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Jonge Oostblokkers
Zo’n feest was de val van de Muur niet

in de jaren zestig en zeventig een verbit-
terde en soms zelfs bloedige vete uitmet
hunouders,overhunkwalijkeroltentijde
vanhetnationaal-socialisme.Eendialoog
die openlijk werd gevoerd. In het oosten
is, na de val van de Muur, veeleer sprake
vaneenstil generatieconflict, dat totdus-
ver verre van ‘laut’ wordt gevoerd.
Hebben wij als Nederlander vooral de

beelden van de euforie van de val van de
Muur voor ogen, tijdens die historische
avondvan9november1989, indeDDRop-
gegroeide jongerenalsSabineRennefanz
blijkendattochanderstehebbenbeleefd,
blijkt uit haar boek Eisenkinder.
AlsmeisjerijdtRennefanzmethaarou-

ders vlaknadeopenstelling vandegrens
naarWest-Berlijn. Inhaardagboeknoteert
ze ‘schaamte’ te voelen over het gedrag
van haar landgenoten. ‘Als verhongerde
roofdieren, als bedelaars, werpen ze zich
op producten uit het westen.’ En: ‘Onze
Trabbi (Trabant) ziet er lachwekkend uit
naastaldieMercedessen.Ikvoelmealsdie
kleineTrabbi.’ Conclusie: ‘DergroßeJubel
über die große Freiheit blieb aus.’
JournalisteRennefanzwerptnogeenan-

dere vraagop.Waaromzijn veel jongeren
vanmijngeneratienadeWendeindejaren

negentig zo geradicaliseerd? Ze geeft zelf
hetantwoord:wewarenderichtingkwijt.
Ze spreekt vaneen tijdperk vanvervreem-
ding, van een metafysisch daklozenbe-
staan. Zelf werd ze een tijdlang een fana-
tiekefundamentalistischechristen,andere
generatiegenoten schoren hun koppen
kaal enwerdenneonazi.
Ze zoekt in Jena de moeder van Uwe

Böhnhardt op, een van de drie leden van
de terreurgroep Nationalsozialistischer
Untergrund (NSU), die begin deze eeuw
verantwoordelijkwasvoorettelijkemoor-
denopallochtonen.De jeugdvandezoon
die door demoeder wordt beschreven, is
voor de auteur heel herkenbaar. De anar-
chiedienadeWendeopdescholenheerst,
de ouders die de greep op hun kinderen
verliezen,deonmogelijkheidomeenbaan
te vinden.
De hulpeloosheid van de moeder van

Böhnhart doet Rennefanz denken aan de
apathie van haar eigen ouders. Angstige
mensen,voorwiehetinvullenvaneenfor-
mulier omeen studiebeurs voor hunkin-
deren aan te vragen al confronterend
bleek.
Degeneratie vandeouders vanRenne-

fanzwil liefstnietaandepijnlijkefacetten

van de DDR-tijd worden herinnerd. Toen
het op het nostalgische Oost-Duitse pu-
bliek gerichte weekblad SUPERillu een
paarjaarterugeeninterviewplaatstemet
Roland Jahn, de directeur van de dienst
die de archieven beheert van de voorma-
ligeOost-Duitse geheimedienst Stasi, re-
gendehetklachtenvan lezers.Hetmoest
nu eindelijk eens afgelopen zijnmet die
Stasi-kwestie.

Verdachtmakerij
Het is een ‘allergie’ die chefredacteur Ro-
bertSchneider(zelf ‘Ossie’)welkanbegrij-
pen.Het zijn vooralWest-Duitsers die ge-
fascineerdzijndoordatverleden,zegthij,
terwijlhijeropwijstdat indatzelfdeWest-
DuitslanddirectnadeTweedeWereldoor-
log juist vele nazi’s weer gewoon aanhet
werk konden als rechter of leraar. ‘Wan-
neerhoudtdieverdachtmakerijnoueens
op dat alle Oost-Duitsers bij de Stasi wa-
ren?’, zegt hij inDritte Generation Ost.
Het nummer met het interview met

Jahn, die in de DDR een tijdlang in de ge-
vangenis zat, verkocht slecht. ‘Ostalgi-
sche’ verhalen over deDDR zijn oké, con-
stateert Schneider, confronterende zijn
niet gewenst.

Van de zogenoemde tweede generatie
zijn er twee lichtende voorbeelden die
het – tegen de stroom in – wel ‘gemaakt’
hebben inhetnieuweDuitsland. De eer-
biedwaardige Joachim Gauck (1940)
schopte het tot bondspresident. En na-
tuurlijkAngelaMerkel (1954),bondskan-
selier en de machtigste vrouw van Eu-
ropa.

Succesvolle vrouwen
Merkel zal tot haar genoegen zien dat
vooral vrouwen uit de derde DDR-gene-
ratie ook succesvol zijn. In Berlijn zijn
jonge vrouwelijke ‘Ossies’ als Katja Kip-
ping (partijchef Die Linke) en Manuela
Schwesig(alsSPD-minister)actief.Zezijn
niet de enigen. Een relatief groot aantal
jongere Oost-Duitse vrouwen heeft haar
draaigevonden,blijktuitstudies. InOost-
Duitsland zijn er procentueel zelfsmeer
vrouwen in leidende posities werkzaam
dan inhetwesten.OokzijnermeerOost-
Duitse moeders in hoge posities actief,
liefst 70 tegen 36 procent.
Mogelijke oorzaak? In de DDR was de

vrouw al geëmancipeerder dan in West-
Duitsland, kinderopvangwas goedgere-
geld.Opdekleuterschoolzongendekind-
jes in de late jaren zeventig het liedje:
‘Wenn Mutti früh zur Arbeit geht’. Die
trend heeft zich doorgezet.
De jonge Oost-Duitse vrouwen slaan

hun vleugels uit, veel mannen blijven
eenzaam achter in de leeg druppelende
Uckermark en de Altmark, blijkt uit die-
zelfdeonderzoeken.Werkloos,zonderop-
leiding, niet zelden radicaal in hun poli-
tieke overtuiging, xenofoob. Niet voor
niets is de neonazistische NPD relatief
groot in het oosten.
Hetzijnvooraldezemannendieervoor

zorgendatdeemancipatietussenoosten
west, bijna 25 jaar nade val vandeMuur,
verrevanvoltooidis.Dathetinhetoosten
op veel plekken nog steeds ‘Jammertal
Ost’ is, zoals Der Spiegel ooit schreef. De
werkloosheidindelenvanhetoostenligt
veel hoger dan in het westen, de salaris-
senenuitkeringenliggeneropeenlager
niveau, van oudsher toch al troosteloze
steden als Eisenhüttenstadt lopen leeg.
Na de Wende zijn anderhalf miljoen

Oost-Duitsers definitief naar het westen
getrokken,opzoeknaarwerk.Destroom
indeandererichting,vanwestnaaroost,
isveelkleiner(Berlijnuitgezonderd).Ster-
ker nog, één op de vijf West-Duitsers is
nognooit indevoormaligeDDRgeweest.
Wat moet ik daar, bromt de Hamburgse
taxichauffeur. ‘Het ismijn land niet.’
Een lid van de Dritte Generation Ost

zegt: ‘De DDR is er niet meer. En dat is
maar goed ook. Maar de vooroordelen
zijn er nog steeds.’

portretten

Dritte Generation Ostdeutschland

Z
e zijn tussen 1975 en
1985 geboren en noe-
men zich de Dritte Ge-
neration. De Berlijnse

fotograaf Sven Gatter (1978)
portretterde in zijn Oost-Duitse
Heimat generatiegenoten.
Johannes Staemmler (opge-
groeid in Dresden): ‘Wij hou-
den ons met ons eigen verle-
den bezig en tot mijn verba-
zing reageren velen, jong en
oud, daarop met een ‘dat
speelt toch geen rol meer’.’

Isabel Hempel (Jena en Hof-
heim): ‘Door de crisiservarin-
gen tijdens en na de omwen-
teling ben ik niet automatisch
deskundige geworden. Maar
een zeker reflectievermogen
kan je wel sterker maken.’
Juliane Cieslak (Seifhenners-
dorf): ‘Ik zie mijzelf pas sinds
kort als Oost-Duitse. Dat
maakt het mogelijk erover na
te denken waar ik eigenlijk
vandaan kom en waar mijn
wortels liggen.’

volkskrantreis
naar berlijn

Van 7 tot enmet
12 november, tijdens
de herdenking van
25 jaar val van de
Muur, organiseert
Agora Europa een bij-
zondereVolkskrant-
reis naar Berlijn. U
wordt tijdens deze
masterclass rondge-
leid door experts in de
turbulente geschiede-
nis van Duitsland. U
ontmoet ooggetuigen
en prominenten uit
politiek en cultuur uit
Oost enWest.
Voor het volledige
programma en aan-
melden, ga naar
agora-europa.nl.
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