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In	  ‘De	  Ziel	  van	  Duitse	  steden’	  vertelt	  Noud	  de	  Vreeze	  het	  verhaal	  van	  de	  bombardementen	  
op	  Duitse	  steden	  tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  en	  de	  wederopbouw	  daarna.	  Het	  boek	  
schetst	  de	  geschiedenis	  van	  Duitse	  steden	  vanaf	  de	  vroegste	  nederzettingen	  uit	  de	  
Romeinse	  tijd	  tot	  de	  omvangrijke	  stadsuitbreidingen	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  en	  de	  
vroege	  twintigste	  eeuw.	  Deze	  historische	  verkenningen	  vormen	  de	  inleiding	  tot	  het	  drama	  
van	  de	  verwoesting	  van	  bijna	  alle	  grote	  en	  middelgrote	  Duitse	  steden	  tijdens	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog.	  Meer	  dan	  honderdvijftig	  Duitse	  steden	  zijn	  vanaf	  1943	  tientallen	  keren	  
achtereen	  gebombardeerd	  en	  vooral	  de	  historische	  stadscentra	  zijn	  daarbij	  het	  doelwit	  
geweest.	  	  
	   	  



	  
	  
	  
De	  schade	  die	  is	  aangericht	  aan	  cultuurhistorisch	  erfgoed	  en	  de	  vernietiging	  van	  
eeuwenoude	  stedelijke	  structuren	  is	  nauwelijks	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  geschiedschrijving	  
van	  de	  moderne	  West-‐Europese	  stedenbouw.	  Aan	  het	  effect	  van	  de	  bombardementen	  op	  
de	  centra	  van	  grote	  en	  middelgrote	  Duitse	  steden	  kon	  in	  de	  naoorlogse	  euforie	  over	  
economische	  en	  culturele	  samenwerking	  in	  de	  Westerse	  wereld	  maar	  beter	  geen	  aandacht	  
worden	  besteed.	  Daardoor	  zijn	  de	  lugubere	  omstandigheden	  waaronder	  de	  wederopbouw	  
van	  Duitse	  steden	  moest	  plaatsvinden	  nauwelijks	  bekend	  geworden.	  
	  
In	  Duitsland	  is	  daar	  de	  laatste	  jaren	  verandering	  in	  gekomen:	  op	  lokaal	  niveau	  wordt	  veel	  
onderzoek	  gedaan	  en	  gepubliceerd	  over	  wat	  zich	  in	  Duitse	  steden	  tussen	  1920	  en	  1965	  
heeft	  voorgedaan	  op	  het	  gebied	  van	  regionale	  planning,	  stadsontwikkeling	  en	  lokale	  
bouwpolitiek.	  Daarin	  wordt	  duidelijk	  dat	  in	  de	  Duitse	  stedengeschiedenis	  voor	  en	  na	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog	  de	  oorsprong	  is	  te	  vinden	  van	  internationale	  ontwerpambities,	  die	  
ook	  in	  Nederland	  invloedrijk	  zijn	  geweest.	  Dat	  maakt	  het	  boek	  “De	  Ziel	  van	  Duitse	  steden”	  
voor	  een	  Nederlands	  lezerspubliek	  interessant.	  
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