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Opmerkelijk: Van der Valk koopt
jachtslot Honecker
Nederlandse hotelketen betaalt 3,4 miljoen euro
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Voor het luttele bedrag van 3,4 miljoen euro is het jachthuis van de
voormalige SED-leider Erich Honecker nu in handen van de
Nederlandse hotelketen Van der Valk.
3,4 miljoen euro is eigenlijk een koopje, schrijft Die Welt. Erich Mielke, chef van
de Oost-Duitse geheime dienst de Stasi, liet het huis voor 43 miljoen DDR-mark
bouwen en schonk het in 1982 aan Erich Honecker voor zijn 70ste verjaardag. De
waarde van het huis was voor het maandag werd geveild, geschat op twee miljoen
euro. Van der Valk en een onbekende Duitse zakenman dreven tijdens het bieden
de prijs op. Uiteindelijk won Van der Valk. Een kantongerecht moet de koop op 28
november nog wel oﬃcieel goedkeuren.
Jagen
Honecker ging graag naar zijn jachtslot aan de Drewitzer See in MeckelenburgVoorpommeren. Het huis beschikt over een zwembad, een sauna en een
restaurant. Honecker kon naar hartelust jagen in het 14 hectare grote gebied.
Vooral in de laatste jaren van de DDR was hij er vaak te vinden. “Hij voer met de
motorboot, ging hengelen of op jacht”, aldus de voormalige bodyguard Bern
Brückner tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens Die Welt had wat
Honecker en andere DDR-kopstukken deden met echt jagen weinig te maken. Zij
schoten op dieren als die werden gevoerd en er een schijnwerper op gericht
stond.
In december 1989 bestormden boze DDR-burgers het huis. Ze stonden versteld
van de luxe waarin hun partijleider vertoefde. In de omgeving werd in DDR-tijden
al gemompeld over de luxe van het afgeschermde jachtslot.
Vakantiehuisjes
In 1998 kocht een zakenman uit Bremen het jachthuis van de Treuhandanstalt, de
overheidsorganisatie die na de val van de Muur de Oost-Duitse ondernemingen
privatiseerde. Hij bouwde vakantiehuisjes op het landgoed. In 2009 ging hij
failliet, waarop Van der Valk in 2010 het jachthuis huurde en de vakantiehuisjes
verhuurde. Van der Valk heeft na de veiling aangekondigd ”veel geld te willen
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investeren in de renovatie” van het jachtslot en de vakantiehuisjes, melden
Duitse kranten.
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