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Musil (van De man zonder eigen-
schappen) heeft eens gezegd dat
niets zo onzichtbaar is als een
monument. Het is het soort 
uitspraken waarbij ik me altijd

afvraag of ze zeer diepzinnig of totaal onzinnig
zijn.

In elk geval moeten we vaststellen dat monu-
menten vaker controverses oproepen dan je zou
verwachten bij een onzichtbaar object. Niet
 alleen in het hier en nu, maar ook in vroegere
 tijden, toen kunst nog het aureool van verheven-
heid had.

Een saillant voorbeeld is de 18 meter hoge, uit
graniet gehakte sculptuur van vier vermaarde
Amerikaanse presidenten (Washington, Jeffer-
son, Lincoln en Teddy Roosevelt) op Mount
Rushmore in de staat South Dakota. Het giganti-
sche project, uitgevoerd tussen 1927 en 1941, was
in het begin vooral omstreden omdat de berg ge-
wijde grond was voor de Siouxindianen, de oor-
spronkelijke bewoners van het gebied.

Daarnaast was de ontwerper en leider van het
project, Gutzon Borglum, niet bepaald een per-
soon van onberispelijke signatuur. Hij was lid
van de Ku Klux Klan (al ontkende hij dat zelf) en
het artistieke brein achter een soortgelijke
sculptuur in de staat Georgia, die drie leiders van
het separatistische Zuiden uitbeeldt.

Maar toen het kolossale reliëf eenmaal was vol-
tooid, verstomde de kritiek, niet in de laatste
plaats doordat het al snel een toeristische trek-
pleister werd. Die een extra impuls kreeg toen
 regisseur Alfred Hitchcock in 1959 besloot het
monument op Mount Rushmore te gebruiken als
decor voor de slotscène van North by Northwest,
een van zijn succesvolste films. Dat een groot
deel van de opnames in een Californische studio
was gemaakt, mocht de pret niet drukken.

Anno 2019 staat het monument toch weer in
een tamelijk kwade reuk. Want tja, hier wordt de
grootheid van Amerika tot uitdrukking gebracht
in de beeltenis van vier witte mannen. Van wie 
er twee ook nog eens slavenhouders waren. Dat
verdraagt zich slecht met de tijdgeest, waarin 
gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit kern -
begrippen zijn en velen de geschiedenis beoor-
delen aan de hand van hedendaagse normen.

Zo bezien mogen de Amerikanen van geluk
spreken dat het meest illustere stenen symbool
van hun nationale identiteit, het Vrijheidsbeeld
in New York, de gedaante van een vrouw heeft.
Met dank aan het land van herkomst, Frankrijk,
dat zelf overigens geen gebrek heeft aan contro-
verses over standbeelden en monumenten.

Zie de opwinding die ontstond over de ‘hand
met tulpen’ van Jeff Koons, een gift aan Parijs na
de aanslagen van 2015. Symbolisch ongepast en
artistiek schokkend, zei een groep vooraan-
staande kunstenaars. Musils aforisme bood geen
soelaas, maar het kleurrijke beeld verdween wel
naar een minder zichtbare plek.
Paul Brill

Alle ophef rond het Holocaustmo-
nument of Namen monument
heb ik grotendeels aan mij voor-
bij laten gaan. Ik was al blij dat ik
er niet dagelijks langs hoefde te
lopen, want om bij elke stap ge-

confronteerd te worden met al dat leed is voor
niemand een pretje. In Sobibor heb ik een steen
laten leggen voor mijn grootvader en mijn ande-
re omgebrachte familieleden. Anderen doen het
anders, maar dit is mijn manier van herdenken
en ik heb daar genoeg aan. Ik wil verder niets op-
gedrongen krijgen; nu de rechter heeft beslist
dat het monument langs de drukke Weesper -
straat mag komen, is het tijd mij uit te spreken.

Die locatie is totaal verkeerd. Alleen een leger
van volstrekte krankzinnigen heeft zoiets kun-
nen bedenken. Een monument voor de slachtof-
fers van de Holocaust hoort in een rustiek park te
staan, waar je in contemplatie kunt rondlopen en
kunt verwijlen zonder te worden opgeschrikt
door straat rumoer. Alle pseudofilosofie dat zo de
verbinding met het heden wordt gesymboli-
seerd, is niets anders dan erbarmelijk geleuter.

Ik ken niet alle ins en outs, maar bijna alles wat
ik erover las, stuitte mij tegen de borst. Neem 
Daniel Libeskind, de architect van het monu-
ment. In Berlijn heb ik zijn Joods Museum met
de Holocausttoren bezocht en dat was indruk-
wekkend genoeg, maar ten aanzien van Amster-
dam heeft hij kennelijk besloten het zwaarste ge-
schut in te zetten. Over buurtbewoners en
andere tegenstanders heeft hij gezegd dat zij te
vergelijken zijn met Holocaustontkenners. Er-
van afgezien dat er onder de tegenstanders nogal
wat Joden zijn, is dit een ronduit schofterige op-
merking, die alle grenzen van het fatsoen te bui-
ten gaat. Ik meen dat de Amsterdamse burge-
meester deze Libeskind niet meer kan
ontvangen, zo lang die niet zijn excuses aan de
buurtbewoners heeft aangeboden. 

Femke Halsema speelt in het geheel trouwens
een dubieuze rol, door kort voor de rechtszaak
op te roepen de twisten te stoppen en te aanvaar-
den dat ‘dit het is’. Mevrouw Halsema, twisten
over dit soort emotionele zaken zijn juist onlos-
makelijk aan een democratie verbonden. Een re-
gent, en zo heeft u zich nu toch betoond, die op
het laatst denkt nog een rechter te kunnen beïn-
vloeden, heeft er weinig van begrepen. 

De buurtbewoners hebben verloren, eenvoudig
omdat de autoriteiten meteen op de knieën zijn
gegaan bij het horen van de woorden Auschwitz
en Holocaust. Jacques Grishaver van het Ausch-
witz Comité, die alles heeft doorgedrukt, is mis-
schien sympathiek in zijn obsessie, maar ook 
tamelijk mesjokke. Wie de namen van zijn omge-
brachte familieleden niet op het monument wil
hebben – zoals ik – krijgt geen gehoor, heeft
Jacques al laten weten. Ik raad de buurtbewo-
ners aan in beroep te gaan.
Max Pam

Libeskind moet de buurt
excuses maken, dan pas
mag hij naar Halsema

Witte mannen, onder wie
slavendrijvers, moeten de
grootheid van de VS tonen

Eén kwestie, twee visies: de Amsterdamse
blik en een mondiale kijk op de actualiteit.
Deze week: omstreden monumenten.

Om de wereld in 800 woorden
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→ René Passet, 25 jaar lang een van
de stemmen van de fileberichten,
kiest voor een nieuwe loopbaan als
muziekjournalist. FOTO FRANK JANSEN

vrachtwagen, hoe is het daar nu
mee?’ dan kan ik vertellen dat de
truck inmiddels in de takels hangt.
Zo wordt het  wat minder abstract.”

Favoriete zender
“Radio 2 is heel leuk. Dat heeft een
ander uitgangspunt dan Radio 1; het
draait er op Radio 2 toch vooral om
gezellige radio te maken. Dat levert
soms onverwachte vragen voor de fi-
lelezer op: wat heb je net gegeten,
heb je weleens met een man ge-
zoend? Iemand als Ruud de Wild is
daar goed in, om je als file lezer van je
stuk te brengen. Daar hou ik wel
van.”

Gekste file
“Meestal heeft dat te maken met re-
clame-uitingen langs de snelweg. Dat
er in één keer een groot opblaasbaar
Red Bullblik langs de A2 staat, daar-
voor gaat iedereen op de rem.
Schaars geklede dames bij een tank-
station voor een promotieactviteit,
dat is ook altijd wel bizar.”
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Bolwerk van Stop Pesten Nu herkent dat: “Je wil
erbij horen, dus doe je zo ‘normaal’ mogelijk en
blokkeer je niemand.” Andersom ziet zij het wel
gebeuren: als pesterij afspreken iemand mas-
saal te rapporteren. “Daar is bijna niets tegen te
doen. Mensen zijn nu eenmaal creatief. Je ziet
het ook in het taalgebruik: verbergt Google
woorden als ‘kanker’ dan maken ze er ‘kkr’ van,
mongool wordt mogool en ga zo maar door. Be-
drijven als Instagram doorzien dat gelukkig
steeds sneller, maar uiteindelijk ligt de echte
verandering toch bij de mensen zelf.”


