor eerdere Pruisische militaire prestaties.
 Het politieke misbruik van de Garnisonkirche op 21 Maart 1933, 
betekende het begin van het einde voor alles waar de kerk voor had gestaan: 
De Dag van Potsdam en de verbintenis van het nationaalsocialisme met het 
oude Pruisen zou tot op heden een schaduw werpen op het gebedshuis.  Na de 
bombardementen op Potsdam in April 1945, brandde het schip en de toren van 
de kerk uit. Vervolgens vond het ondemocratische proces naar de vernietiging 
van de kerk plaats onder aanvoering van de SED-regering.

4.1.1 De oorspronkelijke situatie in 1735: De tweede Gar-
nisonkirche trad ietwat buiten de rooilijn om een relatie 

met het stadsslot aan te gaan.

4.1.2 Zicht op de toren van de Garnisonkirche vanaf de 
voormalige Breite Brücke. Deze brug werd net als de 
Garnisonkirche gesloopt om plaats te maken voor de 

geasfalteerde Wilhelm-Külz-Straße.
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4.1.3 & 4.1.4 Aanzicht van de zuidgevel van de Garni-
sonkirche aan de Breite Straße en plattegrond van de 
begane grond van de kerk uit 1735.
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Gebouwanalyse
De eerste Garnisonkirche was een vierkant gebouw, uitgevoerd in vakwerk, 
dat op de Plantage werd gebouwd. De kerk werd afgebroken nadat er scheuren 
werden geconstateerd in de wanden. Dit had te maken met verzakkingen van de 
fundamenten in het drassige gebied. In 1735 werd een tweede Garnisonkirche 
gebouwd op dezelfde locatie. De kerktoren werd naar voren geplaatst op de 
Breite Straße om een zichtrelatie aan te gaan met het stadsslot. De nieuwe toren, die 
in de hoogte verjongde middels verschillende volumes, was met zijn 88 meter een 
opvallende verschijning, al was het meest merkwaardige van deze toren niet direct 
zichtbaar: De muren waren plaatselijk 8 meter dik. Deze ontwerpbeslissing van de 
architect Phillipp Gerlach had te maken met de slechte bouwgrond waarop de kerk 
moest verrijzen, evenals de vrees voor instabiliteit van de toren bij windinvloeden. 
Het gewicht van de toren werd gereduceerd door de torenspits uit eikenhout te 
vervaardigen. Om de bouwfouten bij de eerste Garnisonkirche te vermijden, werd 
de grond verstevigd met “Miljoenen stenen van afschuwelijke grootte” en werden 
talloze boomstammen in de bodem geramd. (Schwipps, 2001). 
 Het schip had net zoals zijn voorganger een vierkante plattegrond, 
geheel volgens de gereformeerde traditie om het altaar en de predikant in het 
middelpunt te plaatsen. Op deze manier konden de 3.000 kerkgangers optimaal 
de mis bijwonen. Het schip sloot in noordelijke richting aan op de toren van 
de Garnisonkirche en kreeg aan de zijde van de Breite Straße een siergevel. 
De vensters van het schip werden ten behoeve van het daglichtinval groot en 
langwerpig uitgevoerd en waren gezichtsbepalend voor de gevel. Ook de wanden 
van de toren werd aan alle zijden voorzien van lange, smalle vensters. Deze 
alzijdigheid was kenmerkend voor de toren, afgezien van enkele verschillen in 
details. Het gebruik van wiskundige proporties en symmetrie was geheel in lijn 
met de traditionele kerkarchitectuur uit die tijd.
 Boven het torenportaal bevond zich een inscriptie in gouden letters: 
‘Friedrich Wilhelm, König in Preußen, hat diesen Thurm nebst der Garnison-
Kirche zur Ehre Gottes erbauen lassen. Anno 1735’ Dit artefact en enkele orna-
menten worden tentoongesteld in de tijdelijke kapel naast het rekencentrum.

(Schuldige) Elementen
 Een van de tentoongestelde elementen is een bronzen borstbeeld van een 
soldatenkostuum, dat op elke hoek van de toren in een andere gedaante terugk-
wam. Alle beelden verwezen naar de militaire functie van de kerk. Een andere 
schuldige element waren de wapenschilden en vlaggen bij de preekstoel, die 
refereerden naar de oorlogen die succesvol werden afgesloten. De eerder ge-
noemde klokkentoren op de Plantage speelt sinds 1991 weer “Üb’ immer Treu 
und Redlichkeit”, een melodie die symbool stond voor de Pruisische moraal. 
De namen van enkele klokken verwezen naar de verloren gebieden na de 
Wereldoorlogen, iets wat provocerend kon worden opgevat, omdat de initiator 
van de klokkentoren, de TPG, een militaire achtergrond kende.
 Bovenop de eikenhouten torenspits stond een windvaan met daarop 
een opstijgende adelaar, een zon en de initialen van Koning Frederik Willem 
I. inclusief kanonskogel. Dit vertelt het verhaal over het herrijzen van Pruisen 
als phoenix uit de as, refererend naar de voor- en tegenspoed die het rijk heeft 
gekend. De adelaar die richting de zon vliegt, betekende volgens de Carl Hin-
richs, de biograaf van Frederik Willem I.:“der preußische Adler, der nicht dem 
Sonnenkönig wich”, refererend naar het succes van de koning in de Spaanse 
Successieoorlog tegen de Fransen. De initialen van de soldatenkoning met de 
kanonskogel duiden op de wijze waarop Pruisen telkens een crisis te boven 
kwam. De terugkeer van deze elementen is lastig te rechtvaardigen bij de re-
constructie van de kerk, aangezien de protesten tegen de herbouw zich richten 
op de verbinding van de kerk met het schuldige Pruisische militaire verleden.

4.1.5 - 4.1.8  Een aantal ornamenten van de Garni-
sonkirche zijn zichtbaar in de tijdelijke kapel, met onder 

andere een kapiteel, een bronzen borstbeeld, een deel van 
de belettering van het hoofdportaal, evenals de verkregen 

Coventry Cross of Nails als teken van verzoening.
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4.1.9a-o De ornamenten van de Garnisonkirche verwij-
zen vrijwel allemaal naar de militaire achtergrond van de 
kerk. Iedere vorm van militarisme werd verheerlijkt in de 
vorm van borstbeelden en wapenschilden en overwin-
ningsvlaggen bij de preekstoel. De reconstructie van deze 
elementen is lastig te rechtvaardigen en moeten wellicht 
in een andere verschijningsvorm hun intrede doen.
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Interieur
Het interieur van het schip van de Garnisonkirche bestond uit massieve pijlers, 
die door booggewelven met elkaar verbonden waren en op zijn beurt weer 
aansloten op een vlak plafond. Tussen de pijlers bevonden zich houten galerijen, 
verdeeld over twee verdiepingen. Aanvankelijk werd het interieur vanwege de 
garnizoensfunctie sober ingericht met een houten interieur, geheel volgens de 
denkwijze van de soldatenkoning. De burgers zaten op de banken in het schip en de 
soldaten op de galerijen. Frederik Willem I. liet wel een rijk versierde koninklijke 
grafkelder aanleggen onder de kerk. Deze bevond zich onder de preekstoel en was 
rijkelijk versierd met engelen, cymbelsterren en een adelaar met gespreide vleugels. 
 De elementen van het interieur bevatten -afgezien van de preekstoel met 
overwinningsvlaggen en enkele militaire symbolen- geen directe associatie met 
een schuldig thema en kunnen daarom gereconstrueerd worden. De terugkeer van 
de grafkelder met de grafkisten van Frederik de Grote en Frederik Willem I., lijkt 
zelfs onmisbaar voor de toevoeging aan het geheugen van de stad: Met name de 
laatstgenoemde soldatenkoning was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
Potsdam en tevens voor de opmaat naar haar destructie. Dit heeft te maken met zijn 
inzet voor de oprichting van de garnizoensstad, die zowel een gunst, alsook een 
last is geweest voor de stad. Zijn zoon Frederik de Grote liet Pruisen uitgroeien tot 
Europese macht ten koste van de buurlanden, iets wat Hitler later inspireerde voor 
het creëren van ‘Lebensraum’, met alle genoemde gevolgen van dien.

4.1.10 De grafkelder met de grafkisten van Frederik II. en 
Frederik Willem I., gesitueerd onder de preekstoel.

4.1.11 & 4.1.12 Perspectieven van het schip, met zicht op 
de koningsloge, de gallerijen en de langwerpige ramen.  

4.1.13 Doorsnede van het schip en de toren van de kerk.



89Het rekencentrum
Historie
 Vanwege de atheïstische grondslag van het communisme, maar nog veel 
meer vanwege de afkeer van het Pruisendom, werd de kerk tijdens de bouw van de 
‘Socialistische Magistrale ’ tot twee keer toe opgeblazen. Na de definitieve sloop van 
de kerk en de verbreding van de straat kwam de fundering van de toren gedeeltelijk 
onder het nieuwe wegdek te liggen. Alles moest wijken om de Breite Straße 
te transformeren tot het socialistische hart van de stad, waarbij de verbeterde 
infrastructuur moest dienen als verkeersader, die een constante doorstroom van 
verkeer mogelijk maakte. De modernistische architectuur diende daarbij als middel 
om de socialistische idealen aantoonbaar te maken. Het rekencentrum was een 
van de gebouwen die deze idealen tot uiting moest brengen, met name omdat op 
dezelfde locatie de dominante Garnisonkirche had gestaan. Het rekencentrum, 
dat in 1972 deels op de fundamenten van de kerk werd gebouwd, moest dit 
monarchistische gebouw doen vergeten om de mensen aan de socialistische 
denkwijze te assimileren. Het architectencollectief Sepp Weber ontwierp het 
rekencentrum en was ook verantwoordelijk voor het Mercure hotel, dat eveneens 
de socialistische denkwijze moest representeren.
 
Gebouwanalyse
 Het complex bestaat uit een aantal gebouwen, waarbij de hoogbouw (5 
verdiepingen) en de laagbouw (2 verdiepingen) van het rekencentrum de grootste 
bouwvolumes zijn. De hoogbouw staat ook bekend als het kantoorgebouw, terwijl 
de laagbouw als de rekenkamer wordt omschreven, vanwege de rekenmachines die 
zich daar bevinden. Beide gebouwen zijn verbonden door een entreehal die ontsluit 
ten westen van de Plantage. Het kantoorgebouw is enkele meters teruggeplaatst ten 
opzichte van de rooilijn en grenst aan de westzijde aan het gedempte kanaal. Het 
volume werd om een lichthof georganiseerd, zodat kantoren rondom het binnenhof 
gevestigd konden worden. De kantoren zelf zijn ingericht op de H.o.h. maat van de 
kolommen, die 3600 mm bedraagt. De constructie van het gebouw bestaat uit twee 
langwerpige volumes, waar twee kortere volumes tussen zijn geplaatst. Dit is terug 
te zien in het ritme van de kolommen aan de oost- en westzijde.
 De verticale lamellen, die de façade voorheen van een verticale geleding 
voorzag, werden later verwijderd, waarna een overwegend horizontale geleding 
tot uitdrukking werd gebracht door de borstweringsplaten, die de monotone 
rasterfaçade bedekten. Het constructieve principe van staalskeletbouw werd door 
middel van de lamellen op de gebouwschil overgedragen. Daarnaast vormen ze een 
op klassieke principes berustend motief, dat ook in de Stadt- und Landesbibliothek 
werd toegepast. Samen met de mozaïeken in de plint vormen de lamellen de laatste 
stuiptrekkingen van het Socialistisch Realisme.

4.2.1 - 4.2.3 Van de vroegere keurvorstelijke landschap-
sallee was tijdens de bouw van het rekencentrum nagen-
oeg niets meer over. Het nabijgelegen portaal van de Lan-
gen Stall was een van de weinige Pruisische gebouwen 
die bewaard was gebleven. Intussen werd middels kunst 
en slogans de socialistische stempel op de Breite Straße 
gedrukt. Op de dakrand van de kantine stonden de tref-
fende woorden: ‘Schnell, sicher, Rationel’.

4.2.4 Bouw van het rekencentrum omstreeks 1970. De 
verticale lamellen zijn nog niet geplaatst, waardoor de 
horizontale geleding overheerste. Ook was de kantine 
nog niet aangebouwd, waardoor deze foto de huidige 
toestand van het rekencentrum benadert.
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(Schuldige) Elementen
 De techniekruimte op de begane grond van het kantoorgebouw werd 
voorzien van een mozaïekplint, zoals dit bij meer openbare gebouwen gebeurde 
in de DDR periode. Kunst werd gezien als vrijheid en kon gerichte boodschappen 
uitdrukken in plaats van suggestieve links te forceren met behulp van bouwstijlen 
en details. Dit inzicht leidde ertoe dat het Socialistisch Realisme in mindere mate 
naar voren kwam in de architectuur, terwijl het steeds gebruikelijker werd om de 
idealen in kunst uit te drukken en te integreren in gebouwen. De prestaties die in 
de kunstwerken werden uitgebeeld, klopten vaak niet met de werkelijkheid. Toch 
was het voor de DDR van levensbelang om de tevredenheid uit te stralen naar 
haar omgeving, vooral ook vanwege de concurrentiestrijd met het kapitalistische 
westen. Met die gedachte werden in totaal 18 mozaïekwanden ontworpen, 
verdeeld over drie zijden van het rekencentrum door de kunstenaar Fritz Eisel. 
Het kunstwerk kreeg de titel: ‘Der Mensch bezwingt den Kosmos’, waarin 
overduidelijke Russische prestaties werden aangetoond, die gecategoriseerd konden 
worden binnen de luchtvaart, wetenschap en ruimtevaart. 
 De mozaïeken kunnen als schuldig worden betiteld, omdat  ze 
nadrukkelijk refereren naar Russische invloedsferen, waar de mensen in de DDR 
aan onderworpen waren. De boodschap die in dit gebouw is opgenomen, refereert 
naar de idealen van het Socialistisch Realisme en de dominantie over de voormalige 
Pruisische hof- en garnizoensstad. Dat het kunstwerk juist hier geplaatst werd, 
had te maken met het delen van de locatie met de gesloopte Garnisonkirche, die 
een geheel andere ideologie representeerde en volgens de communisten verwant 
was aan het fascisme. Waar de Pruisische ideologie discipline en redelijkheid 
aanprees, kwam het motto van de DDR eerder neer op ‘Schnell sicher, Rationel’, 
de letterlijke tekst die op de gevel van het kantinegebouw  stond, dat behoorde tot 
het rekencentrum en een tijd dienst deed als fietsenverkooppunt.
 De mozaïek met een citaat van Karl Marx toont de tijdsgeest van het 
socialistische tijdperk: Planning van taken en het indelen van tijd beheersen de 
economie en de levensstijl: ‘Time is money’. Vrij vertaald staat er op het mozaïek:

“Des te minder de maatschappij tijd nodig heeft om tarwe, vee, producten, 
etc. te produceren, hoe meer tijd het wint voor andere producties, zowel op 

materieel of intellectueel gebied. Economie van de tijd, daar draait uiteindelijk 
de gehele economie om. Economie van de tijd in de geplande verdeling van 
arbeidstijd tussen de verschillende takken van de productie blijft de eerste 

economische wet op basis van de maatschappelijke productie.”
 
 De verkeerd geplaatste mozaïeken van de Russische astronaut Juri 
Alexejewitsch Gagarin vormden een duidelijk teken van verzet tegen de de DDR 
regering als onderdeel van de Sovjetdictatuur. Doordat een wand 180 graden 
verdraaid is en de buitenste twee wanden zijn verwisseld, komt de beeltenis van een 
planeet niet tot uiting en is de astronaut, die de letters CCCP (Sovjet-Unie) op zijn 
pak heeft staan, op de kop geplaatst.

4.2.5 Na de sloop van de kerk en de verbreding van 
de Breite Straße kwam de fundering van de toren 

deels onder het nieuwe wegdek te liggen. Het in 1972 
gebouwde rekencentrum met de bijbehorende kantine 

overlapten de overige fundamenten van de kerk. 

4.2.6  In 2010 werd de kantine gesloopt, waardoor de 
hoop op de terugkeer van de Garnisonkirche in het stads-

beeld toenam. Het schip van de kerk wordt echter nog im-
mer overlapt door het rekencentrum, terwijl het wegdek 

de mogelijke terugkeer van de toren in de weg staat.

4.2.7 Uitzicht op het binnenhof van het kantoorgebouw.

4.2.8 Westaanzicht van het oorspronkelijke complex rond 
1972, schaal 1:300, met links het rekengebouw en rechts 
het kantoorgebouw met de mozaïekplint. In het midden 

de gezamenlijke entreehal. 
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4.2.9 De verkeerd geplaatste mozaïeken van een Russis-
che astronaut, met daaronder de juiste positionering.

4.2.10 Foto van het kantoorgebouw van het rekencentrum 
in de huidige toestand. Rechtsonder is het litteken te zien 
dat de afgebroken kantine heeft achtergelaten.

 De overige mozaïeken beelden voornamelijk de wetenschappelijke 
vooruitgang uit door toedoen van de mens. Het centraal stellen van de arbeider was 
gebruikelijk, al was het uitbeelden van een vrouwelijke werknemer een unicum.
 De mozaïeken van het rekencentrum staan tegenwoordig onder 
de monumentenzorg en dienen bij een eventuele sloop van het rekencentrum 
verplaatst te worden. De afbraak van het rekencentrum staat voor 2014 gepland, 
zolang de middelen daar toereikend voor zijn (Borgelt, 2012). Het is echter 
de vraag of de mozaïeken op een andere plaats eenzelfde betekenis kunnen 
hebben, gezien de verwevenheid van het kunstwerk met dit gebied. In het 
ontwerponderzoek gaat dan ook bekeken worden of het behoud van de mozaïeken, 
evenals het behoud van het rekencentrum realiseerbaar is.
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4.2.11 Zuidaanzicht van het kantoorgebouw in de huidige 
toestand 1:300

4.2.12 Plattegrond van de begane grond van het reken-
centrumcomplex 1:700 
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4.2.13a-y Alle wanden die tussen de kolommen van het 
rekencentrum zijn bevestigd vanaf de mozaïek met de 
relativiteitstheorie, die gepositioneerd is bij de trap van 
de entreehal. De laatste mozaïek (x) is verwijderd na de 
sloop van de kantine, dit is te herleiden uit de gevel (y).
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4.2.14 & 4.2.15 Plattegrond van de verdiepingen 2 tot en 
met 4 van het kantoorgebouw 1:300 met bijbehorende 

doorsnede A-A’ van ditzelfde kantoorgebouw 1:300
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Concept voor een verzoeningscentrum
 Bij het opstellen van het concept voor de wederopbouw van de Garni-
sonkirche wilde men niet alleen uitgaan van de stedenbouwkundige en historisch en 
esthetische betekenis van het gebouw, maar ook van de symbolische betekenis van 
de kerk voor de stad. Het rapport over het reconstructieconcept uit 2005 toont aan 
dat de kerk een centrum van kerkelijke verzoening moet worden met behulp van 
vier thema’s: Bidden, herinneren, onderwijs en zien. Omdat het gaat om een recon-
structie en niet om een restauratie, zullen er nieuwe interpretaties worden gegeven 
aan de inrichting van de kerk. Er is geen sprake van een authentieke reconstructie 
van de binnenkant, voor de buitenkant is dit wel grotendeels het geval. Hierbij zal 
de originele bouw van de kerk uit 1735 als referentie dienen.
 De metersdikke wanden van de kerktoren zijn in het ontwerp van het 
bureau Hilmer & Sattler sterk gereduceerd. In het vroegere ontwerp werden de 
wanden zo dik uitgevoerd, omdat er geen veiligheidsmarge berekend kon worden, 
bovendien wilde men de negatieve ervaringen van de eerste Garnisonkirche 
voorkomen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een kapel, die verwijst naar de 
Heilig-Kreuz-Kapelle, die voorheen moest worden ingericht in de de smalle kruis-
plattegrond van de toren. De kerkdienst komt centraal te staan in de nieuwe Gar-
nisonkirche, al kunnen er ook lezingen, seminars en workshops worden gegeven 
in de kapel. Daarnaast behoren concerten en feesten ook tot de mogelijkheden. De 
kerk moet dus voornamelijk een openbaar karakter krijgen, zeker met het oog op 
de verzoe-ning, die aan zoveel mogelijk mensen duidelijk moet worden gemaakt.
 Het klokkenspel dat zich nu op de Plantage bevindt, moet weer in de 
toren worden geplaatst. Daarnaast zijn er meerdere plaatsen in de toren, waar 
uitgekeken kan worden over de stad en het omringende landschap. Verder komt de 
nieuw vormgegeven kapel op de begane grond in de toren en een bibliotheek in 
het gedeelte boven een tentoonstellingsruimte. De tentoonstelling heeft het verzet 
tegen de oorlog als onderwerp. Met name 20 Juli 1944, de dag waarop Henning von 
Tresckow een mislukte aanslag pleegde op Adolf Hitler, zal worden uitgelicht mid-
dels de ethische motivaties van de betrokken officieren. Von Tresckow woonde in 
het huis direct naast de Garnisonkirche en schijnt een actief lid te zijn geweest van 
de kerkgemeenschap, waardoor deze tentoonstelling gerechtvaardigd kan worden.
 De trappenhuizen worden gemaakt uit speciale bakstenen, die gedoneerd 
kunnen worden en eventueel van inscriptie voorzien worden, om de maatschap-
plijke betrokkenheid aan te tonen bij de wederopbouw van de kerk. Ook kunnen 
de ornamenten met overwegend militaire symboliek worden gedoneerd. Vreemd 
genoeg wordt de militaire ornamentiek in het interieur van de kerk weggelaten, 
omdat men wil laten zien dat het niet om de oorspronkelijke Garnisonkirche gaat.
 Een haast onvermijdelijk gedenkteken met de inscriptie “Krieg soll 
nach Gottes Willen nicht sein”, zal gepositioneerd worden op het kruispunt van 
de torenplattegrond. Het betreft een zwaar beschadigd koperen borstbeeld van een 
2 meter hoog militairkostuum (zie afb. 4.1.6), dat zich oorspronkelijk op een van 
de hoekplateau’s van de kerktoren bevond. De schade aan het ornament toont de 
zichtbare geschiedenis en de gebroken symboliek van oorlog en vrede en de ellende 
en glorie van Pruisen. De trofee zou behouden kunnen worden als een onver-
mijdelijk waarschuwing tegen de verheerlijking van oorlog en geweld. Verder 
wordt een nagelkruis boven de toreningang geplaatst, een teken van verzoening en 
opname in de wereldwijde Coventry nagelkruisgemeenschap (zie blz. 45).
 Ook de de Garnisonkirche zelf symboliseert de glorie en ellende van 
Pruisen, de sterke stijging van een tolerante, rationele staat en de diepe val na de 
clash tussen linkse en rechtse ideologieën. De kerk symboliseert de Pruisische 
geschiedenis en de schuld die ermee gepaard gaat, waar niet voor moet en mag 
worden weggelopen. Ook in de toekomst moet de kerk deze roemructe geschieden-
is kunnen navertellen en mensen bewust maken van het gevaar dat schuilt in het 
doorvoeren van verschillende ideologische opvattingen. Het verzoeningsconcept 

4.3.1 & 4.3.2 Tekeningen van de reconstructieplannen, 
waarin met name het reduceren van de torenwanden 
opvalt. Hier zal een kapel worden ingericht.
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is dan ook bedoeld om een weg te vinden naar een gezamenlijke oplossing en het 
bespreken van denkwijzen en ideeën. Centraal moet het openlijk handelen staan 
vanuit een christelijke verantwoordelijkheid, een eigen identiteit en tolerantie.
 De historische graftombe onder de preekstoel wordt hersteld, zij het 
zonder de aanwezigheid van het graf van Frederik de Grote, die een definitieve 
rustplaats heeft gevonden bij het slot Sanssouci. De sarcofaag van Friedrich Wil-
helms I. , de stichter van de Garnisonkirche, zal echter wel worden teruggezet in 
de tombe. De preekstoel zelf kan wegens de immense kosten niet gereconstrueerd 
worden. Hier dient dus ook een referentie naar de oorspronkelijke vormentaal 
ontworpen te worden. Het behouden altaar, dat nu in de tijdelijke kapel ten-
toongesteld staat, zal haar originele positie innemen vlakbij de preekstoel. 

Discussies en ontwikkelingen
 Aan de mogelijke reconstructie van de Garnisonkirche ging inmiddels al 
een jarenlang proces vooraf. Vrijwel wekelijks staat er een artikel in de kranten van 
Potsdam en Brandenburg over het laatste nieuws rondom protesten, vorderingen 
en historisch onderzoek over de kerk. Uit de krantenartikelen wordt het optimisme 
van de voorstanders tegenover de sceptische partijen duidelijk en daarmee de com-
plexiteit die deze bouwopgave met zich meedraagt.
 Het leggen van de eerste steen vond op 14 april 2005 plaats. Er waren 
strenge veiligheidsmaatregelen getroffen om botsingen tussen voor- en tegenstan-
ders te voorkomen. Belangrijke gebeurtenissen die betrekking hebben op de kerk, 
zijn tot nu toe altijd aangegrepen door de tegenstanders van de reconstructie. In 
Maart 2013 was bijvoorbeeld een protestmars wegens de tachtigste verjaardag van 
de Dag van Potsdam, om associatie van deze gebeurtenis met de kerk weer op te 
halen. Argumenten om de kerk niet te herbouwen zijn de enorme kosten en het 
overschot aan kerken in een stad met een oververwegend atheïstische bevolking.
 Verschillende politieke opvattingen speelden ook mee tussen de partijen 
die een wederopbouw wensten: De door de conservatieve TPG geïnitieerde 
wederopbouw van de kerk stuitte op tegenstand van links evangelische kerkkrin-
gen, omdat de TPG de Garnisonkirche als symbool van het Pruisische militarisme 
zag. De Evangelische Kerk pleitte voor een kerk die gebruikt zou worden als 
stadskerk en verzoeningscentrum, terwijl de TPG een authentieke reconstructie en 
ideologievrij gebruik van de kerk wenste, waarbij geen ruimte was voor niet-cor-
recte elementen zoals de Coventry Cross of Nails. De Evangelische Kerk vreesde 
echter dat een Pruisisch militaristisch bedevaartsoord zou ontstaan. Later werd het 
‘Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.V.’ opge-
richt met als doel om het hierboven beschreven verzoeningscentrum op te richten.
 De stedenbouwkundige betekenis die de Garnisonkirche had voor het 
stadsbeeld, lijkt een van de voornaamste argumenten te zijn vóór de reconstructie 
van de Garnisonkirche. Het argument is rationeel en zou los kunnen staan van de 
meeste emotionele reacties tegen de reconstructie, door alleen het silhouet van de 
kerk te herstellen en niet de authentieke verschijningsvorm, zoals de Heilig-Geist-
Kirche trachtte te realiseren met een modernistische interpretatie van de historische 
kerk. Echter had deze kerk niet een dergelijke impact op de Potsdamse bevolking 
en historie, waardoor er meer ontwerpvrijheid was voor de architect. Bovendien 
is de bedoeling in dit project om juist de confrontatie te zoeken met de schuldige 
achtergrond door een transformatie toe te passen en niet de waarheid te verhullen, 
waardoor het gebouw en de omgeving anders geïnterpreteerd zullen worden. 
 Het stuk grond waar het rekencentrum op staat, werd in de tussentijd 
kosteloos overgedragen aan de gemeente Potsdam. Gezien de plannen binnen Pots-
dam om de Altstadt in haar vroegere gedaante te herstellen, lijkt het rekencentrum 
definitief plaats te moeten maken voor de Garnisonkirche. De gereconstrueerde 
Garnisonkirche moet op de 500e verjaardag van de Reformatie, op 31 oktober 2017, 
feestelijk worden ingewijd. De haalbaarheid hiervan lijkt echter niet realistisch.

4.3.3 Een selectie uit de vele krantenartikelen die  door de 
jaren heen zijn verschenen rondom de mogelijke recon-

structie van de Garnisonkirche.

4.3.4  Protestmars tijdens de tachtigste verjaardag van 
de Dag van Potsdam. ‘Voorwaarts in het verleden’ staat 

geschreven op een spandoek, dat gedragen wordt door als 
nazi’s verkleedde personen.

4.3.5 Dit portaal van de kerktoren werd gemetseld na 14 
april 2005, de dag waarop de eerste steen werd gelegd 

voor de reconstructie van de Garnisonkirche. 
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Objectiviteit van de voor- en tegenargumenten
 Dat de emotionele waarde van het gebouw tot subjectiviteit in de argu-
mentatie voor en tegen de reconstructie leidde, was merkbaar in de vele gepubli-
ceerde boeken en op menig internetforum. Zo lijkt er dankbaar gebruik gemaakt 
te worden van het toeval dat Henning von Tresckow naast de Garnisonkirche 
woonde. Zijn verzetsactiviteiten werden aangehaald om de reputatie van de 
Garnisonkirche met betrekking tot de Dag van Potsdam te ontkrachtten. 
Opvallend is dat de doorgaans rationele bevolking blijft vasthouden aan 
deze subjectiviteit. De in het eerste hoofdstuk aangehaalde trauma’s van het 
verleden leken wederom een rol te spelen: Tegenstanders van de reconstructie 
waren angstig voor een herhaling van de historie. De mensen die hier geen 
last van hadden en de terugkeer van de kerk wensten, moesten steeds verk-
laren waarom de Garnisonkirche gereconstrueerd moest worden, waardoor 
argumenten geforceerd werden, toen feiten niet bleken te voldoen. Gezien de 
roemruchte geschiedenis van de plek en de emotionele waarde ervan voor de 
bevolking is dit logisch. Echter moet men kunnen toegeven dat de reconstruc-
tie van de kerk, net als het herstel van de Altstadt, naast een kwaliteitsimpuls 
voor de stedenbouw ook een nostalgische greep is naar het vroegere Potsdam.
 Om de reconstructie van de Garnisonkirche te kunnen verantwoorden, 
haalde Martin Vogel, de evangelische pastoor van de stadskerken in Potsdam, een 
citaat aan van de Amerikaanse filosoof George Santayana: “Wie de geschiedenis niet 
herdenkt, is verdoemd om deze te herhalen”. Ook een vergelijkbaar citaat van Richard 
von Weizsäcker (afb. 4.4.7) wordt aangehaald in de flyers en informatiegidsen, om 
de herbouw van de kerk te kunnen rechtvaardigen. 
Daarbij wordt een wezenlijk onderdeel van het reconstructieproces, het vrijmaken 
van het kavel waar de kerk moet komen te staan, over het hoofd gezien. Immers 
staat op deze locatie nog altijd het rekencentrum, waar stilzwijgend al een vonnis 
over is geveld: Het gebouw zal gesloopt worden om plaats te maken voor de Garni-
sonkirche. Niemand lijkt de sloop van dit gebouw en de meeste andere DDR bou-
wwerken in twijfel te trekken, waarmee het een verlate reactie is op de machtsver-
schuiving na de Wende (zie het schema der ideologieën, afb. 1.4.11 blz. 27). 
 
Twee ideologieën, één locatie
 Net als bij de case study over het stadsslot, lijkt de selectieve sloop 
in de DDR periode zich in de omgekeerde weg te herhalen door de voorkeur 
uit te spreken voor een Pruisisch bouwwerk. Voor de volledige terugkeer van de 
Garnisonkirche (schip en toren met siergevel) is de sloop van het gehele rekencen-
trum benodigd. Het citaat dat aangeeft dat er zonder herinnering geen verzoening 
met het verleden kan zijn, lijkt dus eerder tegen de volledige terugkeer van de 
Garnisonkirche te spreken. Het rekencentrum is namelijk ook verweven in het 
geheugen van de stad en zou een rol kunnen gaan spelen in de verzoening met het 
DDR verleden, waar de Garnisonkirche vooral een verzoening is met het tijdperk 
van het nationaalsocialistische verleden.
 Om deze redenen gaat de reconstructie van de Garnisonkirche in 
combinatie met het behoud van het rekencentrum onderzocht worden, waarmee 
getracht wordt om de twee uitingen van ideologieën met elkaar te verenigen in 
een ontwerp. Op deze manier kan een herhaling van het Berlijnse drama rondom 
het stadsslot te voorkomen worden en zowel de kerk alsook het rekencentrum zijn 
waarde toevoegen aan de stad. Het ontstane ensemble moet daarbij bijdragen aan 
de herinterpretatie van de totale schulddragende omgeving.
 Eerst zal onderzocht worden in welke mate het rekencentrum de 
fundamenten van de kerk overlapt. De kantine van het rekencentrum is gesloopt, 
waardoor in ieder geval de toren zijn originele positie kan innemen. Echter 
speelt de overlapping van de toren door de Breite Straße ook een rol. In de 
reconstructieplannen wordt uitgegaan van een versmalling ter hoogte van de toren. 
Verkeerstechnisch is dit plan te realiseren (Stiftung Garnisonkirche Potsdam, 2012).

4.3.6 De situatie zoals deze rond 2018 wordt verwacht 
na de sloop van het rekencentrum en het versmallen van 
de Breite Straße. Vervolgens wordt eerst de toren van de 
Garnisonkirche gereconstrueerd. Tenslotte zal het kerk-
schip ook terugkeren, mits hier genoeg geld voor is.

4.3.7 Citaat tijdens een toespraak van Richard von 
Weizsäcker tijdens de veertigste verjaardag van de beëin-
diging van de Tweede Wereldoorlog, die in diverse infor-
matiegidsen over de Garnisonkirche te vinden is en in het 
voordeel van de reconstructie van de kerk moet spreken. 
Het spreekt echter de sloop van het rekencentrum tegen, 
aangezien het gevaar dat in ideologieën schuilt ook be-
houden moet blijven als les voor toekomstige generaties.
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4.3.8 & 4.3.9 Aanzicht en plattegrond van het ensemble 
1:600, bestaande uit het kantoorgebouw van het reken-

centrum en de gehele Garnisonkirche. De huidige Breite 
Straße vormt een obstakel voor de te herbouwen toren.
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Analyse Plattegronden
 In deze paragraaf wordt uitgegaan van de reconstructie van de gehele 
Garnisonkirche en het behoud van het kantoorgebouw van het rekencentrum. 
Hoewel dit zonder aanpassingen onmogelijk is, moet de analyse plaatsvinden om 
een definitief ensemble samen te stellen. Bij het ontwerp van het ensemble zal ook 
de context aangepast moeten worden. De laagbouw van het rekencentrum zal 
plaats moeten maken voor het herstel van de Plantage. Het openbare karakter van 
dit plein zal in tegenstelling tot de bouwmassa van het rekengebouw een kwalitei-
tsimpuls geven aan de stedenbouwkundige situatie. Verder is dit gedeelte van het 
rekencentrum minder relevant dan het kantoorgebouw, gezien het gebrek aan ken-
merkende bouwdetails. Het verdwijnen van de laagbouw heeft ook gevolgen voor 
de entreehal. Deze heeft geen functie meer en zal dan ook plaats moeten maken 
voor de inrichting van de Plantage en/of het ontwerp van een nieuwe ingang bij 
het kantoorgebouw, dat vanaf nu simpelweg het rekencentrum wordt genoemd.
 Het rekencentrum overlapt het noord-oostelijke deel van het schip. 
Voorheen was het overlapte gebied groter door de aanwezigheid van de kantine. 
De sloop van dit gebouw is zichtbaar in de plint nabij de toren, die respectievelijk 
een mozaïekwand werd ontnomen en twee deuren dichtgemetseld kreeg. Met het 
herbouwen van het kerkschip zou het kantoorgebouw tot en met de derde wand 
afgebroken moeten worden. Het lijkt waarschijnlijker dat het schip, evenals de 
siergevels in een andere vorm terugkomen in het ontwerp, aangezien ze stedenbou-
wkundig én symbolisch gezien minder relevant zijn dan de toren. 
 De afstand van 10.800 mm tussen de drie wanden met tussenliggende 
betonkolommen van 450 x 300 mm komt overeen met de afstand tussen de gevel 
van het binnenhof en de gevel aan de buitenzijde van het gebouw. Deze bouwdie-
pte is ideaal voor kantoren aan beide gevels, gescheiden door een gangpad. Door 
de komst van de kerk is het echter niet waarschijnlijk dat het rekencentrum deze 
kantoorfunctie behoudt. Het ensemble dient interactie met elkaar te vertonen, net 
als beide ideologieën in het verleden invloed hadden op elkaar. Door de komst van 
de dominante kerk en de hernieuwde affectie met het Pruisendom, dient het reken-
centrum zich namelijk aan te passen aan de kerk. Dit uitgangspunt is afkomstig van 
het schema der ideologieën, waar vaker naar zal worden gerefereerd in het ontwer-
ponderzoek. In het volgende hoofdstuk wordt een definitieve uitspraak gedaan over 
de functie van het behouden gedeelte van het rekencentrum.

Gevelanalyse
 Naast het litteken dat werd achtergelaten door de afbraak van de kantine, 
geeft de huidige toestand van het rekencentrum een verwaarloosde indruk. Dit 
wordt door voorstanders van de te reconstrueren Garnisonkirche als argument ge-
bruikt om het gebouw te slopen. Gezien de succesvolle renovaties die vergelijkbare 
Plattenbauten ondergingen, zou ook dit rekencentrum weer bestaansrecht kunnen 
krijgen. De overwegend horizontale geleding zou doorbroken kunnen worden met 
verticale elementen, zoals de terugkeer van de lamellen die ooit de gevel sierden. 
 Om de invloed van de kerk tot uitdrukking te brengen, kunnen verande-
ringen worden aangebracht en aanwezige verbanden worden versterkt. Hierdoor 
wordt de gevel van het rekencentrum opgewaardeerd en komen beide gebouwen 
nader tot elkaar. Op deze manier bestaat de mogelijkheid dat het rekencentrum deel 
gaat uitmaken van het ‘verzoeningscentrum’ in en rondom de Garnisonkirche. 
 Het streven naar de waarheid en de confrontatie tussen het 
schulddragende rekencentrum en de mens moet ook tot uiting worden gebracht 
in de architectuur: Het rekencentrum moest een exponent worden van het 
Socialistisch Realisme, maar de in die tijd langzame en dure bouwstijl die hiermee 
gepaard ging is alleen tot uitdrukking gekomen in de mozaïeken. De transformatie 
van het rekencentrum zal nu dus inspelen op de traditionele bouwstijl die het 
Socialistisch Realisme trachtte te verwezenlijken.

4.3.10 & 4.3.11 Aanzicht en plattegrond van het ensem-
ble, bestaande uit het huidige kantoorgebouw van het 
rekencentrum en de toren van de Garnisonkirche. De 
Breite Straße is in deze situatie versmald om de recon-
structie van de toren mogelijk te maken.
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5. ONTWERP
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Tegenstellingen tussen Garnisonkirche en rekencentrum
 Door de voor- en tegenargumenten voor de reconstructie van de 
Garnisonkirche en de sloop van het rekencentrum te plaatsen tegenover de theorie 
en definitie van de schulddragende, posttraumatische omgeving, de specificaties 
van deze schulddragende omgeving, de specificaties van de gebouwen zelf en de 
bijbehorende lokale en globale maatschappelijke ontwikkelingen (historie en case 
studies van Potsdam en algemene historie en cases) in de geschiedenis, kan een 
rationeel overwogen besluit genomen worden over de manier waarop de kerk 
samen met het rekencentrum in het stadsbeeld van Potsdam gere-integreerd kunnen 
worden. Hierbij is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar de waarheid: Een 
confrontatie moet worden aangegaan tussen de schulddragende, posttraumatische 
omgeving en de mens, om het gebied te ontheffen van haar reputatie. Het ensemble 
moet een (hernieuwde) continuïteit uitstralen voor de collectieve gemeenschap, 
echter met de juiste representatie van het verleden. Dit betekent dat het ensemble 
geen nieuw en onherkenbaar geheel wordt, maar een samenstelling van twee 
verschillende gebouwen, die voortgekomen zijn uit twee verschillende ideologieën,  
die weer invloed hebben uitgeoefend op elkaar in het verloop van de geschiedenis.
 In de DDR werd het modernisme gezien als een directe weerspiegeling 
van de communistische ideologie. Het verleden wees echter uit dat het 
communisme onder Stalin in verband werd gebracht met een nieuwe architectuur, 
die gebaseerd was op traditie en kenmerkend was voor een absolute heerschappij 
met rechtse opvattingen: De socialistische inhoud bleek vooral tegenstrijdig met 
kenmerken van persoonlijke cult, terreur en de propaganda van succes. Reeds in 
hoofdstuk 1 (blz. 24) werd geconcludeerd dat ideologische inhoud verwisselbaar is. 
 Samen met de invloed, die de komst van de kerk heeft op de verschijning 
van het rekencentrum, geeft de theorie over de inwisselbaarheid van ideologische 
inhoud aanleiding om de tegenovergestelde kenmerken en bouwstijlen van de 
gebouwen tegen elkaar uiteen te zetten, om aan te tonen dat de architectuur zelf 
niet schuldig is en het gebouw anders geïnterpreteerd kan gaan worden, omdat de 
aandacht dan bewust of onbewust uit zal gaan naar andere oorzaken waarom men 
het gebouw als schuldig ervaart. Dit is het hoofdargument om de mozaïeken op deze 
plaats te behouden, aangezien ze associaties leggen met de overheersing van de Sovjet-
Unie over Potsdam en de gehele DDR. Voor de kerk wordt de omgekeerde methode 
toegepast: Door de architectuur nagenoeg hetzelfde te houden en de schuldige 
militaire ornamenten te verwijderen, zal de kerk door het gemis van de elementen 
in een ander daglicht komen te staan. Om het geheel inzichtelijk te houden 
abstraheren we de stijlen tot een tweedeling van ‘modernisme’ en ‘traditionalisme’. 
De tegenstellingen uit hoofdstuk 1 (blz. 29) zullen aan bod komen:
 

 De tegenstellingen zullen een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces 
en moeten uiteindelijk middels een transformatie tot uiting komen in de 
architectuur, zodat het rekencentrum een eenheid kan gaan vormen met zijn 
context. Het gebouw gaat zich aanpassen aan traditionalistische architectuur van 
de kerk, waarbij de eigenschappen van het modernistische gebouw deels behouden 
blijven, zodat het herkenbaar blijft als onderdeel van het geheugen van de stad en 
tevens als confronterend kan worden ervaren vanwege de ondergane metamorfose.

Traditionalisme 

Geslotenheid
Plasticiteit

Verticaliteit
Symmetrie/axialiteit

Hiërarchie van vormen
Hiërarchie van functies

Modernisme

1. Openheid
2. Eenvoud van vlakken
3. Horizontaliteit
4. Asymmetrie/repetitie
5. Gelijkstelling van vormen
6. Gelijkstelling van functies

Ontwerpuitgangspunten vanuit de theorie
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Gelijkstelling van vormen Hiërarchie van vormen

Openheid Geslotenheid

1. 2.

3. 4.

5. 6.

5.1.1a-f Tegenovergestelde kenmerken van het rekencen-
trum en de Garnisonkirche, die respectievelijk de ‘mo-
derne ’ stijl en de ‘traditionele ’ stijl vertegenwoordigen.

Eenvoud van vlakken

Asymmetrie/repetitie

Gelijkstelling van functies

Horizontaliteit Verticaliteit

Plasticiteit

Symmetrie/axialiteit

Hiërarchie van functies
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CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC C C

A A A A A A A A A A A A A A A A

B1 B1

B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3

DDDDDDDDDDDDDD D D D D D DDDDDDDDDDDDDD

1

2

1&2

A

B

C

D

5.1.2 a-e De gevonden verbanden boden aanknopings-
punten om onverenigbaar lijkende architectuurstijlen 

nader tot elkaar te laten komen. 
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Verbanden tussen onverenigbaar lijkende bouwwerken
 In een eerste ontwerp werd onderzocht of de toren wellicht op 
een andere plaats gereconstrueerd zou kunnen worden. Dit vond uiteindelijk 
geen doorgang, omdat het in strijd was met het geheugen van de stad en het 
streven naar de waarheid. In dit ontwerp, waarbij de kerktoren direct naast het 
rekencentrum werd geplaatst, viel op dat het rekencentrum enkele verbanden 
toonde met de Garnisonkirche. De voeg tussen beide gebouwen werd overbrugd, 
om een zichtbare relatie met elkaar aan te gaan: Een verbinding, die aangeeft dat 
beide gebouwen misbruikt zijn om een bepaalde ideologie uit te stralen naar de 
omgeving. Na een uitgebreide gevelanalyse van het ensemble kwamen de volgende 
-al dan niet op toeval berustende- verbanden aan het licht, waarbij kort wordt 
uitgelegd of het verband behouden, dan wel versterkt moet worden:
 - Verband 1, 2: Zowel de plint, alsook de dakrand van het rekencentrum 
lopen over eenzelfde hoogte door naar de Garnisonkirche. Dit bijzondere verband 
lijkt haast geen toeval te kunnen zijn, al is het onwaarschijnlijk dat hier in het 
ontwerp van het rekencentrum rekening mee is gehouden. Hier is verder niets 
van terug te vinden in de archieven. Dit verband moet versterkt worden door de 
dakrand en de plint meer volume en textuur te geven, zodat deze beter aansluiten 
op de sokkel van de kerktoren.
 - Verband A: De voorste assen van de toren hebben dezelfde breedte 
als de afmetingen tussen de kolommen van het rekencentrum. Dit verband moet 
behouden worden, door simpelweg de ritmiek van de kolommen te behouden.
 - Verband B: Het kerkportaal bij de entree heeft dezelfde afmeting als 
twee stramienmaten bij het rekencentrum. Samen met de toepassing van axialiteit 
uit de tegenstelling tussen modernistische en traditionalistische bouwwerken, 
betekent dit dat in het midden van het rekencentrum de entree van het 
getransformeerde rekencentrum komt te liggen.
 - Verband C: De afmetingen van de tussenassen aan beide zijden van 
de sokkel van de toren is gelijk aan de raamafmetingen van het rekencentrum. 
Dit verband zal behouden worden en tevens versterkt worden door de ramen op 
te rekken, zodat de overwegend horizontale geleding van het rekencentrum zich 
aanpast aan de verticaliteit van de kerk.
 - Verband D: Dit verband is belangrijk voor de verklaring van het 
introduceren van een ander raamtype. Dit raam komt tot stand door de afmeting 
van de substractie tussen verbanden A en D als breedte te nemen voor de kozijnen.

 Het uiten van de tegenstellingen van het modernisme naar het 
traditionalisme heeft geleid tot een axiaal bouwvolume, waarbij de verticaliteit 
dominanter is geworden ten koste van de horizontaliteit. Het terugleggen van 
de tussenassen geeft meer textuur- en schaduwwerking, wat wijst op een grotere 
complexiteit aan vormen. Ook kent het rekencentrum na de transformatie meer 
hiërarchie in de functieindeling. Het versterken en behouden van de verbanden 
bood aanknopingspunten om onverenigbaar lijkende architectuurstijlen nader 
tot elkaar te laten komen. Deze methode werd voortgezet in een nieuw ontwerp, 
waarbij de kerk en het rekencentrum los van elkaar kwamen te staan.

5.2.1 & 5.2.2 Tekeningen van het eerste ontwerp, waarbij 
de kerktoren direct aan het rekencentrum werd gerecon-
strueerd, om een functionele toevoeging te vormen aan 
het tot hotel getransformeerde gebouw.

Ontwerpbeslissingen vanuit de gebouwanalyses
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 De reconstructie van de Garnisonkirche kan gezien worden als een nos-
talgische greep naar het vroegere Potsdam. Er zijn echter ook legitieme redenen om 
de kerk te herbouwen. Het gebouw moet echter wel een drager worden van het ge-
heugen van Potsdam; het moet passen in de veranderde maatschappelijke toestand:

 1. De kerk had een stedenbouwkundige functie op zowel stads- als straat-
niveau. De driekerkenblik van de drie barokke kerken wordt nu gevormd door een 
moderne interpretatie van de Heiligengeistkirche, de oorspronkelijke Nikolaikirche 
en de reconstructie/transformatie van de Garnisonkirche. Dit geeft de
 2. De reconstructie van de kerk komt ten goede aan de a-generieke 
kwaliteit van Potsdam. Reconstructie moet echter altijd gepaard gaan met het stre-
ven naar de waarheid. Daarbij gaat het om het behoud of de herleving van het col-
lectieve geheugen door de gelaagdheid van de geschiedenis aan te tonen. 

 Er zijn verschillende redenen om het rekencentrum te transformeren bij 
de reconstructie van de Garnisonkirche:

 1. Het rekencentrum wordt schuldig bevonden doordat het vanwege ide-
ologische redenen op de plaats van de Garnisonkirche werd gebouwd. De archieven 
wijzen uit dat het bouwen van een rekencentrum al jaren gepland was en dat het 
contextloze gebouw in principe overal gebouwd kunnen worden. Het opblazen van 
de kerk heeft bij de inwoners van Potsdam een wond achtergelaten, die alleen kan 
worden geheeld door enerzijds de reconstructie van de kerk en anderzijds de sloop 
van het rekencentrum. Om niet dezelfde fout te maken als in het verleden, dient er 
gestreefd te worden naar het behoud van het rekencentrum. Alleen zo is het rech-
tvaardig om bij de reconstructie van de Garnisonkirche het citaat te gebruiken dat 
er geen verzoening is zonder herinnering. Ook het rekencentrum en de DDR ge-
schiedenis in het algemeen is immers onderdeel geworden van Potsdam. Het behoud 
van het rekencentrum dient echter gepaard te gaan met een transformatie, die gezien 
kan worden als een soort straf voor het verleden van het gebouw.
 
 2. Met de komst van de kerk, die een zekere mate van autoriteit vereist 
van zijn omgeving, zal het rekencentrum aan veranderingen onderhevig zijn. De 
kerk is namelijk te dominant om door zijn context genegeerd te worden. Zo worden 
bijvoorbeeld de ramen van het rekencentrum aangepast aan de afmetingen van de 
verticale kerkassen. Het negeren van de bestaande stedelijke eigenschappen was on-
derdeel van het DDR regime, waardoor er als reactie gestreefd moet worden naar 
een samenhangendere stadsstructuur. 
 
 3. Het streven naar de waarheid bij de transformatie van het rekencen-
trum: Door ontwikkelingen in de jaren 50 werd besloten om de langzame en dure 
bouwstijl van het Socialistisch Realisme te vervangen voor het modernisme, zo ook 
bij het rekencentrum. Echter zijn de mozaïeken van dit gebouw nog een van de laat-
ste voorbeelden van het Socialistisch Realisme. Het kunstwerk representeert dus de 
ideologie van het Socialistisch Realisme en integreert dit in een modernistisch bouw-
werk, waardoor het modernisme onderdeel wordt van het schulddragende gebouw. 
Door het rekencentrum te transformeren in de eclectische stijl van het Socialistisch 
Realisme, refereert dit naar de originele intenties bij het ontwerp van dit gebouw. 
Hierbij wordt ook de inwisselbaarheid van ideologische content aangegeven: Het 
gaat om de schuld bij wijze van associatie, niet de intrinsieke schuld van architectuur.
 
 4. Het verwaarloosde uiterlijk van het gebouw moet opgewaardeerd 
worden om een succesvolle re-integratie te verwezenlijken.

Argumenten voor de handelswijze en ontwerp



107

 
 De conclusie en de wijze van handelen luidt als volgt: Beide gebouwen 
verwijzen naar ideologieën, die zowel positieve alsook negatieve aspecten kenden. In 
het geval van de te reconstrueren Garnisonkirche dient de schuldige implementatie 
van het Pruisisch militarisme en het nationaalsocialisme daarbij zoveel mogelijk te 
verdwijnen.

 Belangrijk is dat de bovenstaande argumenten niet unaniem zijn. Het gaat 
erom dat het ensemble wordt getransformeerd zodat het op een andere wijze geïnter-
preteerd kan gaan worden. Mensen moeten geconfronteerd worden met de transfor-
matie, ook mensen die de achtergrond van de kerk en het rekencentrum niet kennen, 
moeten kunnen zien dat er een bijzonder verhaal achter de ontwerpbeslissingen zit-
ten. Waar mogelijk moet dit verhaal zelfs verteld worden aan deze ‘onwetenden’  via 
de tentoonstellingsruimten die het ensemble zal kennen.



108

Functionele re-integratie
 Het kolossale rekencentrum heeft altijd dienst gedaan als privaat gebouw, 
wat de toch al moeizame relatie van de mens met het gebouw niet ten goede kwam. 
Het herontwerpen van het rekencentrum en de Garnisonkirche als semi-openbaar 
ensemble kan op een positieve manier bijdragen aan de herinterpretatie van het 
gebouw. De aanwezigheid van de kerktoren lokt menig geïnteresseerde voorbij-
ganger, die ervoor kan kiezen om de toren te beklimmen. De functies in het hotel 
ondersteunen daarbij de activiteiten in de kerktoren, die overeenkomen met het 
concept dat opgesteld werd voor de reconstructie van de kerk. Ook binnen het 
functionele ontwerp zijn er dus verwijzingen naar de nieuwe rol die het rekencen-
trum krijgt voor de stad, haar bevolking en bezoekers.
 De Garnisonkirche en het rekencentrum vormen ondanks de voeg tussen 
beide gebouwen een collectief dankzij de versterkte verbanden en aanpassingen aan 
de gevel van het rekencentrum. Het intieme binnenhof en de aanwezigheid van de 
toren leggen de basis voor een kloosterplattegrond, waarbij een kloostergang di-
verse functies vanaf het binnenhof ontsluit. Zowel binnenom, alsook buitenom kan 
men zich door het hele gebouw verplaatsen. De hal bij de entree van het rekencen-
trum spreidt zich uit over twee verdiepingen en biedt op de eerste verdieping toe-
gang tot een bar en restaurant. De begane grond bevat een tentoonstellingsruimte, 
die toegang biedt tot een grotere expositieruimte in het voormalige schip van de 
Garnisonkirche, dat nu als negatief is ontworpen in een ondergrondse ruimte. 
 De mozaïekwanden in de plint op de begane grond worden door kolom-
men van elkaar gescheiden, waardoor er plaatselijk een koudebrug ontstaat. Dit 
energetische probleem wordt opgelost door de binnenkant te isoleren, waardoor 
het gevelmotief bewaard kan blijven. De structuur van de constructie is vanwege 
de strikte stramienmaat het meest geschikt voor kantoren of woonruimten. Het ge-
bouw dient echter een publieke functie te krijgen, gezien het jarenlange misbruik en 
de verwaarlozing van de Plantage, dat in potentie een van de mooiste landschappen 
in de binnenstad van Potsdam herbergt. De keuze voor een hotelfunctie respect-
eert het openbare gebruik van de Plantage en het semi-openbare gebruik van het 
binnenhof van het voormalige rekencentrum. Ook passen de hotelkamers binnen 
de structuur van de constructie. Er zijn verschillende kamervarianten mogelijk, 
waarbij de stramienmaat de grootte van de kamer bepaalt, met uitzondering van de 
hoekkamer. De ringweg, die als optimale vorm geldt voor de inpassing in de gefix-
eerde kolommenstructuur, ontsluit alle kamers en geeft een mooi en divers uitzicht 
over de Plantage, Breite Straße, het hernieuwde stadskanaal, of het portaal van de 
Langen Stall en het Filmmuseum. Ook heeft de ringweg uitzicht op het binnenhof, 
dat als een sereen gebied binnen een verstoorde locatie als rustplaats dient. 

5.2.3 Doorsnede over de breedte van het reken-
centrum 1:400, ter hoogte van de hoofdingang. 

Het intieme binnenhof wordt omsloten door een 
kloostergang.
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5.2.4 Plattegrond van verdieping 2 tot en met 4 1:400.

5.2.5 - 5.1.7 Het combineren van de ringweg met ontsluit-
ingen op de symmetrie-assen maakt een optimale indeling 
van de hotelkamers mogelijk.

5.2.8 - 5.2.11 De hotelkamervarianten A, B, C en D.

A B C D
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2. Verenigen en axialiteit toepassen
Toevalligheden en invloed van de kerk

3. Introductie nieuw raamtype 
Substractie van verband A en D

1. Abstracties originele gebouwen
Constructie en weghalen ornamenten

5.2.12 Zuidaanzicht 1:500. De Breite Straße was dé 
plek in Potsdam, waar de ideologische clash tussen 

de monarchie en het communisme het meest tot 
uitdrukking kwam. Om deze reden is deze zijde 
van het rekencentrum dan ook voorzien van de 

mozaïeken en komen de ‘traditionalistische ’ ken-
merken hier onder andere naar voren in de vorm 

van een kolonnade, die een overstek dragen.

5.2.13 Transformatieproces van Zuid- én Noord-
gevel. De gevels verschillen enkel in de laatste stap, 
vanwege de verschillende functies aan beide zijden.

4. Verticaliteit toepassen
Invloed van de kerk
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4. Verticaliteit toepassen
Invloed van de kerk

5. Hiërarchie en schaduwwerking
Balkons creëren diepte in de gevel

6. Plint tussenbeuken ophogen
Daglichtinval voor ontvangsthal

7. Benadrukken entree
Referentie naar kerkarchitectuur

5.2.14 Noordaanzicht 1:500. Het terras op de be-
gane grond, het restaurant op de eerste verdieping 
en de entree wijken af van het zuidaanzicht.
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2. Verenigen en axialiteit toepassen
Invloed van de kerk & eerlijkheid constructie

1. Abstracties originele gebouwen
Constructie en weghalen ornamenten

5.2.15 Westaanzicht 1:500. Deze zijde wijkt 
wezenlijk af van het zuid- en noordaanzicht. Dit 
heeft onder andere te maken met de tussenbouw 

in de constructie, die de ritmiek van de kolommen 
doorbreekt. De verkeersruimte verloopt in het 

midden langs de gevel, anders dan bij de zuid- en 
noordgevel. 

5.2.16 Transformatieproces van West- én Oost-
gevel. De gevels verschillen enkel in de laatste stap, 
vanwege een doorgang in de plint van de oostzijde.

3. Introductie nieuw raamtype 
Substractie van verband A en D
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2. Verenigen en axialiteit toepassen
Invloed van de kerk & eerlijkheid constructie

3. Introductie nieuw raamtype 
Substractie van verband A en D

4. Verticaliteit toepassen
Invloed van de kerk

5. Overstek boven de plint
Benadrukken winkels/invloed van de kerk

6. Samenhang creëren tussen de assen
Horizontaliteit/verticaliteit combineren

5.2.17 Oostaanzicht 1:500. Slechts de doorgang naar 
het binnenhof is een noemenswaardig verschil met 
het westaanzicht te noemen.
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5.3.1 Stedenbouwkundige situatie 1:1000. Een 
nieuw parklandschap ontstaat ten noorden van het 

rekencentrum. Tevens wordt het kanaal uitgegraven 
ten westen van dit park. Diverse zichtassen spelen 

een rol om de verweving van de schulddragende 
omgeving in de stadsstructuur te bewerkstelligen. 
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 Door gebruik te maken van de aanwezige zichtlijnen, raakt het 
ensemble opnieuw verweven in de stadsstructuur. De plint aan de oostzijde van 
het rekencentrum wordt opengebroken om een zichtrelatie aan te gaan met het 
historische Filmmuseum. Het hofje binnen het rekencentrum kan op deze manier 
als semi-openbaar element zowel de hotelbezoekers, alsook de stadsbewoners 
voorzien van een serene en rustige binnenplaats, die zich afkeert van de rumoerige 
Breite Straße. De plaatsing van de te reconstrueren kerktoren was belangrijk 
voor het ontwerp, omdat het van invloed is op de driekerkenblik van Potsdam, 
die het silhouet van Potsdam bepalen. Om de zichtrelatie te verbeteren, zou 
de Garnisonkirche nog meer op de weg moeten worden gepositioneerd, wat 
de verkeerssituatie in de Breite Straße aanzienlijk zal doen verslechteren. Ook 
zijn de oorspronkelijke fundamenten van de kerk nog aanwezig, waardoor het 
reconstrueren van de kerk op een andere plek nog lastiger te rechtvaardigen is. 
Hierdoor was de fysieke verbinding tussen het rekencentrum en de Garnisonkirche 
niet meer mogelijk, waardoor er gekozen werd om beide gebouwen los van 
elkaar te ontwerpen. Doordat het rekencentrum getransformeerd wordt en meer 
traditionele kenmerken zal gaan bevatten, zal de interactie met de kerk vergroot 
worden. Toch zal er ook een fysieke verbinding aanwezig zijn om het gezamenlijke 
lot -het misbruik van de gebouwen voor het representeren van een ideologie en de 
gevolgen daarvan- tot uiting te brengen, zij het op een andere wijze, die niet direct 
zichtbaar is.

Het ontwerp

5.3.2 & 5.3.3 Zichtas inclusief bomenrijen, die vanaf 
een doorgang in het bouwblok betrekking heeft op 
het ensemble en met name de toren. Vanaf het film-
museum is er via de open plint aan de oostzijde van 
het rekencentrum een doorkijk naar het binnenhof.
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5.3.4 Plattegrond met context van de begane grond 
1:500. Hier is de versmalling van de Breite Straße te 
zien ter hoogte van de kerktoren. Ook is de openge-

broken plint van de oostgevel zichtbaar.
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5.3.5 Plattegrond met context van de 1e verdieping 
1:500. Hier is te zien hoe de kloostergang aansluit op 
een plateau boven de opengebroken plint, waar men  
uitzicht heeft op de contouren van het verdiepte 
kerkschip. Deze contouren worden verduidelijkt 
met het toepassen van een andere soort bestrating.
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1732

1970

2010

2018?

Het ondergrondse kerkschip
 De historische ontwikkelingen en ideologische strijd rondom de plek van 
de Garnisonkirche hebben geleid tot het continu veranderen en het opnieuw bebou-
wen van de Plantage. In 1732 werd de Garnisonkirche gebouwd om de door Frederik 
Willem I. gewenste driekerkenblik te verwezenlijken. Omdat het DDR-regime de 
bevolking wilde bekeren tot de communistische denkwijze, dienden sporen van de 
vroegere Pruisische macht uitgewist te worden. De monarchistische gebouwen die 
het stadsbeeld domineerden, werden het voornaamste doelwit. De Garnisonkirche 
viel onder deze categorie, bovendien werkte de militaire achtergrond niet mee in het 
behouden van de kerk. Ook was de atheïstische grondslag van het communisme een 
reden om de Garnisonkirche te slopen. Tenslotte wilden de communisten het gebied 
van de tot ruïne verworden kerk en de omringende omgeving vervangen door een 
nieuw weefsel, om herinneringen aan het verlies uit te wissen. De verwoestingen 
hebben dan ook de opbouw van een Socialistische Magistrale in de hand gewerkt.
 De assimilatie tot de communistische denkwijze kwam onder meer tot ui-
ting in de overlapping van de gesloopte Garnisonkirche rond 1970. De fundamenten 
van de kerk werden echter behouden, waardoor men na de Duitse hereni-ging ver-
langde naar de terugkeer van de Garnisonkirche. Om deze reden werd de kantine 
van het rekencentrum in 2010 gesloopt. Voor de terugkeer van de Garnisonkirche is 
echter de sloop van het volledige rekencentrum benodigd. Dit gaat echter tegen de 
principes van het collectieve geheugen van de stad in, zie ook het citaat dat aangeeft 
dat er zonder herinnering geen verzoening met het verleden kan zijn (blz. 97).
 In de gewijzigde reconstructieplannen moet de kerk dus een ensemble 
gaan vormen met het rekencentrum. Het door het rekencentrum overlapte gebied 
en de volledge contouren van het kerkschip worden nu als plein ontworpen. Onder-
gronds komen beide gebouwen tot elkaar in dit schip, dat nu gedeeltelijk opnieuw 
wordt ontworpen als negatief. Dit levert een interessante ruimte op, waarin het be-
perkte daglichtinval de nadruk gaat leggen op de bewaard gebleven militaire arte-
facten, waar vanwege de schuldige achtergrond geen plaats voor is in het nieuwe 
ontwerp. In de tentoonstellingsruimte wordt de gehele geschiedenis verteld met be-
hulp van de schuldige elementen die de kerk voor haar destructie heeft gekend.

Ideologische routing door het ensemble
 Vanuit de theorie is gesteld dat de veranderende maatschappelijke ontwik-
kelingen momenteel neigen naar de terugkeer van de Pruisische grandeur. Het ‘ide-
ologieschema’ is als ontwerpuitgangspunt genomen en zichtbaar gemaakt in de 
routing van het gebouw. Via de hoofdentree van het rekencentrum (waar de flank-
erende mozaïeken de communistische ideologie van de DDR tot uiting brengen) 
bereikt men aan de rechterkant van de hal de trappen, die leiden naar het verdiepte 
kerkschip, alwaar de schuldige elementen van het Pruisische verleden worden ten-
toongesteld, terwijl de overlapping van de kerk door het rekencentrum zichtbaar 
is gemaakt middels de doorgetrokken kolommen, die eindigen in de ondergrondse 
ruimte. In de nieuwe graftombe keert koning Frederik Willem I. terug naar zijn 
geliefde Garnisonkirche: Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Pots-
dam en tevens ook voor haar destructie, vanwege de stichting van de garnizoensstad.
 De trappengangen in de voormalige siergevels, die ook als negatief in de 
bodem zijn ontworpen, leiden door een opening naar het maaiveld. Het licht dat 
via deze opening in de gehele ondergrondse ruimte zichtbaar is, staat symbool voor 
de uitweg die is gevonden na de Tweede Wereldoorlog. Eenmaal op het maaiveld 
aangekomen is direct zichtbaar wat de prijs is geweest om van de oorlog te herstel-
len: De Breite Straße toont een contrasterend geheel van Pruisische en modernis-
tische bouwwerken. Er is echter ook een trap en lift die uitmondt bij de torenspits. 
Dit staat symbool voor het verlangen naar de terugkeer van het Pruisische tijdperk. 
Deze keuze lijkt zowel voor de bezoeker, alsook voor de toekomstige ontwikkelin-
gen in Potsdam, het meest waarschijnlijk. In de torenkoepel kan over de gehele situ-
atie van het huidige Potsdam worden uitgekeken: Een stad die door de jaren heen 
door terreur, ideologie en destructie getransformeerd is tot de huidige collagestad.

5.3.6 - 5.3.9 De volledige weergave van de overlappings-
fasen, waarbij de situatie rond 2018 niet uitgaat van de 

sloop van het rekencentrum, maar van het smeden van een 
ensemble, inclusief de kerktoren. Het gehele kerkschip zal 

ondergronds worden vormgegeven, dus ook het gebied 
waar de constructie van beide gebouwen samenkomen.
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5.3.10 & 5.3.11 Plattegrond van het ondergrondse 
schip, waarin de graftombe van Friedrich Wilhelm 
I. en de tegenoverliggende koningsloge de grootste 
bezienswaardigheden vormen. De lichtinval wordt 
verzorgd door beloopbare glasvlakken op maaiveld-
niveau. Van dit lichtinval wordt gebruikgemaakt om 
Pruisische militaire ornamenten te benadrukken in 
de donkere ruimten.
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5.3.12 Dwarsdoorsnede van de kerktoren en de onder-
grondse ruimte 1:500. Daglicht valt met behulp van trap-
gangen en glasvlakken de donkere tentoonstellingsruimte 

binnen. De kolommen van het rekencentrum kruisen in 
deze ruimte met de massieve wanden van de kerk. 
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5.3.13 Langsdoorsnede van het rekencentrum en de 
ondergrondse ruimte 1:500. Een monumentale trap in 
het tot hotel verworden rekencentrum leidt de gasten 
naar hun hotelkamers. Bij het bestijgen van de trap kan 
uitgekeken worden over de entreehal.
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 Het lijkt onlogisch om eerst het ontwerp toe te lichten en vervolgens pas 
de toegepaste concepten te behandelen in een naderende conclusie; Dit heeft echter 
een speciale reden. De concepten die voortgekomen zijn uit de case studies en dus 
uit de interpretatie die men gaf aan de historische achtergrond van deze gebouwen 
of gebieden, zijn universeel inzetbaar omdat ze middels associatie een psychologisch 
proces in gang zetten, dat wordt gedefinieerd door de specificaties van de historische 
achtergrond, de omgeving, de gebouwen en de verhouding van de mensen tegeno-
ver het gebouw. In het ontwerp van het ensemble komen een aantal concepten voor, 
die soms onherkenbaar zijn ten opzichte van het toegepaste concept, maar soms ook 
een letterlijke vertaling te lijken van de architectonische vertaling van een concept.
 Allereerst zijn er een aantal verwijzingen, die niet direct uit een case 
study af te leiden zijn. De inrichting van een kapel in de torenstomp, na de ge-
deeltelijke verwoesting van de kerk door geallieerde bombardementen, stond sym-
bool voor het getoonde verzet tegen de sloop van de kerk. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat een nieuw ontworpen kapel is opgenomen in het ensemble-ontwerp, 
waarbij de los ontworpen kerktoren zich lijkt te distantiëren van het rekencentrum. 
Het distantieren van de religieuze functie ten opzichte van het rekencentrum verwi-
jst naar de moeizame band die er tussen het communisme en religie heerste, gezien 
de vele kerken die ten prooi vielen aan het communistische SED-regime.
 De afkomstigheid van glazen torenspits in het ontwerp van de kerktoren 
lijkt een letterlijke vertaling van de glazen koepel, die op de Reichstag is geplaatst. 
Bij de Reichstag staat de toegepaste transparantie als symbool voor democratie. 
Bij de Garnisonkirche heeft dit echter te maken met de jarenlage afwezigheid in 
het stadsbeeld, waardoor de kerk is getransformeerd: De transparante torenspits 
refereert naar verwoesting van het afgebrande eikenhouten gedeelte boven op de 
kerktoren in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De terugkeer van de kerk kan 
gezien worden als een additie aan een bestaande geometrie zoals het geval was bij de 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Echter staat dit concept hier voor de dominantie 
over het rekencentrum, niet voor niets zal het modernistische gebouw zich aanpassen 
aan de veranderingen in de context.
 De confrontatie met de luchtaanvallen op Potsdam die de getransfor-
meerde torenspits teweeg brengt, komt nadrukkelijk tot uiting door de verand-
eringen juist subtiel te houden. Door het behoud van dezelfde contouren, zal een 
waarnemer de veranderde situatie iets langer moeten observeren en verwerken . Dit 
in tegenstelling met bijvoorbeeld het werk van Libeskind, waar grootse gebaren zijn 
ingezet om de toeschouwer te overrompelen en te confronteren. Beide methoden 
zijn mogelijk, al spreekt de eerste methode meer tot de verbeelding met betrekking 
tot het geheugen van de stad en de herkenbaarheid van de nieuwe toestand ten op-
zichte van de vroegere situatie. Tot en met 1968 was de ruïne zonder torenspits te 
zien in het stadsbeeld. De mensen die deze tijd hebben meegemaakt, zullen onge-
twijfeld de associatie van de glazen torenspits met deze vroegere situatie leggen, 
terwijl de ‘onwetenden’ bij het zien van de glazen torenspits en een enkele afbeelding 
van de kerk in de DDR-periode, zullen inzien wat er mogelijk gebeurd is in de tus-
sentijd. Het verschaffen van deze achtergrondinformatie vindt plaats in de tentoon-
stellingsruimte van het ondergrondse kerkschip, dat zelf ook weer een referentie is 
naar de vroegere verschijningsvorm van de kerk. 
 Het weglaten van het schip van de Garnisonkirche kan gezien worden 
als een grootser gebaar. Doordat deze ruimte onder de grond is gevestigd, zal ook 
hier sprake zijn van een subtiele confrontatie met de veranderingen die de kerk heeft 
doorgemaakt. De contouren van de fundamenten van het vroegere kerkschip zijn 
op het plein geprojecteerd en refereert in zekere zin naar het concept van de Alte 
Pinakothek: Een bestaand litteken wordt met behulp van een verschillend gebruik in 
materiaal geconserveerd. 
 De toegankelijkheid van de ondergrondse ruimte door het hergebruik 
van de fundamenten van het gebouw en de inrichting van het landschap als exhibi-

Toegepaste concepten

5.4.1 Interieurimpressie van de torenstomp: de opnieuw 
ingerichte kapel verwijst naar de vroegere Heilig-Kreuz-

Kapelle, die symbool stond voor het getoonde verzet 
tegen de sloop van de kerk. 

5.4.2a-e Toegepaste concepten: -Transparantie toepas-
sen voor de torenspits -Additie van de kerktoren als 

dominantie over het rekencentrum -Conservering van 
het litteken, achtergelaten door het verdwenen kerkschip 

middels de verschillen in de bestrating -Fundamenten 
hergebruiken en het inrichten van het landschap voor de 

exhibitie in het kerkschip.
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tieruimte, zijn onderdeel van een tweetal concepten, die afkomstig zijn uit de To-
pographie des Terrors. Dit concept heeft echter door de verschillende specificaties 
van de omgeving en de gebouwen, maar ook de historische achtergrond, een volle-
dig andere invulling gekregen. Dit geldt ook voor de inrichting van het ensemble 
als (ideologische) routing. Dit concept is afkomstig van het Joods Museum Berlijn, 
maar kent een volledig andere invulling, met name omdat het onderwerp van de 
museale route wezenlijk verschilt van elkaar.
 De hernieuwde plaatsing en het benadrukken van de mozaïeken, evenals 
het verwijderen van de Pruisische militaire ornamenten, komen op een andere 
manier terug in diverse schulddragende gebouwen. Bij het Reichsluftfahrtminis-
terium komen alle drie de concepten terug, waardoor het een belangrijke inspi-
ratiebron vormde voor het ontwerp van het rekencentrum in combinatie met de 
Garnisonkirche. Dit gebouw, dat de oorlog vrijwel ongeschonden overleefde, 
werd na de oorlog gebruikt als het Haus der Ministerien van de DDR, terwijl het 
na de Duitse hereniging als huisvesting van het Bundesfinanzministerium diende. 
Ondanks de soevereine en ideologische veranderingen, werd de basisconstructie 
van het gebouw voortdurend bewaard, terwijl er tijdens elke verandering van het 
politieke systeem addities en verwijderingen plaatsvonden op het geveloppervlak, 
of op een andere opzichtige plek op of nabij het gebouw. Hierdoor werd de verkre-
gen verschijning herhaaldelijk aangepast aan de nieuwe machtssystemen. 
 Het oorspronkelijke, onbepaalde architectonische concept, dat schom-
melt tussen functionele moderniteit en representatief neoclassicisme, maakt het 
gebouw vatbaar voor herinterpretatie, waardoor het bij iedere machtsverschuiving 
gered is kunnen worden van de ondergang (Nakagawa, 2009). De ‘herinneringen’ 
die aan de bestaande architectuur werden toegevoegd na iedere machtsverschuiv-
ing, staan voor de nieuwe politieke context waarin het gebouw en de omgeving zich 
bevonden. Deze concepten zijn terug te vinden in het ontwerp van het ensemble.
 Met het aanhalen van het Reichsluftfahrtministerium en zijn onbepaalde 
architectonische concept, kan een link worden gelegd naar de case study van het 
Berliner stadtschloss. Door een moderne interpretatie van het gebouw te com-
bineren met de oorspronkelijke architectuur van het stadsslot, ontstaat een haast 
eclectisch geheel dat op diverse manieren geïnterpreteerd kan worden. De transfor-
matie van het rekencentrum vertoond eenzelfde argumentatie: Er kunnen diverse 
nieuwe interpretaties worden gegeven aan de combinatie tussen de oorspronkelijke 
modernistische gevel en de toegevoegde traditionele architectuurelementen. Hier-
door vervaagt echter de donkere schaduw die het gebouw voorheen op de locatie 
wierp, zeker nadat de kerk is teruggekeerd in het stadsbeeld en het rekencentrum 
zich als ‘straf ’ moet aanpassen aan de veranderingen in de context.

5.4.2f-j Toegepaste concepten: -Museale routing door het 
ensemble van het rekencentrum en de Garnisonkirche 
-Toevoegen, benadrukken en verwijdering van (schul-
dige) ornamenten wat betreft de mozaïeken en de Prui-
sische militaire ornamenten - Geveltransformatie door de 
versmelting van bouwstijlen bij het rekencentrum.
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5.4.3 - 5.4.5 Foto’s van de maquette van het rekencentrum 
1:100, waarbij de oostgevel en de opening in de plint van 

veraf en van dichtbij wordt weergegeven. 
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5.4.6 - 5.4.7 Foto’s van de maquette van het rekencentrum 
1:100, waar respectievelijk de oostgevel en de hoek van 
de zuidgevel met de oostgevel te zien is.
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 Voor het specifieke geval van de schulddragende omgeving rondom het 
huidige rekencentrum, zijn alle mogelijkheden onderzocht om het gebied weer te 
laten re-integreren in de stadsstructuur. Hierbij is het belangrijk om de toegepaste 
architrectonische concepten op een rationele manier te verantwoorden vanuit een 
proces, waarin de invulling van de concepten worden bepaald door specificaties van 
de historische achtergrond, de omgeving, de gebouwen zelf en de verhouding van 
de mensen tegenover het gebouw. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden 
met de veranderingen in een economische, politieke of staatkundige structuur, die 
een reorganisatie van het gemeenschapsleven in de stad met zich meebrengt (Sert, 
Léger en Giedion, 1943). Omdat een dergelijke reorganisatie van het collectief een 
onherroepelijk effect zal hebben op de ontwikkeling van de stad en diens archi-
tectuur, zal dit de continuïteit van het geheugen beïnvloeden. Echter, zolang het 
verleden deel uit blijft maken van onze ervaring zijn de stad en diens
architectuur duurzaam (Rossi, 1966). 
 De kans om een schulddragende omgeving, dat karakteriserend is voor 
de stad en een impuls kan bieden voor de a-generieke kwaliteit van de stad, dient 
dan ook gegrepen te worden door het van de ondergang te behoeden met behulp 
van een transformatie, die een nieuw licht laat vallen op het geheel, zonder dat hier 
een exacte invulling van hoeft te zijn om de reputatie van de omgeving te doen ve-
randeren. Wel moet duidelijk worden gemaakt dat het gebouw zelf in principe niet 
schuldig is, omdat deze schuld tot stand komt middels associatie en geen intrinsieke 
eigenschap van de architectuur is. De associaties die al dan niet worden gelegd 
via de gebouwde omgeving, blijven verschillend per individu en kunnen alleen bij 
het perfectioneren van de psychoanalyse definitief op een positieve, alsook op een 
negatieve wijze gecontroleerd worden in de vertaling naar een ontwerp door de 
verantwoordelijke architect. Tot die tijd laten we deze beangstigende gedachte, die 
herinnert aan de behandelde absolutistische perioden in dit verslag, voor wat het is 
en moeten we de vrijheid van denken, het interpreteren en het beoordelen van de 
gebouwde omgeving blijven koesteren.

Conclusie
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Nawoord

 Het thema over de re-integratie van schuldige, posttraumatische archi-
tectuur betreft een globale kwestie, die door de imperfectie van de maatschappij 
immer van belang zal zijn. Het is in zoverre een bijzonder en uniek thema, omdat 
het zich niet specifiek richt op de fysieke reconstructie en het herstel van de stad 
na een traumatische gebeurtenis, dat onderdeel is van een goed onderzocht en 
gepubliceerd onderwerp. Eerder gaat het over de sociale en culturele schade die 
de gebeurtenissen aanrichten. De aanhoudende effecten van het trauma maken de 
terugkeer, het herstel, of de continuïteit van het originele gebouw of gebied niet tot 
een eenvoudige opgave en vereisen daardoor een dieper begrip van de architect of 
stedenbouwer voor de effecten van een trauma, als men spreekt over de recon-
structie of transformatie van een gebouw of gebied dat geassocieerd wordt met de 
ingrijpende gebeurtenissen. Kennis over de relatie van de mens tot het gebouw in 
de context van het trauma lijkt hierbij onmisbaar.
 
 Dit thema is veel minder belicht geworden en door middel van dit afstu-
deerverslag hoop ik dat men zich in blijft zetten voor het behoud en de transforma-
tie van veroordeelde en afgestoten gebieden. Ze bezitten immers een levensles die 
het falen van onze maatschappij tot uitdrukking brengen. 
 Het is aan ons om deze les door te geven aan toekomstige generaties, 
zodat zij onze fouten kunnen herstellen en kunnen gebruiken in een zoektocht naar 
een betere wereld, die tot uitdrukking komt in de manier waarop wij de wereld 
vormgeven.



Dit afstudeerproject behandelt de recon
structie van de Garnisonkirche in Potsdam,

die de macht van de Pruisische koning en
het gamizoen tot uiting bracht. Dc kerk

werd in het DDR-tijdperk gesloopt wegens
de associaties die het gebouw opriep met

betrekking tot destructie, terreur en ideolo
gie. Dc Garnisonkirche werd vervangen

door een modernistisch rekencentrum~ dat
het socialistische denkbeeld van de DDR en
de idealen van het Socialistisch Realisme tot
uiting moest brengen. Inmiddels is men van

plan om de kerk terug te laten keren in het
stadsb eeld, wat hoogstwaarschijnlijk ten

koste van het rekencentrum zal gaan.
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