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Berlijnse
plekken

Holocaustmonument © Lynn Stroo

Tempelhofer Feld © Lynn Stroo

Nergens laat de Duitse geschiedenis zich beter
aflezen dan in het steen van Berlijn. Of het nu gaat
om het Keizerrijk, het nationaalsocialisme of de
Koude Oorlog, elke straathoek geeft zijn eigen inkijk
in de Duitse worsteling met het verleden. De serie
'Berlijn - Geschiedenis op straat' van Duitslandweb
brengt beladen, beroemde of juist onbekende
Berlijnse plekken in kaart. Ook actuele debatten
over de omgang met het verleden krijgen aandacht.
Kijk voor de hele reeks op
bit.ly/berlijnse-plekken
Herbouw stadsslot, december 2018 © Marja Verburg
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Voorwoord
In Berlijn is er geen ontsnappen aan:
de stad heeft overal sporen van haar
roerige geschiedenis. Die worden
gekoesterd of genegeerd en soms ook
met kennelijk gemak uitgewist of in iets
nieuws ‘verwandelt’. Nog vorig jaar werd
een stuk van de Berlijnse Muur ontdekt
dat tientallen meters lang was en door
wilde begroeiing niemand was
opgevallen. Het enorme standbeeld
van Lenin op de Leninplatz in
Friedrichshain werd na de val van de
Berlijnse Muur in stukken gehakt en
begraven in een bos buiten de stad, je
kon picknicken op de ledematen. Nu is
het hoofd opgegraven en tentoongesteld
in een verguisde-beelden-collectie in
Zitadelle Spandau. Het vliegveld
Tempelhof is heel pragmatisch
veranderd in het grootste stadspark van
Berlijn. “Elke keer als ik op dit enorm
uitgestrekte voormalige vliegveld kom,
lijkt het alsof ook in mijn eigen hoofd
meer ruimte ontstaat”, zegt
Duitslandweb-redacteur Marja Verburg
over haar favoriete plek in Berlijn. Maar
het grote subtropische zwemparadijs
Blub, mijn eigen favoriete plek toen ik
als kind met mijn moeder in Berlijn
kwam, is sinds de sluiting in 2002
ogenschijnlijk vergeten. Het ligt er nu
vergaan, uitgebrand en met graffiti
beklad bij. Zo is Berlijn altijd opnieuw te
ontdekken.
Al meer dan vijftien jaar schrijven we op
Duitslandweb reportages, columns en
artikelen waarin de stad, een gebouw of
een gebeurtenis centraal staan. Een
aantal daarvan hebben we hier
samengebracht, soms in geactualiseerde
versie. Ook krijgt u een voorproefje uit
een nog te verschijnen boek over Berlijn
van historicus Krijn Thijs van het
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA),
die van zijn fascinatie voor de stad zijn
werk heeft gemaakt. Thijs geeft ook een
lezing op de Jazz Night Express, een
nachttrein die op 28 juni 2019 van
Amsterdam naar Berlijn rijdt of reed
(doorhalen wat niet van toepassing is)
en ter gelegenheid waarvan we dit
magazine hebben samengesteld. Thijs
zoomt - op het podium en in dit
magazine - in op de muziekgeschiedenis
van de stad.

Colofon
Berlijn-magazine, juni 2019
Met bijdragen van: Ingrid
Bosman, Vera Konijn, Wouter
Meijer, Wiebke Pittlik,
Merlijn Schoonenboom, Krijn
Thijs, Marja Verburg

Het DIA organiseert dit najaar - met
partners - een evenement rondom de
hitserie Babylon Berlin. Ook daar wordt
dit magazine uitgedeeld, vandaar de
aandacht voor juist deze periode in dit
magazine.
Dan maken we in dit magazine een grote
sprong door de tijd naar de gedeelde
stad en de val van de Muur - de oorlog en
haar verwoestende effect blijft in dit
nummer voor één keer buiten
beschouwing, al is die in Berlijn altijd
op de achtergrond aanwezig. We geven
u zo vast een voorproefje van ons
dossier ter gelegenheid van het 30-jarige
jubileum van de val van de Berlijnse
Muur in november. De DIA-bijeenkomst
Staat van Duitsland op 27 oktober staat
ook in het teken van 30 jaar Mauerfall.

Opmaak: Marieke Hökberg,
Petra Schulze Göcking
Foto's auteurs: Annabel
Jeuring (Ingrid Bosman),
Kim Krijnen (DIA-medewerkers)
Copyright:
Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24
1012 CE Amsterdam
Postadres: Postbus 1628
1000 BP Amsterdam
www.duitslandinstituut.nl

Ik hoop dat u plezier beleeft aan de
verhalen in deze speciale uitgave. We
vinden het erg leuk als u uw bijzondere
Berlijn-ervaringen met ons deelt:
redactie@duitslandweb.nl
Wiebke Pittlik
Hoofdredacteur Duitslandweb
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Großstadt Berlin
In 1920 wordt Großstadt Berlin gevormd, een
samensmelting van Berlijn en omliggende stadjes en
gemeenten. Deze nieuwe metropool wordt in één klap
een wereldstad, met meer dan 4 miljoen inwoners,
ongeveer net zoveel als nu. De structuur is anders dan
bijvoorbeeld Amsterdam, dat van het centrum uit is
gegroeid. Enkele Berlijnse stadsdelen waren vroeger
een stad op zich, met een oude binnenstad en een
raadhuis.

Leipziger Platz in Berlijn © Waldemar Titzenthaler

Mietskaserne
Berlijn trekt na de Eerste Wereldoorlog als een
magneet mensen aan, die allemaal ergens moeten
wonen. Een enorme woningnood is het gevolg. De stad
stampt zogenoemde ‘Mietskasernen’, huurkazernes,
uit de grond, die nu nog steeds zo kenmerkend zijn
voor de stad. De ‘Mietskasernen’ zijn gesloten
woonblokken rond een of meerdere binnenplaatsen.
Meerdere, soms tientallen woningen delen dezelfde
ingang. Aan de straatkant, in de voorhuizen, wonen in
de jaren twintig de mensen die het nog relatief goed
hebben. Verder naar achteren wonen de armeren,
vaak met hele gezinnen in een kamer en een wc die
met buren moet worden gedeeld.

De jaren 20 in Berlijn

Goldene
Zwanziger
Vanaf 1923 breken de goede tijden van de Republiek van Weimar aan. Er
komt een einde aan de hyperinflatie en mede dankzij leningen uit het
buitenland trekt de economie aan. Deze gouden jaren zijn vooral een
bloeitijd voor de kunst en cultuur. In 1929 komt er een eind aan de
voorspoed door een wereldwijde recessie, die ook Duitsland hard treft.
De politiek radicaliseert en tussen linkse en rechtse radicalen breken
regelrechte straatgevechten uit.

Bioscoop Babylon, geopend in 1929 © Montecruz Foto, CC BY-SA 2.0
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‘Arbeiterstadt’ van Hans Baluschek

Kohlennot en Kino
De vele bruinkoolkachels in de stad zorgen voor een verstikkende lucht
in het stadscentrum. Kolen en turf zijn schaars, regelmatig is er
regelrechte ‘Kohlennot’. Ook hout wordt steeds schaarser en menig
meubelstuk eindigt in een Berlijnse kachel. In februari 1929 sluit het
stadsbestuur zelfs een paar dagen de scholen om de gebouwen niet te
hoeven verwarmen en zo kolen te besparen. Voor Berlijners is het soms
makkelijker om een bioscoopkaartje te kopen dan om aan brandstof
voor de kachel te komen. Het zijn hoogtijdagen voor de Duitse
filmindustrie, met in het begin van de jaren twintig de expressionistische
klassiekers zoals ‘Das Cabinet des Dr. Caligari’ van Robert Wiene en later
de nieuwe zakelijkheid van ‘Die Sinfonie der Großstadt’ van Walter
Ruttmann.

© Jupp Wiertz

Tempelhof
Vliegveld Tempelhof wordt aangelegd. Als hier in 1926
vliegmaatschappij Deutsche Luft Hansa wordt opgericht, ontvangt
de luchthaven meer dan dertigduizend passagiers per jaar.
Daarmee is het een van de grootste luchthavens van Europa. De
nieuwe langgerekte terminal heeft dakterrassen en een restaurant
dat open is voor publiek. Een decennium later heeft Hitler grootse
plannen voor de luchthaven. Hij breidt de capaciteit zo drastisch
uit dat het de grootste luchthaven ter wereld wordt. In de
collectieve herinnering is Tempelhof de plek van de Berlijnse
luchtbrug, waarmee de geallieerden in 1948 en 1949 West-Berlijn
bevoorraden tijdens de Russische blokkade.

© Bundesarchiv Bild_183-K0623-0502-001, CC BY-SA 3.0

Extravaganza
Het Berlijnse nachtleven in de jaren twintig is legendarisch,
lichtzinnig en extravagant. In clubs en cafés wordt iedere
avond gedanst of er geen morgen bestaat. Rijen naakte,
dansende vrouwen, drugs en absint brengen de bezoekers in
een roes. Het uitgaanspubliek heeft een ruime keuze uit
cabaretshows, revues, politieke satire en jazzclubs. De stad
en het nachtleven trekken veel toeristen uit binnen- en
buitenland.

Kokain
Ook in de jaren twintig wordt in het nachtleven al veel cocaïne
gebruikt. Het is ruim voorhanden, want ook het leger had de drug
tijdens de Eerste Wereldoorlog op grote schaal ingezet als
verdovingsmiddel. De handel is grotendeels in handen van de
Ringvereine, maffia-achtige structuren die zich naast drugshandel
bezighouden met prostitutie, pornografie en inbraken. De leden
dragen vaak een herkenbare zegelring. De Ringvereine worden
gaandeweg steeds machtiger in de jaren twintig en controleren een
deel van het uitgaansleven. Wiebke Pittlik
Cocaïne-verkoper © Bundesarchiv Bild 102-07741, CC-BY-SA 3.0
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© X Filme, Degeto, Beta Film, Sky

Babylon Berlin

hoogtepunt van Duitse seriebloei
'Serienmeisterwerk.' Een succesverhaal. En: vergelijkbaar met de beste
internationale producties.
Recensenten uitten niks anders dan lof
voor de Duitse serie 'Babylon Berlin',
over het roerige Berlijn in de jaren
twintig. De opnames voor het derde
seizoen zijn net klaar. Dat wordt eind
2019 uitgezonden op betaalzender Sky.
De publieke zender ARD mag de serie
pas in de herfst van 2020 uitzenden.
Duitsland produceert de laatste jaren
opvallend veel succesvolle series.
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Groots was ze al vanaf het begin,
'Babylon Berlin', de duurste en meest
ambitieuze Duitse serie ooit. Babylon
Berlin werd geschreven en geregisseerd
door drie regisseurs, onder wie Tom
Tykwer ('Lola rennt').
De top van de Duitse acteerwereld
draafde op, de productiefase duurde
zo’n drie jaar en de crew draaide op
meer dan 300 locaties. Kosten: bijna
40 miljoen euro.

Er stond veel op het spel voor de
coproductie van X Filme, Sky en de
publieke omroep ARD. Volgens de
Süddeutsche Zeitung moest 'Babylon
Berlin' dienen als het ultieme bewijs dat
kwaliteitsseries van internationaal
formaat ook in Duitsland kunnen
worden gecreëerd. Dat is gelukt: de serie
werd verkocht aan 100 landen en won
onder meer de Deutsche Fernsehpreis
en een Bambi voor beste serie. Volgens
de ARD trok Babylon Berlin gemiddeld
bijna 5 miljoen kijkers per aflevering.
Via betaalzender Sky keken ook nog
eens gemiddeld 2,3 miljoen Duitstaligen.
Stad der zonde
De eerste zestien afleveringen zijn
verdeeld over twee seizoenen en
gebaseerd op de succesvolle
misdaadroman 'Der nasse Fisch' van
Volker Kutscher. 'Babylon Berlin' speelt
zich af in 1929, de periode voor de
sociale en politieke omwentelingen in
Duitsland. Armoede, werkloosheid en

opkomend nazisme staan in contrast
met de welvaart, het luxe nachtleven en
de extravagante feesten.
Centraal staan politiecommissaris
Gereon Rath (Volker Bruch) en typiste
Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). De jonge
detective is uit Keulen naar Berlijn
gekomen om onderzoek te doen naar
een Duitse stripclub die door Russische
maffia wordt gerund. De Keulse
burgemeester wordt afgeperst met een
seksfilmpje. Aan Rath de taak om het
filmpje op te sporen.
Ritter is een jonge vrouw uit een arm
gezin die alles op alles zet om zich te
ontworstelen aan de armoede. Ze komt
bij Rath te werken op het hoofdbureau
aan de Alexanderplatz. Samen met
commissaris Bruno Wolter duiken de
drie in de wereld van corruptie, drugs en
wapenhandel. De hoofdpersonen,
vooral Gereon Rath, zijn getekend door
de eerste Wereldoorlog.

In juni 2019 komt het tweede seizoen
van de grimmige serie ‘Dark’ uit op
Netflix. Na het succes van ‘Dark’ durfde
Netflix meer te investeren in Duitse
producties. De keiharde thriller ‘Dogs of
Berlin’ kwam uit in 2018, in mei 2019
volgde de serie ‘How to sell drugs online
(fast)’, een komisch drama over een
jonge jongen die een online drugshandel
begint en daar onverwacht veel succes
mee heeft. In 2020 brengt de dienst
samen met de Oostenrijkse omroep ORF
een duistere misdaadserie uit, waarin
een jonge Sigmund Freud in de
negentiende eeuw in een complot
verstrikt raakt. Vera Konijn

Overtreffen
De laatste jaren komen er opvallend veel
goede producties uit Duitsland. Naast
'Babylon Berlin' hebben ook de Netflixserie 'Dark' en de Amazon-serie 'You are
wanted' de verwachtingen overtroffen.
Vera Konijn studeert Duitse taal en cultuur
Die Zeit wijdde eind 2017 een artikel aan aan de Universiteit Leiden. In 2018 liep zij
de Duitse serie-revival. De markt is erg
stage bij de redactie van Duitslandweb.
Vera's tip voor Berlijn: Strandbar Mitte
veranderd, schrijft het weekblad, nu
“Op een zomerse dag waan je je op het
streamingdiensten als Netflix en
strand, maar dan midden in de stad.
Amazon zelf Duitse series produceren.
Voetjes in het zand, cocktail in de hand,
met uitzicht op rivier de Spree.”
Ook betaalzenders mengen zich in deze

Beeldrechten

strijd, zoals het geval is bij 'Babylon
Berlin'. Dat was de eerste grote serie die
een betaalzender en een publieke
omroep samen produceerden. Omroep
ZDF laat ook van zich horen, en kocht
dit jaar maar liefst drie grote series van
Sky Deutschland: ‘Das Boot’, ‘8 Tage’ en
‘Der Pass’.

Themapagina &
hoorspel
Voor wie niet kan wachten op de
nieuwe afleveringen van 'Babylon
Berlin': tegelijk met de tv-serie
'Babylon Berlin' bracht de ARD een
hoorspelversie uit van 'Der Nasse
Fisch', het boek van Volker Kutscher
waarop de serie is gebaseerd.
Dit is te vinden op de themapagina
van de ARD. Ook de webspecial is de
moeite waard, met mooie historische
beelden van de verschillende
draailocaties. Wie meer wil weten
over de gouden jaren in Berlijn moet
vooral de documentaire '1929 - Das
Jahr Babylon' kijken, ook via de
ARD-themasite:
daserste.de/babylon-berlin

Scène uit Babylon Berlin © X Filme, Degeto, Beta Film, Sky

En van de volgende oorlog zien we al
onheilspellende voortekenen. De
politieke ontwikkelingen van de
Weimarrepubliek vormen de
achtergrond, de gouden jaren twintig in
Berlijn zijn het decor. ‘Welkom in de
stad der zonde’, luidt de ondertitel.
Tom Tykwer heeft de serie samen met
Henk Handloegten und Achim von
Borries geschreven en geregisseerd. Het
derde deel is gebaseerd op ‘Der Stumme
Tod’, het tweede van Volker Kutschers
reeks over politieman Gereon Rath. De
serie is goed getimed; Duitsland lijkt
momenteel een fascinatie voor de tijd
van de Weimarrepubliek te hebben.
'Babylon Berlin' wordt in Nederland
aangeboden op betaalplatform
Videoland.
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Bouwvakkers in 1969 © Bundesarchiv | Foto: Eva Brüggmann | Bundesarchiv, Sign.: 183-H0813-0026-001

Expositie Oost-Berlijn

“Je kijkt naar
ons leven”

Eindelijk een zakelijke inkijk,
verzuchten bezoekers in het
gastenboek. Maar hoe objectief 'OstBerlin, die halbe Hauptstadt' in het
Berlijnse museum Ephraim-Palais ook
mag zijn, de blik waarmee gewezen
Oost-Berlijners er naar kijken – 30 jaar
na de val van de Muur – blijft heel
verschillend gekleurd. “Het was een
dictatuur ja, maar het werkte wel.”

10

Boven de werkbank strekt zich een
particulier arbeidersparadijs uit. De hele
achterwand is beplakt met tientallen
entreebewijzen voor de cultuurtempels
van de hoofdstad van de DDR. Deutsche
Staatsoper, Komische Oper, Volksbühne, Schauspielhaus, Berliner Ensemble. En natuurlijk het Palast der
Republik, waarvan de witte tickets voor
het Palastball feestelijk afsteken tegen
de eenvormige bruine kaartjes van de
andere evenementen.
Hoe representatief dit culturele
grootverbruik was blijft de vraag, maar
feit is dat de thema’s arbeid en cultuur in de tentoonstelling net zo prominent
aanwezig als destijds in de DDR nergens zo mooi samenkomen als op
deze authentieke werkplek.
Al roept de bankschroef bij twee oudere
bezoeksters eerder herkenning op dan

de toegangskaartjescollage. “Daar
hebben we nog mee gewerkt toen we
van school uit moesten meelopen in de
fabriek”, vertellen ze.
Dicht op dagelijks leven
De vraag wat ze vinden van deze
tentoonstelling roept een bijna defensieve reactie op. “Wat je hier ziet is ons
leven!”, reageert de jongste van de twee,
blond bobkapsel boven een klassiek
Chaneljasje. Voor deze vrouwen zijn de
samenstellers geslaagd in hun opzet om
het dagelijks leven zo dicht mogelijk te
naderen, zonder (n)ostalgie en zonder
de afstand die in het westelijke
perspectief besloten ligt. “De foto’s die
hier hangen hadden ook uit onze
albums kunnen komen”. De blonde
vrouw wil over zichzelf niet meer
prijsgeven dan dat ze uit Saksen komt.
Haar wat oudere vriendin, donker haar,
bruin colbert, woont naar eigen zeggen
al haar hele leven in Berlijn-Köpenick.
Vlakbij de werkbank hangt een vitrinekastje met een kantinemenu van een
VEB (Volkseigener Betrieb, collectief
staatsbedrijf) en daar-onder een handvol
messen, vorken en lepels. “Dat bestek
ligt ook in mijn keukenla”, zegt de
jongste vrouw. “De meubels, ik heb ze
nog staan, want waarom zou je wegdoen

wat nog goed is?” Voor hen heeft de DDR
niet afgedaan, wat een al dan niet
vooringenomen Nederlandse journalist
daar ook van mag denken. “De straten
waren schoon, nergens graffiti en je kon
ook als vrouw alleen ‘s avonds veilig
over straat. Soms was er een tekort aan
dingen, maar wat er was, was niet
zelden van goede kwaliteit. Ons
ondergoed ging langer mee dan de
goedkope rommel die je nu na een paar
keer wassen kunt weggooien.”
Toch, al ligt de nadruk niet op Stasipraktijken en vluchtverhalen, de
onvrijheid klinkt ook in deze
tentoonstelling onmiskenbaar door. De
blonde dame, met een fel
wegwerpgebaar: “Ja, het was een
dictactuur zoals ze dan zeggen, maar het
werkte wel.” Haar vriendin: “Iedereen
had werk.” De ander weer: “Ook de
vrouwen. Voor de kinderen werd
gezorgd. Nu moeten ze vechten om een
plek in de kinderopvang. In de DDR had
ik op mijn 60ste met pensioen gekund,
nu moet ik nog een paar jaar door.”
‘Ook veel van waarde’
Structuur, zekerheid: ze worden vaak
ingebracht door voormalige DDRburgers die het in hun ogen zwart-witte

Beeldrechten

De tentoonstelling 'Ost-Berlin,
die halbe Hauptstadt'in het
Ephraim-Palais in Berlijn duurt
tot en met 9 november 2019, de
dag waarop 30 jaar val van de
Muur wordt herdacht. Het EphraimPalais behoort tot het
Stadtmuseum Berlin dat onder
leiding staat van de Nederlander
Paul Spies. www.ost.berlin.de

Michael Hegewald (*1955) Stadsgezicht 1985 © VG Bild-Kunst, Bonn | Foto: Oliver Ziebe, Berlin

frame willen nuanceren. De beide
vrouwen zien in de tentoonstelling
bevestigd wat ze al sinds de val van de
Muur voelen: dat met de DDR alles wat
het land uitmaakte ten onrechte naar de
schroothoop van de geschiedenis is
verwezen. “Er was ook veel van
waarde.” Dat ze onder geen beding hun
naam vermeld willen zien en over hun
achtergrond niet meer kwijt willen dan
dat ze bevriende oud-collega’s zijn is ook
typerend voor de DDR, merkt de jongere
vrouw op. Al hoeven we dan niet
meteen aan ‘Das Leben der Anderen’ te
denken: “We treden nu eenmaal niet
graag op de voorgrond.” Feit is dat ze blij
zijn met deze expositie, die met zo’n
1000 objecten de Oost-Berlijnse
herinneringscultuur moet aanjagen. “Al
is het na 30 jaar misschien een beetje
laat.”
Onverwerkte levensverhalen
Dat ziet Katharina Grantner (‘Zal ik mijn
naam even spellen?’) anders. “Er moet
juist eerst tijd overheen gaan, voordat je
goed kunt terugkijken”, vindt de
vrijwillige gids, die als Zeitzeugin door
de tentoonstelling loopt om waar
gewenst tekst en uitleg te geven. “Zelf
ben ik na de val van de Muur als een
raket de wereld ingevlogen”, aldus

Grantner (1967), in het zwart gekleed en
het donkere haar kort geknipt. “Om
landen te bezoeken die daarvóór
onbereikbaar waren, van India tot
Egypte. Ik wilde alleen maar vooruit
kijken.” Zo verging het meer mensen,
merkt ze ook nu in het museum. “Wat
me opvalt is hoeveel levensgeschiedenissen nog onverwerkt zijn.
Er is zoveel onbesproken gebleven.”
De tentoonstelling werkt als een
katalysator, is haar ervaring na twee
weken: “Het collectieve onderbewustzijn komt hier naar boven.” Dat is
juist omdat de tentoonstelling cliché’s en
oordelen zoveel mogelijk probeert te
vermijden, stelt ze. Grantner groeide op
in Brandenburg an der Havel en kwam
in 1986 naar Berlijn. Ze was 22 toen de
Muur viel. “Toen pas kon ik aan een
studie beginnen”, zegt ze en maakt
duidelijk dat de vastomlijnde toekomst
die beide bezoeksters eerder schetsten
niet voor iedereen was weggelegd. “Als
sympathisant van de vredesbeweging
had de Stasi (Oost-Duitse geheime
dienst, red.) mij op de korrel. Mijn
opleiding werd geblokkeerd.”
Grantner kan model staan voor de
subculturen die in de hoofdstad

- meer dan elders in de DDR - een zekere
bloei kenden, zoals de tentoonstelling
laat zien. Punkers, krakers, kunstenaars:
ze probeerden de grenzen van de
dictatuur op te rekken, al kon de prijs
nog zo hoog zijn. Bij de aanblik van het
tentoongestelde meubilair krijgt
museumvrijwilligster Grantner eerder
haar Stasi-akte op het netvlies dan haar
oude interieur. “Hoe wij woonden stond
in het dossier heel precies beschreven.
Sommige details die ik teruglas was ik
zelf al vergeten. Een krankzinnige
gewaarwording.”
Geen Disney-ervaring
Grantner vindt dat de tentoonstelling,
mede dankzij objecten die door het
publiek zijn ingebracht, ‘echt het leven
van binnenuit laat zien’. “Dat voelen
bezoekers. Ja, ook de toeristen. Hier is
de DDR geen belevenis, maar realiteit”,
zegt ze, doelend op andere musea met
attracties als een Trabant-rit in een
virtueel DDR-décor. “De DDR als event,
dat stuit tegen de borst. Ons leven mag
geen Disney-ervaring worden.”
Ingrid Bosman

Ingrid Bosman is freelance-journalist,
gespecialiseerd in kunst en cultuur.
Ingrids tip voor Berlijn:
Kino International Karl-Marx-Allee
“DDR-allure uit één stuk, zwevend
boven de voormalige Stalinallee. Ooit de
etalage van de Oost-Duitse staatscinema
is deze bioscoop nu een toonbeeld van
gestolde glamour, die herinnert aan de
tijd dat partijbonzen schitterden bij
premières.”
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Column

De Berlijnse Muur is
steeds meer geschiedenis
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de
Berlijnse Muur viel. Dat is langer dan
hij er überhaupt heeft gestaan. Wie dat
leest, voelt zich ineens behoorlijk oud:
toen de Muur er was, leek het alsof hij
er altijd was geweest en ook altijd zou
blijven. Nu blijken de ruim 28 jaar dat
Berlijn door een kronkelend lint van
betonnen platen werd gedeeld, een
stuk relatiever. Wouter Meijer maakte
de laatste jaren van de Muur van
dichtbij mee en zag de grens daarna
snel verdwijnen. Maar toch niet
helemaal.

Aan de westkant
kon je de Muur
gewoon aanraken,
beschilderen en hij
liep soms langs de
gevels. Er woonden
mensen en er
speelden kinderen

“Je zult je wel opgesloten voelen. Ik zou
nooit in zo’n gevangenis kunnen
wonen.” Als ik in Nederland of WestDuitsland vertelde dat ik in West-Berlijn
woonde, vroegen mensen vaak hoe we
dat uithielden in de 'Inselstadt'. De
eilandstad, die vaag bij een vasteland
hoorde waar we graag op neer keken:
de Bondsrepubliek noemden we
'Wessiland'. Daar was het leven
ongetwijfeld heel saai en provinciaals.
Ik zat van 1985 tot 1988 op school in de
West-Berlijnse wijk Schöneberg, en had
helemaal geen last van het IJzeren
Gordijn. Ik fietste naar school, naar
vrienden, naar de bioscoop en op de
meeste dagen zag ik die Muur helemaal
niet.

mijn eerste ontmoetingen had ik al een
Nederlandse spreuk ontdekt: “Alleen de
vogels vliegen…”. Dat was toen een hit
in Nederland, en het was een bewijs dat
Berlijn toen ook al Nederlandse
toeristen met spuitbussen aantrok. Er
zat ook wel wat in: in tegenstelling tot
die vogels, gingen wij als scholieren in
West-Berlijn maar zelden naar het
Oosten. We wisten er de weg niet,
kenden er niemand en je moest
verplicht 25 mark omwisselen en
uitgeven. Veel geld voor een scholier en
er was bijna niets te koop wat we wilden
hebben.

Natuurlijk was hij er wel: 3,60 meter
hoog, 155 kilometer lang, waarvan 43
kilometer tussen Oost- en West-Berlijn.
Een ideale graffitiwand, bij een van
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De inwoners van Oost-Berlijn voelden de
Muur en de gevolgen ervan veel
duidelijker, maar ze zagen hem
nauwelijks: er stond een tweede muur
achter en een strook van soms wel 100
meter breed was gesloopt om ruimte te
maken voor de bewaking. Maar aan de

westkant kon je de Muur gewoon
aanraken, beschilderen, en hij liep soms
op vreemde plekken. Zoals in de
Niederkirchnerstraße in Kreuzberg,
waar de officiële grens langs de gevels
liep en de Muur op de stoep stond, twee
meter voor de portieken. Er woonden
gewoon mensen, er speelden kinderen,
en wij fietsten erlangs en keken of we
soldaten op de wachttorens konden
zien.

Mauerpark © Daniel Antonaccio, CC BY-SA 3.0

Geschiedenis was mijn hobby, maar ik
voelde me er steeds meer door bedrogen. Vroeger was er nog geschiedenis, dacht ik vaak, oorlogen en
revoluties, regimes vielen en grenzen
verschoven. Maar ik was in een wereld
beland waarin niets kon veranderen. De
Berlijnse Muur was het betonnen bewijs
daarvoor: die kon geen centimeter naar
links of rechts, want aan beide kanten
stonden kernwapens. De geschiedenis
was bevroren, een IJskoude Oorlog.

© Denise Gehla
©Sue Ream, CC BY 3.0

Geheel onverwachts ging hij open, 9
november 1989 was misschien wel de
mooiste dag in de Duitse geschiedenis.
Pas in de kerstvakantie kon ik weer naar
Berlijn, de enige reis ooit waarbij ik een
hamer en een beitel meenam. Een
volkomen on-Duitse situatie: je mocht
een stuk van een grensmuur afbikken,
maar aan de grensovergang verderop
werd nog je paspoort gecontroleerd. Ik
heb een paar stukjes Muur in
toiletpapier gewikkeld en in een
kartonnen doos gedaan.
En waar is de rest gebleven? Het is
logisch dat de inwoners van Berlijn zo
snel mogelijk van die vreselijke muur af
wilden, ook letterlijk. Jammer voor de
toeristen die er later naar zouden
zoeken. In razend tempo werd alles in
1990 afgebroken. Ik ben nog figurant
geweest in een film die werd
opgenomen op een soort vuilstortplaats,
waar in plaats van huisvuil eindeloze
stukken Muur lagen. Stapels
betonplaten van 3,60 hoog en een breed
voetstuk vormden een bizar landschap.
Het grootste deel van de betonplaten
werd verpulverd en gebruikt om

In razend tempo
werd alles in 1990
afgebroken
nieuwe snelwegen in Oost-Duitsland aan
te leggen. Dat was dringend nodig, en
een mooie echo van de grap in de DDR
over de plannen voor de snelweg
Berlijn-Rostock. Die was sinds begin
jaren zestig steeds opnieuw uitgesteld,
veel Oost-Duitsers vermoedden dat het
beton in feite verplaatst was, in verticale
vorm, naar de grenzen van West-Berlijn.
“Waar is de Muur?” schijnt de meest
gestelde vraag van Berlijntoeristen te
zijn. Er moet veel teleurstelling zijn bij
de bezoekers die graag met eigen ogen
iets van dat legendarische bouwwerk
hadden willen zien. Ik weet zeker dat
een themapark, ergens vlak buiten de
stad, met een kilometer Muur,
prikkeldraad en enge honden, een
doorslaand succes zou zijn. Waarom
doet niemand dat?
Vorig jaar werd nog een stuk “vergeten
Muur” ontdekt: 80 meter van de in 1961
gebouwde “oer-Muur”, in een bos bij
Pankow, die men bij het afbreken
vergeten is. Dat is dan weer een troost:
de geschiedenis staat helemaal niet stil,
en de Muur is nog niet helemaal
opgeruimd. Wouter Meijer

© Lynn Stroo

Dus ging ik na het eindexamen weer
weg uit Berlijn. In de zomer van 1988
wist niemand wat er een jaar later zou
gebeuren. Partijleider Erich Honecker
zei het in januari 1989 nog maar eens: de
Muur zal nog 50 en ook nog 100 jaar
blijven staan.

Wouter Meijer
is journalist bij de NOS. Hij was van 2008
tot en met 2014 NOS-correspondent in Duitsland.
Meijer zat op de middelbare school in WestBerlijn en studeerde Geschiedenis en
Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Wouters tip voor Berlijn: Bierhof Rüdersdorf, de
Biergarten naast Club Berghain
“In de zomer kun je daar ‘s zondags uitgebreid
ontbijten en dikke kranten lezen, terwijl bezoekers
van de Berghain even komen uithijgen met een
verse jus.”
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Euforie
in ruïnes
Tacheles 1993 © Marja Verburg

Na de val van de Muur in 1989 hield
het oude Berlijn op te bestaan. Een
nieuw Berlijn moest zich nog
vormen. Historicus Krijn Thijs
woonde eind jaren negentig in
Berlijn en doet nu onderzoek naar
die 'tussentijd'.
Alles leek opeens mogelijk in het
grijze Oost-Berlijn. De oude orde was
gevallen, de nieuwe nog niet gevestigd. Het was een ‘rechtsfreie’ situatie,
waarin eind 1989 direct de eerste
tekenen van nieuw leven ontstonden,
als voorzichtige groene knoppen na
een lange winter. Na decennia dictatuur konden alternatieve en vrije leefwijzen zich eindelijk ontplooien.
Overal werden opgegeven huizen gekraakt en weer bewoonbaar gemaakt.
Mensen die het meemaakten spreken
terugblikkend van schier utopische
verhoudingen, van een wonderland
waar alles kon en uitgeprobeerd
werd, niemand geld had en iedereen
er in een creatieve chaos op los
leefde. Het is niet gemakkelijk om
deze excessieve subcultuur in beeld te
brengen. Ze dreef op mondelinge
afspraken, briefjes aan de deur en
snel wisselende locaties.
Creatievelingen grijpen hun kans
Het meest in het oog sprongen de activiteiten in het Scheunenviertel, de
oudste nog enigszins intacte, vroeger
grotendeels Joodse buurt van Berlijn.
Het socialisme had zich hier bepaald
niet van zijn beste kant laten zien.

14

Vele woningen waren sinds de jaren
1920 niet meer opgeknapt. Oost-Berlijn
was bezig de buurt langzaam neer te
halen en in een enkele straat verrees al
betonnen nieuwbouw.
Intussen bood de verwaarloosde wijk
wel iets meer vrijheden dan de rest van
de DDR-hoofdstad. Er waren in het
Scheunenviertel alternatieve boekwin-

Ergens in de
‘rechtsfreie’ ruimte
nam je met wat
vrienden een oude,
afgekeurde of
verlaten Altbauwoning in bezit
kels en relatief onafhankelijke galerieën, zoals de befaamde ‘Wohnmaschine’. Hier en in het nabije Prenzlauer
Berg werden al in 1988 en 1989 de eerste
huizen gekraakt. Veel inwoners van
deze vervallen buurt vertrokken zodra
de DDR open ging. Hun plekken werden
ingenomen door jongere stadgenoten
die vanwege de ‘realsozialistische’
wachtlijsten altijd veel te lang thuis
moesten blijven wonen. Nu kon de
jeugd van Oost-Berlijn direct de vleugels
uitslaan, en hoe. Ergens in de ‘rechtsfreie’ ruimte nam je met wat vrienden

een oude, afgekeurde of verlaten Altbauwoning in bezit, liefst met atelier erbij of
repetitieruimte voor je eigen punkband.
Op binnenplaatsen en in huizen in de
buurt waren overal geestverwanten bezig
met net zulke projecten.
Spoedig waagde ook een enkeling uit de
westelijke helft van de stad de sprong. Dat
ging in de eerste maanden van 1990 heel
eenvoudig en zonder veel formaliteiten.
De dagen van de DDR-bureaucratie waren
geteld. Ambtenaren waren gedemotiveerd,
of juist bevrijd, en namen het niet meer zo
nauw. Je kreeg de sleutel en een huurcontract voor Oost-Duitse fantasieprijzen –
zolang je maar beloofde alles zelf op te
knappen. Verlaten huizen werden ook
zonder huurcontract gewoon opnieuw
bewoond, die praktijk werd al in de late
DDR min of meer gedoogd. Water en
stroom werden gewoon geleverd en
controle was er voorlopig niet. Oudere
Oost-Berlijners zagen het vaak met lede
ogen aan. De eerste West-Berlijnse pioniers, veelal kleurrijk volk, werden dikwijls met de nek aangekeken en bij de
bakker niet gegroet.
Concerten en exposities
En toch hing overal energie in de lucht.
Jongeren bespeelden de vrij geworden
openbare ruimte met concerten, performances en exposities. In de grijze straten
van de wijk Mitte schoten bars en galeries
als paddenstoelen uit de grond. De meeste
bestonden te kort om de geschiedschrijving te halen. Enkele overleefden juist
jarenlang en werden wereldberoemd.

I.M. Eimer
De Eimer ontstond op 17 januari 1990,
zo’n twee maanden na de val van de
Muur. Terwijl woedende demonstranten
elders in Oost-Berlijn het hoofdkantoor
van de geheime dienst, de Stasi,
bezetten en zo de macht van de oude
DDR definitief braken, forceerden drie
rockbands de deur van de Rosenthaler
Strasse 68 in Mitte. Het was een los,
leegstaand pand met afbrokkelende
voorgevel. De bandleden hoopten op
ruimte om te wonen, te repeteren en op
te treden. In een pamflet aan de
omwonenden kondigden ze hun actie
netjes aan en beloofden ze het pand
voor verder verval te behoeden. ‘En
wees niet bang voor LAWAAI – we
zullen onszelf isoleren!’ Vol overmoed,
‘met veel energie en liefde’ en ‘met
euforie voor de nu-tijd (jetztzeit)’, begon
men aan een nieuw tijdperk: ‘aanstaande woensdag wordt Berlijn cultuurmetropool’, zo sloot het pamflet af,
‘volkeren, hoort het signaal!’
Dat was de entree van ‘IM Eimer’, de
eerste cultuurtempel van het vrije OostBerlijn. De naam verwees volgens de
overlevering naar de vele emmers die
ofwel in het gebouw stonden toen het
gekraakt werd, ofwel nodig waren om
het puin naar buiten te werken voor het
begaanbaar was. Verder betekent ‘im
Eimer’ in het Duits zoveel als ‘in de prak;
naar de knoppen’ – en in de sfeer van
toenmalige Stasi-onthullingen werd
vaak duidelijke interpunctie toegevoegd:
I.M. is Inoffizielle Mitarbeiter, oftewel
verklikker van de Oost-Duitse geheime
dienst. Spoedig verscheen als logo een
reusachtig oor op de schoorsteen. Ook
dat was niet alleen een verwijzing naar
de muziek, maar tevens naar de Stasi,
‘het grote oor’. De rockscene in de DDR
bleek achteraf zwaar geïnfiltreerd.
De bezetters verklaarden IM Eimer tot
autonoom cultuurcentrum. Het werd

Spoedig kwamen in
de Eimer freaks uit
heel Berlijn bij
elkaar, voor films
of optredens van
bands als ‘Die
Firma’ en de
‘Elektronauten’
het eerste anker in het woelige netwerk
van clubs, bars en galerieën in Mitte.
Van binnen en van buiten begonnen
schilders en installatiebouwers het
gebouw naar hun hand te zetten. Er
werden verdiepingen weggebroken en
podia op galeriehoogte ingericht. Het
openingsconcert vond plaats op de dag
van de eerste vrije verkiezingen in de
DDR, 18 maart 1990. Voortaan was er
een experimenteel programma met
film, theater en optredens. Spoedig
kwamen in de Eimer freaks uit heel
Berlijn bij elkaar, voor films of optredens van bands als ‘Die Firma’ en de
‘Elektronauten’.
Kunsthaus Tacheles
Het tweede grote adres werd het Kunsthaus Tacheles, op de hoek van de
Oranienburger Straße en de Friedrichstraße, aan het andere eind van het

Scheunenviertel. Hier stonden de resten
van een luxe warenhuiscomplex uit
1909, dat vroeg failliet was gegaan en
met wisselende gebruikers door de 20ste
eeuw was gekomen: van het elektroconcern AEG via nazi-partijafdelingen
tot legeronderdelen en socialistische
scholen. De DDR had het complex begin
jaren tachtig grotendeels neergehaald
voor de vernieuwing van de Friedrichstraße. De laatste vleugel stond voor
april 1990 op de slooplijst – maar toen
verkeerde de DDR zelf in verregaande
staat van ontbinding.
Vanuit de Eimer nam de Oost-Berlijnse
jeugd ook dit pand in bezit, op 13
februari 1990. De sloop was al in voorbereiding, maar werd door de krakers
gesaboteerd: volgens de verhalen stopten ze de overdag geboorde gaten voor
het dynamiet ’s nachts steeds weer dicht.
Het gebouw was groot, maar toch niet
meer dan een half opgeblazen
restvleugel, opengereten door eerdere
slooprondes. De achterkant van het huis
was weg, je keek recht in de trappenhuizen en een stuk of tien kamers. De
machtige staalbetonnen toegangspoort
aan de Oranienburger Straße was van
voren nog intact, maar voerde van
achteren naar een van de vele braakliggende zandvlaktes die Berlijn zo
interessant maakten. De nieuwe
bewoners noemden het pand ‘Tacheles’
(jiddisch: open gesprek), naar de
freejazzband van de eerste groep
krakers.

© Dan Ming 2011, CC BY-NC 2.0

Zo verging het twee van de eerste en
beste adressen van de nieuwe
tijdrekening: de Eimer en Tacheles.
Beide panden waren in feite hopeloze
ruïnes, beide stonden op de lange
slooplijst en beide hadden toch hun
ware glorietijd nog voor de boeg. Ze behoorden jarenlang tot de hipste plekken
van de nieuwe stad.
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Leven in anarchie
Meer nog dan IM Eimer werd het veel
ruimere Tacheles entree- en knooppunt in het artistieke ruïnelandschap
van Berlin-Mitte. Er ontstonden
rudimentaire ateliers van kunstenaars
uit de hele wereld. Die begonnen de
ruïne in hun eigen droompaleis te
veranderen. De pers berichtte gefascineerd van het harde werk dat dit
leven in anarchie met zich meebracht –
overal waren mensen aan het timmeren, lassen, koken, schilderen, vergaderen en inrichten. Rond 1992 woonde
er een ‘kunst- en leefgemeenschap’ van
zo’n honderd mensen uit alle windstreken. In min of meer nauw contact met
het districtsbestuur waren er in Tacheles allerlei subculturele structuren ontstaan: een bioscoop, een theater, café
Zapata, de blaue Salon, verschillende
werkplaatsen en ateliers. In de puinkelder begonnen een Australiër en een
Brit de technoclub ‘Ständige Vertretung’
– twee zompige ruimtes verbonden door
een laserstraal. De naam was geleend
van de officieuze West-Duitse ambassade in Oost-Berlijn, die vroeger hier om
de hoek was.
Pure rebellie en serieuze kunst
Zo bood Tacheles steeds een onweerstaanbaar wisselspel tussen ruïne en
cultuur, de geest van de omwenteling
was er voor iedereen voelbaar. Altijd
hing er een wonderbaarlijk gezelschap
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rond van kunstenaars, punkers,
studenten en daklozen. De bewoners
werkten met het materiaal dat de stadin-transformatie uitbraakte: weggegooide DDR-meubels, karkassen van
Trabantjes, planken, resten en rommel.
Alles ging op in de vreemdste
installaties: torens, meubels en
hydraulisch bewegende monsters – het
creatieve spectrum varieerde van pure
rebellie tot serieuze kunst, en overal
schuurde het grijze zand van de
Berlijnse bodem. Krijn Thijs

Wil je weten hoe het verder
ging met Tacheles?
Duitslandweb volgde de
ontwikkelingen, via een mooie
reportage in 2008 tot aan een
nieuwsbericht over de
ontruiming in 2012:
bit.ly/tacheles-berlijn

Krijn Thijs
is historicus en wetenschappelijk
medewerker bij het Duitsland Instituut
Amsterdam. Hij doet onderzoek naar
de moderne geschiedenis van
Duitsland en Nederland, met
bijzondere belangstelling voor het
contemporaine Berlijn.
Krijns tip voor Berlijn:
Schönhauser Allee/
Ecke Eberswalder Straße
“De beroemde zevensprong (6 straten
en de U2) staat symbool voor traditie
en urbaniteit van Prenzlauer Berg,
mijn eerste thuis in de stad...”

Berlijn 1969:

“De Rolling Stones spelen aan de Muur!”

Vooral West-Berlijn ontwikkelde
allerlei subculturen, die bepaald
werden door de Muur en de nabijheid
van de onvrije DDR. Het halve
stadseilandje was eerst een dappere
‘outpost’ vol geallieerde soldaten, die
eigen radiostations met hippe muziek
meebrachten. Later, toen het rode
gevaar wel geweken was, werd WestBerlijn een broeinest van protest,
escapisme en culturele vernieuwing.

Punkers, krakers, autonomen, vroege
techno – alles floreerde in de schaduw
van de Muur. Van Lou Reed en David
Bowie tot Iggy Pop en Nick Cave – ze
brachten allemaal een periode in WestBerlijn door, meer of minder creatief,
meer of minder excessief.
Zo was de Berlijnse popgeschiedenis
vervlochten met de situatie van de
deling. In de jaren tachtig vonden
bijvoorbeeld enkele grote rockconcerten
plaats op het veld voor de lege Rijksdag.
Dan werd de muziek vaak bewust ook
naar achteren geprojecteerd, zodat de
Oost-Berlijnse jeugd kon meegenieten.
In 1987 leidde dit op de tonen van Bowie,
Eurythmics en Genesis tot serieuze
rellen achter de Muur aan de
Brandenburger Tor: op Unter den
Linden vlogen stenen en scandeerden

De Rolling Stones in de jaren 60 © London Records

De Koude Oorlog speelde in Berlijn
niet alleen op politiek of economisch
vlak. Juist cultureel werd het OostWest-conflict vaak direct ervaarbaar
– bijvoorbeeld op het gebied van
mode, muziek en pop. Jeugdculturen werden gevormd door de
deling van de stad en gaven deze op
hun beurt gezicht.

jongeren voor het eerst: “Die Mauer muss
weg”. De Volkspolizei kon de plotselinge
escalatie niet aan en het harde
politiegeweld kwam zeer negatief in het
westerse nieuws – dat ook overal in OostDuitsland gekeken werd.
Om de pijn te verzachten, nodigde het
DDR-regime Bob Dylan en zelfs Bruce
Springsteen uit voor concerten in OostBerlijn – wat in 1988 leidde tot een rage van
zelfgemaakte T-shirts “Born in the USA” en
“Born in the GDR (German Democratic
Republic)”! Ook twee jaar later, toen de
Muur gevallen was, markeerde een groot
concert deze gebeurtenis: Roger Waters
van Pink Floyd organiseerde in het vrije
grensgebied in 1990 een legendarische
opvoering van ‘The Wall’.
Maar het meest merkwaardige verhaal in
deze context gaat toch over een concert dat
nooit heeft plaatsgevonden, één generatie
eerder. Het verhaal doet tot op de dag van
vandaag de ronde in Oost-Berlijnse
kringen-op-leeftijd: ooit speelden de
Rolling Stones een concert op het dak van
een flat, direct aan de Muur – speciaal voor
de jeugd van Oost-Berlijn.
Het was als een spectaculair nieuwtje
begonnen, en niet helemaal ongeloofwaardig: op 7 oktober 1969, de twintigste
verjaardag van de DDR, zouden de Rolling
Stones een concert komen geven in WestBerlijn. Vanwege het DDR-jubileum
zouden ze op het dak van het hoge
Springer-Haus spelen, pal voor de Muur
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en gericht aan de opgesloten fans in
de DDR. Zo was het eind september
1969 te horen geweest op een
Amerikaans-Berlijns radiostation,
eigenlijk bedoeld voor de geallieerde
soldaten in de stad, maar vooral
populair bij tieners in West- en ook in
Oost-Berlijn.
Het gerucht miste zijn uitwerking
niet. Razendsnel ging het rond onder
jongeren in de DDR, hongerig naar de
nauwelijks bereikbare beat, pop en
rock’n’roll uit Engeland en Amerika.
Binnen de kortste keren was het
geplande concert ook in de laatste
uithoek van de DDR bekend.
Mijlenver buiten Berlijn onderschepte de geheime dienst Stasi
zelfgemaakte flyers, die plaats en
datum doorgaven.
Waar de socialistische DDR zich opmaakte voor een officieel staatsfeest,
met geboende straten, vlaggen en
parades, daar registreerde de Stasi
steeds meer activiteiten onder het
dwarse gedeelte van de Oost-Duitse
jeugd. Overal maakten kleine
groepjes zich op om op 7 oktober
1969 naar Berlijn af te reizen. Niet om
de DDR te vieren, maar om deze
zeldzame kans te grijpen om de
beroemde Rolling Stones in levende
lijve te zien niet mis te lopen.
De geheime dienst, die zelf niet goed
wist of het gerucht waar was of niet,
draaide overuren om het terrein
tegenover het Springergebouw van
Springergebouw in 1970 © Roger W, CC BY-SA 2.0
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te voren af te zetten, en om DDRjongeren die er ‘decadent’ uitzagen –
jeans, leren jassen, (ietsje) langere
haren – in het oog te houden. Het was
tenslotte niet de bedoeling dat de
streng opgezette staatsverjaardag zou
worden vervuild met westerse muziek
en verwilderde jongelui. En Stones of
geen Stones, de hordes ongekamde
jongeren uit stad en land waren
bedreigend genoeg voor het officiële
imago van de voorbeeldige
socialistische ‘Hauptstadt der DDR’.

De aantrekkingskracht
van de Britse band was
onweerstaanbaar
En zo gebeurde het, op 7 oktober
1969. Terwijl de feestelijkheden in de
versierde Karl-Marx-Allee van start
gingen, begeleid door duizenden in
het gelid staande partij-jongeren in
blauwe hemden, doken elders in de
hoofdstad steeds opnieuw kleine
groepjes Stones-fans op, die op weg
waren naar de Leipziger Straße en het
open veldje tegenover het
Springergebouw.
Die dag kon de gefrustreerde
Volkspolizei in Oost-Berlijn slechts
met mate optreden tegen iedereen
die er ‘anders’ uitzag – vanwege de
grote feestdag met veel internationaal
bezoek. Vergeefs was vooral gepoogd
om losse jeugdreizen naar Berlijn te

ontmoedigen en opvallende jongeren al
in de treinen en op stations te
onderscheppen. Uiteindelijk werd de UBahn zelfs stilgelegd. Maar de
aantrekkingskracht van de Britse band
was onweerstaanbaar. Onophoudelijk
trokken de groepjes verder, niet onder
de indruk van politiehonden en
Absperrungen. Enkele honderden
jongeren bereikten de beloofde plek aan
de Muur. En terwijl Oost-Berlijn kookte,
gebeurde ertegenover bij het
Springergebouw… helemaal niets. De
stemming sloeg pas echt om, toen ’s
avonds bleek dat er geen concert was en
ook niet ging komen. De jongeren
riepen om de Stones en schreeuwden
politieke leuzen. De Volkspolizei veegde
het gebied nu hardhandig leeg. Bijna 400
jongeren werden gearresteerd. De jeugd
bleef met een grote kater achter.
De gebeurtenissen werden een symbool
van de onbereikbaarheid van westerse
muziek in de DDR. Het verhaal kreeg
mythische afmetingen. Steeds opnieuw
dook het op in literatuur en songteksten
van de Oost-Duitse underground.
Decennia later bleek dat de RIASradiomaker het verhaal zelf verzonnen
had, gewoon om de DDR te zieken.
Uiteindelijk was het zo groot geworden
dat het begeerde Rolling Stones concert
tot op de dag van vandaag onvergeten is.

Krijn Thijs
Naschrift: in augustus 1990 traden de Rolling
Stones alsnog op in Oost-Berlijn. Maar toen,
twee maanden voor de eenwording, was de
DDR in feite al opgeheven.

Het gedeelde Berlijn in boeken
Ost-Berlin - 30 Erkundungen
(Jürgen Danyel, 2019, CH. Links Verlag)
Oost-Berlijn was het machtscentrum van de DDR en ook een etalage
van het communistische Oostblok. In 30 essays schetst het boek ‘OstBerlin - 30 Erkundungen’ hoe de stad was georganiseerd en hoe dit
uitwerkte op het dagelijks leven. Samensteller Jürgen Danyel nodigde
historici en Zeitzeugen uit om een aspect van het leven in de gedeelde
stad te beschrijven. Dat geeft een mooie verscheidenheid aan
onderwerpen: Lea Streisand beschrijft haar jeugd in de
Hufelandstraße en hoe de ‘Wende’ uitwerkte op haar straat, haar
leven. Annett Gröschner beschrijft in ‘Kraut und Unkraut’ het
fenomeen volkstuintjes in Oost-Berlijn. Meer dan de helft van de
DDR-burgers had in de jaren tachtig een tuintje, veel Berlijners
trokken in het weekend naar hun groene paradijsje. Juliane
Schütterle beschrijft in ‘Der Duft der großen weiten Welt’ hoe
consumptiegoederen werden verdeeld en waarom je toch echt naar
Berlijn moest als je iets bijzonders nodig had. Voor Berlijn gold
‘Sonderversorgung’, de stad had voorrang bij de verdeling van
goederen. Ook historicus Krijn Thijs van het Duitsland Instituut
Amsterdam schreef een essay voor de bundel: over Nederlandse
zeilers die in 1987 met hun historische platbodems in een bizar
avontuur verzeild raakten tijdens de 750-ste verjaardag van Berlijn.
De bundel is Duitstalig en te bestellen bij uitgever Christoph Links.

West-Berlin - Biografie einer Halbstadt
(Elke Kimmel, 2018, CH. Links Verlag)
Ook over West-Berlijn is bij uitgever Christoph Links een boek
verschenen: ‘West-Berlin - Biografie einer Halbstadt’ van Elke
Kimmel. Kimmel kwam zelf als student in 1987 naar WestBerlijn en kan uit eigen ervaring putten. Daarnaast heeft ze
zich voor dit boek verdiept in de periode vanaf het einde van
de Tweede Wereldoorlog via de bouw van de Muur tot aan de
val van diezelfde Muur in 1989. Kimmel beschrijft de
aantrekkingskracht van dit ‘speerpunt van het imperialisme’,
zoals communisten West-Berlijn noemden. De stad, bevolkt
door een bijzondere mengelmoes van spionnen, muzikanten,
krakers, politici, gastarbeiders en gewone inwoners, vormde
een eiland, een voorpost van het kapitalistische Westen ten
tijde van de Koude Oorlog. Kimmel beschrijft hoe de
bewoners hier leefden en geeft zo een fascinerende kroniek
van het dagelijks leven in deze verdwenen stad. Ook
verkrijgbaar als E-book. Wiebke Pittlik
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Het betere Berlijn
"Laten we naar Rotterdam op vakantie
gaan", zegt mijn Berlijnse vriendin
ineens. "Dat schijnt zo’n mooie stad te
zijn." Ik ben verbijsterd. Rotterdam? Ze
legt een Duits tijdschrift voor hippe,
jonge ouders voor mijn neus:
inderdaad, daar staat het, zwart op wit,
we moeten naar Rotterdam.
De eerste Berlijner die me vertelde dat
hij Rotterdam ‘toch zo mooi vindt’ heb ik
nog uitgelachen. Ik kende die stad
nauwelijks toen ik tien jaar geleden uit
Nederland wegging. Maar sindsdien ben
ik wel gaan begrijpen waar het de
Berlijners bij dit soort uitspraken
eigenlijk om gaat: Berlijn, dat net als
Rotterdam decennialang bekend stond
als ‘lelijk’, blijkt alleen maar lelijker te
worden - en Rotterdam niet.
Direct bij ons om de hoek is daarvan het
beste voorbeeld te zien. Hier, tegenover
de East Side Gallery, dat beroemde stuk
beschilderde Muur aan het water,
verrijst op dit moment een compleet
nieuwe stadswijk. Het is een zogeheten
A-locatie, direct aan de rivier de Spree,
direct tegen het centrum, met perfecte
verkeersverbindingen.
Maar wat is het resultaat? Er staat sinds
eind vorig jaar de 70ste shopping mall
van de stad, met alweer een Aldi erin;
kleurloze horeca-ketens voor toeristen
en een reeks woonblokken van
esthetisch zeer twijfelachtige signatuur
vervolmaken de mislukking.
Enige politieke controle blijkt hierop
niet te bestaan, schrijft Der
Tagesspiegel, de lokale krant, begin
2019. Sterker: het zijn uitgerekend de
sociaal-democraten en de Groenen,
voorvechters van het ‘bonte’ en ‘groene’
levensgevoel, die dit gebied 15 jaar
geleden hebben verkocht. Een groot
deel blijkt in bezit van een onroerend
goed-speculant uit Los Angeles. Tien
jaar geleden begon hij met een grote
evenementenhal; nu wordt de rest
volgebouwd.
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De krant haalt nog maar eens de
herinnering op hoe het er hier begin
21ste eeuw uit zag. Dit enorme

Berlijn, dat net als
Rotterdam decennialang
bekend stond als ‘lelijk’,
blijkt alleen maar lelijker
te worden - en
Rotterdam niet.

Merlijn Schoonenboom
is journalist, historicus en schrijver van het
boek 'Waarom we ineens van de Duitsers
houden'. Hij woont en werkt in Berlijn. In
zijn columns voor Duitslandweb verbindt hij
persoonlijke ervaringen met bredere
maatschappelijke ontwikkelingen.
Merlijns tip voor Berlijn: de grote zaal van
theater Heimathafen Neukölln
"Verborgen achter de Döner-snackbars en
de telecomshops van de Hermannstraße,
ligt deze prachtige 19de-eeuwse theater- en
concertzaal. Ik heb er mijn vrouw ontmoet,
de artistiek leidster ervan, en onze kinderen
rennen er nu door de kleedkamers."

braakliggende gebied tussen West- en
Oost-Berlijn was een brandpunt van het
‘spannende Berlijn’, met zijn vele
vrijplaatsen van creatievelingen en zelf
getimmerde feestruimtes aan het water.
Dat die leegte gevuld zou worden was
onvermijdelijk, maar deze uitkomst gaat
zelfs de bedaagde Tagesspiegel te ver.
"Waarom mag men dit hier bouwen?",
tekent de krant op uit de mond van een
geschokte voorbijganger.
Die verbijstering geldt in feite voor de
meeste nieuwe bouwprojecten in
Berlijn. De stad vult zonder esthetisch
besef zijn gaten op, een beleid
ontbreekt. Het linkse gemeentebestuur
heeft zelf een keurige verklaring
hiervoor paraat: goedkoop moet het zijn,
omdat de meeste stadsbewoners arm
zijn.

Maar die verklaring gaat niet op. Veel
van de huidige projecten zijn
commerciële hotelketens, en de meeste
grauwe woonblokken zijn uitermate
prijzig. De armlastige gemeente heeft
zich net als na de val van de Muur
simpelweg laten overrompelen door de
projectontwikkelaars met het snelste
geld.
Het gevolg: de stad is in korte tijd zowel
onbetaalbaar als nog eens een paar
stappen lelijker geworden. Ik begin
inmiddels zelfs te begrijpen waarom de
meerderheid van de bewoners vóór de
wederopbouw van het barokke stadsslot
is, oorspronkelijk een particulier
initiatief, dat binnenkort klaar moet zijn:
met iets historisch kan esthetisch
tenminste niets meer mis gaan.
Rotterdam is vaker met Berlijn
vergeleken. Beide steden zijn
gebombardeerd in de oorlog, beide
zijn zeer pragmatisch opgebouwd in de
naoorlogse decennia en rondom beide
hing begin 21ste eeuw een rauwe
romantiek, dankzij de ‘vrijplaatsen’ die
er voor creatievelingen ontstonden - al
viel die laatste vergelijking zonder twijfel
uit in het voordeel van Berlijn.
Nu zijn beide steden in snel tempo
populair geworden, er trekken veel
kapitaalkrachtige nieuwkomers heen,
de ‘gentrificatie’ is onophoudelijk. De
steden bereiden zich voor op een
nieuwe tijd, met nieuwe inwoners en
een nieuwe uitstraling. En daar blijkt dat
Berlijn op architectonisch gebied ver in
de achterhoede terecht is gekomen.
Dus zijn we inderdaad maar ’ns een
weekend naar Rotterdam gegaan.
Natuurlijk vertelde een bevriende
Rotterdammer ons bij ieder nieuw
bouwsel waarom het allemaal toch niet
goed was. Maar wij stonden aan het
water tegenover de Kop van Zuid, en
zeiden: "Mooi hoor, dat Rotterdam". De
reden is eenvoudig: we weten hoe het
echt mis kan gaan.
Merlijn Schoonenboom
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De verdringing
Het is de laatste plek waar ik het had
verwacht. Op een redactiefeest van een
Berlijns cultureel tv-programma zegt
een tekstschrijver tegen me dat het
toch eigenlijk ‘héél goed is dat de
huizen in Berlijn steeds duurder
worden’. Ik ben verbijsterd: want naast
de afwijzing van het rechtspopulisme
is er eigenlijk maar één thema
waarover men het hier in progressieve
kringen roerend met elkaar eens is - en
dat is hoe vreselijk de ‘gentrificatie’ is.
‘Gentrificatie’ is een begrip dat pas sinds
kort ook in de Nederlandse media
gebruikt wordt. Men doelt dan op de
zogeheten ‘bakfietsmoeders’ en de dure
biologische winkelketens die de laatste
jaren van voormalige Amsterdamse
volkswijken als De Pijp en de Kinkerbuurt bezit hebben genomen.
In Berlijn gaat het begrip al minstens
vijftien jaar mee, en daar is de opwinding over de ‘Gentrifizierung’ beduidend
emotioneler. Eigenlijk betekent het
sociologisch gezien heel neutraal ‘de
opwaardering van een buurt’. Maar ik
heb er uitsluitend demonstraties,
schuimbekkende woede en hoogoplopende discussies tégen gezien.
Het thema werd tot voor kort namelijk
bepaald door de mening van linkse
groeperingen erover. Want hoezo
‘opwaardering’? De intocht van de
‘gents’, de rijkeren, zorgt ook voor
‘verdringing’ van de oorspronkelijke
bewoners, van oer-Berlijners, arme
Turkse families en de oud-strijders van
de kraakbeweging uit de jaren tachtig.
Eerst groeide het voormalige OostDuitse stadsdeel Prenzlauer Berg uit tot
hét symbool van hun woede over deze
verdringing. Daar was de oorspronkelijke DDR-bevolking in een
decennium tijd haast compleet
vervangen door types uit München of
Stuttgart met goede banen.
Aangetrokken door de dynamiek van de
nieuwe hoofdstad, lieten ze de ‘Altbau’
renoveren en maakten van een

‘Scheiß-Yuppies’ stond laatst op onze huizengevel gesprayed
voormalige alternatieve wijk een luxe
stadsdeel.
Maar sinds een jaar of vijf stijgen de
huren zelfs in de laatste rafelige delen
van ‘Kreuzberg 36’, het voormalige
krakersbastion met zijn grote Turkse
gemeenschap, tot ongekende hoogten.
Daar worden de huizen opgekocht door
vaak onduidelijke conglomeraten uit het
buitenland, en de huurprijzen stijgen
met 15 tot 20 procent per jaar. "Nergens
in het land stijgen de huren zo sterk als
in Berlijn", schreef Die Zeit vorig jaar,
"en nergens in Berlijn stijgen ze zo zeer
als in Kreuzberg."
De woede tegen de nieuwkomers die
voor deze ontwikkeling verantwoordelijk worden gehouden, is
voelbaar. De hoogtijdagen van de ‘antiZwaben-graffiti’ op de Prenzlauer Berg,
gericht tegen de nieuwkomers uit het
welvarende gebied rond Stuttgart, mag
dan weer voorbij zijn, maar in mijn
eigen deel van Kreuzberg is de woede
springlevend.
De vreemdelingenhaat van links richt
zich hier vooral op de ‘Beier’, die andere
‘rijke Zuid-Duitser’. Maar ook op
mijzelf, omdat ons huis een tijd lang het
enige graffiti-vrije en gerenoveerde
pand in de rij was. ‘Scheiß-Yuppies’, zo
stond laatst weer op onze huizengevel
gesprayed, waarbij mijn bescheiden
freelancers-inkomen blijkbaar niet ter
zake doet.

En nu zegt ineens een tekstschrijver,
links en ook nog eens oer-Berlijner, dat
het eigenlijk wel goed is, dat we zijn
gekomen. Zijn motivatie is daarbij
eigenbelang. Hij vindt de kwaliteit van
de creatieve productie in de stad
namelijk niet goed genoeg. En hij zegt:
"Dat hoefde vroeger ook helemaal niet,
want de huren waren zo laag en de
subsidies zo hoog, dat eigenlijk niemand
zich echt hoefde in te spannen."
Dat is nu anders, zegt hij. De
concurrentie is op zijn werkgebied groot
geworden. Netflix heeft zijn eerste
Duitse serie geproduceerd. Dat betekent
dat er meer te doen is én er komt meer
concurrentie, zelfs vanuit het
buitenland. Om dan ook nog die nieuwe
huur te betalen, moet je dus heel goed
zijn. Met als resultaat, hoopt hij, betere
films en series - waarin hij zelf
natuurlijk een flink aandeel denkt te
hebben.
Ik geef toe: het klinkt als een
verademing, deze voor Berlijnse
begrippen wel erg politiek-incorrecte
manier van marktdenken. Er zit alleen
één klein haakje aan. Zelf heeft de
tekstschrijver nog net vóór de grote
prijzenstijging vijf jaar geleden zijn
appartement gekocht. In vergelijking
met degenen die dat niet hebben
gedaan, zal de grote concurrentie-slag
voor hem dus beduidend aangenamer
verlopen. Merlijn Schoonenboom
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30 jaar val van de Muur

Verdeeld
Duitsland
In het jaar dat Duitsland de 30e
verjaardag van de val van de Muur
viert, is het verschil tussen Oost- en
West-Duitsland nog altijd groot. OostDuitsers voelen zich als tweederangs
burgers behandeld en ook de economische inhaalslag verloopt veel trager
dan was gehoopt.

oktober 2018 het jaarlijkse rapport over
de stand van de Duitse eenheid.
Veel Oost-Duitsers hebben het gevoel
dat ze niet volwaardig meetellen in de
samenleving, vertelde Hirte. “Politiek en
media argumenteren vaak op eenzelfde
manier, maar veel mensen hebben
andere overtuigingen.” Dat sentiment
kwam ook aan bod tijdens het
Bondsdagdebat over Hirtes Jahresbericht. “Veel Oost-Duitsers voelen zich
oneerlijk behandeld”, concludeerde een
van de Bondsdagleden. Bovendien zitten
grote beursgenoteerde ondernemingen

niet in het Oosten en bekleden WestDuitsers de meeste hoge functies in
politiek en bedrijfsleven. Veel OostDuitsers zijn hun vertrouwen in de
overheid en de politiek verloren,
benadrukten verschillende
parlementariërs in de Bondsdag.

“De dominantie van West-Duitsers in de
Na elke verkiezing publiceren Duitse
elites wordt nog steeds als cultureel
media ze weer: de kaarten van Duitsland
kolonialisme ervaren. En dat is een
die laten zien hoe de Duitsers hebben
probleem, ja”, zei Thomas Krüger daar
gestemd. En steevast zie je de Muur er
in 2017 over. Hij is als voorzitter van de
weer op terug: rechts, in de Oost-Duitse
Bundeszentrale für politische
deelstaten, overheerst het paars van de
Bildung (BpB) een van de weinige Oostsocialistische partij Die Linke en sinds
Percentage stemmen voor de AfD per deelstaat,
een aantal jaar ook het blauw van de
Europese verkiezingen 2019
rechts-nationalistische AfD. Links, in
West-Duitsland, doen vooral de
traditionele West-Duitse partijen,
CDU/CSU, SPD, Groenen en FDP, het
goed.
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Maar die economische situatie is niet de
belangrijkste oorzaak van de slechte
stemming in de Oost-Duitse deelstaten,
legde de Ostbeauftragte van de Duitse
regering, Christian Hirte, afgelopen
najaar uit. Hij adviseert de regering
over Oost-Duitsland en presenteerde in
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Ook 30 jaar na de val van de Muur is de
mentale kloof tussen Oost- en WestDuitsers niet gedicht. Dat heeft deels
economische oorzaken: het loonverschil
tussen Oost- en West-Duitsland is met
zo’n 15 procent nog steeds hoog en het
bruto binnenlands product ligt in OostDuitsland nog altijd op slechts 73
procent van het niveau van WestDuitsland. Ook zijn de pensioenen in het
Oosten lager dan die in het Westen en
neemt de vergrijzing er sneller toe.

Het 'Nationale Freiheits- und Einheitsdenkmal', ook wel Einheitswippe (eenheidswip) genoemd.
© Milla&Partner, CC BY-SA 3.0

Duitsers die een landelijke instelling
leidt die zich niet alleen met Oost-Duitse
thema's bezighoudt. West-Duitsers
bepalen nog steeds op veel gebieden de
toon en het beleid, zei Krüger in een
interview met de Berliner Zeitung. "Het
aandeel Oost-Duitsers en hun identiteit
raakt daarbij vaak in de verdrukking."
Oost-Duitsers hebben de democratie
voor zichzelf bevochten, maar daarna
was het snel gedaan met de inspraak en
het mee mogen beslissen. Sinds de
eenwording op 3 oktober 1990 gelden de
West-Duitse politieke, economische en
sociale systemen ook voor OostDuitsland. Veel Oost-Duitsers vinden dat
ze die ‘opgelegd’ kregen en voelen zich
tweederangs burgers.
Sinds een aantal jaar domineert rechtsradicaal geweld het debat over de Duitse
eenheid. Dat is sinds de vluchtelingencrisis vooral in Oost-Duitsland opvallend
toegenomen. Vreemdelingenhaat heeft
zich in Oost-Duitsland geconsolideerd,
concludeerde de bondsregering in 2016,
en die vormt een bedreiging voor de
maatschappelijke en economische
ontwikkeling in de Oost-Duitse
deelstaten.
Dat rechts-extremisme in het oosten, en
vooral in Saksen, zichtbaarder is, komt
mede omdat het daar als probleem heel
lang verwaarloosd is, luidde een van de
conclusies na rellen in Chemnitz in de
nazomer van 2018. Volgens Hirte is
rechts-extremisme geen typisch OostDuits probleem. Het is daar misschien
duidelijker zichtbaar, maar overal
in Duitsland is de polarisering te zien,

legde hij bij de presentatie van zijn
jaarrapport uit.
Hirte wees ook op de positieve
ontwikkelingen. Het verschil in
werkloosheid tussen Oost en West is
gedaald naar nog slechts 2 procent en
bijna de helft van alle werknemers in
het Oosten is vrouw, benadrukte hij.
Ook zijn Oost-Duitsers volgens hem
beter in het combineren van werk en
gezin.

Eventtip:
Op 27 oktober 2019 organiseert het
Duitsland Instituut Amsterdam de
bijeenkomst De staat van Duitsland.
30 jaar na de Muur. Een themamiddag
met wetenschappers, schrijvers en
Zeitzeugen. In de Rode Hoed in
Amsterdam. duitslandinstituut.nl

In Berlijn is ondertussen de bouw van
een eenheidsmonument symbool aan
het worden voor het moeizame
eenwordingsproces. Het plan zo’n
monument te bouwen ontstond ruim
tien jaar geleden. Sindsdien waren er
vooral veel ruzies en problemen. In 2009
mislukte een eerste ontwerpwedstrijd
omdat geen van 500 ontwerpen goed
genoeg werd bevonden.
Een tweede poging leverde de
Einheitswippe op, ook wel de
'saladeschaal' genoemd, die voor het
Berlijnse Stadsslot moet komen te staan.
Het is een grote gouden wip waar
mensen overheen kunnen lopen, zodat
ze hem in beweging zetten - zoals de
Oost-Duitse bevolking in 1989 een
vreedzame revolutie in beweging heeft
gezet. Na jaren van vertragingen en
budgetoverschrijdingen - inmiddels
liggen de kosten bij 17 miljoen euro moet de bouw van het monument in het
najaar van 2019 beginnen. Daarvoor
wordt maar liefst twee jaar gerekend. De
inwijding op 3 oktober 2020 - 30 jaar na
de eenwording - is dus nu al
onhaalbaar. Marja Verburg

Marja Verburg
is redacteur van Duitslandweb. Ze is
historicus en studeerde aan de
Universiteit van Amsterdam en de
Humboldt Universität in Berlijn.
Marja's tip voor Berlijn:
Tempelhofer Feld
"Elke keer als ik op dit enorm
uitgestrekte voormalige vliegveld
kom, lijkt het alsof ook in mijn eigen
hoofd meer ruimte ontstaat. Mensen
fietsen er, ze wandelen, kitesurfen,
BBQ-en, luieren en in de winter kun
je er langlaufen."
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