
succes.Enleesbijvoorbeeldookhetprach-
tige Vor dem Fest van Saša Stanišic, een
boek over het fictieve dorp Fürstenfelde
in de Uckermark.

Rode draad: er wordt door Oost-Duit-
sers wel degelijk een achterstelling ge-
voeldtenopzichtevandegeneratiegeno-
ten in het westen. Ook is er veelal wee-
moed te bespeuren naar een geborgen
leven in een land dat niet langer bestaat.

Voor de allerjongsten onder de derde-
generatieleden is het ook speuren naar
eenverledenwaarzenauwelijksdeelaan
hebben gehad. Een vaak weggemoffelde
historiedieweldeels jeverdere leven–en
dat van je familie – bepaalt.

De Berlijnse fotograaf Sven Gatter, af-
komstiguitHallewaarhij in1978geboren
werd, gaat regelmatig terugnaarde ‘Hei-
mat’ ommet oudere familieleden te pra-
ten. Hij heeft er een fotoproject van ge-
maakt. ‘Maar nogweet ik lang niet alles.’

Duitsersdie inof netnadeTweedeWe-
reldoorlogzijngeboren,hebbenhetvaak
over de ‘Gnadeder spätenGeburt’, de ge-
nade vande late geboorte. Zewarengod-
dank te jongomactief te hebbenmeege-
daanaandeverschrikkingenvandenazi-
tijd. Voor de leden van de Dritte
GenerationOstgeldthetzelfde–alvaltde
DDR-tijduiteraardniettevergelijkenmet
de gruwelijke twaalf jaren die het Hitler-
tijdperk duurde.

Inhetwestenvochtdegeneratievan’68

Ze hebben de val van de Muur nog net meegemaakt en
worstelen nu met hun identiteit. Ze zetten zich af tegen
hun ‘DDR’-ouders,maar strijden ook tegen de
vooroordelen die deWessi’s hebben tegen de Ossi’s.
Door Rolf Bos

Z
e voelen zich soms een
beetje als indianen. Alsof
ze in nieuw, pas in 1989
ontdekt, land wonen.
‘Neuland’, noemen veel
West-Duitsers het oosten
van Duitsland, het land
waar de voormalige DDR

lag. Hoezo, Neuland, brommen de jonge
Oost-Duitsers.We zijn hier in de jaren ze-
ventig en tachtig geboren. Niks nieuw
land.

Moet erg geweest zijn, daar achter die
Muurmet al die Stasi’s, vragen diezelfde
West-Duitsers. Gaweg, roepen ze dan, de
jonge‘Ossies’.Wewarenkinderen,weheb-
ben geen slechte herinneringen aan die
tijd. De ellende begon pas later, na de
‘Wende’,nahet ineenstortenvandeDDR.

‘Ze’, dat zijn de jonge Duitsers die tus-
sen1975en1985indeDDR,tussenOostzee
en Ertsgebergte, zijn geboren. In totaal
zo’n2,5miljoenmensen,diedelaatsteda-
genvande ‘sozialistischerStaatderArbei-
terundBauern’nognetmeebeleefden. Ze
hadden geen ideewat de teksten precies
inhieldenvandeliedjesdieze ’sochtends
opdeappèlplaatsvoorhetschoolgebouw
zongen: ‘Undwenn ichmal groß bin, da-
mit ihr es wisst, dann werde ich auch so
ein Volkspolizist.’ Laat staan dat ze weet
haddenvan ‘Republikflucht’ of demaan-
dagprotesteninLeipzig,gerichttegenhet
regime van Erich Honecker. Ze waren te
jong.

Deze jonge Oost-Duitsers, inmiddels
dertigersenveertigers,vormdendederde
– en laatste – generatie die in de DDR op-
groeide.Deeerstegeneratie,diedergroot-
ouders,haddenazitijdnogmeegemaakt.
Soms als daders, vaker als jonge meelo-
pers. Zij bouwden de DDR op, als ‘het be-
tere Duitsland’. De tweede generatie, die
van de ouders, doorliep vanaf hun jeugd
de gehele DDR-tijd, tot het onherroepe-
lijke einde in 1989.

Verbittering
Een aantal van de derde generatie Oost-
Duitsersheeftzichsindseenpaar jaarver-
bonden in de organisatie ‘Dritte Genera-
tion Ost’. De club wil vooroordelen bij
West-Duitsers (die roepen dat er uit het
oostenslechts ‘nazi’s, Stasi’senwerklozen
komen’)wegnemen.Daarnaastwillenze
hunoudersengrootouders vragenvoor-
leggen als: ‘Wat deed jij eigenlijk in de
DDR?’ ‘Mag ik je Stasi-dossier in-
zien?’ en: ‘Waaromzijn jul-
lie niet gevlucht?’

Datzijngeengemakkelijkevragen.Die
oudere generatie blijkt niet zo spraak-
zaam. De vaders – gekneed in een rigide
systeemwaareigeninitiatief nietopprijs
werdgesteld–zatennadeWendevaakver-
bitterd thuis. Werkloos geworden in het
weer verenigde Duitsland, veroordeeld
totpermanentschoffelenindemoestuin.
Psychisch geknakt, eigenwaardeweg.

‘Meine Vater wurde nicht mehr ge-
braucht’, zeieen jongevrouwonlangstij-
denseenvandeDritteGeneration-bijeen-
komsten in Rostock. De andere deelne-
mers knikten, ze herkenden het beeld.

Ookwordtdoordedeelnemers tijdens
discussieavondengesprokenoverhetge-
zamenlijk verleden, met de onvermijde-
lijkeworsteling rond de eigen identiteit.
Soms gebeurt dat met ‘Ostalgie’, want:
‘Niet alles was slecht in deDDR.’

Verval
Je hoort tijdens die avonden teksten als:
‘De DDR, dat was voor mij niet louter
slachtoffers bij de Muur, onrechtstaat of
sportdoping,hetwasvooraleenlandmet
17miljoenmensen,meteeneigencultuur,
mentaliteit en normen enwaarden.’

Maar het is niet louter hunkeren naar
Rotkäppchen-Sekt,Bautz’nermosterden
de augurken uit het Spreewald, geliefde
DDR-producten die je anno 2014 overi-
gens gewoon in de schappen van de su-
permarkt aantreft.

Sommigen betreuren het dat hun ge-
boortestadnadeWendezovervallenisge-
raakt: ‘IkreisnietgraagterugnaarDessau.
Deooit levendigestadishaarzielkwijtge-
raakt.Dewerkloosheidiserhoog.Destad
vervalt.’

25 jaar na de val van DeMuur versche-
nenerdeafgelopenmaandendiverseboe-
ken over het verdwenen land. Met titels
als: Eisenkinder, die stilleWut derWendege-
neration (SabineRennefanz);DerOsten ist
ein Gefühl, über die Mauer im Kopf (Anja
Goerz);GenerationMauer (InesGeipel);en
het al wat oudere,maar hoogst informa-
tieve interviewboekDritteGenerationOst.

Ook in de literatuur blijft het thema
schrijversberoeren. InNederlandwasDer
Hals der Giraffe (De lessen vanmevrouw
Lohmark) van Judith Scha-
lansky vorig jaar een
bescheiden

Muurgeneratie
laat zichhoren
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Johannes Staemmler, Isabel Hempel en Juliane Cieslak (rechts).

De Berlijnse Muur bijna 25 jaar geleden, 11 november 1989. Foto Raymond Depardon / Magnum


