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Monument ter nagedachtenis aan de boekverbranding, Berlijn, Bebelplatz 
 
Memory Walk, Anne Frankhuis 
 
"Ik weet dat er op dit plein boeken zijn verbrand. Als dit een lege boekenkast moet voorstellen, heeft 
het daar misschien mee te maken."  
 
Op 10 mei 1933, om middernacht, werd op de voormalige Opernplatz door Duitse studenten die 
sympathiseerden met het idee van Hitler dat de Duitse taal en de Duitse literatuur gezuiverd 
moesten worden een massale boekverbranding georganiseerd. Meer dan 20 000 boeken, werken 
van "on-Duitse" schrijvers, dichters en wetenschappers, werden door de vlammen verzwolgen. 
Onder meer werken van Karl Marx, Sigmund Freud, Helen Keller, Bertolt Brecht en Ernest 
Hemingway. Een van de auteurs wiens boeken in vlammen opgingen, was Heinrich Heine, die ruim 
honderd jaar eerder het volgende had geschreven:  
 
"Waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen" (Heinrich Heine, 1820) 
 
De boekverbrandingen in Berlijn en andere Duitse steden leidden tot grote verontwaardiging in de 
Verenigde Staten. in New York gingen duizenden mensen in protest de straat op. De Amerikaanse 
auteur Helen Keller schreef een open brief aan de Duitse studenten:  
 
"Jullie hebben niets van de geschiedenis opgestoken als jullie denken dat jullie ideeën kunnen 
vernietigen (...) Jullie kunnen mijn boeken en de boeken van de grootste geesten van Europa wel 
verbranden, maar de ideeën daarin hebben zich al lang verspreid en zullen andere geesten blijven 
verrijken." (Helen Keller, 1933)  
 
De Israëlische kunstenaar Micha Ullman maakte in 1995 een monument ter herinnering aan deze 
opmaat naar de Holocaust. Het monument bestaat uit boekenkasten in een ondergrondse ruimte 
van 5 x 5 x 5 m, met plaats voor 20 000 boeken. Het geheel kan van bovenaf bekeken worden door 
een glazen plaat. Het is een subtiel monument en je loopt het gemakkelijk voorbij, maar het zet aan 
tot nadenken over de geschiedenis en over onszelf, opdat de geschiedenis zich niet herhaalt.  
 
Wat vind je van het monument? 
 
– Er is een passend monument voor ieder tijdvak, dus ook voor onze tijd.  
 
– Ik vind dit eigenlijk een hele goeie manier om het te herdenken. De lege boekenkasten vertellen 
een heel cool verhaal. Het moet toch een gat in de geschiedenis voorstellen?  
 
– Ik vind het heel symbolisch. Het zet je net wat meer aan het denken dan iets met een boodschap 
die meteen duidelijk is. 
 
– Ik denk dat de mensen wel de lege boekenplanken zien, maar niet begrijpen wat daarmee bedoeld 
wordt. Ik vind dat er een uitleg bij moet.  
 
"Kun je van een monument iets leren over het verleden?" 
 
– Volgens mij vinden jongeren monumenten niet echt interessant. 
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– Ik denk dat je pas echt iets kunt begrijpen als je het met eigen ogen kunt zien en je je kunt 
voorstellen wat er werkelijk is gebeurd. Daarom vind ik dat je met school historische plekken moet 
bezoeken.  
 
– Monumenten zijn wel belangrijk, maar ik vind dat we bij ons in Duitsland en in Berlijn een beetje 
overdrijven. Ik vind dat monumenten juist de goede dingen uit het verleden moeten laten zien, die 
aan de toekomstige generaties doorgegeven moeten worden, zodat die er wat van kunnen leren. Je 
hebt er niks aan om in het verleden te blijven hangen.  
 
– Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis, of die nu goed of slecht is, wordt vastgelegd en wordt 
herinnerd zoals 'ie was, goed of slecht, zodat je daaruit ook kunt leren hoe het niet moet. 
 
Ook nu nog worden er boeken verbrand op grond van extremistische religieuze of politieke ideeën. 
Zo werden in 2002 in de VS, Moskou en Mexico boeken van J.K. Rowling verbrand, omdat men vond 
dat Harry Potter de antichrist verbeeldde. In 2006 verbrandden neonazi's in Pretzien (Duitsland) het 
dagboek van Anne Frank, omdat zij dat als een leugen beschouwden. En in 2011 organiseerde 
dominee Terry Jones in Florida een demonstratieve koranverbranding, die leidde tot rellen in 
Afghanistan, die het leven kostten aan acht buitenlandse VN-medewerkers. 
 
Wat vind je van deze recente boekverbrandingen? 
 
– Ik vind het afschuwelijk. Waarom zou iemand zoiets doen? Ze zijn stekeblind!  
 
– Boeken verbranden is altijd verkeerd, van wie die boeken ook zijn. Het is schandalig als mensen 
anderen zulke dingen aandoen. Van welk ras, van welke godsdienst of overtuiging die anderen ook 
zijn.... 
 
– Ja, geen enkele regering heeft het recht om mensen hun godsdienst of overtuiging af te pakken. 
Dat mag gewoon niet.  
 
– Ach, onwetendheid is onwetendheid, daar doe je niks aan. Het verbranden van boeken is wel een 
duidelijk statement, vind ik. Het kan zijn dat je het ergens niet mee eens bent – hij hoeft het niet 
eens te zijn met de Koran. Maar de Koran verbranden gaat echt te ver. Dat is volkomen tactloos.   
 
– Mensen leren van hun fouten. Vooral als het gaat om nationaalsocialisme. Het was een tijd lang 
taboe om erover te praten, maar nu niet meer. Je leert van de fouten uit het verleden – zoiets als 
een boekverbranding is in het Duitsland van nu ondenkbaar.  
 
Is dat echt ondenkbaar? 
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