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Muurgeneratie
laat zich horen
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 de Wessi’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 zeventig en tachtig geboren. Niks nieuw
land.
Moet erg geweest zijn, daar achter die
Muur met al die Stasi’s, vragen diezelfde
West-Duitsers. Ga weg, roepen ze dan, de
jonge ‘Ossies’. We waren kinderen, we hebben geen slechte herinneringen aan die
tijd. De ellende begon pas later, na de
‘Wende’, na het ineenstorten van de DDR.
‘Ze’, dat zijn de jonge Duitsers die tussen 1975 en 1985 in de DDR, tussen Oostzee
en Ertsgebergte, zijn geboren. In totaal
zo’n 2,5 miljoen mensen, die de laatste dagen van de ‘sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern’ nog net meebeleefden. Ze
hadden geen idee wat de teksten precies
inhielden van de liedjes die ze ’s ochtends
op de appèlplaats voor het schoolgebouw
zongen: ‘Und wenn ich mal groß bin, damit ihr es wisst, dann werde ich auch so
ein Volkspolizist.’ Laat staan dat ze weet
hadden van ‘Republikflucht’ of de maandagprotesten in Leipzig, gericht tegen het
regime van Erich Honecker. Ze waren te
jong.
Deze jonge Oost-Duitsers, inmiddels
dertigers en veertigers, vormden de derde
– en laatste – generatie die in de DDR opgroeide. De eerste generatie, die der grootouders, had de nazitijd nog meegemaakt.
Soms als daders, vaker als jonge meelopers. Zij bouwden de DDR op, als ‘het betere Duitsland’. De tweede generatie, die
van de ouders, doorliep vanaf hun jeugd
de gehele DDR-tijd, tot het onherroepelijke einde in 1989.

Verbittering
Een aantal van de derde generatie OostDuitsers heeft zich sinds een paar jaar verbonden in de organisatie ‘Dritte Generation Ost’. De club wil vooroordelen bij
West-Duitsers (die roepen dat er uit het
oosten slechts ‘nazi’s, Stasi’s en werklozen
komen’) wegnemen. Daarnaast willen ze
hun ouders en grootouders vragen voorleggen als: ‘Wat deed jij eigenlijk in de
DDR?’ ‘Mag ik je Stasi-dossier inzien?’ en: ‘Waarom zijn jullie niet gevlucht?’

Dat zijn geen gemakkelijke vragen. Die
oudere generatie blijkt niet zo spraakzaam. De vaders – gekneed in een rigide
systeem waar eigen initiatief niet op prijs
werd gesteld – zaten na de Wende vaak verbitterd thuis. Werkloos geworden in het
weer verenigde Duitsland, veroordeeld
tot permanent schoffelen in de moestuin.
Psychisch geknakt, eigenwaarde weg.
‘Meine Vater wurde nicht mehr gebraucht’, zei een jonge vrouw onlangs tijdens een van de Dritte Generation-bijeenkomsten in Rostock. De andere deelnemers knikten, ze herkenden het beeld.
Ook wordt door de deelnemers tijdens
discussieavonden gesproken over het gezamenlijk verleden, met de onvermijdelijke worsteling rond de eigen identiteit.
Soms gebeurt dat met ‘Ostalgie’, want:
‘Niet alles was slecht in de DDR.’
Verval
Je hoort tijdens die avonden teksten als:
‘De DDR, dat was voor mij niet louter
slachtoffers bij de Muur, onrechtstaat of
sportdoping, het was vooral een land met
17 miljoen mensen, met een eigen cultuur,
mentaliteit en normen en waarden.’
Maar het is niet louter hunkeren naar
Rotkäppchen-Sekt, Bautz’ner mosterd en
de augurken uit het Spreewald, geliefde
DDR-producten die je anno 2014 overigens gewoon in de schappen van de supermarkt aantreft.
Sommigen betreuren het dat hun geboortestad na de Wende zo vervallen is geraakt: ‘Ik reis niet graag terug naar Dessau.
De ooit levendige stad is haar ziel kwijtgeraakt. De werkloosheid is er hoog. De stad
vervalt.’
25 jaar na de val van De Muur verschenen er de afgelopen maanden diverse boeken over het verdwenen land. Met titels
als: Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration (Sabine Rennefanz); Der Osten ist
ein Gefühl, über die Mauer im Kopf (Anja
Goerz); Generation Mauer (Ines Geipel); en
het al wat oudere, maar hoogst informatieve interviewboek Dritte Generation Ost.
Ook in de literatuur blijft het thema
schrijvers beroeren. In Nederland was Der
Hals der Giraffe (De lessen van mevrouw
Lohmark) van Judith Schalansky vorig jaar een
bescheiden
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succes. En lees bijvoorbeeld ook het prachtige Vor dem Fest van Saša Stanišic, een
boek over het fictieve dorp Fürstenfelde
in de Uckermark.
Rode draad: er wordt door Oost-Duitsers wel degelijk een achterstelling gevoeld ten opzichte van de generatiegenoten in het westen. Ook is er veelal weemoed te bespeuren naar een geborgen
leven in een land dat niet langer bestaat.
Voor de allerjongsten onder de derdegeneratieleden is het ook speuren naar
een verleden waar ze nauwelijks deel aan
hebben gehad. Een vaak weggemoffelde
historie die wel deels je verdere leven – en
dat van je familie – bepaalt.
De Berlijnse fotograaf Sven Gatter, afkomstig uit Halle waar hij in 1978 geboren
werd, gaat regelmatig terug naar de ‘Heimat’ om met oudere familieleden te praten. Hij heeft er een fotoproject van gemaakt. ‘Maar nog weet ik lang niet alles.’
Duitsers die in of net na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, hebben het vaak
over de ‘Gnade der späten Geburt’, de genade van de late geboorte. Ze waren goddank te jong om actief te hebben meegedaan aan de verschrikkingen van de nazitijd. Voor de leden van de Dritte
Generation Ost geldt hetzelfde – al valt de
DDR-tijd uiteraard niet te vergelijken met
de gruwelijke twaalf jaren die het Hitlertijdperk duurde.
In het westen vocht de generatie van ’68
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