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Dromen van Dingen
Oost Duitse fantasieën
Over de westerse consumptiemaatschappij

Milena Veenis

Stellingen bij het proefschrift van Milena Veenis

1. Voor de studie van consumptie is het begrip collectieve fantasie onmisbaar omdat het een
brug slaat tussen twee onverzoenbare theoretische posities: de aanname dat mensen in hun
koopgedrag gedreven worden door bewuste overwegingen en rationele keuzes, versus de
gedachte dat consumenten het slachtoffer zijn van de misleiding van grote bedrijven.
2. Voor een goed begrip van de werking van dictatoriale samenlevingen is het onderscheid
tussen staat en samenleving even onbruikbaar als de categorieën daders, meelopers en
slachtoffers.
3. Als ultieme bevestiging van westerse vooroordelen over het bestaan in dictatoriale
samenlevingen, zullen de geringe hoeveelheid reclame in de Oost Duitse publieke ruimte en
de alomtegenwoordigheid van doffe, grijsachtige kleuren de beeldvorming over de DDR
blijvend bepalen.
4. In de sociaalwetenschappelijke studie van consumptie en de relatie tussen mensen en
dingen schittert het thema hebzucht door afwezigheid.
5. Nostalgie is een vorm van fantasie: datgene wat het toont ontleent zijn betekenis vooral aan
datgene wat ermee buiten beeld blijft.
6. Het verdient aanbeveling om bij de studie van herinneren niet alleen theoretische, maar
vooral ook methodologische consequenties te verbinden aan Proust’s ‘madeleine’bevindingen, door de associatieve kracht van geur en smaak een centrale plaats te geven in het
onderzoek.
7. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een sociaalwetenschappelijke tekst is het
onderscheid tussen de vorm en de inhoud van het geschrevene irrelevant en op
wetenschapsfilosofische gronden reeds lang achterhaald.
8. Een van de redenen waarom antropologen bij hun onderzoek nauwelijks gebruik maken
van de psychologische inzichten rond overdracht en tegenoverdracht is, dat zij zich schamen
om te erkennen hoezeer hun gesprekken met de ander werden vergemakkelijkt en bepaald
door de fundamentele ongelijkheid die daaraan ten grondslag lag.
9. Bij de geboorte van kinderen correspondeert de algemene aanname dat uiterlijk er niet toe
doet, ‘als het maar gezond is’, niet met de ervaring van ouders van wie de kinderen zowel
misvormd als ongezond zijn.
10. De betrokkenheid en het werkplezier van het personeel van de Universiteit van
Amsterdam zou zeer gebaat zijn bij het selecteren van managers en bestuurders op grond van
de daarvoor benodigde competenties in plaats van hun academische positie.
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Voorwoord
Wanneer je zolang aan een dissertatie hebt gewerkt als ik, zijn er veel mensen bij betrokken
geweest. Dat ik er zolang over heb gedaan hangt onder meer samen met het feit dat beide
kinderen die Leonard en ik kregen langdurig extreme (medische) zorg nodig hadden.
Daardoor werd mijn werkend bestaan nog meer dan anders het geval zou zijn geweest bepaald
door de privé-omstandigheden. Dit voorwoord geeft blijk van die verweving.
In de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken voor het feit dat ze me altijd hebben
gestimuleerd om me bij het maken van de keuzes in mijn leven te laten leiden door mijn
interesse en belangstelling. Hoewel ik mijn keuze voor antropologie vaak heb vervloekt
vanwege het gebrek aan academisch toekomstperspectief, hebben zij mijn intellectuele
zelfvertrouwen van een stevige basis voorzien. Het is verdrietig dat mijn moeder en haar zus
To er niet meer zijn om te zien wat daaruit is voortgekomen. Des te gelukkiger ben ik dat mijn
zus Clara er wel is.
Het onderzoek dat aan deze dissertatie ten grondslag lag werd gefinancierd door de
Amsterdamse School, die mij in 1992 aannam als assistent in opleiding. Dankzij José Komen
en haar collega’s, waaronder met name Annelies Dijkstra, was dit instituut een prettige
werkplek. Hans Sonneveld, de toenmalige directeur van de School, dank ik voor zijn steun in
moeilijke tijden en voor de vanzelfsprekendheid waarmee hij me jaren later liet weten dat hij
mijn naam ondanks alles nog steeds in de bak met ‘af te ronden proefschriften’ bewaarde.
Mijn verblijf in Rudolstadt heb ik als buitengewoon inspirerend ervaren. Dat hing in
de eerste plaats samen met de roerige periode waarin ik er was – een periode waarin mensen
het gevoel hadden dat hun leven volledig uit het lood was geslagen door De Geschiedenis.
Het was enorm spannend om daar zo nauw bij betrokken te zijn. Dat ik er zo nauw bij
betrokken raakte komt vooral doordat ik in Rudolstadt een aantal mensen leerde kennen, die
me in hun midden opnamen: Stefan, Petra, Jo Winter, meneer en mevrouw Weißensee,
Katrin, Heiner, en vooral Iris, met wie ik voor het eerst op de kerstmarkt in gesprek raakte.
Het contact is verwaterd, maar ik denk met veel plezier terug aan mijn tijd met hen. De
toenmalige burgemeester van Rudolstadt, Dr. Franz, dank ik voor het vertrouwen dat hij me
schonk door me bij een aantal mensen te introduceren.
Jarenlang maakte ik deel uit van de redactie van Etnofoor. In wisselende samenstelling
dank ik mijn collega-vrienden voor de ruimte die ze me gaven en de gulle hartelijkheid
waarmee ze me steeds weer, nadat ik langere tijd afwezig was, in hun midden opnamen. Onze
gesprekken en bijeenkomsten zijn voor mij altijd een belangrijke stimulans geweest. Van hen
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wil ik Rob van Ginkel, Alex Strating en Irene Stengs apart noemen. Tijdens onze sporadische
etentjes en gezamenlijke weekendjes weg hebben de lange wandelingen en de door Rob
geïnitieerde zang en muziek onze collegiale vriendschap extra verstevigd. Mijn contact met
Alex gaat terug tot de eerste dag waarop ik antropologie studeerde. Hij was mijn docent en we
raakten bevriend. Van docent werd hij in de loop der jaren mijn collega, maar dat ik zíjn
collega werd dank ik in belangrijke mate aan hem. Hij is daarmee van groot belang geweest
voor mijn academische toekomst en zelfvertrouwen. Daarvoor wil ik hem hier graag
bedanken. Irene is de trouwste mens op aarde. Nooit zal ik vergeten hoe zij me, op de dag na
haar promotie waarbij ik afwezig was, taart en gerookte vis kwam brengen op de afdeling
kinderoncologie van het AMC.
Tussendoor ben ik korte tijd als postdoc betrokken geweest bij de onderzoeksgroep
huishoudtechnologie van Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TiN 20). Het contact
en de samenwerking met mijn collega’s daar heb ik zeer prettig gevonden en ik heb er veel
van geleerd. Van die collega’s wil ik met name Ruth Oldenziel bedanken – niet alleen voor de
samenwerking van toen, maar vooral voor het vertrouwen dat zij toen en later in mij stelde, na
ons dagje aan het strand.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn voormalige promotor, Bonno Thoden van
Velzen, die helaas met emeritaat ging voordat ik in staat was het manuscript te voltooien.
Voor mij was het een verrijking en een opluchting toen ik als student voor het eerst kennis
nam van zijn werk en merkte dat er binnen de antropologie ruimte was voor een
psychoanalytisch geïnspireerde benadering, met oog voor de onuitgesproken belangen die
mensen veelal hebben bij sociale verschijnselen. Ook toen ik aan mijn dissertatie werkte was
Bonno steeds degene die me dwong na te gaan welke sociale en psychologische belangen er
schuilgingen achter de positief getoonzette verhalen die mijn informanten me over de
voormalige DDR vertelden. Hij inspireerde me na te denken over krabbenstreken en jaloezie.
Inhoudelijk heeft hij daarmee een groter stempel op mijn denken gezet dan hij zelf
vermoedelijk heeft beseft. Ik hoop dat hij tevreden is over de manier waarop zijn stem
doorklinkt in het geschrevene.
Grote dank geldt Jojada Verrips, mijn promotor. Hij liet mij altijd met rust en gaf me
daarmee impliciet het vertrouwen dat het uiteindelijk wel goed zou komen. Steeds wanneer ik
teksten bij hem inleverde, kreeg ik die korte tijd later terug en steeds waren ze voorzien van
uitermate bruikbaar commentaar, waaruit bleek dat hij een en ander zeer zorgvuldig had
gelezen. Zijn commentaar had altijd zowel betrekking op de hoofdlijn van de tekst, als op de
kleine details van het geschrevene – tot op de plaats van de komma’s aan toe. Voor
ii

buitenstaanders mag dit wellicht pietluttig klinken. Insiders weten dat het vaak anders gaat en
dat het bijna een zeldzaamheid is wanneer een promovendus ervan uit kan gaan dat de
promotor zijn of haar teksten zo goed en precies leest. Daarvoor dank ik Jojada van harte. De
voorliggende tekst heeft er zeer veel baat bij gehad. Verder heb ik groot respect voor de
onbaatzuchtige manier waarop hij mij en mijn werk altijd heeft behandeld. Ook daarin is hij
een uitzondering. In zijn manier van begeleiden staat altijd de kwaliteit van andermans
denken en schrijven voorop. Nooit tracht hij zijn eigen intellectuele agenda daarin door te
drukken. Ook dat geeft blijk van groot vertrouwen. Ik hoop dat het eindresultaat dat in zijn
ogen waard was.
Bonno, Jojada, mijn ouders en mijn zus waren niet de enigen die betrokken waren bij
mijn werk, mijn teksten nauwgezet lazen en van commentaar voorzagen. Ook Anne Gevers,
Birgit Meyer, Mireille Berman, Suzanne Kuik en Mattijs van de Port deden dat. Ik prijs mij
gelukkig dat ik reeds tijdens mijn studie met hen bevriend raakte en ik dank hen van harte
voor hun tijd en betrokkenheid bij mij en mijn denken. Dankzij hun vriendschap werd
antropologie een inspirerender en onlosmakelijker onderdeel van mijn bestaan dan het anders
zou zijn geweest. Dat Mireille het manuscript las, ‘goedkeurde’ en mij vervolgens, als
professioneel redactrice, aanraadde om het te laten uitgeven, heeft mij veel goed gedaan. Met
Suzanne heb ik zoveel lief en leed gedeeld dat ik me nauwelijks kan voorstellen hoe mijn
bestaan er de afgelopen jaren zonder haar zou hebben uitgezien. Mattijs dank ik voor het feit
dat hij als trouwe en dierbare vriend mijn voornaamste antropologische soulmate werd en
bleef. De vriendschap met Mattijs en Suzanne is voor mij van onschatbare waarde geweest.
Dat zij mijn paranimfen zijn stemt me dankbaar en gelukkig.
Ten slotte dank ik Leonard, met wie ik al zolang het leven deel. Hij heeft mij altijd
gesteund, gestimuleerd en de ruimte gegeven om me – waar mogelijk – aan mijn werk te
wijden. Toen ik in Rudolstadt woonde was hij daar meer dan wie ook bij betrokken. Dat het
ons en Maurits en Rifka zo goed gaat, na alles wat er de afgelopen twaalf jaar is gebeurd, is
voor een belangrijk deel te danken aan zijn liefdevolle aanwezigheid en aan het feit dat wij
samen al zo lang zo gelukkig zijn.
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Glossarium
ASKD: Archiv Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
(Kreisdiensstelle Rudolstadt Gera)
BRD: Bundesrepublik Deutschland
CDU: Christendemocratische Union
DDR: Deutsche Demokratische Republik
FDJ: Freie Deutsche Jugend
GDR: German Democratic Republic
HO: Handelsorganisation
IM: informeller Mitarbeiter
KiH: Kultur im Heim
KPD: Kommunistische Partei Deutschland
LPD: Liberale Partei Deutschland
LPG: Landwirtschaftliche Produktions Genossenschaft
LRA: Landratsamt Rudolstadt Archiv
MfS: Ministerium für Staatssicherheit
NS: Nationaal socialisme
NSDAP: National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei
RGW: Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
RSA: Rudolstadt Stadt Archiv
SA: Sturmabteilung
SBZ: Sovjetische Besatzungszone
SED: Sozialistische Einheits Partei
SMAD: Sovjetische Militäradministration Deutschland
SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschland
SPK: Staatliche Plankommission
SS: Schutzstaffel
Stasi: Staatssicherheitsdienst
THW: Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar
TSR: Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt
VKSK: Verein für Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter
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Thüringen in verenigd Duitsland

v

Inleiding
Hooggespannen verwachtingen en es war nicht alles schlecht damals
Das Desiderium, die einzig ehrliche Eigenschaft aller Menschen, ist unerforscht. Das
Noch-Nicht-Bewußte, Noch-Nicht-Gewordene, obwohl es den Sinn aller Menschen
und den Horizont alles Seins erfüllt, ist nicht einmal als Wort, geschweige als Begriff
durchgedrungen (Bloch 1959:3).
Eerste indrukken: westerse welvaart als troost?
In de nazomer en herfst van 1989 werden de televisie-uitzendingen van nieuws- en
actualiteitenrubrieken overal ter wereld wekenlang gedomineerd door dezelfde beelden,
waarop te zien was hoe grote groepen Oost Duitsers de Berlijnse Muur en de grens met het
westen overstaken. De beelden zijn iconen geworden: van de val van het communisme en van
de democratische wil van het volk. Omdat op die beelden tevens te zien was hoe Oost
Duitsers dol van vreugde in West Duitse winkelstraten rondliepen, zijn de gebeurtenissen van
toen eveneens in het collectieve geheugen gegrift als iconen van de wereldwijde overwinning
van het kapitalisme en het daarbij behorende consumentisme. Tot ontsteltenis van kritische
commentatoren moest worden vastgesteld dat het merendeel van de Oost Duitse bevolking het
land vooral wenste te verlaten vanwege de ongekende consumptieve mogelijkheden aan gene
zijde van de Muur, en slechts in mindere mate vanwege de daar aanwezige politieke
vrijheden.1
Dat de verwachtingen met betrekking tot de westerse materieelconsumptieve
overvloed hooggespannen waren was duidelijk. Maar wat hadden Oost Duitsers precies
gedacht aan te treffen aan de andere kant van de Muur? Wat meenden zij te zien bij het
aanschouwen van de westerse wereld? Waarom huilden ze van geluk, toen ze voor het eerst
van hun leven West Duitse winkels binnenstapten? En waarom waren ze bereid om meer dan
10% van een gemiddeld maandsalaris voor een ananas neer te tellen en zelfs een veelvoud
daarvan voor een eenvoudige draagbare westerse radio?
Om op dergelijke vragen een antwoord te vinden verbleef ik in 1993 en 1994 vijftien
maanden in het Oost Duitse stadje Rudolstadt, waar ik onderzoek deed naar de verwachtingen
met betrekking tot de westerse consumptiemaatschappij. Ik sprak er met zoveel mogelijk
1Zie

Bauman (1992:168-171).
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mensen en was er getuige van hoe snel de veranderingen elkaar opvolgden. Ik zag de schade die
de 45 jaren communistisch bewind hadden aangericht, ik zag het materiële verval en de
grauwheid die daar het gevolg van waren. Maar ik zag ook de desastreuze manier waarop de
scheuren en roest uit de DDR met behulp van het alles opkopende westerse geld onder een dikke
laag stucwerk en blinkende verf werden weggemoffeld.
Mensen vertelden me over hun bestaan in de DDR en hoe het was geweest om in die
dictatoriale samenleving te leven. Ik sprak een paar oudere mensen, die zich de beginjaren van de
DDR nog herinnerden en de periode daarvoor – de oorlog en de jaren dat Hitler aan de macht
was. In veel gesprekken kwam de verhouding met de bewoners van het andere Duitsland aan de
orde en de vraag wat voor soort leven Oost Duitsers hadden gedacht aan te treffen aan de andere
kant van de Berlijnse Muur, in die wereld van materiële overvloed. Mensen vertelden me erover:
over hun verwachtingen en dromen – voor zover ze zich die nog konden herinneren, nu die
allang waren ingehaald door de kapitalistische realiteit.
Uit hun verhalen maakte ik op, dat veel mensen welhaast magische krachten hadden
toegekend aan de materiële wereld van het westen. Het leek wel alsof ze zich hadden voorgesteld
dat het leven temidden van die welvaart in één klap perfect zou zijn. Alsof alle tekortkomingen
van het bestaan als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen wanneer ook zíj temidden van die
spullen zouden leven. In het licht van die verwachtingen is het niet verbazingwekkend dat
mensen hevig teleurgesteld waren toen die spullen er eenmaal waren. De dingen hadden er zó
mooi uitgezien – zo vertelde men mij – maar het leven was er bepaald niet beter op geworden nu
ze er waren. Iedereen wilde steeds meer dingen hebben en alles draaide alleen nog maar om
materieel bezit tegenwoordig. Bovendien heette de aanwezigheid van al die spullen een
buitengewoon slechte uitwerking op mensen te hebben: ze werden erdoor verleid, ze werden er
hebzuchtig en egoïstisch van en wanneer mensen eenmaal veel hadden, verbeeldden ze zich dat
ze meer waren dan een ander, beter waren dan een ander. Hun menselijkheid verdween achter
het mooie masker van de dingen. Zo ongeveer luidde het verhaal dat ik allerwegen optekende.
Uit dat verhaal bleek echter ook dat het belang dat er aan de nieuwe consumptieve
mogelijkheden werd toegekend sinds de Wende bepaald níet was afgenomen. En tijdens mijn
veldwerk viel ook mij op – of ik nu in kleine dorpjes kwam, in middelgrote provinciestadjes
zoals Rudolstadt, of in grote steden zoals Berlijn of Leipzig – dat de auto’s op de parkeerplaatsen
bij de nieuw gebouwde megasupermarkten overal werden volgeladen met dozen en tassen vol
consumptiegoederen. Mensen die zich niets nieuws konden permitteren vergaapten zich
verlekkerd maar ontevreden aan de volle etalages, en op de snelwegen in en naar Oost Duitsland
stonden continu files vanwege de goederenstroom die vanuit het westen naar het oosten werd
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gebracht. Het was duidelijk dat mensen volledig in de ban waren van de nieuwe goederen,
terwijl ze daar tegelijkertijd buitengewoon teleurgesteld over waren – een opmerkelijke
discrepantie.
Bovendien werd me keer op keer duidelijk, wanneer ik met mensen in gesprek trachtte
te komen over hun verlangens naar westerse spullen, over de teleurstelling dienaangaande óf
over de opmerkelijke koopzucht die er desalniettemin in de ex-DDR te bespeuren viel, dat het
onderwerp materieelconsumptieve verandering een enigszins beladen thema was. Sommige
mensen werden zelfs boos wanneer ik vroeg wat er sinds 1989 allemaal veranderd was. Dat
bleek bij voorbeeld toen ik probeerde enquêtes uit te delen, die betrekking hadden op materiële
en consumptieve thema’s. Wanneer ze hoorden wat het onderwerp van de enquête was,
reageerden opvallend veel mensen misnoegd en velen weigerden de papieren in te vullen. Eén
vrouw, een kapster, aan wie ik de enquête in haar kapsalon had overhandigd, waar zij in eerste
instantie redelijk enthousiast en welwillend op had gereageerd, glimlachte even vriendelijk
toen ik de papieren een week later weer kwam ophalen. “Ah, daar hebben we die mevrouw
met de mooie naam”, lachte ze me toe, terwijl ze doorging met het knippen van een wat
oudere vrouw. En ze vervolgde, nog steeds met een stralende glimlach:2
We hadden het net over u. U heeft een mooie naam, maar wat een blöde vragen stelt u!
Ik zei het al tegen haar – en ze wees op de klant die ze aan het knippen was: ‘als dat
een Doktorarbeit moet worden’, zei ik, ‘met zulke vragen’!? Het ging alleen maar over
wat ik had en wat ik kocht… Die papieren heb ik niet ingevuld hoor, ik heb ze
weggegooid. In het vuur heb ik ze gegooid.
Die laatste mededeling, dat ze de enquête in het vuur had gegooid, herhaalde ze wel twee
keer. Een andere vrouw, aan wie ik de papieren bij de voordeur van haar woning
overhandigde, nam deze in eerste instantie van me aan, maar nadat ze ze had bekeken scheurde
ze de enquête met een van woede verwrongen gezicht voor mijn ogen kapot, waarna ze me
triomfantelijk aankeek: nu jij weer, leek ze te willen zeggen.
Dit waren extreme reacties. Vaker kwam het voor dat mensen afwerend of soms
ontkennend reageerden wanneer ik vroeg hoe het kwam dat westerse spullen voor hen zo
betekenisvol waren geweest. Toen ik een keer vanuit het aan het marktplein gelegen café uitkeek
op de winkelende marktbezoekers, die op hun gemak een keuze maakten uit de volgeladen
groenten-, fruit- en kledingstallen en me, in aanwezigheid van de barkeepster (die ik redelijk
goed kende en met wie ik het goed kon vinden) hardop afvroeg hoe het er hier zes jaar geleden
2In

de appendix van dit proefschrift leg ik uit waarom ik ervoor heb gekozen de meeste uitspraken van
informanten in het Nederlands op te nemen.
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had uitgezien, antwoordde zij pinnig: “nou, zóveel is er nou ook weer niet veranderd hoor”!
Wetend dat er zes jaar geleden altijd gebrek was geweest aan vers fruit en groenten en dat ook
het aanbod aan goedkope kleding ver achterbleef bij de vraag, was het op zijn minst een
opmerkelijke reactie.
Een andere keer liep ik ’s avonds op straat met Karl – kennis, informant,
jongerenwerker en inwoner van Rudolstadt, op weg naar een restaurant. Het was winter en al
vroeg donker. De bergen grof vuil die overal op de stoep stonden waren echter ook in de
schemering nog goed zichtbaar. Complete keukens stonden ertussen, maar ook bankstellen,
bureaustoelen, televisie’s, ijskasten, kinderbedjes en wat al niet meer. Iedere keer wanneer in
Rudolstadt het grof vuil werd opgehaald stonden de stoepen vol met de meest uiteenlopende
spullen. In mijn ogen zag alles er tamelijk aftands en ouderwets uit, maar ik wist intussen dat
de Oost Duitse koopwaar er tot halverwege 1989 in belangrijke mate zó had uitgezien. En ik
begon de indruk te krijgen dat de inwoners van Rudolstadt de op westerse stand gebrachte
koop- en consumptiemogelijkheden in hun land collectief aangrepen om zo snel mogelijk
zoveel mogelijk bezittingen van vroeger in te ruilen voor nieuwe spullen. Toen ik Karl op de
bergen afval attendeerde en zei dat het wel leek alsof álles dat aan de DDR deed denken door
mensen simpelweg werd weggegooid, ontkende hij dat echter in heftige bewoordingen, om
meteen van onderwerp te veranderen.
Eenmaal in het restaurant aangekomen, trachtte ik het gesprek andermaal op de bergen
afval te brengen, maar Karl boog zich in allerlei bochten om mij duidelijk te maken dat het
misschien wel léék alsof mensen sinds de Wende nieuwe spullen kochten en oude spullen
weggooiden, maar dat het eigenlijk wel meeviel. Ten tijde van de DDR had iedereen alles
bewaard – zo legde hij me uit, omdat je nooit wist of je iets ooit nog nodig zou hebben.
Bovendien was de gemiddelde huurprijs sinds de Wende zó gestegen, dat mensen zich bij
iedere vierkante meter woon- of opslagruimte afvroegen of ze deze wel nodig hadden, met als
gevolg dat zolders veel beter werden opgeruimd dan vroeger. Verder hadden mensen vroeger
moeten betalen voor het ophalen van de vuilnis (of juist niet) en overigens interesseerde het
onderwerp hem eigenlijk helemaal niet! Oude of nieuwe dingen? Daar ging het niet om! Sinds
de Wende hadden er allerlei sociaal-economische veranderingen in de DDR plaatsgevonden
die veel wezenlijker waren en dáár wilde hij het met mij over hebben. Toen ik hem erop wees
dat het toch duidelijk was dat zijn landgenoten in de herfst van 1989 juist bijzonder veel
belang hadden gehecht aan het thema consumptie en dat ik dáár graag met hem over wilde
praten, ontkende hij dat. Volgens hem was de Wende in de DDR door de meeste mensen om
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louter ideële redenen toegejuicht. Dat had niets te maken gehad met een verlangen naar
welvaart of iets van dien aard!
Zijn mededeling strookte op geen enkele manier met alles wat ik tot dan toe had
gehoord en gezien, want het was evident dat de meeste Oost Duitsers buitengewoon sterk
hadden verlangd naar westerse goederen. Het leek wel alsof Karl zich (plaatsvervangend) voor
zijn landgenoten schaamde, juist omdát zij zoveel waarde hadden toegekend aan dingen die dat
achteraf bezien blijkbaar niet waard waren.
Mede naar aanleiding van dit soort gebeurtenissen kreeg ik steeds sterker de indruk dat ik
met mijn vragen over de materieelconsumptieve verwachtingen en veranderingen een gevoelige
en pijnlijke snaar raakte. Ik vroeg me af waar die gevoeligheid mee samenhing en welke pijn er
op wat voor manier verband kon houden met de materieelconsumptieve verwachtingen die Oost
Duitsers vóór de Wende hadden gekoesterd.
Duidelijk was in ieder geval, dat die verwachtingen te hoog waren geweest. Zó hoog, dat
de dingen deze eenvoudigweg niet hadden kunnen waarmaken. Zo hoog ook, dat ik me er
eigenlijk geen voorstelling van kon maken. Waarom waren mensen voorheen werkelijk tot
tranen toe geroerd geweest, wanneer ze van hun familie uit de BRD eenvoudige
consumptiegoederen toegestuurd hadden gekregen, zoals stukjes zeep, blikken conserven
(perziken, champignonsoep en dergelijke) of pakken koffie? Ondanks alle verhalen, die Oost
Duitsers me hierover vertelden, kreeg ik als buitenstaander geen werkelijk zicht op of gevoel
voor de betekenis die de westerse materieelconsumptieve welvaart voor hen blijkbaar had gehad.
Maar soms gebeurde er iets, waardoor alle verhalen die ik tot dan toe had gehoord als het ware
tot leven leken te komen, waardoor ik meende íets te ervaren van de enorme lading aan
betekenissen die westerse dingen voorheen in de beleving van menig Oost Duitser had
aangekleefd. Dat was bij voorbeeld een keer het geval, toen ik kort voor kerst (in 1993)
toevalligerwijs op één dag zowel in het oosten als in het westen van het land een wc bezocht.
‘s Ochtends was ik op bezoek geweest bij een voormalige LPG (Landwirtschaftliche Produktions
Genossenschaft), waar ik een aantal vrouwen zou interviewen die daar in het kader van een
arbeidsvoorzieningsproject een tijdelijke baan hadden. De vrouwen teelden snijbloemen – chrysanten,
rozen en dergelijke. Omdat hun baan door de staat werd gefinancierd en ze voor het behalen van omzet
niet waren aangewezen op de werking van de vrije markt, was de atmosfeer in de kwekerij relatief rustig
en weinig hectisch. In de kassen hing echter een uitgesproken terneergeslagen stemming. Toen ik met de
vrouwen in gesprek kwam vertelden ze me over de wending die hun leven na 1989 had genomen. De
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verhalen waren vrijwel identiek en het was het soort verhalen, waarvan ik er tijdens mijn verblijf in
Rudolstadt al ontelbare had gehoord.
De Wende had geen van de vrouwen iets goeds gebracht. Ze waren vrijwel direct ontslagen, lange
tijd werkloos geweest en ze hadden maar moeten zien hoe ze de eindjes aan elkaar knoopten. Ze voelden
zich nutteloos, opgebruikt en – totdat ze op de kwekerij konden komen werken – eenzaam en op zichzelf
teruggeworpen. Het grootste gedeelte van hen had ten tijde van de DDR in grote productiebedrijven
gewerkt, aan de lopende band of achter machines. Van jongs af aan hadden ze deel uitgemaakt van een
arbeidscollectief. De dagelijkse werkzaamheden, de collega’s en het sociale kader dat daarbij hoorde
waren altijd een fundamenteel onderdeel van hun leven geweest, waar de rest van de beslommeringen min
of meer omheen georganiseerd was. En nu? Als de twee jaren van het arbeidsvoorzieningsproject om
waren, was het afgelopen. Ze hadden geen uitzicht op ander werk. Als vrouw, de meesten van hen al wat
ouder en bovendien moeder, konden ze het wel vergeten.
De kas waarin de bloemen werden geteeld was oud en vervallen, er omheen was bijna alles
spreekwoordelijk grauw en grijs en het kille decemberweer hielp ook niet mee: modder, sporen van een
tractor, vertrapt gras, een sjofel uitziende hond en een afgedankte Trabant bepaalden het beeld. Op een
gegeven moment leidde één van de vrouwen me mee naar binnen, het gebouw in, waar ik haar zou
interviewen. Ook daar was alles oud en versleten: grote formica tafels, een verzakte gootsteen, kale
wanden, een koude stenen vloer, een enkel gloeilampje aan het plafond en kleine, doorgezakte, metalen
stoeltjes. Na afloop van het interview ging ik naar de wc. Die was in een halletje dat al even donker,
grauw en koud was als de rest van de omgeving. De tegels op de muren waren dof en gebarsten, de deur
werd met een wankel haakje gesloten, eronder was een grote open ruimte waardoor je andermans voeten
kon zien en de wc-bril was koud, het water waarmee ik mijn handen waste was koud en de handdoek was
koud en klam.
Behalve koud en vervallen, herkende ik in de rechtlijnige en sobere aankleding van de ruimte
echter ook de restanten van een idealistisch project. Ik wist inmiddels genoeg van de Oost Duitse
geschiedenis van materiële cultuur om in de vormgeving van deze wasruimte een aantal kernwaarden te
herkennen van het optimisme waarmee Oost Duitse vormgevers de omgeving hadden trachten te
herscheppen. En met hun rechtlijnige onopgesmuktheid gaven ook de in deze wasruimte aanwezige
materiële attributen uitdrukking aan centrale (als socialistisch vertaalde) uitgangspunten als ‘doelmatiger
zullen wij produceren’, ‘eerlijker zullen wij delen’ en ‘niet-passende versieringen hebben wij niet langer
nodig’. Inmiddels vervallen en gebarsten, ademde de wasruimte de ultieme teloorgang van een ooit met
goede bedoelingen tot ontwikkeling gekomen poging om gemeenschappelijk te werken aan een toekomst
van onderling gelijken. De mooiklinkende gedachten en slogans waren vergaan en versleten en toen ik na
mijn bezoek aan de LPG terug reed, voelde ik me verkleumd.
Toevallig ging ik na dat interview naar Nederland, waar ik wat spullen zou ophalen. Aan het eind
van de middag reed ik door schemerige dorpjes in het westelijk deel van Duitsland. Overal hing
kerstverlichting op straat en vanuit de winkels en huizen straalde een warm licht naar buiten. Het was een
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typisch West Europees beeld vol burgerlijke geborgenheid en vercommercialiseerde nepromantiek – een
beeld waar ik normaliter niets aantrekkelijks in zou hebben herkend. Dit keer straalde het me echter intens
warm tegemoet. De winkels leken knus en gezellig, alles zag er even uitnodigend uit en hoewel ik in mijn
auto zat, kon ik me helemaal voorstellen hoe het binnen naar kerstbaksels zou ruiken.
In één van de dorpjes bezocht ik een restaurant en toen ik daar naar de wc ging, herinnerde ik me
de wc in de LPG weer: een groter contrast was niet denkbaar. Hier waren de glanzende tegels van de
wasruimte met een lichtblauwe bloemenprint versierd, de spiegel straalde me van verre tegemoet door de
lamp in de vorm van een bloem die er boven hing en de wasbak was groot en stralend wit. De ruimte rook
naar seringen en de solide wc-pot zag er zo duur uit, dat het me voor het eerst opviel dat ook wc-potten
een merk kunnen hebben. Deze was van Villeroy & Boch.
Het verschil met de wc van die ochtend was enorm: de materiële, uiterlijke verschillen tussen
beide wc’s waren er verantwoordelijk voor dat ik me als bezoeker op beide wc’s totaal verschillend
voelde. Op de Oost Duitse wc had ik me verkleumd gevoeld, hier voelde ik me prettig en behaaglijk.
Maar hoewel dat gevoel grotendeels werd bepaald door de materiële verschillen tussen beide ruimtes, was
de materiële inrichting van de West Duitse wasruimte zodanig, dat ik me daar normaliter op geen enkele
manier toe aangetrokken zou hebben gevoeld. Normaliter zou ik de West Duitse wc met enig dédain als
‘uitgesproken truttig’ hebben afgedaan. Dat ik me daar toen juist uitgesproken behaaglijk voelde, hing dan
ook vooral samen met het feit dat ik zojuist afkomstig was uit een – in materieel én mentaal opzicht –
uitgesproken troosteloze omgeving. Dat betekende echter níet, dat ik door mijn bezoek aan de West
Duitse wc ervoer hoe opgelucht ik was over het feit dat ik ‘eindelijk weer in het welvarende westen’ was
aangekomen, of iets van dien aard. Het tegendeel was het geval, want hoewel ik op dat moment verkild
was door de materiële en mentale somberheid die in de voormalige DDR zo alomtegenwoordig was, was
het juist te danken aan de heftige teleurstelling en aan de hoop en verwachting, die zo nu en dan door de
somberheid heen schemerden (en die in de herfst van 1989 zo pregnant zichtbaar waren geworden), dat ik
mijn verblijf in Rudolstadt als uitgesproken spannend en prikkelend was gaan ervaren. Al met al was het
land me gaan bevallen en ik zou mijn verblijf daar derhalve nóóit hebben willen inruilen voor een verblijf
in de BRD.
Het gevoel van behaaglijkheid dat me op de West Duitse wc bekroop, werd weliswaar ingegeven
door de zintuiglijke ervaring die de West Duitse materiële omgeving teweeg bracht, maar ze had een veel
vérstrekkender reikwijdte en uitwerking dan een verlangen naar materiële welvaart als zodanig. De warme
en glanzende afheid van de West Duitse wc leek me op dat moment te kunnen troosten voor de materiële
en mentale troosteloosheid van de DDR en de zo zichtbare teloorgang van alle hoop en verwachtingen
die ik die ochtend in de Oost Duitse LPG had geproefd. Alsof de West Duitse wc ‘goedmaakte’ wat er
in de voormalige DDR was misgegaan… Het deed enigszins denken aan de cargo cults, die in de
antropologische literatuur over religie een belangrijke plaats innemen. Ook dáár werd de verwachte
komst van goederen immers beschouwd als een vorm van alomvattende verlossing die niet zozeer
werd ingegeven door of betrekking had op materieel of economisch terrein, maar die vooral van
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belang was omdat de tot dan toe bestaande religieuze en ideologische voorstellingen hun vermogen tot
het bieden van houvast hadden verloren…

Naar aanleiding van mijn ervaring op de twee wc’s vroeg ik me af, of iets soortgelijks vóór de
Wende niet ook voor Oost Duitsers had gegolden. Hadden zij misschien ook het gevoel gehad
dat de materieelconsumptieve welvaart in de BRD hun eigen verval kon ‘goedmaken’ of
‘repareren’? Waren de Oost Duitse verlangens inderdaad vergelijkbaar met de Melanesische
cargo cults, waarbij de aanhangers van op westerse goederen gerichte (politiek-religieuze)
bewegingen ten diepste bewogen werden door een verlangen naar een verbetering van de
eigen samenleving, dat uitdrukking kreeg in een imaginair proces met behulp waarvan
mensen trachtten hun eigen leven en toekomst zó vorm te geven, dat hun identiteit optimaal
tot uitdrukking zou kunnen worden gebracht? (Stephen 1995:336, 346)? Zou het ook hier de
bedoeling zijn geweest de kloof te overbruggen tussen de idealen die mensen koesterden, en
de alledaagse werkelijkheid (Giay & Godschalk 1988:342), en zou men ook hier uitgerekend
in de materiële welvaart van relatief nabije buitenstaanders de potentiële verlossing hebben
menen te herkennen voor de onvolkomenheden in de eigen samenleving (Errington 1974)?
De gedachte dat de West Duitse welvaart in de beleving van veel Oost Duitsers een
imaginaire oplossing had geleken voor ontwikkelingen in hun eigen samenleving liet me niet
los. Tijdens de rest van mijn onderzoek bleef dit idee als attenderende kwestie van invloed op
mijn zoektocht naar antwoorden op de vraag wat Oost Duitsers vóór de Wende in de West
Duitse welvaart hadden menen te zien.
Hoewel ik verschillende uitspraken optekende die deze gedachte leken te bevestigen,
maakte ik vooral enige tijd ná afronding van mijn onderzoek iets mee, dat de hiervoor
geopperde veronderstelling op schitterende wijze leek te bevestigen. Dat was in de zomer van
1994 het geval, tijdens een voordracht die de Oost Duitse schrijfster en psychologe Helga
Schubert hield in het Amsterdamse Goethe Instituut. Bij die gelegenheid werden de resultaten
gepresenteerd van het onderzoek dat een enquêtecommissie op instigatie van de Duitse
bondsdag had uitgevoerd naar de vraag in hoeverre de DDR een dictatuur was geweest.
Schubert was uitgenodigd om te vertellen over haar leven in de DDR. In haar voordracht
speelden West Duitse materiële attributen een opmerkelijke rol.
Schubert vertelde over haar leven: zij was tijdens de oorlog geboren, in 1941. Een jaar later sneuvelde
haar vader. Direct na de oorlog werd haar grootvader door de Russen opgehaald omdat hij bij de SS zou
zijn geweest. Toen later bleek dat er sprake was van een naamsverwarring was haar grootvader inmiddels

8

aan zijn verwondingen overleden. Vervolgens vertelde ze over de DDR, “die gehaßte, aber vertraute
Vergangenheit”. En ze vertelde hoe ze altijd het gevoel had gehad dat ze tekort schoot jegens haar zoon,
zíj was er immers verantwoordelijk voor dat hij uitgerekend in dát land had moeten opgroeien. Als om het
goed te maken had ze hem echter zo vaak ze maar kon met West Duitse zeep gewassen. Want, zo vertelde
ze, “al kon hij dan geen West Duitser zijn, ik kon er wel voor zorgen dat hij tenminste als een West
Duitser rook”. En ze vertelde verder. Over de tijd na de Wende en over West Duitsers – “die wirklichen
Deutschen: die, die immer schon da waren”, en over die keer, lang na 1990, toen ze in de trein zat en
merkte dat ze het nog steeds zonde vond om DeutschMarken – “das schöne Westgeld” – uit te geven voor
een kop koffie.

Haar verhaal bleef me bij. In de eerste plaats vanwege de centrale rol die westerse
consumptiegoederen daarin speelden. Met het beeld van het West Duitse stukje zeep waarmee
Schubert haar zoon trachtte te verzoenen voor het feit dat hij in de DDR moest leven,
bevestigde zij mijn indruk dat (de geur van) West Duitse dingen in de DDR in zekere zin als
een soort ‘troost’ hadden gefungeerd – troost voor de teloorgang die men in eigen land ervoer.
In de tweede plaats vestigde Schubert met haar verhaal mijn aandacht echter tevens op iets
anders, dat me ook tijdens mijn verblijf in Rudolstadt sterk had getroffen, namelijk: de mate
waarin het alledaagse leven van gewone Oost Duitsers was bepaald door De Geschiedenis, met
zijn opeenvolging van ideologieën – het nationaal socialisme, socialisme en kapitalisme – die
hier te lande gedurende de twintigste eeuw hadden huis gehouden. Schubert’s vader was
gevallen tijdens de oorlog. Na de socialistische Wende van 1945 was haar grootvader, als
vermeend SS-er (vóór 1945 ‘goed’, na 1945 ‘fout’), opgehaald en vermoedelijk doodgemarteld.
En toen moest de socialistische dictatuur nog beginnen… Ook tijdens mijn verblijf in Rudolstadt
was ik dagelijks en op de meest prozaïsche terreinen geconfronteerd met de vele grote
wendingen die de geschiedenis hier in korte tijd had genomen. Zo kwam het bij voorbeeld
regelmatig voor dat mensen een straatnaam noemden die niet meer bleek te bestaan, of ironisch
opmerkten dat het Karl Marxplatz ongetwijfeld binnenkort ook van naam zou veranderen. Iedere
willekeurige familiegeschiedenis die ik optekende was doordrenkt van het soort verhalen als
door Schubert verteld. En niet alleen de architectuur en aankleding van de openbare ruimte en
(overheids)gebouwen getuigden ervan, maar zelfs in de vormgeving van alledaagse
gebruiksvoorwerpen was de strijd tussen de verschillende politiek-ideologische regimes, die hier
te lande hadden geheerst, terug te vinden.
Regelmatig had ik me tijdens mijn onderzoek afgevraagd wat dat met mensen deed, zo’n
verleden van oorlog, ellende en politiek-ideologische breuken. Waar ik zelf tijdens mijn bezoek
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aan de twee wc’s had ervaren dat materiële omstandigheden op de een of andere manier leken
te kunnen troosten, attendeerde Schubert’s verhaal me erop dat die ‘troost’ in het geval van de
Oost Duitse beleving van alledaagse West Duitse gebruiksvoorwerpen wellicht niet alleen
betrekking had gehad op het Oost Duitse bestaan als zodanig, maar ook op het beladen (Oost)
Duitse verleden. De geur van het stukje West Duitse zeep leek Schubert en haar zoon niet
alleen te hebben moeten verzoenen met hun verblijf in de DDR, maar het leek ook een soort
troost en compensatie voor alle leed, die het (Oost) Duitse verleden in hun beider leven teweeg
had gebracht. En ook haar aanduiding van het land aan de andere kant van de Muur als het
land van de echte Duitsers, het echte Duitsland was in die zin opmerkelijk. Daarmee leek ze te
suggereren dat de BRD zich, dankzij de DM en de materieelconsumptieve welvaart, in Oost
Duitse ogen had kunnen ontwikkelen tot een land waar Duitsers zich beter en meer in
overeenstemming met ‘hun ware aard’ hadden kunnen ontwikkelen dan in de DDR het geval
was geweest.
Het zijn wilde gedachten, opgekomen na gebeurtenissen die me raakten en die me om
die reden bijbleven. Lange tijd bleven ze in mijn denken op de achtergrond omdat ik niet wist
wat ik ermee aanmoest, wat ik ermee kon. Totdat ik me de uitspraak van een oude man
herinnerde, die ik op de kerstmarkt van Rudolstadt had aangesproken om zijn mening te horen
over de snelle materieelconsumptieve verwestering van het land. Verbitterd had hij me zijn
antwoord toegebeten: “voor de derde keer zijn we bedrogen”. Temidden van de kruidige geur
van dennentakken en gebrande suiker klonken zijn woorden opmerkelijk grimmig. Opmerkelijk
was tevens dat ook hij, net als Schubert in haar voordracht, de West Duitse materiële
‘zegeningen’ in verband bracht met het (Oost) Duitse verleden. Waar Schubert de betekenis van
westerse dingen vóór de Wende presenteerde als een soort verwachte troost, maakte ik uit de
woorden van de man op de markt op, dat hij de materiële verwestersing van het land sinds de
Wende beschouwde als het laatste voorbeeld van een lange reeks omwentelingen waarbij hij en
zijn landgenoten bedrogen waren uitgekomen – het bedrog reeg zich aaneen tot een levenslange
ervaring.
De opmerking van de man op de markt was van grote invloed op mijn onderzoek.
Want waar ik me voordien weliswaar had afgevraagd welke rol het Oost Duitse verleden had
gespeeld in het collectieve Oost Duitse verlangen naar de West Duitse welvaart, had ik in dat
verleden zélf tot dan toe alleen breuken en ellende kunnen ontwaren. Naar aanleiding van de
opmerking van de man op de markt realiseerde ik me, dat ik mijn beeld moest bijstellen: de
geschiedenis van de DDR kon niet alleen worden beschouwd als de onvermijdelijke prelude tot
de grauwe gevels die daar in 1989 van over waren. Het was óók een aaneenschakeling geweest
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van een serie beloften, door de respectievelijke regeringen gedaan en in hun respectievelijke
ideologieën vastgelegd. Want afgezien van al het destructieve en misdadige, dat de (Duitse)
nationaal-socialistische en de (Oost Duitse) socialistische staat aankleefde, hadden de regeringen
van beide staten hun machtsaanspraken trachten te legitimeren met behulp van (breed)
aansprekende ideologieën, waarin verreikende beloften werden gedaan. Beloften, over het grote
geluk dat achtereenvolgens de Duitse Volksgemeinschaft en de internationale broederschap
van socialistische volkeren in het verschiet zou liggen.
Verschillende historici hebben laten zien dat het nationaal-socialisme in de jaren dertig
en veertig van de twintigste eeuw inhaakte op (en de vertaling was van) manifeste en meer
verborgen wensen en verlangens die in Duitsland op brede steun konden rekenen.3 Ondanks
het feit dat de Oost Duitse socialistische staatsmacht zich nóóit in de steun van een
meerderheid van de bevolking heeft kunnen verheugen, ging er ook van het socialistische
vertoog met behulp waarvan de DDR werd gelegitimeerd een bepaald appèl uit, waardoor er
ook in de DDR sprake was van een zekere identificatie met de strevingen, doelstellingen en
beloften van de socialistische staatsmacht.4 En hoewel het geen twijfel leidt dat de Oost
Duitse staat nooit zou hebben kunnen bestaan (en zeker niet zo lang zou hebben kunnen
voortbestaan) zonder de spreekwoordelijke ‘Russische bajonetten’, kan de Oost Duitse
geschiedenis daar tegelijkertijd níet toe worden gereduceerd. Gebouwd op de herinnering aan
Auschwitz en de ruïnes van Dresden, was de DDR óók een poging geweest om “dit nooit meer”
mogelijk te maken. In die zin was de Oost Duitse geschiedenis ook hoopvol en veelbelovend
geweest. De jubeltonen uit de socialistische liederen en de belofte van onderlinge solidariteit
mochten dan nooit werkelijkheid zijn geworden – als beloften hadden ze wel degelijk een rol
gespeeld in het Oost Duitse leven. Omdat dat eveneens gold voor de nationaal-socialistische
beloften was er in de (Oost) Duitse geschiedenis niet alleen sprake van breuken en
discontinuïteit, maar óók van een grote mate van continuïteit. Continuïteit in de vorm van
hooggespannen staatsbeloften én in het feit dat deze niet waren waargemaakt. Zo bezien was de
Oost Duitse geschiedenis een opeenvolging van ervaringen van himmelhoch jauchzend und zum
Tode betrübt.
Waar ik tot dan toe had verondersteld, dat de West Duitse welvaart in Oost Duitse ogen
een soort troost leek voor een verleden van oorlog, vernietiging, dictatoriale overheersing en een
in tweeën gedeeld land, vroeg ik me na de woorden van de man op de markt af, in hoeverre

3Zie
4Ik

bij voorbeeld het werk van Mosse (1987), Theweleit (1977), Goldhagen (1996).
kom hier verderop in deze inleiding nog uitvoerig op terug. Zie de daar genoemde literatuur.
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Oost Duitsers in de West Duitse welvaart wellicht de realisatie hadden menen te zien van (een
deel van) de voorheen aan hen gerichte beloften.
Met die vooronderstelling in mijn achterhoofd besloot ik uitdrukkelijker dan ik tot dan
toe had gedaan op zoek te gaan naar de politiek-ideologische én materieelconsumptieve
beloften van de Oost Duitse socialistische staat. Wat voor algemene en materieelconsumptieve
beloften had de Oost Duitse staat gedaan en wat was de rol van de socialistische ideologie
hierin? Hoe hadden de Oost Duitse beloften zich verhouden tot de puinhopen waarop ze waren
ontstaan én tot de puinhopen waarop ze uiteindelijk uitliepen? En hoe waren Oost Duitsers
omgegaan met het feit dat de beloften niet (of slechts gedeeltelijk) waren uitgekomen? Was het
mogelijk dat de West Duitse welvaart door Oost Duitsers op de een of andere manier was
herkend als realisatie van voordien gedane beloften en/of als troost voor het feit dat deze niet
waren uitgekomen?
De vraag naar de manier waarop de beloften van de Oost Duitse staat bij de inwoners van
het land waren ‘aangekomen’, drong zich eveneens aan me op door het opvallend milde oordeel
dat de meeste Oost Duitsers anno 1993-94 bleken te vellen over de dictatoriale staat die hun
leven tot 1989 in zo’n verregaande mate had bepaald. Weliswaar had de overgrote meerderheid
van de Oost Duitse bevolking in de herfst van 1989 euforisch gereageerd toen zij het land
eindelijk konden verlaten, maar amper vijf jaar later leek het soms bijna taboe om kritiek te
uiten op het recente Oost Duitse verleden. De DDR werd door velen postuum verdedigd en
mijn vragende pogingen om voorbij die verdediging te komen, stuitten veelal op voorhand al
op een muur van (soms regelrecht agressieve) vergoelijking. “Es wár nicht alles schlecht
damals” was één van de zinnen die ik tijdens mijn verblijf in Rudolstadt het meest frequent
heb opgetekend. Zelfs wanneer ik niets kritisch’ zei, was de verdediging die er in die zinsnede
besloten lag, me al voor.
Opvallend daarbij was dat die verdediging niet alleen afkomstig was van diegenen, die
voorheen relatief volgzame aanhangers waren geweest van de socialistische staat. Hoewel in
mindere mate was de vergoelijkende toon ook afkomstig van mensen, die voorheen een
kritischer houding tegenover de staatsmacht hadden ingenomen. In alle geledingen van de
samenleving gaven mijn pogingen om over vroeger te praten aanleiding tot verdedigende
reacties of tot verzuchtingen, die mij duidelijk maakten dat ik als buitenstaander de DDR tóch
niet zou kunnen begrijpen. Uiteindelijk heb ik weliswaar óók veel kritische verhalen over
vroeger opgetekend, maar veruit het merendeel daarvan had betrekking op
materieelconsumptieve thema’s. De meeste van mijn gesprekspartners (b)leken nauwelijks
last te hebben gehad van het feit dat de DDR een dictatuur was geweest.
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Een en ander maakte me duidelijk dat de Oost Duitse staatsmacht er ondanks alles in
was geslaagd om diep door te dringen tot de collectieve sentimenten van haar inwoners. En de
vraag drong zich dan ook op hoe dat mogelijk was. Hoe had de (ontegenzeggelijk
onderdrukkende en vrijheidberovende) Oost Duitse staat bij de inwoners van het land zulke
sterke positieve identificaties teweeg weten te brengen? Welke sociale en emotionele
taplijntjes waren daarbij benut?
De verhouding tussen Oost Duitsers en de dictatoriale Oost Duitse staatsmacht werd één
van de centrale thema’s van mijn onderzoek. Dat betekent, dat deze dissertatie niet alleen
betrekking heeft op de materieelconsumptieve verwachtingen en teleurstelling, maar dat daarin
tevens een politiekantropologisch thema centraal staat: de relatie tussen staat en inwoners in de
DDR, de beloften die de Oost Duitse staat had gedaan, de manier waarop die waren aangekomen
en gerealiseerd, én de manier waarop die zich verhielden tot populaire voorstellingen.

Centrale vragen en attenderende kwesties
In het voorgaande heb ik kort het verloop van mijn onderzoek uiteengezet. Ik gaf aan welke
concrete gebeurtenissen van invloed zijn geweest op het verloop en de koers daarvan. Het zal
zijn opgevallen dat ik daarbij veelal groot gewicht toekende aan relatief kleine gebeurtenissen
omdat ze ‘een bepaalde indruk’ bij me achterlieten of ‘me ergens aan deden denken’. Verder
zal ook zijn opgevallen, dat ik in mijn interpretaties veelal een belangrijke rol toeken aan
gebeurtenissen die zich afspeelden in het contact tussen mijzelf en mijn informanten: de
reacties van mensen op een vragenlijst, de afwerende manier waarop deze of gene reageerde
op mijn aanwezigheid. Bovendien zal duidelijk zijn geworden, dat ik tamelijk generaliserend
te werk ga. Niet alleen lijk ik soms alle Oost Duitsers op één hoop te gooien, zonder te
differentiëren naar sociaal-economische achtergrond, sekse of leeftijd, maar ook wat de
historische ontwikkelingen betreft concentreer ik me op de grote lijn, waarbij ik voorbij ga
aan de daarvan afwijkende ontwikkelingen die er óók hebben plaatsgevonden. In de appendix
bij dit proefschrift ga ik uitvoerig in op de meest in het oog springende kenmerken van de
manier waarop ik dit onderzoek heb uitgevoerd en op de redenen daarvan.
Kort samengevat komt het erop neer, dat ik meen alleen op die manier te kunnen laten
zien wat ik van belang acht. Dat is: de samenhang tussen een aantal kenmerkende aspecten uit
de Oost Duitse samenleving en geschiedenis, die doorgaans volledig los van elkaar worden
beschouwd en geanalyseerd. In de journalistieke én academische berichten die de afgelopen
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vijftien jaar over de voormalige DDR zijn verschenen, komt een aantal thema’s regelmatig
terug. Het gaat daarbij achtereenvolgens om het verlangen naar de westerse welvaart, de
enorme teleurstelling over wat die bleek te brengen, de veelal nostalgische manier waarop
velen in de voormalige DDR terugkijken op vroeger, het relatief milde oordeel jegens de
dictatoriale staatsmacht, de opvallende afwezigheid in de Oost Duitse herinnering van een
thema dat in de westerse beeldvorming juist zo prominent áánwezig is: de ‘Stasi’, en de vaak
afwerende reacties wanneer buitenstaanders vraagtekens plaatsen bij deze historische
beeldvorming.
In kranten, tijdschriften en documentaires, maar ook in wetenschappelijke publicaties
zijn dit de meest voorkomende thema’s wanneer het over Oost Duitsland gaat. Ik ben echter
nog geen analyse tegengekomen waarin de onderlinge samenhang tussen deze verschillende
thema’s en ontwikkelingen centraal staat, terwijl die samenhang er mijns inziens wel degelijk
is.
Toen ik naar de voormalige DDR vertrok om onderzoek te gaan doen, was de
thematiek nauw omschreven: mijn dissertatie zou gaan over de Oost Duitse verwachtingen
met betrekking tot de westerse materieelconsumptieve welvaart. Gaandeweg drongen zich
steeds meer vragen op, die daar op het eerste gezicht nauwelijks verband mee hielden. Die
vragen hadden betrekking op de thema’s die ik hiervoor opsomde: historische en
politiekantropologische thema’s. Mensen voelden zich bedrogen door de achtereenvolgende
politieke regimes en hun glorieuze ideologische beloften die steeds waren uitgelopen op niets
dan ellende. De hooggespannen Oost Duitse verwachtingen met betrekking tot het westen
leken daar op de een of andere manier mee te hebben samengehangen. Maar hoe? Wat voor
beloften wáren er gedaan en waarom hadden die aanleiding gegeven tot zulke vérstrekkende
ideeën over materiële welvaart? Waarom lag dat onderwerp nadien zo gevoelig? Waarom zou
ik als buitenstaander het Oost Duitse verleden nooit kunnen begrijpen? En hoe was het
mogelijk dat de vrijheidberovende Oost Duitse staat ondanks alles zulke positieve
identificaties teweeg had weten te brengen bij de inwoners van het land, terwijl ze
tegelijkertijd intens hadden verlangd naar een heel ander bestaan?
Naast de op pagina elf genoemde, zijn dit de vragen die in deze dissertatie centraal
staan. Enerzijds hebben ze betrekking op de materieelconsumptieve verwachtingen met
betrekking tot het westen, die Oost Duitsers collectief koesterden. Anderzijds hebben ze
betrekking op de relatie tussen de Oost Duitse staat, diens ‘beloften’ en de inwoners van de
DDR. De vraag die daar als attenderende kwestie bij kwam was, waarom de verwachtingen en
teleurstelling achteraf zo gevoelig lagen. In de loop van dit proefschrift hoop ik duidelijk te
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maken dat de verschillende vragen mijns inziens alleen afdoende kunnen worden beantwoord,
door de Oost Duitse voorstellingen met betrekking tot het welvarende westen te beschouwen
als collectieve fantasieën. Dat wil zeggen, als een “a corpus of fantasy images, usually
developed in response (…) to widespread feelings of alienation, when older normative
structures have broken down while alternative structures fail to demand people’s allegiance”
(Thoden van Velzen en van Wetering 1988:8).5
Studies naar collectieve fantasieën laten zien dat fantasieën doorgaans gekenmerkt
worden door hun gelaagde karakter: naast die elementen en onderdelen, die relatief makkelijk
toegankelijk zijn, wordt het dwingende vermogen van dergelijke voorstellingen bepaald door
sociaalemotionele krachten en drijfveren waarvan de betrokkenen zich veelal nauwelijks
bewust zijn. Het gaat hierbij om voorstellingen die doorgaans níet zijn vervat in het concrete
materiaal dat de antropoloog verzamelt, maar waarvan de contouren zich veeleer opdringen
naar aanleiding van de indrukken en associaties die dat materiaal oproept. Op grond daarvan
vormt er zich op een gegeven moment een beeld van de onderlinge samenhang ín dat
materiaal. Zo’n beeld is deels gestoeld op het verzamelde materiaal, maar het gaat er ook aan
voorbij. Het ontstaat weliswaar tijdens het verzamelen ervan, maar het is primair het gevolg
van het simpele feit dat de onderzoeker een steeds rijkere en diepere kennis krijgt van de
samenleving in kwestie. ‘Geïnformeerde intuïtie’ is wellicht de beste omschrijving voor het
soort kennis waar het hier over gaat.6
Het gaat om de indruk dat een kleine, ogenschijnlijk onbeduidende anekdote soms
méér gewicht verdient dan de vele verhalen waarin het tegendeel werd verteld. Het gaat om
het plotseling doordringende besef dat de manier waarop informanten je tegemoet treden
veelal veelzeggender is dan de verhalen die ze je vertellen. En om de opvallende manier
waarop bepaalde thema’s schitteren door afwezigheid, waardoor je er als onderzoeker op een
gegeven moment voor kiest om meer waarde toe te kennen aan de redenen die aan de selectie
ten grondslag liggen, dan aan het gepresenteerde beeld zelf. In de appendix ga ik dieper op
één en ander in. Daarin leg ik uit dat ik het verband tussen de politiekantropologische
thematiek van dit proefschrift en de materieelconsumptieve insteek ervan (als ‘collectieve
fantasie’), alleen heb kunnen herkennen door in een aantal methodologische opzichten een
andere weg te bewandelen dan doorgaans gebruikelijk in de sociale wetenschappen.7
5Zie Van de Port (1994), Meyer (1995:305), én Taussig, wiens werk over de duivelsvoorstellingen in Colombia
(1980) een belangrijke bron van inspiratie is geweest voor voornoemde auteurs.
6Met dank aan Anne Gevers.
7Alle praktische en methodologische verantwoording voor mijn manier van werken én de schriftelijke weergave
daarvan is in de appendix te vinden, waaronder ook de reden waarom ik uitspraken van informanten doorgaans
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Hieronder wil ik uiteenzetten op welke manier de twee hoofdthema’s van mijn
onderzoek – de vraag over de hooggespannen materieelconsumptieve verwachtingen én de
politiekantropologische vraag over de relatie tussen de staat, diens beloften en de inwoners
van de DDR – aansluiten bij de academische discussies die er momenteel dienaangaande
worden gevoerd. In deze inleiding zal ik tenslotte kort ingaan op de plaats waar ik mijn
onderzoek heb verricht en op de redenen die aan die keuze ten grondslag lagen.

Materiële cultuur en consumptie, theoretische plaatsbepaling
Eerder gaf ik aan dat de collectieve voorstellingen over West Duitsland als zaligmakend, die
ik in deze dissertatie beschrijf en analyseer, doen denken aan een van de meest sensationele
verschijnselen uit de antropologische literatuur: de zogenaamde cargo cults. Ondanks de
verschillen tussen de beroemde (politiek-religieuze) culten en de Oost Duitse situatie van voor
de Wende, werden westerse consumptiegoederen in beide gevallen in verband gebracht met
een betekenisvolle verandering / verbetering van het bestaan in algemene zin. Hoewel het bij
de Melanesische cargo cults vooral ging om een collectief gedeeld verlangen naar volledige
verandering van het bestaan (Worsley 1970, Burridge 1960:54), terwijl het in de DDR ging
om het verlangen eindelijk ‘echte Duitsers’ te kunnen worden (en dus, zo zou men kunnen
beweren: om een verlangen naar perfectionering van het eigen bestaan), hing dat verlangen in
beide gevallen samen met, en werd het gevoed door westerse goederen. Het is dan ook de
vraag waarom goederen zo’n geschikt aanknopingspunt zijn voor geïdealiseerde (al dan niet
religieus en/of politiek geïnspireerde) identiteitsvoorstellingen van mensen.8
Hoewel er een lange en rijke antropologische traditie bestaat van onderzoek naar
materiële cultuur, en materiële voorwerpen in veel van die studies in verband zijn gebracht
met identiteitskwesties, is het opmerkelijk dat de vraag waarom juist materiële objecten zich
lenen om mensen hun ‘identiteit’ (tot uitdrukking te brengen en) te bestuderen, bij mijn weten
nog maar weinig is gesteld. Verderop in deze inleiding zal ik ingaan op het werk van diegenen
die zich wel over die vraag hebben gebogen.
In lijn met de geschiedenis van de antropologie als wetenschappelijke discipline, is het
antropologische denken over materiële cultuur lange tijd beperkt gebleven tot studies in nietin het Nederlands weergeef, terwijl er soms een Duits woord of een Duitse zin in opduikt.
8Opmerkelijk genoeg wordt die vraag in de literatuur over cargo cults voor zover ik heb kunnen nagaan niet
opgeworpen; zie Burridge (1960), Bieniek & Trompf (2000), Stewart & Strathern (2000), McDowell (2000),
Giay & Godschalk (1993), Errington (1974), Stephen (1995).
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westerse samenlevingen. De materiële goederen waar de inwoners van dat type samenleving
zich mee omringden werden bestudeerd als afspiegeling van het wereldbeeld, de kosmologie
of de sociale structuur van de samenleving in kwestie. Deze manier van kijken kreeg vanaf
ongeveer 1970 een nieuwe theoretische impuls, onder invloed van de opkomst van het (neo)structuralisme in de antropologie. Mét die meer theoretische insteek begonnen antropologen
langzaam maar zeker ook de materiële voorwerpen waarmee de inwoners van westerse
samenlevingen zich omringden als aanknopingspunt te gebruiken voor de studie van minder
tastbare zaken, zoals de sociale orde van de samenleving in kwestie (Douglas & Isherwood
1980), de habitus van mensen (Bourdieu 1984), het symbolische systeem of de culturele
waarden die binnen de betreffende samenleving opgang deden (Sahlins 1976:166-205, Leach
1976:55-65).
De vraag waarom juist voorwerpen geschikt waren als toegang tot dergelijke efemere
zaken was niet aan de orde, omdat alle expressievormen van een bepaalde samenleving geacht
werden op vergelijkbare wijze uitdrukking te geven aan dezelfde mentale en/of sociale
tegenstellingen. Binnen een structuralistisch perspectief werd materiële cultuur derhalve
slechts beschouwd als één van de mogelijke foci met behulp waarvan men zicht zou kunnen
krijgen op díe zaken van niet-tastbare aard, waar de belangstelling van de onderzoeker naar
uitging. Binnen een dergelijk perspectief maakt het in wezen nauwelijks verschil of men zich
concentreert op de muzikale voorkeur, de eetgewoontes, de inrichting van de openbare ruimte,
of de materiële cultuur van een bepaalde gemeenschap of samenleving: dezelfde (mentale
en/of sociale) patronen worden geacht overal aan ten grondslag te liggen en de belangstelling
van de onderzoeker gaat primair uit naar het sociale of ideationele grondpatroon.
Daarnaast is de relatie tussen mensen en objecten van oudsher echter ook door
Marxistisch geïnspireerde sociaal wetenschappers belangwekkend bevonden. In lijn met het
uitgangspunt dat de materiële (economische, productieve) omstandigheden de basis zijn die
de verdere (sociale, juridische, ideologische e.d.) inrichting van de samenleving bepalen,
worden de productie, de ruil en het gebruik van materiële voorwerpen binnen een Marxistisch
perspectief als buitengewoon betekenisvolle activiteiten beschouwd. Het materiële is in een
Marxistisch perspectief dan ook niet zomaar ‘een’ toegang tot betekenisvoller zaken.9
In een situatie waarin iedereen vrij en gelijkelijk toegang heeft tot de
productiemiddelen (waaronder de eigen productiekracht) wordt de waarde bij de uitwisseling
van goederen bepaald door de bij de productie daarvan geïnvesteerde arbeid. Uitwisseling van

9Zie

Haug (1986 [1971]), Taussig (1980), Billig (1999).
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goederen is uitwisseling van arbeidskracht en dát is de waarde die mensen herkennen in de
goederen temidden waarvan zij leven. Onder kapitalistische omstandigheden, waarin arbeid
tot koopwaar is verworden, is er geen band meer tussen mensen en de producten van hun
arbeid. Zij herkennen zichzelf niet langer in de goederen die in omloop zijn. De waarde van
die goederen is losgezongen van de factor arbeid, maar omdat goederen wel degelijk waarde
blijken te hebben, lijkt deze een intrinsiek kenmerk van de dingen zelf te zijn. In
omstandigheden waarin de waarde van een trui niet langer wordt herkend als ‘de hoeveelheid
tijd die het heeft gekost om het kledingstuk te maken’, maar als ‘evenveel als tien paar
sokken’, is die waarde de uitkomst van een onbegrijpelijk proces waar mensen greep noch
zicht op hebben. Zodoende lijkt koopwaar over krachten en vermogens te beschikken, die
normaliter alleen aan mensen kunnen worden toegeschreven (cf Thoden van Velzen 1990:80).
Het magische vermogen van commodities komt treffend naar voren in fenomenen als
mode en trends, maar ook in de vermeende ‘uitstraling’ waarover vandaag de dag zelfs
voedingsmiddelen moeten beschikken om in trek te zijn. Waar de smaak van verschillende
merken bier nauwelijks van elkaar te onderscheiden is, is de keuze voor een bepaald merk
voor velen desalniettemin zeer betekenisvol. Daarbij gaat het om zoiets ontastbaars als het
‘imago’ van het product; het magische aureool dat afstraalt op de koper. Er is nauwelijks nog
sprake van ruilwaarde en in toenemende mate van sign-waarde – als zodanig bijna een
magisch fenomeen. In die sign-waarde menen mensen (zonder zich daarvan bewust te zijn)
volgens de Marxistische redenering ten onrechte de oplossing te vinden voor de vervreemding
waarvan zij het slachtoffer zijn. De misère van het geëxploiteerde leven zou een verlangen
naar ontsnapping doen opkomen en dat verlangen lijkt te kunnen worden bevredigd met
behulp van de schone schijn van mooi uitziende goederen. Dit is wat er binnen het
Marxistische denken onder fetisjisme wordt verstaan. Met behulp van de schone schijn van
goederen trachten mensen te ontsnappen aan hun vervreemding.
Marxistisch en structuralistisch, vervreemding en identiteit: lange tijd werd het sociaal
wetenschappelijke denken gedomineerd door tegenovergestelde perspectieven. Binnen het
ideationele perspectief werd materiële cultuur beschouwd als een zeer geschikte, maar toch
tamelijk willekeurig gekozen ingang voor de studie van werkelijk betekenisvolle zaken,
waaronder ‘de identiteit’ van mensen. Binnen het materialistische perspectief werd de grote
betekenis die er in westerse ‘consumptiesamenlevingen’ aan voorwerpen werd toegekend
beschouwd als uitdrukking van een vals bewustzijn en de vervreemding waar de inwoners van
dat type samenlevingen collectief het slachtoffer van waren.
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Die bipolaire situatie werd in 1987 doorbroken met het verschijnen van twee boeken,
die beiden grote invloed hebben gehad op het sociaal wetenschappelijk denken over materiële
cultuur en consumptie. De antropoloog Daniel Miller schreef Material Culture and Mass
Consumption en van de socioloog Colin Campbell verscheen The Romantic Ethic and the
Spirit of Modern Consumerism. Hoewel de twee boeken sterk verschillen, bieden beide
auteurs in hun werk een verklaring voor het opmerkelijke gegeven dat mensen zich vaak op
zo’n dubbelzinnige manier verhouden tot de materiële wereld die hen omringt. Een tweede
metatheoretische overeenkomst is, dat beide auteurs expliciet de strijd aangaan met de
populaire aanname dat consumptie slechts een oppervlakkige activiteit zou zijn, of als
universele gelijkmaker en vernietiger van ‘authentieke culturen en identiteiten’ zou kunnen
worden beschouwd.
In zíjn boek concentreerde Colin Campbell zich primair op de vraag waarom er in
hedendaagse westerse samenlevingen zo’n oneindig verlangen naar dingen uitgaat. Het ene
ding is nog niet aangeschaft of er duikt alweer een nieuw verlangen op, naar een ander
voorwerp. En zo – aldus Campbell – gaat het letterlijk eindeloos door. Waarom? Volgens
Campbell is het verlangen dat mensen op dingen richten eigenlijk van veel diffuser aard; het
is een relatief ongericht, romantisch verlangen naar verbetering, verrijking, verandering van
de werkelijkheid. De ‘romantische ethiek’ die tot uitdrukking komt in het permanent
ondergronds aanwezige verlangen naar verbetering van de werkelijkheid, ziet Campbell als
een belangrijke zijstroming van het westerse verlichtingsdenken. Op basis van een analyse
van de geschiedenis van het protestantisme, concludeert hij dat de twijfel over de Goddelijke
uitverkiezing, die zo’n centrale rol speelt in Weber’s these met betrekking tot de opkomst van
de kapitalistische ethiek, náást een op accumulatie gerichte attitude, óók een romantische
ethiek tot gevolg heeft gehad. Die ethiek kwam het duidelijkste tot uiting in de 18e en 19e
eeuwse Romantiek, maar ook nadien is het een belangrijke mentale richtlijn gebleven die
volgens Campbell een centrale rol speelde in de totstandkoming van de industriële revolutie
en de legitimering van de burgerlijke levenswijze (idem:137).
Volgens Campbell wordt de romantische ethiek gekenmerkt door een verlangen naar
perfectionering van de werkelijkheid en moderne mensen worden volgens hem (mede)
gedreven door een “permanent desiring mode” (idem:95), waar onvervulbare verlangens de
kern van uitmaken. Dagdromend geven ze zich over aan hun verlangens, “improved versions
of the reality they know, these being improved in imagination to the point of near-perfection”
(1997:39). De ervaringen die ze op die manier opdoen, geven vervolgens aanleiding tot
onvrede over de werkelijkheid, en dát genereert volgens Campbell vervolgens “a general
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desire to experience in reality the more nearly perfect experiences already enjoyed in
imagination” (idem). Al zoekend naar een manier om in werkelijkheid díe ervaringen mee te
maken die ze al dagdromend hebben ondergaan, hecht dat verlangen zich vervolgens aan
concrete voorwerpen die op de een of andere manier een verband hebben met de aard van de
dagdroom. Verwijzend naar onderzoek waaruit is gebleken dat de dagdromen van vrouwen
veelal draaien om scenario’s waarin zijzelf figureren en als betoverende en modieuze wezens
de aandacht opeisen, is het volgens Campbell geen toeval dat het verlangen dat daaruit
voortkomt, vervolgens betrekking heeft op een kledingstuk (idem). Maar wanneer dat
verlangen zich vervolgens bij voorbeeld aan een jurk hecht, betekent dat níet dat dit concrete
object in de dagdroom als zodanig een rol heeft gespeeld, in tegendeel:
The dress (…) merely [has] ‘something about it’ (…) that triggers an association with
the day-dream and hence taps into the longing. Indeed in the day-dream the details of
the dress may only be vaguely imagined, for the focus is on the general impression
that wearing it has on others. It is important to note that the pleasure derives less from
wearing the dress than from the admiring glances and compliments that it is
anticipated will be forthcoming from those who witness it being worn (idem curs. mv).
Omdat het verlangen vele malen diffuser en groter is dan een jurk of zelfs bewonderende
blikken kunnen waarmaken, duurt het nooit lang voordat het kledingstuk weer een relatief
gewoon gebruiksvoorwerp is geworden. De jurk is mooi en het is prettig dat hij in de kast ligt,
zodat men hem eens in de zoveel tijd kan aantrekken wanneer men bewonderend wil worden
nagekeken. Maar het onweerstaanbaar sterke verlangen dat ernaar uitging toen de jurk nog in
de etalage hing, is verworden tot een vaag plezierig vooruitzicht dat het met behulp daarvan
mogelijk is bewonderende blikken te oogsten. En dat is karig, vergeleken met het ongerichte,
maar onweerstaanbare verlangen dat er in eerste instantie naar uitging. Volgens Campbell is
dat verlangen uit de aard der zaak echter niet te bevredigen: “the gap between the real and the
imagined can never actually be closed” (1997:38). En hoewel juist die kloof steeds de bron is
van nieuwe materieelconsumptieve verlangens, is de “consummation of desire” daardoor
altijd óók een noodzakelijkerwijs teleurstellende ervaring (1987:86).
Campbell’s werk is voor mij een belangrijke bron van inspiratie, omdat het een
verklaring biedt voor het opmerkelijke fenomeen dat mensen zich op zulke tegenovergestelde
manieren tot dingen kunnen verhouden. Zijn these maakt duidelijk hoe het mogelijk is dat
dezelfde goederen die aanleiding gaven tot hevige verlangens en het aanknopingspunt waren
van vérreikende dromen en fantasieën, nadien aanleiding gaven tot gevoelens van diepe
teleurstelling en ontgoocheling. In Campbell’s optiek hangt een en ander samen met het niet
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te realiseren verlangen om de kloof tussen droom en werkelijkheid te dichten en met de daar
noodzakelijkerwijs op volgende gevoelens van teleurstelling.
Die conclusie vind ik zeer bruikbaar en inspirerend. Zoals ik in deze dissertatie zal
laten zien waren westerse consumptiegoederen in de DDR het aanknopingspunt voor
vérreikende fantasieën over ‘het perfecte bestaan’. Verschillende informanten maakten me
duidelijk, dat het verlangen daarnaar te maken had met het feit dat er een steeds grotere kloof
ontstond tussen de mooie woorden waar de krant mee volstond enerzijds en de grauwe,
afbladderende werkelijkheid anderzijds. Waarom en op welke manier uitgerekend westerse
goederen in staat leken om die kloof in de DDR te dichten, is een van de vragen die in dit
proefschrift gaandeweg beantwoord zal worden.
Ik vraag me echter af of Campbell’s louter ideationele insteek volstaat om het
onweerstaanbare verlangen van mensen naar materiële objecten te begrijpen. Denkend aan de
uitgesproken fysieke manier waarop een West Duitse wc mij een gevoel van troost bracht én
aan de verzoening die uitgerekend een geurrijk stukje zeep in het leven van Helga Schubert en
haar zoon teweeg leek te kunnen brengen, vraag ik me af of een deel van de onweerstaanbare
kracht die objecten op mensen kunnen uitoefenen, niet óók samenhangt met het feit dat het
hier om materiële voorwerpen gaat. Volgens Campbell is het slechts toeval, dat mensen de
kloof tussen werkelijkheid en fantasie uitgerekend met behulp van materiële voorwerpen
trachten te dichten: “products are desired less because their character as material objects than
because consumers anticipate their possession will bring pleasurable experiences” (1997:39).
Ik vraag me echter af of er wel zo’n scherpe scheiding kan worden gemaakt tussen de
verwachte, prettige ervaringen enerzijds en het materiële karakter van voorwerpen anderzijds.
Mijns inziens bieden de wc- en zeep-ervaringen aanknopingspunten om door te denken over
de vraag of juist de materialiteit van objecten niet een fundamenteel andere vorm van
culturele kennis met zich meebrengt (Van Beek 1996:10).
Zoals gezegd kwam er in hetzelfde jaar waarin Campbell de studie van consumptie
nieuw theoretisch leven inblies ook een ander boek uit waarin een heel ander perspectief werd
geboden op de reden waarom consumptie zo belangrijk is geworden in hedendaagse
samenlevingen: Daniel Miller’s Material Culture and Mass Consumption (1987). In dit boek,
dat tot op heden een van de meest geciteerde boeken is op het gebied van materiële cultuur en
consumptie, betoont Miller zich schatplichtig aan het Marxistische denken, terwijl hij
tegelijkertijd recht tracht te doen aan de empirische constatering dat objecten veelal een
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belangrijke betekenis hebben in de manier waarop mensen hun identiteit tot uitdrukking
brengen.10
De constatering dat consumptie vandaag de dag overal ter wereld als een
buitengewoon betekenisvolle activiteit wordt beschouwd, noopt volgens Miller tot een meer
positieve benadering van het fenomeen. Het is opmerkelijk dat hij daartoe zelf in theoretisch
opzicht onder meer inspiratie heeft ontleend aan Marx en het door hem (in navolging van
Hegel) ontwikkelde perspectief van zelf-externalisatie als een proces van objectivering en
vervreemding. In tegenstelling tot Hegel en Marx meent Miller in dat proces echter óók de
mogelijkheid tot het opheffen van vervreemding te herkennen, door consumptie. Dat hangt
onder meer samen met het feit dat ‘vervreemding’ bij Miller niets te maken heeft met de
economische omstandigheid van ‘arbeid als koopwaar’. Arbeid ís te koop en mensen kennen
geen andere goederen dan die, die in stromen de wereld over gaan. Dát is de context waarin
mensen hun bestaan moeten zien te ontwikkelen. Vervreemding is bij Miller dan ook niet
zozeer het resultaat van de verstoorde relatie tussen mensen en hun productieve vermogens.
Vervreemdend is volgens Miller veeleer de vrijheid en het besef zelf verantwoordelijk te zijn
voor het eigen bestaan (1993:63-74). De positieve keerzijde van die ervaring van vrijheid-alsvervreemding is echter (en hier toont Miller zich schatplichtig aan Simmel naar wie hij
veelvuldig verwijst) de ervaring van vrijheid-als-autonomie (idem:65,79). ‘Vervreemding’ is
bij Miller dan ook een tijdelijke fase in een voortdurend ontwikkelingsproces. Consumptie is
volgens hem de voornaamste manier waarop mensen de vervreemdende vrijheid omzetten in
een daad van zelfbevestiging en -constructie. Door te kopen vindt er een vorm van
toeëigening plaats, “understood as a re-socialisation, of the artefactual environment”
(1988:354). Door zich de buitenwereld van oneindige mogelijkheden op een bepaalde,
concrete manier toe te eigenen, leveren mensen met behulp van de keuze die zij maken een
bijdrage aan het proces van zelfontwikkeling en -realisatie (zie Miller 1987:215).
Belangrijk aan Miller’s analyse is mijns inziens in de eerste plaats zijn poging om
consumptie uit de cultuurkritische hoek te halen waarin het tot voor kort automatisch terecht
kwam en waarin het denken werd bepaald door termen als vervreemding, vernietiging van
ware cultuur en authentieke identiteiten. Mét Miller meen ook ik dat die cultuurpessimistische
10Hoewel

er sinds 1987 veel literatuur is verschenen over materiële cultuur en consumptie (zie alleen al Miller’s
overzicht uit 1995!) en ik bovendien (zie verderop in dit hoofdstuk) belangrijke kritiek heb op het werk van
Miller, zijn er twee redenen waarom ik in dit hoofdstuk desalniettemin zijn werk (en vooral het theoretisch meest
geëlaboreerde boek uit 1987) centraal stel. In de eerste plaats geldt dat boek tot op de dag van vandaag als (een
van) de voornaamste theoretische bijdrage(n) aan de analyse van materiële cultuur en massaconsumptie, waarbij
bovendien (in de tweede plaats) opvallend is dat Miller’s analyse nauwelijks bekritiseerd is. Maar zie Van Beek
(1996) waar ik in deze inleiding en de conclusie uitvoerig op inga.
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insteek geen recht doet aan de empirische constatering dat mensen vaak een groot belang aan
goederen toekennen, noch aan het feit dat consumptie door velen (waaronder Oost Duitsers
voor de Wende) in verband wordt gebracht met ‘hun identiteit’.
Een tweede reden waarom ik Miller’s werk theoretisch van belang vind is, dat hij als
eerste heeft getracht om het sociaalwetenschappelijke denken over het verband tussen
goederen en de ‘identiteit’ van mensen te dynamiseren, terwijl dat verband voorheen eigenlijk
altijd in min of meer essentialistische termen werd beschouwd. In het werk van (neo-)
structuralistisch geïnspireerde auteurs, zoals Douglas & Isherwood (1980), Sahlins (1976) en
Bourdieu (zijns ondanks geldt dat ook voor Distinction uit 1984), speelt verandering geen
enkele rol. De relatie tussen de identiteit van (bepaalde categorieën) mensen en de materiële
voorwerpen waarmee ze zich omringen wordt als min of meer vaststaand gepresenteerd.
Miller was de eerste die zich juist uitdrukkelijk richtte op het veranderlijke karakter van
menselijke identiteiten, de ontwikkeling die deze doormaken en de rol van objecten in dat
ontwikkelingsproces.
In een aantal opzichten vind ik Miller’s boek echter minder overtuigend. Mijn kritiek
heeft in de eerste plaats betrekking op zijn gebruik van het begrip vervreemding. Miller vindt
de Marxistische invulling van vervreemding – in termen van productie (verhoudingen) –
heden ten dagen anachronistisch (1988:354) en hij stelt voor het begrip een ruimere
toepassing te geven: “Within an industrial context, the very scale of institutions which
construct and distribute its products may make alienation an intrinsic condition” (idem).
Gezien die stellingname begrijp ik echter niet waarom ervaringen van vervreemding binnen
zijn perspectief uitgerekend met behulp van consumptie zouden kunnen worden opgeheven.
Wanneer vervreemding niet voortkomt (zoals binnen het Marxistische referentiekader werd
gesteld) uit de (verstoorde) verhouding tussen mensen en hun productieve vaardigheden cq.
de materiële basis van de samenleving, waarom zouden uitgerekend materiële objecten dan
toch in staat zijn om die ervaring op te heffen? Oftewel, zoals Gosewijn van Beek zich in een
belangrijke, kritische reflectie op de rol van materiële objecten (en Miller’s denken
dienaangaande) heeft afgevraagd: “[i]f material culture is to be treated as a special case,
why?” (1996:9). Van Beek stelt terecht vast, dat die vraag door Miller nauwelijks gesteld
wordt.
In de tweede plaats, en dat is mijn voornaamste bezwaar met betrekking tot Miller’s
werk, vind ik zijn benadering té positief, té optimistisch en zijn nadruk op het constitutieve
potentieel van consumptie in het proces van identiteitsontwikkeling te eenzijdig. In zijn
(terechte en belangrijke) poging om consumptie te ontdoen van de eenduidig negatieve
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connotaties en interpretaties die er tot voor kort aan werden gegeven, vind ik zijn gebruik van
concepten als ‘vervreemding’ en ‘identiteit’ slordig en oppervlakkig. Met zijn uitgangspunt
dat gevoelens van vervreemding tijdelijk zijn en uiteindelijk kunnen worden opgeheven in het
(met behulp van consumptie) voortschrijdende proces van identiteitsontwikkeling, vind ik dat
hij evenmin recht doet aan de existentiële zwaarte van het begrip ‘vervreemding’, als aan het
problematische karakter van het begrip ‘identiteit’. Hoewel ik het belang van zijn dynamische
perspectief met betrekking tot het begrip ‘identiteit’ erken, heeft hij mijns inziens te weinig
aandacht besteed aan zowel de theoretische consequenties van deze constatering, als ook aan
de betekenis die deze ‘op ervaringsniveau’ heeft.
Mijns inziens is er namelijk alle reden om aan te nemen dat juist het veranderlijke en
instabiele karakter van (collectieve) ‘identiteit’ en ‘cultuur’ door veel mensen als
buitengewoon problematisch wordt ervaren.11 Men hoeft alleen maar te denken aan de
activiteiten van sommige religieus orthodoxe en rechts-radicale groeperingen om te
herkennen dat mensen zich soms tot het uiterste verzetten tegen het inzicht dat datgene wat zij
als ‘hun cultuur’ en ‘identiteit’ aanduiden, in wezen slechts een tijdelijke en altijd
veranderende momentopname is. En in onschuldiger vorm geldt iets soortgelijks voor de
neutraler aandoende, niet-aflatende (politieke) discussies over wat er nu al dan niet
kenmerkend is voor ‘de Nederlandse identiteit’.
Miller lijkt zich nauwelijks rekenschap te hebben gegeven van de manier waarop
‘vervreemding’ zich in de praktijk manifesteert en wordt ervaren, noch van de theoretische
discussies ten gevolge van de constatering dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een
vaststaande ‘identiteit’.12 Juist omdat de Oost Duitse pre-Wende cargo cult grotendeels
samenhing met de verwachting dat het Oost Duitse bestaan zijn ultieme realisatie zou vinden
in de wereld van westerse welvaart, is de Oost Duitse casus een geschikt vehikel om de
bovenstaande kritiek empirisch te toetsen en eventueel theoretisch verder uit te werken.
In het voorgaande vergeleek ik de situatie in de (voormalige) DDR met cargo cults.
Die vergelijking drong zich in de eerste plaats op vanwege het feit dat mensen in beide
situaties vérreikende verwachtingen koesterden omtrent een materieelconsumptieve

11Zie

de dringende oproep van Michael Taussig aan de antropologische gemeenschap om het academische
zoeklicht niet langer te richten op het inzicht dát identiteit een constructie is, maar veeleer op de manieren
waarop mensen er ondanks alles in slagen zichzelf ervan te overtuigen dat zij ‘een solide identiteit’ hebben
(1993:xv-xvi). Zie ook Van de Port (2004) die – mede hierdoor geïnspireerd – onderzoek doet naar
authentificeringprocessen.
12Hoewel zijn werk uit 1987 dateert en deze discussies deels later op gang kwamen, is Miller in zijn latere werk
bij mijn weten nooit ingegaan op de consequenties die dergelijke inzichten zouden kunnen hebben op zijn (zo
invloedrijke) theoretische visie.
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verbetering van hun bestaan. Daarnaast is er mijns inziens nog een tweede reden waarom die
vergelijking gerechtvaardigd is: in beide gevallen meenden mensen uitgerekend in
welvarende buitenstaanders de potentiële verlossers te herkennen voor het wegvallende
vertrouwen in de eigen (politiek-ideologische en/of religieuze) leiders (Errington 1974), die
hun beloften niet waarmaakten (Giay & Godschalk 1993:335). Zoals de Aziatische cargo
cults slechts kunnen worden begrepen binnen de context van de bestaande politieke,
religieuze en ideologische beloften, verwachtingen én onvrede, zo geldt dat ook voor de
voormalige DDR. Dát is de reden dat ik in deze dissertatie uitvoerig stilsta bij de verhouding
tussen de Oost Duitse staatsmacht en de Oost Duitse bevolking in het algemeen, en bij de rol
die politiek-ideologische beloften daarin innamen in het bijzonder.
Naar de relatie tussen de inwoners van de DDR en de dictatoriale Oost Duitse
staatsmacht is recent veel onderzoek gedaan, waar ik hier kort op in wil gaan omdat ik met
mijn dissertatie ook een bijdrage wil leveren aan de discussies die daarover op dit moment
plaatsvinden.

Oost Duitsers en de staat
Tot voor kort werd het (wetenschappelijke) denken over de DDR gedomineerd door twee
tegenovergestelde, allebei sterk politiek en ideologisch gekleurde perspectieven. Binnen het
eerste perspectief, dat in het westen niet zozeer door wetenschappers maar vooral door linkse
politici en intellectuelen werd onderschreven, werd de DDR beschouwd als een door goede
bedoelingen ingegeven (zij het wellicht deels mislukt) experiment.13 Er werd gewezen op de
moreel hoogstaande bedoelingen van het socialisme, en vooral ook op wat de gezaghebbende
historicus Konrad Jarausch “the legend of the good beginning” heeft genoemd (1999:4): de
poging om op de puinhopen van het nazisme iets nieuws en nobels op te bouwen. In het
verlengde hiervan ging de aandacht vooral uit naar de positieve kenmerken van het bestaan in
de Oost Duitse staat: bestraffing van de nationaal-socialistische oorlogsmisdadigers,
collectivisering van productiemiddelen, gelijke kansen voor allen en de vele (deels geslaagde)

13Zie

Pekelder (1998), die aangeeft dat er, zolang als de DDR bestond, ook in Nederland een fel debat woedde
over de vraag hoe deze staat moest worden beschouwd: als een totalitaire dictatuur (daarbij verwees men
doorgaans naar het werk van H. Arendt en dat van C.J. Friedrich), of als een poging om een waarachtig
socialistische staat te realiseren. Dat laatste standpunt werd na verloop van tijd door steeds meer stemmen in het
Nederlandse politieke landschap verkondigd.
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pogingen tot maatschappelijke emancipatie van groepen die in een kapitalistische
samenleving als minder bedeeld en/of ondergeschikt nauwelijks mogelijkheden hebben.
Afgezien van de inhoudelijke kritiek die tegen deze visie kan worden ingebracht,
kampt deze positieve benadering vooral met een conceptueel probleem, namelijk de vraag aan
welke factoren het te wijten was dat het socialistische experiment op Duitse bodem mislukte.
Wanneer begon het ‘fout’ te gaan, wie was daar verantwoordelijk voor? En was het feit dát
het fout ging niet inherent aan de (al dan niet goedbedoelde) totalitaire en totaliserende claims
van de staatsmacht?
Dat probleem geldt niet voor het tweede perspectief. Daarbinnen werden immers van
meet af aan slechts de negatieve kenmerken van het bestaan onder socialistische dictatuur
benadrukt. Oost Duitsland werd beschouwd als een volstrekt illegitieme, op geweld en
onderdrukking berustende, dictatoriaal geregeerde samenleving, die men het beste kon
bestuderen in termen van de totalitaire en totaliserende claims van de staatsmacht. In de
analyses uit die school werd vooral gewezen op het totalitaire en dictatoriale karakter van de
socialistische samenlevingen en op het autoritaire, onderdrukkende en repressieve karakter
van de socialistische staten in Oost en Midden Europa. Daar zouden volledig gepolitiseerde
samenlevingen tot ontwikkeling zijn gekomen, waar nauwelijks ruimte was voor een normaal
privé leven en waarvan de inwoners, voor zover zij geen collaborateurs waren, als slachtoffers
moesten worden beschouwd.
Een belangrijk voordeel van deze tweede manier van kijken was ontegenzeggelijk, dat
er ruimschoots oog was voor één van de belangrijkste kenmerken van de Oost en Midden
Europese socialistische samenlevingen: de ongelijke verdeling van de macht met alle
consequenties voor de politieke cultuur en (in)flexibiliteit van de economie van dien.
Bovendien maakte de focus op het repressieve en autoritaire karakter van de socialistische
staten de langdurige stabiliteit daarvan begrijpelijk.
Daarnaast kleefden er echter ook belangrijke bezwaren aan het hiervoor kort
weergegeven ‘totalitarisme perspectief’. De voornaamste bezwaren zal ik hieronder kort
weergeven. Daarbij zal ik regelmatig verwijzen naar het werk van een aantal historici en
sociaalwetenschappers waarin de aanzet wordt gegeven tot een nieuw perspectief op de
voormalige DDR. Een belangrijk uitgangspunt binnen dat (nieuwe, ‘derde’) perspectief is, dat
het leven in de voormalige DDR níet kan worden begrepen door alleen oog te hebben voor de
afkeurenswaardige, dictatoriale kenmerken van de socialistische samenleving. De historici en
sociaalwetenschappers die ik tot het zogenaamde ‘derde perspectief’ reken, hebben dan ook
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allen scherp oog voor de interne tegenstellingen die het bestaan in de voorbije socialistische
samenleving kenmerkten.
Als voornaamste bezwaar tegen het eenduidig benadrukken van het repressieve
karakter van de socialistische staatsmacht, geldt voor verschillende auteurs dat er daardoor
nauwelijks oog was voor de conflicten, het verzet, de individuele actiemogelijkheden, de
culturele contradicties en de vormen van protest en zogenaamde collaboratie die er binnen die
samenlevingen óók bestonden. Door die elementen buiten beschouwing te laten, zo stelt de
socioloog Detlef Pollack, was het moeilijk om de merkwaardige paradox van langdurige
stabiliteit én plotse ineenstorting van de socialistische staten te begrijpen (1999:27). Een ander
bezwaar van het totalitarismeperspectief was, dat daarin het theoretische vooroordeel
doorklonk dat politieke stabiliteit slechts mogelijk zou zijn bij de gratie van brede volkssteun,
en dat een systeem dat deze steun ontbeert, slechts zou kunnen berusten op fysieke terreur en
repressie.
Een derde bezwaar van het totalitarisme denken was, dat de inwoners van de Oost- en
Midden Europese landen daarin op een tamelijk eenduidige manier werden afgeschilderd: ze
waren slachtoffer, dader, of meeloper. Zoals met name de historica Mary Fulbrook heeft
duidelijk gemaakt (1994 en 1995), werden ook díe landen echter voornamelijk bevolkt door
mensen die daar eenvoudigweg leefden, werkten en zich ontspanden. Door hen slechts in
bovengenoemde termen te karakteriseren, werd ten onrechte de indruk gewekt dat hun bestaan
volledig gekleurd zou zijn geweest door de politieke bedoelingen van het regime. De
historicus Thomas Lindenberger merkte op dat hiermee volledig voorbij werd gegaan aan het
feit dat het “die übergrosze Mehrzahl (…) in ihrem Leben weniger um das ‘grosze Ganze’ des
Sozialismus, und mehr um die eigenen Interessen und Bedürfnisse ging” (1999:17).
Behalve Fulbrook, Pollack en Lindenberger tracht ook de gezaghebbende historicus
Konrad Jarausch de louter door het lemma ‘dictatoriaal’ bepaalde perspectief op de
voormalige DDR te doorbreken. In de belangrijke, door hem samengestelde bundel
Dictatorship as Experience. Towards a Socio-Cultural History of the GDR (1999) stelt hij dat
er eigenlijk alleen serieus onderzoek naar de voorbije socialistische samenlevingen kan
worden gedaan, wanneer men tracht door te dringen “beneath the surface of dictatorship”
(idem:11). Daar bevond zich geenszins “[a] monolithic system of communist dictatorship
over a reluctant people”, en al evenmin “the most loyal satellite of Moscow”, of “[an]
egalitarian social experiment, aiming to break with the pernicious traditions of German
history” (idem:11).
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Alle hiervoor genoemde auteurs (Fulbrook, Pollack, Lindenberger en Jarausch) pleiten
ervoor de twee diametraal tegenover elkaar staande perspectieven op de DDR (‘een mislukt,
maar goedbedoeld experiment’ versus ‘een totalitaire dictatuur’) op te geven, en in plaats
daarvan op zoek te gaan naar “their interdependence, probe their relationship, and untangle
their connection” (idem:11). Al doende zullen wetenschappers volgens hen méér verwarring,
contradicties en conflicten aantreffen dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden (idem:11).
Want juist doordát de nationaal-socialistische voorgeschiedenis de Oost Duitse socialistische
machthebbers noopte om te breken met de catastrofale eerste helft van de twintigste eeuwse
Duitse geschiedenis, terwijl de DDR voor haar (voort)bestaan tegelijkertijd zwaar leunde op
de Sovjet Unie, was de spanning tussen emancipatorische bedoelingen en repressieve
praktijken als het ware ingebakken in het centrum van het Oost Duitse socialistische project –
zo concludeert de historicus Corey Ross (2002:41). Dát was er onder meer de oorzaak van,
dat de Oost Duitse samenleving een groot aantal (deels tegenovergestelde) kenmerken
tegelijkertijd vertoonde. Het was niet alleen
an exciting experiment in social engineering to advance human equality, a living hell
of unjust persecution of ideological or class opponents, or the latest version of that
German staple, the Obrigkeitsstaat that challenged its citizens to invent creative ways
around its arbitrary rules (…). From the perspective of experience, the GDR
dictatorship looks like a set of confusing ambivalences and irreconcilable antinomies
(…). A more subtle reconstruction of the East German past therefore ought to be
multidimensional and oriented towards a theoretical understanding that stresses
complexity (Jarausch 1999:9).
Termen die de complexiteit van de relatie tussen de Oost Duitse staat en samenleving goed
vatten, zijn de aanduidingen “konstitutive Wiedersprüchlichkeit” (Pollack, op cit. in Ross
a.w.: 65) en het door Jarausch geopperde “welfare dictatorship” (1999:47).14 Met die laatste
term tracht Jarausch zowel recht te doen aan de emancipatoire doelstellingen en retoriek van
het socialisme, als ook aan de despotische praktijk van het Stalinisme (idem:60) en daarméé
aan het afgedwongen en dwingende karakter van de socialistische ‘utopie’ (idem). Bovendien
reflecteert de term de ambivalente ervaringen en herinneringen die Oost Duitsers zélf hebben
met betrekking tot de DDR – als een onderdrukkende en tegelijkertijd zorgzame staat (Ross
2002:42).
14

Zie ook Pollack, die de Oost Duitse samenleving recentelijk heeft omschreven als een “deeply divided and
fissured society, essentially conflicted and contradictory” (1999:29). En ook Ross stelde vast dat “the basic
characteristic of East German society was (the, mv) constant and systemic tension” (2002:66).
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De hiervoor kort weergegeven oproepen om het dichotome denken over de voorbije
socialistische samenleving te doorbreken en in plaats daarvan de complexiteit als
uitgangspunt van onderzoek te nemen, heeft de laatste jaren aan de basis gelegen van veel
onderzoek. Een belangrijk deel daarvan kwam in het voorgaande reeds ter sprake, in de
verwijzingen naar het werk van Jarausch, Ross, Pollack en Fulbrook. In hun werk en dat van
anderen bleek één van de meest vruchtbare onderzoeksvragen betrekking te hebben op de
verhouding tussen de staat en de inwoners van het land.15
Het clichébeeld dienaangaande wil, dat Oost Duitsers nauwelijks een rol zouden
hebben gespeeld in de manier waarop het socialisme in hun land tot stand kwam – zij zouden
slechts hebben gereageerd op van bovenaf opgelegde maatregelen. In de bijdragen aan de
door Lindenberger samengestelde bundel Herrschaft und Eigensinn in der Diktatur. Studien
zur Gesellschaftsgeschichte der DDR (1999) komt echter duidelijk naar voren dat de
socialistische transformatie van de Oost Duitse samenleving een veel moeizamer en trager
proces was dan voorheen werd voorgesteld. En onder verwijzing naar een grote hoeveelheid
empirische studies stelt Ross onomwonden:
in practice, the transformation of East German society could not merely be a process
of dictation but also entailed a degree of negotiation, however implicit, informal and
asymmetrical it may have been (2002:55).
Hoewel het meest karakteristieke kenmerk van de samenleving die zich in de schaduw van de
Muur ontwikkelde, ongetwijfeld bestond uit de mate waarin de socialistische staatspartij – de
SED – erin slaagde door te dringen tot de meest private uithoeken van de Oost Duitse
samenleving, zou het ontoereikend zijn om alles in dat licht te beschouwen, “for society and
everyday life in the GDR clearly amounted to more than dictatorial tutelage” (idem:60). Zo
maakt Ross duidelijk dat staat en burgers in Oost Duitsland op tal van terreinen met elkaar
‘onderhandelden’ (in fabrieken en op andere werkplekken bij voorbeeld), terwijl er
tegelijkertijd ook terreinen waren waar de staat nauwelijks in wist door te dringen. De
informele (ruil)netwerken tussen mensen, het familieleven binnenshuis en het
gemeenschapsleven in de volkstuintjes zijn hiervan mooie voorbeelden (idem:61).
Ross benadrukt dat het níet correct zou zijn om dergelijke plekken te beschouwen als
plekken buiten de ‘grenzen van de dictatuur’. Zo’n perspectief op de DDR – als een
dictatoriale samenleving met enkele politiekvrije eilandjes – zou suggereren dat er in Oost
Duitsland “‘politics-dominated’ and ‘politics-free’ areas of society” zouden hebben bestaan
15Zie

ook Kocka & Sabrow (1994), Sabrow (1999), McAdams (2001), Tormey (1995).
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(idem:62), terwijl de opdracht juist is om het fenomeen (politieke) macht in deze dictatoriale
samenleving op een andere manier te denken. Ross’ voorstel is om politieke macht in de DDR
op een antropologischer manier te bestuderen. De autoriteit van het Oost Duitse regime was
volgens hem gebaseerd op
a process of interaction and mutual dependance between rulers and ruled that can rest
on informal structures and practices as well as formal ones. Seen in this light, political
authority is a process of give and take, of compensation in exchange for subjugation
(2002:63, curs. mv).
Of en op welke manier de inwoners van Oost Duitsland inderdaad werden gecompenseerd
voor hun vermeende onderwerping aan de staat is de vraag, maar in algemene zin is het van
belang om te benadrukken, dat de DDR niet zozeer moet worden bestudeerd in termen van
‘een van bovenaf opgelegde dictatoriale staatsmacht’ die ‘een onderdrukte bevolking’
overheerste. Mét Ross en Jarausch denk ik, dat het er om gaat de wederzijdse afhankelijkheid
tussen de Oost Duitse ‘staat’ en zijn ‘inwoners’ na te gaan en op zoek te gaan naar de plaatsen
waar en de redenen waarom die twee ideaaltypische actoren elkaar ontmoetten.
Met die opdracht staat mijn werk in een lange traditie van politiek antropologisch
onderzoek naar macht en overheersing. In mijn denken dienaangaande ben ik schatplichtig
aan inzichten die de Franse (marxistisch geïnspireerde) antropoloog Maurice Godelier (1982)
formuleerde in zijn analyse van de onderdrukking van vrouwen bij de Baruya. Daarin liet hij
zien dat die vorm van overheersing niet primair standhield dankzij het geweld dat mannen ten
aanzien van vrouwen aan de dag legden, als wel dankzij een vorm van gedeeltelijke mentale,
ideële overeenstemming. In een recent interview heeft Godelier aangegeven daarmee niet te
hebben willen zeggen dat de onderdrukten hun onderdrukking als zodanig goedkeurden, maar
dat er consensus bestond op het terrein van bepaalde ideële representaties – hetgeen volgens
hem overigens geenszins betekende dat mensen dezelfde interpretatieve lezing dienaangaande
onderschreven:
consent means the sharing of the same representations, even with different
interpretations of the same ideas, with opposed interpretations. But if you live within
the same circle of ideas, you reproduce them even with an opposite attitude.16
Vragen naar het precieze functioneren van macht en onderdrukking zijn de laatste decennia
een vruchtbaar antropologisch onderzoeksterrein gebleken, vooral binnen de studie van
(post)koloniale samenlevingen. Nadat ook dáár eerst lange tijd de blik vooral werd bepaald

16Eiss

& Wolfe (2004).
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door het uitgangspunt dat koloniale overheersing ‘authentieke culturen en
samenlevingsverbanden’ had vernietigd, begonnen onderzoekers hun belangstelling
gaandeweg te verleggen naar de vraag op welke manier die overheersing precies in zijn werk
was gegaan. Wat voor vertalingen, kruisbestuivingen en verwevingen waren er ontstaan
tussen bestaande (religieuze) voorstellingen en ideologische kaders en die van de koloniale
machthebbers? Ook binnen de studie van de veelal (uitgesproken fragiele) autoritaire
postkoloniale staten geldt tegenwoordig als centraal uitgangspunt dat het verhelderender is om
voorbij te gaan aan de voor de hand liggende maar weinig verklarende termen
‘onderdrukking’ en ‘verzet’, om in plaats daarvan na te gaan welke verbindingen er in
dergelijke samenlevingen bestaan tussen ‘machtigen’ en ‘machtelozen’. Zo stelt Achille
Mbembe uitdrukkelijk dat er zelfs in situaties van brute onderdrukking sprake is van wat hij
“an intimate tyranny” (1992:25) en “conviviality” (idem:10) noemt; een situatie die niet kan
worden begrepen door te focussen op “search operations, surveillance or the politics of
coercion” (idem:25), omdat “people are always being trapped in a net of rituals that reaffirm
tyranny” (idem). En Lisa Wedeen laat in haar boek Ambiguities of Domination (1999) zien,
dat de inwoners van het autoritair geregeerde Syrië zelfs voor het uiten van hun kritiek en
verzet gebruik maken van het ideologische framewerk van de macht, dat zij op die manier
ironisch genoeg tegelijkertijd in stand houden en helpen reproduceren. Ook Wedeen
benadrukt dat dit geenszins betekent dat mensen het ideologische framewerk als zodanig
onderschrijven.
Dergelijke inzichten nopen sociaalwetenschappers niet alleen tot een andere
benadering van het fenomeen macht, maar ook tot een ander perspectief op ‘de staat’ – zo
stellen Thomas Blom Hansen en Finn Stepputat in hun boek States of Imagination (2000).
Juist omdat het bestaan in autoritair geregeerde samenlevingen gekenmerkt wordt door de
alom aanwezige, maar daardoor veelal nauwelijks waarneembare verweving tussen ‘staat’ en
‘samenleving’, stellen zij dat sociaalwetenschappers op zoek zouden moeten gaan naar wat zij
“languages of stateness” noemen: de manieren waarop en de plaatsen waar de staat als macht
wordt gedacht – en dus (tijdelijk) gemaakt – “in mythologies of power, as practical, often
nonpolitical routines or as violent impositions” (2001:5).
Gezien de langdurige stabiliteit die de Oost Duitse geschiedenis kenmerkte én de
ambivalente (en in míjn ervaring vooral vergoelijkende) manier waarop veel Oost Duitsers
over hun voorbije, dictatoriaal geregeerde samenleving spraken, lijkt het relevant om ook
voor de DDR na te gaan hoe de relatie tussen de Oost Duitse ‘staat’ en ‘samenleving’ er
uitzag. Wat heeft er ten grondslag gelegen aan het onuitgesproken akkoord – ook wel
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aangeduid als “de aanstootgevende verbintenis” (McAdams 2001:13) – tussen staat en
inwoners? Was hier sprake van gedeeltelijke legitimiteit, conformisme, angst of gedeeltelijke
“consent” (Godelier 1982:148)? Of was de onderdrukking na verloop van tijd zozeer
geïnternaliseerd (“for the sake of one’s own exoneration” (idem)), dat er veeleer sprake was
van wat Lüdtke “miszmutige Loyalität” heeft genoemd (1994)?
Geïnspireerd door het werk van voornoemde auteurs wil ik met betrekking tot de
politiekantropologische thematiek van dit proefschrift in de eerste plaats op zoek gaan naar
(1) díe aspecten van de socialistische beloften, met behulp waarvan de Oost Duitse
staatsmacht erin slaagde taplijntjes te leggen tussen haar ideologie en het sociale en
emotionele leven van de inwoners van de DDR. Daarbij zal ik vooral letten op (2) de rol van
materieelconsumptieve thema’s daarin. Bovendien wil ik nagaan (3) welke sociale en
emotionele belangen de inwoners van de DDR hadden om zich op de een of andere wijze met
hun staat te verbinden.
Door na te gaan hoe het mogelijk was dat de Oost Duitse bevolking, die de eerste de
beste gelegenheid om het land te verlaten en masse aangreep, zich desalniettemin óók
verbonden voelde met de dictatoriale staat die haar die mogelijkheid decennialang met harde
hand ontnam, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan politiekantropologische inzichten
inzake overheersing en volgzaamheid, en aan het verhelderen van de kwestie hoe het mogelijk
is dat zelfs autoritaire staatsmachten erin slagen diepgevoelde identificaties bij de bevolking
teweeg te brengen.17 Gezien het feit dat het hier een dictatuur betrof, blijft dat een opmerkelijk
fenomeen. Want hoewel ik me volledig kan vinden in de hiervoor weergegeven oproepen om
de DDR niet alléén te bestuderen vanuit het gezichtspunt dat het een dictatuur was, ben ik het
óneens met de historicus Mark Allinson, die, in antwoord op de vraag wat voor soort land de
DDR nu eigenlijk was en wat voor soort levens de inwoners ervan leidden, concludeerde dat
the GDR was quite a normal country, despite its unusual international and domestic
political setting, (…) its citizens for the most part led normal lives, dominated as in
most countries by family life and concerns about work and material welfare
(2000:158).
Dat de inwoners van de DDR dezelfde soort (economische en materiële) preoccupaties aan de
dag legden als elders het geval is, betekent mijns inziens geenszins dat het leven in de DDR
17Zie

ook White: “How do national narratives engender a sense of belonging or acquire emotional valence for
individual speakers and audiences? This question is less about national identity as construct than about processes
of identification through which national narrative and self narrative interrelate” (2000:507, curs. in orig.).
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daarom eigenlijk min of meer hetzelfde was als dat in andere landen. Het bijzondere aan de
situatie in de DDR was juist, dat de inwoners van het land weliswaar probeerden om een zo
normaal mogelijk leven te leiden met werk en streven naar materieelconsumptieve welvaart,
maar dat deden in een dictatoriaal geregeerd, grotendeels ommuurd land met een
buitengewoon actieve staatsveiligheidsdienst, terwijl er bovendien aan de andere kant van de
Muur een land bestond (waar nota bene hun eigen ooms en tantes woonden), waar de
materiële welvaart van meet af aan sneller en beter gerealiseerd werd dan bij hen het geval
was. Het zou niet alleen zonde zijn om die verschillen te veronachtzamen in een (op zich
terechte) poging te tonen dat de DDR niet kan worden gelijkgeschakeld met het politiekideologische programma van haar staatsmacht. Daarmee zou ten onrechte het meest
wezenlijke kenmerk van deze samenleving worden veronachtzaamd, het feit namelijk, dat de
Oost Duitse geschiedenis eerst en vooral moet worden beschouwd als de aaneenschakeling
van beloftes die niet werden waargemaakt. Oftewel: als de aaneenschakeling van ervaringen
van himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt.18
Daarmee ben ik beland bij de materieelconsumptieve thematiek van dit proefschrift.
Die behelst in de eerste plaats een zoektocht naar (4) de verwachtingen van Oost Duitsers met
betrekking tot de West Duitse welvaart. Voorts vraag ik me af (5) hoe die verwachtingen zich
verhielden tot de politiek-ideologische context waarin zij leefden, de beloften die daarin
vigeerden en Oost Duitse identiteitsvoorstellingen. Met de materieelconsumptieve insteek van
dit proefschrift hoop ik bij te dragen aan het antropologische denken over moderne
consumptiesamenlevingen en de aard van het verlangen dat daarbinnen uitgaat naar materiële
goederen. In politiekantropologisch opzicht hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
denken over overheersing, macht en aanpassing. Voor wat de studie van de voormalige DDR
betreft, hoop ik een gedifferentieerder beeld op die samenleving te schetsen dan één in termen
van daders en slachtoffers. Zoals gezegd speelt het concept ‘collectieve fantasie’ in mijn
denken over bovengenoemde vragen een belangrijke rol. In deze studie hoop ik tevens zicht te
bieden op de bruikbaarheid van dat concept voor de sociaalwetenschappelijke studie van
zowel mens-object relaties, als politieke processen.
Voor dit onderzoek verbleef ik in 1993 en 1994 vijftien maanden in Rudolstadt, een
middelgroot provinciestadje met ongeveer 40.000 inwoners, gelegen in de uitlopers van de
heuvels van Thüringen. Het aangezicht van het stadje wordt gedomineerd door het kasteel van
de voormalige vorsten van Schwarzburg-Rudolstadt, die hier tot kort voor de Eerste
18Zie

ook de bundel onder redactie van Paul Betts & Greg Eghigian met de veelzeggende titel Pain and
Prosperity. Reconsidering Twentieth Century Germany (2003).
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Wereldoorlog domicilie hielden. Doordat de hofhouding van de vorsten in het stadje woonde,
straalt het centrum met zijn vele grote, oude (deels in Jugendstil opgetrokken) en grotendeels
vervallen villa’s een verwaarloosde voornaamheid uit. Tot 1989 was de stedelijke economie
vrijwel volledig afhankelijk van een gigantische kunststoffabriek, waar tot de Wende ruim
7000 mensen werkzaam waren. De fabriek is net buiten het centrum gelegen en daar bevinden
zich ook de uitgestrekte Plattenbau-wijken, waar het grootste gedeelte van de bevolking
woont.
Op zoek naar een geschikte plaats voor mijn onderzoek viel er op voorhand een aantal
plaatsen af: Berlijn was niet geschikt vanwege zijn Sonderstatus in materieelconsumptief
opzicht.19 Hetzelfde gold voor steden aan de kust van de Oostzee, waar ten tijde van de DDR
door de zeevaart onevenredig veel verkrijgbaar was. Steden in het grensgebied lagen evenmin
voor de hand vanwege de restrictieve bezoekmaatregelen die het dagelijks leven daar in
verregaande mate bepaalden. De regio rond Dresden was eveneens atypisch omdat de
inwoners daar geen west-TV ontvingen. Verder leek iedere willekeurige middelgrote stad,
met een regionale inkoopfunctie geschikt voor mijn onderzoek. Rudolstadt was een van de
eerste stadjes die ik bezocht, dat aan die criteria voldeed. Met zijn lange winkelstraat tijdens
de DDR een belangrijke winkelstad voor de dorpen en kleine stadjes uit de wijde omgeving,
sinds de Wende in economisch opzicht net zo zwaar getroffen als de rest van het land, was er
geen reden om me niet te laten verleiden door het schitterende aangezicht en de prettige sfeer
die het stadje kenmerkten. (zie afbeelding 1 en 2)

Opzet van het boek
Om de vraag te kunnen beantwoorden waarom zóveel Oost Duitsers zulke verreikende
voorstellingen koesterden over de consumptieve overvloed van het westen, zijn er in dit boek
twee rode draden uitgezet. De eerste heeft betrekking op de hooggespannen
materieelconsumptieve verwachtingen en de post-Wende teleurstelling van de Oost Duitse
bevolking – het initiële thema van mijn onderzoek. Toen ik me realiseerde dat de
verwachtingen verband hielden met door de Oost Duitse staat gedane beloften, besloot ik me
tevens te concentreren op de verhouding tussen de Oost Duitse bevolking, de staat en diens
beloften. Die politiekantropologische thematiek is de tweede draad die in dit proefschrift is
19Als

Schaufenster voor het westen, werd Oost Berlijn altijd uitzonderlijk goed bevoorraad.
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uitgezet. Zoals gezegd komen de twee draden samen in mijn visie op de
materieelconsumptieve fantasieën die Oost Duitsers voor de Wende collectief koesterden. Die
fantasieën, waarin de materiële verworvenheden van het West Duitse bestaan het
aanknopingspunt waren van vérreikende heilsvoorstellingen, waren in belangrijke mate het
gevolg van de ideologische beloften met behulp waarvan de Oost Duitse regering bij de
bevolking een zekere mate van betrokkenheid en identificatie teweeg had weten te brengen.
Dat zij daar gedeeltelijk in slaagde, hing samen met de manier waarop de socialistische
ideologie in de DDR werd ingevuld, waarbij op een aantal fundamentele punten aansluiting
werd gezocht bij pre-ideologische voorstellingen en strevingen.
Ik heb geprobeerd om de verwevenheid van materieelconsumptief gestoelde
verwachtingen en politiekideologische beloften (als fantasie) gedurende de gehele tekst van
dit boek zoveel mogelijk vast te houden. Op plaatsen waar ik gedetailleerd wilde ingaan op de
verhouding tussen inwoners en staat in de DDR, zag ik me soms genoodzaakt de
materieelconsumptieve thematiek tijdelijk los te laten om de focus zo scherp mogelijk te
kunnen richten op de meest wezenlijke kenmerken van dictatoriale overheersing en de vraag
wat dat met een samenleving doet.
De opbouw van het boek is als volgt: in hoofdstuk 2 en 3 ga ik in op de naoorlogse
situatie in (het oostelijk deel van) Duitsland. In de toenmalige context, zo is mijn stelling,
ontstond het begin van de verbintenis tussen de latere Oost Duitse staatsmacht en zijn beloften
enerzijds en de noden, verlangens en strevingen van de bevolking anderzijds. In hoofdstuk 4
schets ik wat er van de beloften terecht kwam. Aangezien dat op het eerste gezicht bar weinig
was, is het verbazingwekkend dat de bevolking desalniettemin toch positieve gevoelens van
verbondenheid en identificatie aan de dag legde ten aanzien van het land waarin zij leefden en
de staatsmacht die hen overheerste. Verbazingwekkend is echter vooral, dat die positieve
identificatie tot op zekere hoogte zelfs samenhing met uitgerekend de dictatoriale kenmerken
van het Oost Duitse bestaan. In hoofdstuk 5 ga ik daar dieper op in. In dat hoofdstuk geef ik
een korte schets van de totalitaire inrichting van de Oost Duitse samenleving en ik laat zien op
welke (relatief positieve) manier mijn gesprekspartners zich daar achteraf verbonden mee
voelden. In hoofdstuk 6 laat ik zien dat de positieve gevoelens van verbondenheid van de
inwoners van de DDR met hun land en staat óók functioneerden om de minder aansprekende
aspecten van de relatie tussen heersers en beheersten aan het zicht te onttrekken. In hoofdstuk
7 staan de materieel gestoelde voorstellingen en verwachtingen centraal. In dat hoofdstuk ga
ik in op de fantasieën over het westen, waarbij ik beweer dat deze eveneens functioneerden
als een manier om collectief bepaalde ontwikkelingen in de eigen samenleving aan het zicht te
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onttrekken: door gemeenschappelijk te verlangen naar het perfecte bestaan dáár, werden Oost
Duitsers geholpen hun ogen te sluiten voor de onvolkomenheden in hun eigen gelederen. Dat
maakt begrijpelijk, zo laat ik in hoofdstuk 8 zien, waarom zij zo teleurgesteld waren toen
uiteindelijk gebeurde wat zij zo hartstochtelijk hadden verlangd en al hun fantasieën
‘uitkwamen’. Zoals gezegd sta ik in de appendix bij dit proefschrift uitvoerig stil bij de meest
in het oog springende kenmerken van de manier waarop ik dit onderzoek heb uitgevoerd en
op de redenen daarvan.
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Hoofdstuk 2
1945: een gat – zwijgen en opbouwen als nieuw houvast
wat [zou] er van ons allen worden als wij de afgesloten ruimten in onze geheugens
zouden toestaan open te gaan en hun inhoud aan ons te laten zien (Christa Wolf
1990a:71).
In de inleiding gaf ik aan dat de verhouding tussen de Oost Duitse staat en zijn inwoners één
van de centrale thema’s is van dit proefschrift. Ik vroeg me af hoe het mogelijk was dat de
Oost Duitse socialistische staat er ondanks alles in was geslaagd om zo diep door te dringen
tot de sentimenten van de inwoners van het land. Welke taplijntjes waren er gebruikt om een
verband te leggen tussen de socialistische ideologie en het sociale en emotionele leven van de
inwoners van het land, en zo een zekere mate van ideële consensus te bewerkstelligen? Op die
vragen wil ik in de aankomende twee hoofdstukken een antwoord geven, door terug te gaan
naar de periode na 1945 – toen de DDR ontstond, op de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog.
Mijns inziens werd er tóen een basis gelegd voor de latere verbintenis tussen staat en
inwoners van de DDR.
De gevolgen van de onder nazi-heerschappij gevoerde oorlog waren zó erbarmelijk, de
materiële en sociale gevolgen waren zó desastreus, dat het bijna niet voor te stellen is waar
mensen tóen op zoek gingen naar een vorm van vertrouwen in de toekomst. Toch moesten ze
dat vertrouwen ergens vinden en het is de vraag of de nieuwe machthebbers met hun
socialistische ideologie hen daarbij tegemoet kwamen. Om die vraag te kunnen
beantwoorden, zal ik me in dit hoofdstuk concentreren op de toenmalige situatie in (Oost)
Duitsland. Ik zal daarbij voornamelijk ingaan op de materiële en sociale omstandigheden,
maar ik zal ook enige aandacht besteden aan de politiek-bestuurlijke veranderingen die zich
toen voltrokken. Voor zover materiaal over het oostelijk deel van het land ontbreekt, vul ik
dat aan en vergelijk ik het met West Duits materiaal en met inzichten die op basis daarvan zijn
ontwikkeld.1 Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik aannemelijk maken wáár de Oost Duitse
bevolking in de naoorlogse periode op zoek was naar een nieuw houvast, om in het volgende
hoofdstuk te laten zien op welke manier de socialistische leer van de Oost Duitse staat

1Zie

ook Kleßmann en Wagner: “Bis 1949 gab es trotz unterschiedlicher politischer Rahmenbedingungen noch
sehr viel Gemeinsamkeiten, nicht zuletzt bei den sozialen Problemen, so daß ein zonenübergreifender
Querschnitt sinnvoll ist” (1993:14).
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tegemoet kwam aan juist die zoektocht, waardoor tóen een basis werd gelegd voor de latere
verbintenis tussen staat en inwoners van de DDR.

Materiële en sociale ruïnes
In het voorjaar van 1945 werd de Tweede Wereldoorlog beslist: de geallieerden hielden steeds
grotere delen van Duitsland bezet en begin mei capituleerde het Duitse leger
onvoorwaardelijk. Kort daarvoor, in april 1945, werd Thüringen (waar Rudolstadt ligt, zie
kaartje) door de Amerikanen ‘bevrijd’ en bezet, en op 30 juni 1945 ruilden de Amerikanen het
in tegen een stuk van Berlijn dat tot dan toe onder Russische bezetting viel.2 Vanaf dat
moment hoorde Thüringen tot de Sovjetische Besatzungszone (SBZ), evenals Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern. Hoewel deze deelstaten pas op
zeven oktober 1949 officieel een aparte staat werden, werden ze vanaf begin juli 1945 als
aparte eenheid bestuurd. De macht was in handen van de Sovjetische Militär Administration
Deutschlands (de SMAD), die samenwerkte met leden van de KPD en de SPD.
De situatie in het Duitsland van 1945 was dramatisch: het land was grotendeels plat
gebombardeerd. Tijdens de oorlog waren er in totaal zes miljoen Duitsers omgekomen.
Veertig procent van de Duitse bevolking was alles kwijt. Sommige steden – zoals Dresden –
waren totaal vernietigd en van de 18 miljoen woningen die het grondgebied van de latere
DDR telde, waren er ongeveer 5 miljoen vernietigd.3 (zie afbeeldingen 3 en 4)
Vanzelfsprekend waren er niet alleen in Duitsland doden en materiële schade te
betreuren. Aan de kant van ‘de tegenstanders’ had de door Duitsland begonnen oorlog aan
bijna 50 miljoen mensen het leven gekost. Bovendien verbleven er in de loop van de maanden
die op de Duitse nederlaag volgden, 3,6 miljoen vluchtelingen in het gebied dat later de DDR
zou worden. 25 Miljoen Duitsers waren in het najaar van 1945 op de vlucht of verdreven uit
wat tot dan toe hun thuis was, mede doordat grote gebieden van Duitsland na de oorlog aan
Tsjechië en Polen waren toebedeeld. Het land was verdeeld in een door de Sovjet Unie bezet
deel en een door de westerse geallieerden bezet deel. De industrie lag grotendeels plat en het
leven was gereduceerd tot de meest naakte vorm van overleven.

2Wellicht

ten overvloede: tot 1945 bestond (en sinds 1989 bestaat) Duitsland uit verschillende landen, die
gedeeltelijk autonoom zijn. Thüringen is/was daar één van.
3In de grote steden was tot ongeveer 65% van de woningen vernietigd (Poutros 1996:174) en alleen al in
Dresden vielen ten gevolge van de bombardementen in februari 1945 vermoedelijk 35.000 doden.
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Duitsland was kapot en dat gold niet alleen voor de materiële situatie. De ruïnes waren
een adequaat symbool voor de algehele situatie in het land. Het verliezen van de oorlog en de
door de geallieerden bekend gemaakte nazi-misdaden moeten de definitieve doodsteek zijn
geweest voor wat er nog restte aan vertrouwen in de nationaal-socialistische leer en het
nationaal socialistische wereldbeeld.4 Er was buitengewoon weinig over van de organische
Volksgemeinschaft die de nazi’s van het Duitse volk hadden beloofd te zullen smeden. De
Zweedse journalist Stig Dagerman, die in 1946 een reis door Duitsland maakte en zijn toen
gemaakte notities later heeft gepubliceerd (1989 [1947]), gaf zijn indrukken veelzeggende
titels mee: ‘ruïnes’, ‘door het woud der gehangenen’, ‘onwelkom’, ‘de rivalen’, ‘een verloren
generatie’. Zijn beschrijvingen liegen er niet om:
De dorpskinderen spelen oorlogje in de vestibules van de koude, propvolle huizen met
in lompen gehulde vluchtelingenkinderen uit de oostzone of het Sudetenland. (...) Laat
je hun een prentenboek zien, beginnen ze onmiddellijk te beraadslagen over hoe ze de
mensen of beesten in het boek het best zouden kunnen doodmaken. Twee uit hun
huizen gebombardeerde jongetjes, die nog niet eens goed kunnen praten, spreken met
een akelige precisie het woord ‘totschlagen’ uit (Dagerman 1989:87).
Dagerman omschreef de huizen waarin de niet-aflatende stroom vluchtelingen moest worden
opgenomen als “geïnfecteerd (…) met de haat, de jaloezie en de honger van de te klein
gehuisvesten” (idem). De omschrijving lijkt een treffende verwoording van de situatie in het
naoorlogse Duitsland. In de berichten die toen werden opgetekend overheersen de schaarste
en de honger en – mede ten gevolge daarvan – de afgunst, haat en jaloezie. De historici
Christoph Kleßmann und Georg Wagner (samenstellers van een gezaghebbende bundel
teksten en documenten over de naoorlogse geschiedenis van de twee Duitslanden) noemden
honger “Problem Nummer eins” van de directe naoorlogse periode (1993:69). Met het
beëindigen van de oorlog was de toevoer van voedingsmiddelen en grondstoffen vanuit de
bezette gebieden gestopt,5 terwijl de Russen in het door hen bezette deel van het land
bovendien ontstellend hoge herstelbetalingen opeisten. Hierdoor verslechterden de materiële
levensomstandigheden in het oostelijk deel van Duitsland na de oorlog nog verder. Op het

4Op

basis van ongepubliceerde dagboekaantekeningen van Duitse vrouwen is duidelijk geworden dat velen van
hen (ook vrouwen van sociaal democratische huize) het nationaal-socialistische en nationalistische gedachtegoed
tot het eind van de oorlog aan toe bleven ondersteunen en het verliezen van de oorlog en de buitenlandse
bezetting als een complete nederlaag ervoeren (Fulbrook 1999:166-169).
5 Tijdens de oorlog was de consumptieve situatie in Duitsland nog enigszins op pijl gebleven door de toevoer
vanuit de door Duitsland bezette landen. Ook in Nederland werd tijdens de oorlog alles wat bruikbaar was
(inclusief afval, botten en zelfs het door kappers afgeknipte mensenhaar, waarvan in Duitsland dekens en tapijt
werd gemaakt) naar Duitsland getransporteerd (Oldenziel en Veenis 1999).
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platteland was de grond uitgeput door het jarenlange gebrek aan zorg en “most people’s
perception of life was dominated by the prevailing poor material conditions” (Allinson
2000:45).
Op basis van gedetailleerd onderzoek in de archieven van Leipzig, München en
Keulen concludeerde de historicus Reiner Gries, dat de achteraf door velen gekoesterde
herinnering aan die periode, dat “die Zeit des Darbens eine Zeit des Zusammenhalts, der
Solidarität, der ‘großen Einheit in der großen Not’, gewesen sei”, moet worden gezien als
“einen gern gepflegten Mythos der ersten Nachkriegsjahre” (1991:19). Na afloop van de
oorlog was de honger in Duitsland jarenlang zó groot, dat mensen elkaar bestreden om een
korst brood.
In einer Familie, die aus Vater, Mutter und drei Schulkindern bestand, war im Frühjahr
1947 das erste Care-Paket aus Amerika eingetroffen. Der durch Winterkälte und
anhaltende Kartoffelnot völlig ausgehungerte Vater schleppte das Paket heimlich in
den Keller und aß dort den Inhalt in wenigen Tagen allein auf (Thurnwald op. cit. in
Kleßmann & Wagner 1993:123).
In tegenstelling tot de BRD ontving de DDR geen Marshallhulp, maar het land moest in de
eerste acht jaar na de oorlog wél ongeveer 14 miljard dollar aan herstelbetalingen aan de
Sovjet Unie betalen.6 Dat bedrag werd grotendeels ‘in natura uitbetaald’; de Sovjet bezetters
ontmantelden alles wat los en vast zat om dat vervolgens naar de Sovjet Unie te transporteren.
“Dismantling occurred not erratically or spontaneously, but in a highly systematic manner”
(Laufer 1999:76). Volgens schattingen was reeds tijdens de oorlog 45% van de productieve
capaciteit in het oostelijk deel van Duitsland vernietigd. In totaal werden er na de oorlog nog
eens 3147 Oost Duitse bedrijven door de Sovjetbezettingsmacht ontmanteld en naar de Sovjet
Unie afgevoerd.7 “Im Grunde demontierten [die Sowjets] alles” (Bertsch 1990:15). Omdat
ook grote delen van het Oost Duitse spoorwegennet (bielzen, rails e.d.) naar de Sovjet Unie
waren getransporteerd, werd de productie, voor zover die nog enigszins kon worden
gerealiseerd, verder gefrustreerd door de onmogelijkheid materialen aan- en eindproducten af
te voeren.
6Onder

historici is er discussie over het precieze bedrag van de door de DDR aan de SU betaalde
herstelbetalingen, maar de historicus Ross komt uit op voornoemd bedrag (berekend volgens prijzen van 1938),
hetgeen neerkomt op ongeveer 30% van de industriële capaciteit van de DDR, tegenover ongeveer 3% van die
van de BRD (2002:84). Dezelfde verhouding in Landsman (2005:22). Gecombineerd met het feit dat de BRD
Marshallhulp ontving is het duidelijk dat de DDR de rekening van de oorlog heeft betaald. Tussen 1945 en 1953
betaalde het land “the highest known level of reparations in the twentieth century” (Ross 2002:84).
7Laufer (1999:86 n.21). Dit zou neerkomen op 80% van de resterende ijzer- en staalwerken (waaronder grote
gedeelten van het spoornet), electro-industrie en machinebouw en 75% van de auto-, fijnmechanische- en
optische industrie (Bertsch 1990:15).
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De hongersnood waar (vooral Oost-) Duitsland na de oorlog jarenlang door geteisterd
werd, hing hier grotendeels mee samen. In de eerste jaren na de oorlog stierven er in het
gebied dat later de DDR zou heten, anderhalf keer zoveel mensen als tijdens de laatste jaren
van de oorlog het geval was geweest (Gries 1991:120). Zo kreeg bijna de helft van de
bevolking van Leipzig in 1946 zó weinig voedingsmiddelen toebedeeld, dat het bijna
onmogelijk was om te overleven (idem:100,107).8 De levensmiddelenkaarten werden dan ook
spottend “Friedhofskarte” genoemd (idem:107) en ondanks het feit dat Leipzig –vergeleken
met bij voorbeeld Rudolstadt – relatief weinig vluchtelingen heeft hoeven op te nemen,9
ontstond zelfs daar een atmosfeer waarin “Futterneid” (idem:99) een veel voorkomend
verschijnsel was.
Die chronische Unterernährung zehrte an den physischen und an den psychischen
Kräften: Die Menschen waren nicht nur bei der Arbeit apathisch und lethargisch (...),
sondern die ‘seelische Depression’ erfaßte alle Lebensbereiche (idem).
Iedereen had honger, altijd honger. “Wo es nach Essen roch, war die Mitte der Welt” (Glaser
1989:10).10 Dit was de tijd waarin het leven zozeer werd beheerst door “der Traum vom
Sattwerden”, dat een meisje haar grootmoeder met een bijl doodsloeg om haar eten en kleding
te roven (idem:74).
Hoewel Rudolstadt de oorlog relatief goed had doorstaan, was de materiële schade ook
hier aanzienlijk: één kerk, vijf porseleinfabrieken en 103 woonhuizen waren door de
bombardementen volledig vernietigd, 62 huizen gedeeltelijk. Daarbij waren meer dan 300
families dakloos geworden, velen waren alles kwijt en 117 mensen verloren bij de
bombardementen het leven. Voorafgaand aan en tijdens de Amerikaanse bezetting van de stad
(op 12 en 13 april 1945) sneuvelden er 40 mensen. Alles bij elkaar kostte de oorlog aan meer
dan 1000 inwoners van Rudolstadt het leven.11 Dat getal omvat níet de vele honderden
buitenlandse krijgsgevangenen en dwangarbeiders, die tijdens de oorlog in kampen in en rond
de stad waren ondergebracht en waarvan een onbekend aantal het leven liet. Evenmin zijn de
gevangenen van het op veertig kilometer afstand gelegen concentratiekamp Buchenwald, die
in april 1945 tijdens de beruchte dodenmarsen op de straten in en rond Rudolstadt dood

8Het

aantal dagelijks calorieën daalde regelmatig tot het levensgevaarlijke niveau van 700.
Leipzig kreeg slechts 9% inwoners extra, terwijl de bevolking van Rudolstadt na 1945 met iets meer dan 40%
groeide.
10Glaser verwijst hier naar Sanders-Brahms.
11
Behalve de hiervoor genoemde aantallen, bestaat dit aantal uit: 747 mensen leden van de Wehrmacht, 10
joodse inwoners, 128 inwoners van een verzorgingstehuis die in het kader van het zogenaamde
euthanasieprogramma werden weggevoerd, 12 anderen die als slachtoffer van de nazi’s stierven (Langhof
1992a:50).
9
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neervielen of werden geëxecuteerd, in deze cijfers opgenomen. Hun aantallen “hat keine
Statistik erfaßt” (Langhof 1992a:50).
Na afloop van de oorlog verbleven er in Thüringen twee miljoen Umsiedler (Allinson
2000:45). Daarvan moesten er 700.000 permanent worden opgenomen, gehuisvest en gevoed
(idem, en zie Fulbrook 1995:133), waarvan vermoedelijk 30.000 in en rond Rudolstadt.12 In
de omgeving van Rudolstadt waren enkele vluchtelingenkampen opgetrokken.13 De kampen
waren overvol: barakken die op maximaal 420 mensen waren berekend, herbergden soms
meer dan 1000 kinderen. Er heerste tuberculose, er braken epidemieën uit en wanneer mensen
stierven of uit ellende zelfmoord pleegden, werden de lijken bij gebrek aan doodskisten per
vier of vijf in een kist geperst. Behalve in de kampen werden zoveel mogelijk vluchtelingen
bij mensen thuis ondergebracht, maar aangezien dat ook betekende dat men het schaarse
voedsel met hen moest delen, waren zij niet bepaald welkom. “Wir haben ja nichts gehat, man
hat uns als Bettler angesehen, es gab viele Spannungen und Reibereien”, zo vertelde een van
de toenmalige nieuwe bewoners me (zie ook bericht in Kleßmann & Wagner 1993:62). Ook
in Rudolstadt en omgeving was de honger een ernstig probleem: in 1947 waren er van de
24.000 kinderen die het gebied telde 23.000 ernstig ondervoed (THW:1059).
Al met al lijkt de situatie in Rudolstadt vergelijkbaar met die in de rest van het land:
mede door de grote materieel-economische schade en de daaruit voortvloeiende hongersnood,
was het sociale klimaat desastreus. Niets bleek er terecht te zijn gekomen van de nationaal
socialistische belofte, die vooral in de jaren dertig zo’n groot appèl had gehad op de inwoners
van Duitsland. ‘Het Duitse volk’, dat (voor zover het aan de nazi-criteria voldeed) op
vanzelfsprekende wijze zou worden samengesmeed tot een harmonische en in welvaart
levende Volksgemeinschaft van onderling gelijkgezinden, waar onderlinge samenhang en
solidariteit vanzelfsprekend zouden zijn, leed honger. En mede ten gevolge daarvan, zo
concludeerde Dagerman: “[is datgene w]at bij een bliksembezoek aan de Duitse denkwereld
een spiegelgladde eenheid leek, in feite bezaaid met diagonale, verticale en horizontale
barsten” (1989:45).

12Volgens

een mondelinge schatting van Dr. Heinz Doebler, een van de Rudolstädter historici, telde Kreis
Rudolstadt in 1945 ongeveer 70.000 inwoners, twee jaar later waren dat er 30.000 meer. In de archieven van
Rudolstadt zijn de inwoneraantallen van die jaren niet terug te vinden. Wel vond ik een bericht, geschreven door
de Landrat en gericht aan de burgemeesters van Kreis Rudolstadt dat er op korte termijn (het bericht is gedateerd
op 17/10/1945) 25.000 Umsiedler zouden arriveren die opgenomen en gehuisvest moesten worden. LRA: E
50/1987.
13
De hierna volgende informatie over de vluchtelingenkampen is afkomstig uit archiefakte THW: 1059.
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Wisseling van de macht: een strijd om de laatste resten
Dit was de situatie die de Sovjetbezettingsmacht in Duitsland aantrof. Hoewel die bezetting
door westerse historici lange tijd werd beschouwd als het begin van de onvermijdelijke
Sovjet-inlijving en –afhankelijkheid, zijn historici op basis van recent onderzoek tot de
conclusie gekomen dat Stalin in 1945 geen vastomlijnde plannen had voor de toekomst van
het oostelijk deel van Duitsland (zie bij voorbeeld Pritchard 2000 en Allinson 2000). De
voornaamste doelstellingen van Stalin’s politiek in 1945 waren het ontvangen van
herstelbetalingen en het neutraliseren van Duitsland’s mogelijke dreiging. Aangezien Stalin er
bovendien van uit ging dat Duitsland nog niet klaar was voor een socialistische revolutie
(Pritchard 2000:8), terwijl hij er op rekende dat hij een deel van de herstelbetalingen uit het
door de westelijke geallieerden bezette deel van Duitsland zou ontvangen (zoals op de
conferentie van Potsdam was besloten), was hij in eerste instantie geenszins van plan het land
in te lijven. Veeleer hoopte hij op een “united, neutral Germany as a buffer state between the
opposing Cold War blocks” (Allinson 2000:13).
Omdat er bij de herinrichting van de DDR in 1945 minder strikt werd vastgehouden
aan een vanuit Moskou vooropgesteld en geïmplementeerd masterplan, terwijl de Russische
Duitsland-politiek in wezen opportunistisch was, was er in de eerste jaren na de oorlog volop
ruimte voor (lokale) tactiek en manoeuvre. Mede op basis daarvan hebben verschillende
historici, waaronder de al eerder genoemde Ross, er recentelijk op gewezen dat de
economische en sociale transformatie van de toekomstige DDR níet op voorhand vastlag,
maar veeleer moet worden beschouwd als een
mixture of ideologically derived intervention on the one hand and the unpredictable,
unplanned actions of ordinary people on the other. In practice, the transformation of
East German society could not merely be a process of dictation but also entailed a
degree of negotiation, however implicit, informal and asymmetrical it may have been
(Ross 2002:55, curs. mv).
Ook het idee dat de fusie van de Kommunistische Partei Deutschland (KPD) en de
Sozialistische Partei Deutschland (SPD) tot de Sozialistische Einheitspartei Deutschland
(SED), die in april van 1946 werd voltrokken, louter en alleen het resultaat zou zijn van
Moskouse druk, wordt door historici (Pritchard 2000, Allinson 2000) de laatste jaren betwist.
In de eerste periode na afloop van de oorlog werd er ook door de leden van de KPD én de
SPD gepleit voor een vereniging van de twee antifascistische partijen. De leden van de SPD
en de KPD werkten in het begin dan ook nauw samen, maar toen de spanningen tussen beide
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partijen toenamen, drongen de Sovjetmachten in de winter van 1945-46 aan op een vereniging
tussen beide partijen. Nog steeds is het een punt van strijd onder historici in hoeverre deze
vereniging onder dwang dan wel vrijwillig plaatsvond, maar Gareth Pritchard stelt, dat de
waarheid ergens in het midden ligt (2000:132-3) en ook Mark Allinson concludeerde:
“[t]hough the communists forced the movement, many members of both parties (…) accepted
the argument for working-class unity and were happy to merge at the grass-roots” (2000:22).
Vast staat dat de fusie uiteindelijk funest was voor de sociaal-democraten; het zou slechts
enige jaren duren voordat het sociaal-democratische gedachtegoed – zoals dat van Rosa
Luxemburg – in de DDR taboe zou worden. Na 1948 werd de SED een stalinistische
organisatie, de ruimte voor gedachtewisseling werd door Moskou bepaald en de sociaaldemocraten werden openlijk en in groten getale vervolgd en geïnterneerd.14
Op basis van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat het beeld van een volstrekt
kunstmatige, louter en alleen door Sovjet-bajonetten gesteunde staat zonder enige vorm van
interne legitimiteit, voor die eerste naoorlogse jaren niet opgaat. Wél waren er al tijdens de
oorlog (door Soviet politici én leden van de Duitse KPD, die in de Soviet Unie in exil
verbleven) plannen gemaakt voor de manier waarop het door de Sovjet Unie bezette deel van
Duitsland na de oorlog zou moeten worden gedenazificeerd en heringericht. In de oostelijke
zone van Duitsland kon daardoor reeds in een vroeg stadium een grootschalige en met harde
hand doorgevoerde bezitswijziging plaatsvinden. In oktober 1945 vaardigde de SMAD
(Sovjetische Militäradministration Deutschland) in het door hen bezette deel van Duitsland
bevelen nr.124 (“Über die Beschlagnahme und provisorische Übernahme einiger
Eigentumskategorien in Deutschland”) en nr.126 (“Konfiszierung des Vermögens des
NSDAP”) uit, waarin de onteigening van voormalige nazi’s bekend werd gemaakt. In de
notulen van een bijeenkomst, die op 4 januari 1946 te Weimar plaatsvond en waar diegenen
nader werden geïnstrueerd, die in het gebied van Weimar, Rudolstadt en omgeving
verantwoordelijk waren voor de tenuitvoerbrenging van deze bevelen, valt onder meer te
lezen:15
unsere vordringlichste Aufgabe [ist] die Frage der Ernährung und Kleidung des
deutschen Volkes und der Schaffung von Wohnraum. (...) Durch die Befehle Nr. 124
und 126 gibt uns die Sowjet-Union (...) die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen am
14Voor

stalinisering SED, zie Allinson (2000:14-18) en Pritchard (2000:162), die echter ook duidelijk maakt dat
de stalinisering in de DDR relatief mild was vergeleken met die in andere landen, omdat Stalin de mogelijkheid
van een Duitse vereniging altijd open heeft willen houden (idem:187). Tussen 1946 en 1956 zijn er vermoedelijk
5000 à 6000 sociaal-democraten geïnterneerd of opgesloten in werkkampen (Ross 2002:100, noot 8).
15Op locaal niveau werd het beleid uitgevoerd door locale politici van de KPD en de SPD, die door de SMAD
werden aangestuurd en aan hen verantwoording schuldig waren.
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verbrecherischen Krieg abzurechnen, Ihnen ihre Wirtschaftsgrundlage zu entziehen
und alles das, was unter Sequester und nachfolgende Enteignung fallen wird, zum
Wiederaufbau für uns zu verwenden.16
Mede op grond van deze bevelen viel alles dat voorheen de nationaal-socialistische staat of
een van de (gelijkgeschakelde) verenigingen toebehoorde, vanaf dat moment toe aan de
nieuwe machthebbers, en hetzelfde gold voor de bezittingen van bepaalde categorieën (niet
duidelijk omschreven) individuele leden van de NSDAP.
In het archief van het Landratsamt van Rudolstadt zijn lange lijsten te vinden met
overzichten van het voormalige Wehrmachts- und Reichsvermögen, waarop behalve kazernes,
exercitieplaatsen en commandoposten, ook scholen, banken en gebouwen voorkomen die
voorheen aan één van de vele aan de NSDAP gelieerde massaorganisaties toebehoorden en
waarvoor de nieuwe machthebbers een nieuwe bestemming moesten kiezen. Zo werd na
ampel beraad besloten om het Haus der Frau, waar voorheen de vrouwenorganisatie van de
NSDAP zetelde, aan de nieuwe socialistische boerenbond te doen toekomen. Het gebouw
werd vanaf dat moment het Haus der Bauern.
Behalve dergelijke lijsten zijn er ook brieven aan de burgemeester en wethouders van
Rudolstadt bewaard gebleven van mensen, die onteigend werden omdat zij lid waren geweest
van de NSDAP, en deze onteigening vervolgens aanvochten. Naast díe brieven zijn er ook
brieven bewaard waarin de (door de voormalige nazi’s omstreden) onteigeningen door weer
anderen werden gerechtvaardigd. Én er zijn brieven van mensen die een verzoek indienden
om bepaalde bezittingen te verkrijgen, die voorheen aan voormalige nazi’s toebehoorden. Er
is, met andere woorden, een uitvoerige correspondentie bewaard gebleven die volledig draait
om het verliezen, verkrijgen en herverdelen van bezittingen.17 Aangezien de Nazi-politiek had
bestaan uit het insluiten van bepaalde bevolkingsgroepen ten koste van de hardhandige
uitsluiting van anderen, ligt het voor de hand dat de politiek-ideologische machtswisseling
door mensen die voordien tot de slachtoffers, en in de nieuwe politieke context opeens tot de
gefavoriseerden behoorden, werd aangegrepen voor het vereffenen van oude rekeningen.
What was of profound significance for the future (…), was not just that the Germans
were divided, but that this division was in many cases extremely bitter. The Nazi
regime which had pampered and cosseted the conformist majority had at the same time
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tortured and imprisoned the minority of the population which had refused to
collaborate (Pritchard a.w.:26).
Het lijdt dan ook geen twijfel dat de van hogerhand doorgevoerde bezitswijzigingen
aanleiding gaven tot een verdere verscherping van de reeds bestaande, onder meer door
honger en algehele uitzichtloosheid veroorzaakte, spanningen en strijd.
“[I]ch [war] weder ein Kriechsverbrecher noch Aktivist (denn ich habe kein Parteiamt
bekleidet, gehörte weder der SA noch der SS an, war nicht im Sicherheitsdienst, noch in der
Gestapo tätig”, zo schreef een man op 5 september 1946 aan Landespräsident Prof. Dr. Paul,
om er aan toe te voegen dat hij al evenmin winst had gemaakt ten gevolge van de oorlog.18
Wél was hij naar eigen zeggen oud, ziek (“Gelenkrheumatismus, Schlagaderverkalkung”) en
lichamelijk en geestelijk uitgeput. Zijn zoon was reeds langere tijd vermist, vorig jaar had hij
zijn vrouw verloren en zijn huis moeten ontruimen, “und nun soll ich auch noch – nur weil ich
vor 1933 in die Partei eintrat – nachträglich enteignet werden”.19 Het is te hard, zo eindigde
de man zijn brief. Achter zijn brief was een schrijven van de burgemeester van Rudolstadt
geniet, waarin droogjes werd opgemerkt dat de briefschrijver drager was van het gouden
partijteken Alter Kämpfer en sinds 1929 lid was geweest van de NSDAP. De burgemeester
stelde dan ook:
ich kann mir nicht gut vorstellen, daß T., der ein solch altes Parteimitglied war, nur der
‘Nominelle’ sein soll - wie er sich in diesem Schreiben bezeichnet. Auf keinen Fall
hätte er dann das Goldene Parteiabzeichen erhalten!20
Zo zijn er veel brieven. Er zijn er met behulp waarvan mensen proberen om hun materiële
bezittingen te behouden door duidelijk te maken dat ze echt niet zo slecht waren als ze leken.
Er zijn berichten van mensen die bij de komst van het rode leger waren weggevlucht om in de
Britse bezettingszone te gaan wonen en die nu hun kinderen stuurden om namens de moeder
de onteigende bezittingen op te eisen: zij was immers geen lid van de partij, dus waarom zou
ze, alleen vanwege haar mans partijlidmaatschap, onteigend worden?
Zoals gezegd zijn er daarnaast echter ook brieven bewaard gebleven waarin mensen
duidelijk maken dat zij slachtoffer zijn geweest van de nazi’s en op grond daarvan meenden
recht te hebben op een van de onteigende nazi-bezittingen. Zo is er bij voorbeeld een brief van
de burgemeester, waarin deze verzoekt om een bepaalde man als Opfer des Faschismus te
erkennen. De man in kwestie had van 1939 tot en met 1945 als politiek gevangene
18LRA:

19Idem.

E-249.

20Idem.
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vastgezeten en hij kon de titel Opfer des Faschismus goed gebruiken omdat hij “[sich]
interessiert (...) für das Einzelhandelgeschäft des SA-Sturmführer B. in Königsee”.21
Maar niet alleen trachtten mensen hun oude bezittingen uit alle macht te behouden of
(terug) te krijgen, ook schroomden ze er niet voor om elkaar aan te geven om elkaar’s spullen
te verkrijgen. Zo weet een briefschrijver te melden dat echtpaar X zich na de oorlog expres
heeft laten scheiden zodat de ‘gescheiden’ vrouw, die geen lid was van de NSDAP, een kans
had om de onteigende spullen terug te krijgen, terwijl ze allang weer stiekem in Beieren met
haar man samenwoonde. Er zijn berichten waarin mensen elkaar bij de nieuwe machthebbers
aangaven om zodoende zelf in bezit te komen van “diverse Einzelmöbel wie Buffett, Schrank,
Couch, Tische, Stühle etc”22 of zelfs van bedrijven: “damit die Frauen dieser Herrschaften den
Betrieb nie wieder in ihre Hände kommen und als ihr Eigentum betrachten”.23 Ze verklapten
kleine misdrijven om een ander in diskrediet te brengen: “diese Herrschaften (hatten die
Stoffe) fertig fein säuberlich in ihre Privatvilla versteckt, die erst bei einer gründlichen
Haussuchung gefunden werden”.24 En ze beschuldigden elkaar van verraad. Zo beschuldigde
een briefschrijfster haar voormalige schoondochter ervan dat zíj haar ex-echtgenoot (de zoon
van de briefschrijfster dus) uit wraak vanwege de scheiding bij de nieuwe machthebbers zou
hebben verklikt. Terwijl ze zelf, zo schrijft de moeder: “mit russischen Soldaten verkehr
gehabt [hat]”.25
Hoewel er over de directe naoorlogse periode in de archieven van Rudolstadt al met al
niet veel bewaard is gebleven roept datgene wat er wél is het beeld op, van een door
onderlinge naijver en strijd verscheurde samenleving waarin mensen elkaar ten felste
bestreden om de schaarse bezittingen die er nog waren. Zoals gezegd werd die strijd mede
mogelijk gemaakt door de machtswisseling en de daarmee gepaard gaande onteigeningen en
herverdeling van bezittingen.26
In het kader van de wisseling van de macht werd echter niet alleen gestreden om
stoelen en winkels. In meer algemene zin is achteraf vastgesteld dat de transitie zowel van
staatswege als door individuele burgers is gebruikt om af te rekenen met voormalige
(politieke) tegenstanders. Reeds op 11 juni 1945 had de KPD een oproep tot “Mithilfe”
gedaan aan alle “ehrlichen Deutschen bei der Aufspürung versteckter Naziführer, Gestapo21
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materieel bezit (1999).
22

47

Agenten und SS-Banditen” (Weber 1986:34). De oproep klinkt neutraal genoeg, maar zij is
aanleiding geweest tot een klimaat waarin anonieme beschuldigingen en verraad hoogtij
konden vieren. Joachim Gauck, de Oost Duitse dominee die na de Wende het beheer over de
Stasi-archieven kreeg, herinnert zich nog goed hoe zijn vader opeens weg was:
am hellichten Tage, mitten im Sommer (...) [wurde] mein Vater plötzlich ‘abgeholt’
(...) – ein Begriff des Schreckens, der noch in der Nazizeit geprägt worden war. Ich
war damals ein Junge im Alter von elf Jahren. (...) Meine Mutter und meine
Großmutter liefen damals von Pieck zu Grotewohl zu Ulbricht (Oost Duitse politici,
mv), suchten sogar die Russen in Berlin-Karlshorst auf, aber sie bekamen immer nur
ein und dieselbe Auskunft: “Uns ist diese Person unbekannt.” Mein Vater war einfach
weg, war ein Niemand geworden, an den nicht einmal ein Grabstein erinnerte. Nach
zweieinhalb Jahren völliger Ungewißheit haben wir das erste Lebenszeichen von
meinem Vater erhalten – eine Postkarte, wie sie die Kriegsgefangenen schickten, auf
der er uns in kleiner Schrift mitteilte, daß er am Leben sei, und sich nach uns Kindern
erkundigte (1991: 42-3).27
In de jaren tussen 1945 en 1950 zijn er volgens de officiële boekhoudingen 157.000 mensen
afgevoerd en in zogenaamde Speziallager terecht gekomen (waaronder het op veertig
kilometer afstand van Rudolstadt gelegen concentratiekamp Buchenwald). Aangezien bij de
berekening van deze cijfers geen rekening is gehouden met “bürokratische Fehlleistungen
oder Verschleierungspraktiken”, is het aannemelijk dat het totaal aantal weggevoerden
aanmerkelijk hoger ligt (Ritscher 1995:169-70). Van de 157.000 mensen die officieel als
geïnterneerden te boek zijn gesteld, zijn er minimaal 44.000 overleden (idem).28
Vanzelfsprekend werd dit indertijd zorgvuldig geheim gehouden – officieel was Buchenwald
na de overwinning op de nazi’s buiten gebruik. Pas na de Wende van 1989 werd officieel
bekend gemaakt wat veel mensen reeds lange tijd wisten, vermoedden of vreesden, namelijk:
dat er in die eerste naoorlogse jaren niet alleen nazi’s waren afgevoerd, maar ook
onschuldigen – waaronder sociaal-democraten die een andere politieke lijn voorstonden dan
de SED (Weber 1991:32). Toen het onderzoek naar dit deel van de Oost Duitse geschiedenis
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nog maar net begonnen was, merkte de historicus Hermann Weber reeds op: “Nur ein Teil der
Internierten waren NS-Verbrecher, viele waren willkürlich denunzierte Personen” (idem).29
In het Thüringisches Hauptstaatsarchiv bevindt zich een map met correspondentie
tussen de toenmalige plaatselijke machthebbers en burgers, die proberen informatie te
verkrijgen over familieleden die opeens verdwenen waren. Veelal ging het hier om
voormalige nazi’s die zonder formele aanklacht of opgave van redenen waren weggevoerd.
Soms wisten buren naderhand te vertellen dat de desbetreffende persoon door Sovjet-soldaten
was meegenomen, maar vaak konden de achtergeblevenen dat slechts vermoeden omdat
niemand iets durfde los te laten, uit angst zelf de volgende te zijn. Zoals hiervoor al aan de
orde kwam zijn velen van de toen weggevoerde personen nooit meer teruggekomen. Vaak
ontving de familie pas veel later (en soms nooit) bericht over hun wederwaardigheden.30 Uit
de door mij bestudeerde brieven komt naar voren dat veel van de toen verdwenen mensen
inderdaad werden opgepakt nadat zij door stadgenoten bij de nieuwe machthebbers waren
aangegeven, waarbij de reden van hun internering soms in het geheel niets te maken lijkt te
hebben gehad met het nazi-verleden. Zo is er bij voorbeeld een brief van een vrouw wiens 72jarige verdwenen man nooit lid was geweest van de NSDAP. Hij was indertijd zelfs bestraft
vanwege zijn kritiek op de nazi-politiek:
1933 hatte mein Mann mit dem damalige Ortsgruppenleiter scharfe
Auseinandersetzungen, weil mein Mann gegen die Beschlüsse im Gemeindeparlament
war. Er wurde dann nach Münster in Westfalen strafversetzt; innerhalb von 5 Tage
müsste er als 60jähriger seine Heimat verlassen. Befördert wurde er nicht mehr. Er hatt
eine ständigen Kampf um seine Existenz, da er als höherer Beamter Nicht-Mitglied
war. (…) Mein Mann war kein politischer Mensch, er lebte seinen philosophischen
Wissenschaften (...) und war ein großer Bastler und Jagdliebhaber.
Er lebte still mit mir und war ein innerlich sehr lauterer, sehr gütiger, stark bekämpfter
Mensch. Unsere Ehe war sehr glücklich, mein Mann war meine Heimat. Mein Leben
ohne ihn ist zerstört.
Uit de brief blijkt dat de Russen zijn jachtgeweren, die hij begroef toen de Amerikanen
Rudolstadt eind maart naderden, hadden gevonden en dat dát de reden was waarom hij werd
afgevoerd. Zijn vrouw heeft op haar brief nooit een antwoord gekregen en vermoedelijk heeft
zij haar man nooit meer teruggezien. De echtgenote van een andere man, die in 1949 werd
29Zie
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weggehaald (vermoedelijk omdat hij als lid van de SPD weigerde tot de SED toe te treden) en
daarna zeven jaar in verschillende (Russische) strafgevangenissen heeft doorgebracht,
vermoedde eveneens dat hij door anderen werd verraden.31
Die Internierungen vollzogen sich willkürlich und wurden durch Denunziationen
ausgelöst. (...) Auf diese Weise sind viele Tausend Anhänger von SPD, LDP, CDU ja
selbst der KPD und viele parteilose Bürger politisch ausgeschaltet und oft auch
physisch vernichtet worden (Langhof 1992b:58).32
In de eerste jaren na de oorlog was de minste aanleiding genoeg om als vijand van het nieuwe
regime te worden aangegeven. Oude rekeningen werden op die manier beslecht en de sfeer
van achterdocht en het klimaat van angst (Weber 1991:25) die het oostelijk deel van
Duitsland toen moeten hebben gekenmerkt, laten zich raden.
De foto’s van de ruïnes van Dresden en Berlijn waarmee ik dit hoofdstuk begon
bleken niet alleen een toepasselijke illustratie van de materiële, maar ook van de sociale
situatie in het oostelijk deel van Duitsland. Behalve de personele en materiële verliezen die
men te verwerken had gekregen, heerste er na 1945 een langdurige hongersnood. Mede ten
gevolge daarvan én versterkt door de machtswisseling, stond het sociale klimaat in het teken
van strijd en de angst voor onderlinge denunciatie en verraad. Het dagelijks leven werd
beheerst door wantrouwen, jaloezie en het inzicht dat de één zijn dood de ander zijn brood
was. “The fault line which ran through German society (…) was of enormous significance,
not just at Zero Hour (Stunde Null: Duitse capitulatie, mv), but in the months and years to
come” (Pritchard 2000:16-7).

Oost en West Duitsland: parallellen
Het eind van de oorlog was voor de inwoners van het oostelijk deel van Duitsland in veel
opzichten géén afsluiting. Er was sprake van een grote mate van continuïteit tussen de laatste
oorlogsjaren en de jaren daarna: een continuïteit van “Chaos, Zusammenbruch, Not und Elend
(…) das Ende der Kriegshandlungen bedeutete nicht schon das Ende von Gewalt und
Zerstörung” (Merkel 1994: 361). Voor zover het land economisch nog niet te gronde was,
31Ongepubliceerd

en ongedateerd document, mij door Superintendant Traugott Schmitt ter beschikking gesteld
(Schmitt z.d.).
32
In 1950 en 1951 werd de SED bovendien ‘gezuiverd’, waarbij 150.000 leden werden uitgestoten en waarbij
veel sociaal-democraten, die contact hadden met de West Duitse SPD gevangen werden genomen (Weber
1986:152).

50

ging het dat toen wel en onder de bevolking liepen de spanningen en onderlinge tegenstelling
hoog op. Overal was sprake van een “deep mistrust and animosity” (Pritchard a.w.:26) en
zelfs zonder de macropolitieke deling zou Duitsland in 1945 “a deeply divided nation” zijn
geweest (idem).
Het compleet wegvallen van zelfs maar de suggestie van onderlinge solidariteit,
vertrouwen of samenhang en de verwording van die begrippen tot een rauwe vorm van
onderling wantrouwen en verraad zijn traumatische ervaringen geweest en het is de vraag hoe
de Duitse bevolking op deze materiële en sociale crisis reageerde. Waar haalden mensen in
die periode het vertrouwen vandaan dat ‘het’ ooit nog goed zou komen? Waar gingen zij op
zoek naar een nieuw houvast en een nieuw vertrouwen in de toekomst?
Hoewel ik deze vragen graag alleen op basis van Oost Duits materiaal had willen
beantwoorden, is me dat niet gelukt. Over het alledaagse leven na 1945 in het oostelijk deel
van Duitsland is veel minder bekend dan over de situatie in het westelijk deel van het land.
Dat hangt in de eerste plaats samen met het feit dat een groot deel van het archiefmateriaal
over de directe naoorlogse periode mét het vertrek van de Russische bezettingsmacht is
meegenomen naar de Sovjet Unie. In de tweede plaats was onafhankelijk historisch onderzoek
in de DDR in algemene zin vrijwel onmogelijk, en dat gold met name voor de directe
naoorlogse periode. Voor de legitimiteit van de Oost Duitse staat was het van doorslaggevend
belang dat de oorzaken én gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op de juiste, ideologisch
correcte wijze werden geanalyseerd en geïnterpreteerd,33 en om die reden zijn de historische
studies die daarover in de DDR zijn verschenen volstrekt onbetrouwbaar. Hoewel er het
laatste decennium veel onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van de DDR, zijn er bij mijn
weten geen studies verschenen waarin een gedetailleerd beeld wordt geschetst van die eerste
naoorlogse jaren vanuit het perspectief van de Oost Duitse bevolking.
Het ligt echter voor de hand dat de reacties op de complete ineenstorting van het
bestaan in het oostelijk deel vergelijkbaar waren met die, die voor het westelijk deel zijn
opgetekend.34 Het weinig materiaal dat ik heb wijst daar ook op. Bekend is, dat er na 1945 in
de toekomstige BRD vooral werd gezwegen over het recente verleden, terwijl alle energie en
aandacht uitging naar het materieel weer opbouwen van het bestaan. Dat lijkt ook in de
toekomstige DDR het geval te zijn geweest.35
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De beroemde Oost Duitse schrijfster Christa Wolf heeft kernachtig onder woorden
gebracht hoe zij en haar landgenoten in die eerste periode omgingen met de schade van de
Tweede Wereldoorlog: “nergens wordt zo peilloos gezwegen als in Duitse gezinnen”
(1990a:197).36 En ook de historica Mary Fulbrook heeft geconcludeerd dat de Oost én de
West Duitse bevolking toentertijd werden verenigd in stilte: in beide delen van het land was
sprake van wat zij een “community of silence” heeft genoemd (1999:163). Dat alle aandacht
en energie in beide delen van het land uitging naar het materieel weder opbouwen van het
bestaan ligt voor de hand. Veel commentatoren suggereren een verband tussen beide reacties.
Zo stelt bij voorbeeld Fulbrook dat de behoefte aan stilte met betrekking tot de traumatische
ervaringen die achter hen lagen, door zowel de Oost als de West Duitse bevolking werden
omgezet in een nadruk op materieelconsumptieve verbetering: “the experiences of this
generation led to a willingness to throw oneself into work and achievement (…) this, then,
was the Aufbaugeneration, the generation that helped to rebuild both the two German states
after the war” (idem). En op basis van langdurig onderzoek in de voormalige DDR maakt de
Duitse cultuurwetenschapster Ina Merkel duidelijk dat er een verband bestaat tussen het
trauma van de Tweede Wereldoorlog enerzijds en een levenshouding waarin het
bewerkstelligen van materiële en consumptieve vormen van zekerheid en houvast centraal
staan. “[D]ie traumatische Erfahrung von Verlust, Not und Mangel [wurde] auf eine
besondere Weise verarbeitet” (1994:365), waarbij het meest opmerkelijke gevolg een enorme
“Sicherheitsbedürfnis” (idem) was, die men vooral op materieelconsumptieve manieren
trachtte te bevredigen, door een welhaast Spartaanse levenswijze en met name een enorme
arbeidswoede aan de dag te leggen.
Omdat de naoorlogse periode in beide delen van het land gekenmerkt lijkt te zijn
geweest door eenzelfde combinatie van zwijgen en het opbouwen van materieelconsumptieve
vormen van zekerheid, wil ik het weinige materiaal dat ik over de DDR heb aanvullen met
ooggetuigenverslagen die betrekking hebben op het westelijk deel van het land. Op basis
daarvan zal ik laten zien dat de inwoners van beide delen van het land een nieuw houvast
inderdaad vooral zochten in het in stilte werken aan de materiële basis van het bestaan. Over
het verband tussen beide reacties (de stilte en de materiële preoccupatie) zoals dat in de
naoorlogse BRD aan de dag trad, is veel geschreven. Omdat ik het niet eens ben met de aard
van een groot deel van die interpretaties, zal ik daar hieronder tevens aandacht aan besteden,
36Zie
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om vervolgens uit te leggen waarom Oost Duitsers mijns inziens op een specifieke manier op
zoek gingen naar een nieuw vertrouwen in elkaar en de toekomst, op het moment dat dit
volledig verdwenen was.

Materieel houvast en Het Grote Niets
In een poging te omschrijven hoe wanhopig de naoorlogse situatie in het westelijk deel van
Duitsland was, heeft de West Duitse romanschrijver Christian Geissler Duitsland vergeleken
met een woud: “Alles en nog veel meer was verbrand, verkoold en het woud, het schone
Duitse woud was stil” (1961:159). De Nederlandse historicus Wielenga, die de situatie heeft
samengevat onder het weinig poëtische motto: “[p]uinruimen en opnieuw beginnen”
(1993:22), gaf eveneens aan dat die opdracht bepaald niet vanzelfsprekend was in een land
waar ieder gevoel van richting was verdwenen – vernietigd “door gevoelens van ineenstorting
en catastrofe” (idem:23). Het meest in het oog springende kenmerk in de vele commentaren
en analyses met betrekking tot de naoorlogse periode in de latere BRD is, dat de inwoners van
dat gebied na afloop van de oorlog de toekomst als het ware ‘invluchtten’. Reeds in 1945
spraken ooggetuigen hun verbazing uit over de manier waarop veel Duitsers reageerden op de
complete verwoesting van hun leven. Het land was een ruïne, maar daar werd nauwelijks over
gesproken – men leek niets anders te willen dan het bestaan in materiële zin weer opbouwen
en verder gaan:
die Menschen hier (rennen) wie Ameisen in einem zerstörten Haufen hin und her (...),
erregt und arbeitswütig zwischen den Ruinen (...). Die Zerstörung wirkt auf sie nicht
deprimierend, sondern als intensiver Reiz zur Arbeit. (...) Man (...) zeigt mir
bestimmte Häusergruppen und konstatiert: das war dies Bombardement und das war
jenes (...). Und das ist alles. Es erfolgen darauf keine besonderen Mitteilungen, und
bestimmt werden keine weiteren Überlegungen angestellt. Man geht an seine Arbeit
(Döblin in Enzensberger 1990:19-20).37
De drang tot materieel opbouwen die door veel commentatoren voor het naoorlogse West
Duitsland is beschreven, zou er de oorzaak van zijn geweest dat het land na de oorlog zo snel
economisch herstelde dat er met recht van een wonder kon worden gesproken: het
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Wirtschaftswunder. De roman Een generatie zwijgt (Geissler 1961) gaat over dat wonder.38
Op het omslag wordt de inhoud als volgt samengevat: deze “generatie zwijgt en wijdt zich
vlijtig aan het Wirtschaftswunder”. In het boek, waarin de relatie tussen de wens om de oorlog
te vergeten en het West Duitse Wirtschaftswunder centraal staat, voert de auteur een
jongeman ten tonele die bij zijn zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe ‘dit’ mogelijk
was slechts zwijgende mensen aantrof. Het land baadde in “flitsende wissellichten” (idem:4),
felle kleuren en “door duizend watt beschenen” reclameborden die het straatbeeld
opvrolijkten (idem:7). De bewoners richtten hun blik verwachtingsvol ten hemel, wachtend op
zeiljachten en sportauto’s (idem). Vragen stelden ze zich niet, “je leeft zomaar wat voor je uit
en de rest straalt je optimistisch van de muren tegemoet” (idem:8), want “naar
probleemmannetjes is geen vraag” (idem:7).
Hoewel het boek zich afspeelt in de optimistische periode dat het Wirtschaftswunder
in de BRD zijn gouden vruchten begon af te werpen, zijn de conclusies van de schrijver
uitgesproken somber. De vrolijkheid, het optimisme en de kracht die toentertijd in West
Duitsland zichtbaar begonnen te worden, grotendeels ten gevolge van de recente materiële
welvaart, zijn volgens de auteur niets meer of minder dan een wanhopige poging om, als
“alles ineens begint te wankelen, als alles in scherven valt” (idem:8)39 niet weg te zinken in de
bodemloze put van “het grote Niets” (idem). Volgens Geissler is de fascinatie voor materiële
dingen die na de Tweede Wereldoorlog in West Duitsland aan de dag werd gelegd niets
anders dan een poging “zelfs in het grote Niets nog stevig overeind” te staan (idem).
Interessant aan deze uitspraak is, dat het materieel weder opbouwen van het bestaan
hier letterlijk als een vorm van houvast wordt voorgesteld. En niet alleen Geissler legde dat
verband. Mét hem zijn vele commentatoren het erover eens dat het Wirtschaftswunder in de
Bondsrepubliek niet alleen mogelijk werd gemaakt door de door de Amerikanen ter
beschikking gestelde Marshallhulp, maar ook en vooral door de mentale drang het pijnlijke
verleden weg te werken: dit nooit meer! De noodzaak tot materiële wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog zou in de Bondsrepubliek als een soort scherm hebben gefungeerd
waarachter ervaringen verborgen bleven, die zo pijnlijk waren dat een confrontatie daarmee
koste wat kost uit de weg moest worden gegaan.

38Voor

een verantwoording van mijn gebruik van de (in romans beschreven) ideeën van schrijvers en andere
intellectuelen voor het verwoorden van algemener, breed gedragen gevoelens en ervaringen, verwijs ik naar de
appendix bij dit proefschrift.
39
Bekend SA-lied: Ze beven voor de grote oorlog/ De rotte knekels, die vergingen/ Wij echter kennen angst noch
schrik/ Voor ons is oorlog: oorlog winnen!/ Zo zullen wij verder marcheren/ Al valt ook alles in scherven/ Want
nu reeds zullen wij Duitsland/ En morgen de wereld beërven! (Geissler 1961:108)
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Met betrekking tot de vraag wát er precies met behulp van die materiële inspanningen
moest worden bevochten, laat Geissler zich bijna metafysisch uit. Bij hem gaat het om ‘het
grote Niets’ dat aan het oog wordt onttrokken door de oogverblindende materiële schoonheid
en verbetering, die het land in hun greep hebben. Andere commentatoren zijn concreter.
Vrijwel allemaal duiden zij de ondraagbare last van het verleden in morele termen; zo spreken
zij over schuld, schaamte, pijn en treurnis. En allemaal brengen ze die last in verband met de
naoorlogse West Duitse preoccupatie met materiële vooruitgang. Zo is wel gesuggereerd dat
de trots van de naoorlogse generatie over Duitsland’s tranformatie “from rubble and ruins to
one of the most affluent countries in the world” niet méér was dan “an evasive tactic meant to
divert attention from the unatoned crimes committed by them in the name of Germany” (Kaes
1989:76). Velen hebben het snelle materiële (en ogenschijnlijk ook mentale) herstel in de
Bondsrepubliek in verband gebracht met pogingen de ogen uit schaamte en ontzetting te
sluiten voor het verleden (Sölle 1987:19, zie ook p. 56, en Hallwirth 1987:64). Ook de
Mitscherlich’s hebben in hun befaamde en veel geciteerde opstel over de naoorlogse situatie
in West Duitsland een verband gelegd tussen de niet-draagbare schaamte en schuld (omtrent
WOII en Auschwitz) en het economisch herstel (Mitscherlich en Mitscherlich 1971). En de
(respectievelijk West en Oost) Duitse psychiaters, Michael Moeller en Hans Joachim Maaz
herkennen in de “vervreemdende” macht van het geld in de BRD onder meer de functie
“Schmerz, Trauer und Schuld nicht fühlen zu müssen” (Moeller & Maaz 1993:152). Of, zoals
een van Geissler’s personages zijn landgenoten voor de voeten werpt:
ze bouwen huizen (...maar) zolang de boel niet op orde is, in de kelder niet en op
zolder niet, zijn daartussenin die lieve kamers vol met bloemetjes niet veel anders dan
kruitkamers (...). Telkens wanneer het verleden doodeenvoudig verbrand wordt, is het
heden zo gloeiend heet, dat je naar de toekomst toe holt als naar een koele
schaduwplek (1961:214-5).
Het hiervoor gepresenteerde materiaal over de BRD en het weinige dat ik over de DDR kon
overleggen maken niet alleen duidelijk dat men zowel in het oosten als in het westen van het
land een nieuw gevoel van houvast zocht in zwijgen en materiële wederopbouw, maar de
hiervoor geciteerde commentatoren suggereren óók waarvoor de inwoners van Duitsland
precies houvast zouden hebben gezocht. Door het veelvuldig gebruik van moreel beladen
termen als ‘schaamte’ en ‘schuld’ suggereren bijna allen dat het houvast vooral noodzakelijk
was in verband met een diepe morele crisis. Ook uit het werk van Christa Wolf (een van de
weinige Oost Duitse auteurs die de eerste naoorlogse periode in haar literaire werk heeft
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beschreven) blijkt, dat zij vooral leed onder het besef voorafgaand aan 1945 de verkeerde kant
te hebben gekozen (1990a[1976]).
Hoewel die morele invulling aannemelijk klinkt en ik niet wil betwisten dat ze in
individuele gevallen klopt, durf ik te betwijfelen of dit voor het merendeel van de Duitse
bevolking opging. Mijns inziens hebben Duitsers in zowel het oostelijk als het westelijk deel
van het land hun houvast vooral materieel en zwijgend invulling gegeven, omdat zij op die
manier een veilige burcht trachtten op te bouwen tegen de buitenwereld, de samen-leving die
zij zojuist in haar meest bedreigende vorm hadden leren kennen.

Zwijgen en opbouwen: schaamtevolle verdringing of gezond wantrouwen?
Zoals gezegd worden veel van de hiervoor geciteerde commentaren gekenmerkt door een
afwijzende, morele ondertoon, vermoedelijk ingegeven door de vooronderstelling dat het
geweten van het Duitse volk zwaar gebukt zou (moeten) gaan onder de last van het verleden.
Veel commentatoren verbazen zich over het (ogenschijnlijk) uitblijven van gevoelens van
pijn, schuld en schaamte, en over de in plaats daarvan in Duitsland aan de dag gelegde ijver.
“[E]s wird viel leichter sein, ihre Städte wieder aufzubauen als sie dazu zu bringen, zu
erfahren, was sie erfahren haben und zu verstehen wie es kam” (Döblin in Enzensberger
1990:20[1947]).
Dergelijke verwijten vloeien voort uit de aanname dat de Duitse bevolking – direct na
de oorlog – in staat zou moeten zijn geweest om haar eigen aandeel in het rampzalige recente
verleden onder ogen te komen. De preoccupatie met het materieel weder opbouwen van het
bestaan werd afwijzend geïnterpreteerd, omdat hierin een poging tot ontkenning dan wel
verdringing van juist die collectieve schuld tot uitdrukking zou komen. Zo beschouwd zou het
fanatisme waarmee de materiële wederopbouw van het land na 1945 door de Duitse bevolking
ter hand werd genomen uitdrukking geven aan een (al dan niet verdrongen) schuldgevoel
omtrent Auschwitz.
Ik vind dit echter een te moralistische en daardoor ongeloofwaardige interpretatie: in
de toenmalige context lijkt het me eenvoudigweg weinig waarschijnlijk dat een grote groep
mensen, zo snel na het bekend worden van de horror die door hen en/of in hun naam is
gepleegd, plotseling overmand zou zijn door schuldgevoelens jegens mensen, waarvoor zij tot
dan toe nauwelijks of geen gevoelens van solidariteit of betrokkenheid aan de dag legden. Die
morele standaard acht ik te hoog. Het lijkt mij dan ook aannemelijker om het naoorlogse
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Duitse zwijgen en het fanatieke wegwerken van de materiële ruïnes op een wat minder
altruïstische manier te duiden. Bovendien vind ik het sociaalwetenschappelijk weinig
bevredigend om de collectieve reactie op een maatschappelijk trauma te beschouwen als de
som van veel individuele gevoelsreacties. Wanneer mensen gemeenschappelijk zwijgen, lijkt
het me van belang om te achterhalen welk gemeenschapsbelang daarmee wordt gediend, in
plaats van dat zwijgen te interpreteren met behulp van aan de individuele psychologie
ontleende termen en begrippen. Interessant in dit verband is de constatering dat stilte,
werklust en een zich fanatiek storten op de opnieuw op te bouwen toekomst in algemene zin
veel voorkomende reacties zijn op diepingrijpende maatschappelijke crises, die niet alleen
voorkomen onder de ‘daders’, maar ook onder de slachtoffers van de Holocaust en andere
vormen van terreur.
Zo beschrijft Jolande Withuis dat ook in Israël veel kinderen in stilte zijn opgegroeid,
“in de wetenschap van een geheim” (1990:166). Ook dáár was de meest voorkomende reactie
op het trauma van de oorlog een enorme drive om de toekomst op te bouwen, door vooral heel
erg hard te werken (idem:170). En iets vergelijkbaars geldt voor de Japanse vrouwen, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog werden getroffen door de straling van een atoombom. Ook
zij zwegen in eerste instantie over hun leed, om pas ruim twintig jaar later de stilte te
doorbreken en ruimte op te eisen voor hun ervaringen (Todeschini 2001:133). In meer
algemene zin stelt ook de antropoloog Perera, dat er veelvuldig sprake is van collectieve stilte
wanneer een samenleving langere tijd is geteisterd door terreur. Die stilte begrijpt zij enerzijds
als een manier om recht te doen aan de oncommuniceerbaarheid van de doorstane ervaringen
(2001:159-60). Maar anderzijds interpreteert zij het ook als uiting van onderling wantrouwen
ten gevolge van het feit dat verschillende groepen mensen, die voorheen zonder
(georganiseerde) animositeit samenleefden elkaar zo pijnlijk zijn tegengekomen.
Een vergelijkbare interpretatie bieden de antropologen Deepak Mehta en Roma
Chatterji, die opmerkten dat zowel de slachtoffers als de daders van grootschalige onlusten in
Bombay hun activiteiten nadien voorstelden als “responses to anonymous forces” (2001:229).
Mehta en Chatterji brengen deze reactie uitdrukkelijk in verband met het wantrouwen dat een
samenleving beheerst wanneer één groep gedurende een bepaalde tijd het slachtoffer is
geweest van de door een andere groep uitgeoefende terreur: “[t]aken for granted notions
regarding community solidarity become deeply problematic when it is one’s neighbors who
are the perpetrators of violence” (2001:202). Door het benadrukken van een (fictieve)
gemeenschappelijk gedeelde rol wordt volgens de auteurs de gemeenschappelijke relatie met
het verleden gereconstrueerd. Verwijzend naar Durkheim stellen zij vast: “a collective needs a
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sense of continuity with its past to maintain its identity. Otherwise, its memories have no
relevance for its presence” (idem:244).
Deze interpretatie vind ik belangrijk. Hiermee leggen de auteurs het sociologische
belang bloot, dat gediend is met het collectieve zwijgen van groepen mensen na het doorstaan
van maatschappelijke crises. Eén van de moeilijkste problemen waarvoor een samenleving
gesteld staat nadat een deel daarvan te lijden heeft gehad onder het geweld dat hun door een
ander deel werd aangedaan, is het vinden van ervaringen of andere aanknopingspunten die,
ondanks alle sociale spanningen waar het gemeenschappelijk leven op dat moment door wordt
getekend, tóch gemeenschappelijkheid symboliseren. Die gemeenschappelijkheid is op zulke
momenten echter vrijwel nergens te ontdekken (Das & Kleinman 2001:23). Mehta en
Chatterji maken duidelijk dat de leden van een gemeenschap die uiteen is gevallen in daders
en slachtoffers de met pijn beladen scheidslijnen trachten te verdoezelen door zich allen als
slachtoffer neer te zetten en zo althans de schijn van gemeenschap te herstellen.
Hoewel de in Duitsland na 1945 aan de dag gelegde reacties op het recente verleden
(stilte, werklust en materiële wederopbouw) totaal anders waren, lijkt het me van belang om
op zoek te gaan naar het sociale belang dat daarmee gediend werd door ook die reacties in
verband te brengen met het “Misztrauensklima” dat de Duitse samenleving van toen
kenmerkte (Schwan 1997:129). Zoals de Duitse politicologe Gesine Schwan heeft vastgesteld,
waren er na 1945 in Duitsland nauwelijks nog gevoelens van gemeenschappelijkheid te
vinden. Het onderling wantrouwen was alomtegenwoordig en Schwan heeft beschreven hoe
gesprekken doorgaans verzandden in gelijk willen krijgen, hoe “Misztrauen und Anklage
gegen Staat und Gesellschaft zum guten Ton [gehörten]” en hoe er overal angst heerste, met
name tussen mensen onderling (idem:129).40 Mijns inziens zijn het veelvuldig voor Duitsland
beschreven naoorlogse zwijgen en de vlucht in de materiële wederopbouw op twee manieren
sociaal functioneel geweest in deze door angst en wantrouwen verziekte samenleving.41
In de eerste plaats zijn beide reacties (zwijgen, en meer algemeen: een zich van
anderen afwendende, naar binnen terugtrekkende beweging, én het concreet weder opbouwen
van de materiële omgeving) mijns inziens buitengewoon geschikte manieren om een gevoel
van zekerheid tot stand te brengen door zich in zowel materieel als symbolisch opzicht af te
grenzen van de buitenwereld. Nog los van het feit dat het materieel weder-opbouwen van het
40Zij

verwijst hier naar Tenbruck (1974: 305-310).
het in onbruik raken van het (structureel)functionalisme in de antropologie is het vrijwel taboe om
sociale verschijnselen in termen van hun vermeende functionaliteit te interpreteren. Ik gebruik het begrip hier om
uitdrukkelijk te wijzen op het feit dat er voor het welslagen van een samen-leving aan een aantal minimum eisen
moet zijn voldaan. Een minimum aan (onderling) vertrouwen is daar één van: zonder dat kan er mijns inziens
überhaupt niet van ‘samenleving’ worden gesproken. Zie De Swaan (1996:23-4).
41Sinds
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bestaan in het platgebombardeerde en door vluchtelingen overspoelde land toen absoluut
noodzakelijk was – er moesten immers nieuwe huizen worden gebouwd om alle daklozen en
Umsiedler onder te brengen, de industrie moest weer op gang worden gebracht en er waren
nieuwe scholen, fabrieken en winkels nodig om het leven weer enigszins een normaal verloop
te doen krijgen – denk ik, dat het materieel opbouwen van het bestaan ook in mentale zin een
buitengewoon efficiënte manier is om andere zaken enigszins te ‘ver-werken’. Juist omdat de
omringende samen-leving (de buitenwereld waar men voordien als vanzelfsprekend onderdeel
van uitmaakte) zo onbetrouwbaar en bedreigend was gebleken, “verharrt[e] (man) im kleinen
Kreis und baut[e] hohe Barrieren” (idem:129), terwijl men binnenshuis op zoek ging naar
“Vertrauen, Verläszlichkeit und Selbstwertsicherung” (idem:128).42 Buiten was het leven
bedreigend gebleken, binnen hoopte men veiligheid te vinden. Zwijgend werken aan nieuwe
huizen en muren is in die zin een geschikte manier om het onderlinge wantrouwen buiten te
sluiten. Zeker wanneer de ervaring van ineenstorting grotendeels sociaal van aard is, verschaft
men zich, mét het opbouwen van een nieuw huis, een veilige burcht van waaruit men de
buitenwereld, die men als bedreigend heeft leren ervaren, langzaamaan weer kan gaan
verkennen. In de wetenschap dat die burcht er is, is het bovendien minder bedreigend om de
wereld daarbuiten weer toe te laten; men kan immers altijd weer naar binnen vluchten.
In het verlengde daarvan en in de tweede plaats is zwijgend werken óók een
buitengewoon geschikte manier om geleidelijk aan weer vertrouwen op te bouwen in het
toekomstig samen leven. Het werken aan kapot gebombardeerde huizen en straten is in
concrete en in symbolische zin een vorm van werken aan de gemeenschappelijke samenleving
en toekomst. Mét het opruimen van de puinhopen en het daar-op op-bouwen van een nieuwe
materiële omgeving, bouwt men letterlijk aan de grondvesten van de nieuwe samenleving. De
ruïnes, het wantrouwen uit het verleden worden ‘weg-gewerkt’ en daaróp ontstaan nieuwe
huizen, als symbool van een beginnend vertrouwen in een gemeenschappelijk samen-leven,
een gemeenschappelijke toekomst. Fysiek werken aan de materiële omgeving is mijns inziens
een buitengewoon geschikte manier om (weer) greep te krijgen op het bestaan, wanneer men
dat gevoel kwijt is. Men eigent zich de ‘ineengestorte’ wereld weer toe, door deze steen voor
steen met eigen handen opnieuw op te bouwen. Zo zorgt het opbouwen van een nieuwe
materiële wereld ervoor, dat men andere zorgen tijdelijk naar de achtergrond kan schuiven,
terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuw vertrouwen in de toekomst: materieel en
42Zie

ook Veenis (1995). Daarin beschreef ik voor een gemeenschap van Duitsers in Argentinië hoe ook zij
primair gericht waren op het opbouwen van een stevig huis met een tuin en een hek eromheen als een manier om
de ogen van de buitenwereld af te weren. Ook ik interpreteerde een en ander té eenzijdig moralistisch en
psychologisch, in plaats van (ook) op zoek te gaan naar sociale componenten.

59

in het verlengde daarvan ook mentaal en sociaal. Doordat allen dat deden werd er al bouwend
bovendien gewerkt aan nieuwe gedeelde ervaringen, als basis voor toekomstige
gemeenschapsgevoelens.
Zó ongeveer denk ik dat de relatie tussen de naoorlogse stilte en het fanatisme
waarmee men toen huizen bouwde, moet worden geïnterpreteerd – in het
kapotgebombardeerde Duitsland van 1945, waar mensen hadden ervaren dat een ieder bereid
was de ander de kop in te slaan voor een korst brood of een stoel.

Marshallhulp en de West Duitse staat: geslaagd materieel houvast
In het voorgaande is reeds aan de orde gekomen dat het in de Bondsrepubliek inderdaad zó
heeft uitgepakt als hiervoor beschreven. Het herstellen van de huizen, fabrieken en wegen, het
weer op gang zien komen van de economie en het geleidelijk aan wegwerken van honger en
gebrek – het beroemde Wirtschaftswunder – is gepaard gegaan met een groeiend vertrouwen
in de eigen samenleving, het eigen kunnen en de gemeenschappelijke toekomst.
The loyalty of the West Germans to their new republic was based on the development
of an affluent society. The perspective of more welfare, economic growth, and a
gradual but steady rise in the standard of living created not only consumers but also
democrats. (…) West Germans became democrats through consumption; they did not
fight for democracy but rather struggled for prosperity (Wildt 1998:315).43
Het West Duitse Wirtschaftswunder kwam vanzelfsprekend niet uit de lucht vallen. Afgezien
van de West Duitse werklust was het in belangrijke mate het gevolg van de door de Verenigde
Staten geboden Marshallhulp, die vanzelfsprekend niet alleen door altruïsme werd ingegeven.
Van de vrede van Versailles hadden de geallieerden geleerd dat het zeer onverstandig zou zijn
om het verslagen Duitsland voor de tweede keer aan zijn lot over te laten. Na 1918 had dat
immers de basis gelegd voor het soort ressentimenten waar Hitler’s nationaal socialisme zo
goed op had gedijd. Men was dan ook vastbesloten díe fout niet nog eens te maken.
Bovendien (en waarschijnlijk nog belangrijker) was er ook een direct Amerikaans doel
gediend met de economische hulp aan het verslagen Duitsland. Het nieuw op te bouwen land
was een uitgelezen plek voor de afzet van Amerikaanse producten en diensten. En indien het
na enige tijd een welvarende kapitalistische samenleving zou zijn geworden, zou het een
43Zie

ook Diesener & Gries over de centrale rol van “Produktvertrauen” in relatie tot “Staatsvertrauen” en
“Demokratieverständnis” in de BRD na 1945 (1992:58).
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belangrijke handelspartner voor de Verenigde Staten kunnen worden.44 Internationale
kapitalistische samenwerking was van meet af aan het doel.
Zowel de buitenlandse overwinnaars, als de nieuwe politieke leiders in de BRD en de
West Duitse bevolking waren derhalve gebaat bij de Marshallhulp. Allen vonden hun belang
daar optimaal mee gediend en het beroemde West Duitse Wirtschaftswunder is de uitkomst
van een – grotendeels bewust gecreëerde – samenwerking tussen de drie belangrijkste
‘partijen’ in de naoorlogse West Duitse context. Het bracht de bevolking een concreet doel
met behulp waarvan men het verleden materieel kon weg werken. Indien succesvol zou het de
nieuwe staat een zekere vertrouwensbasis en legitimiteit verschaffen en de Westerse
geallieerden zouden er op korte en lange termijn een loyale, democratische (politieke en
economische) partner bij winnen. Tot zover de situatie in de BRD.
De vraag die in het kader van dit proefschrift van belang is, is wat er na de oorlog in
de DDR gebeurde. Hoe gingen de machthebbers in het oostelijk deel van Duitsland om met de
noden en wensen van de bevolking? Ontstond daar een vergelijkbare samenwerking tussen
bezetters, staat en volk? En zo niet: op welke manier en in welke mate heeft de nieuwe Oost
Duitse staat, bij het bepalen van zijn politieke koers, weten in te spelen op de wens van de
Oost Duitse bevolking om over het recente verleden en het onderlinge wantrouwen te
zwijgen, en in plaats daarvan de schouders te zetten onder het materieel opbouwen van het
bestaan? In hoeverre en op welke manier heeft de Oost Duitse staat rekening gehouden met
‘het gat’ dat er in de Oost Duitse samenleving zichtbaar was geworden?
In analyses van de Oost Duitse geschiedenis wordt doorgaans vooral gewezen op het
feit dat de repressieve Oost Duitse staat van meet af aan geen oog had voor de noden van de
bevolking én op het feit dat de materiële wederopbouw van het land van meet af aan
achterbleef bij de West Duitse ontwikkelingen. Op dat laatste wil ik niets afdoen. Ina Merkel
heeft er echter op gewezen dat er óók een zekere overeenstemming bestond tussen de Oost
Duitse staat en zijn socialistische ideologie enerzijds en de naoorlogse Oost Duitse
arbeidswoede en materieelconsumptieve habitus anderzijds:
Die Schuld (…) sollte gebüszt und ‘abgearbeitet’ werden. Arbeitsamkeit und
Bescheidenheit wurden zu politisch propagierten Staatstugenden. Sie bilden die
Eckpunkte für das spätere ideologische Selbstverständnis der DDR (….). Aus
Arbeitsamkeit (…) wird die neue Gemeinschaft geboren, als eine solidarische
Gesellschaft von sozial Gleichgestellten. (1994:365)

44Zie

Hogan (1987).
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Blijkens dit citaat beloofde de staat de inwoners van het oostelijk deel van Duitsland dat
noeste arbeid het fundament zou leggen van een samenleving waarin onderlinge solidariteit
vanzelfsprekend zou zijn. Nog los van de vraag wat daar al dan niet van terecht kwam,
suggereert Merkel hiermee dat de centrale belofte van de Oost Duitse staat in een belangrijk
opzicht inhaakte op het naoorlogse verlangen van de Oost Duitse bevolking, namelijk: dat een
nieuwe vorm van samen-leven mogelijk zou worden gemaakt door stilletjes hard te werken.
Deze suggestie is belangrijk. Ze sluit aan bij de in de inleiding van dit proefschrift
weergegeven stelling dat de langdurige stabiliteit van de DDR alleen kan worden begrepen
wanneer onderzoekers óók nagaan op welke manieren de nieuwe staat en het Oost Duitse volk
elkaar vonden. Wanneer men die opdracht serieus neemt, moet het zoeklicht niet alléén
worden gericht op de druk en dwang die de bevolking van deze dictatoriale staat te verduren
kregen, maar óók op manieren waarop en de vraag waarom “people obey[ed] the rulers and
how compliance [wa]s orchestrated” (Tormey 1995:138, curs. mv). Ter beantwoording van
die vraag ligt het voor de hand om na te gaan in hoeverre de nieuwe Oost Duitse staat na 1945
tegemoet kwam aan het verlangen naar stilte en materiële verbetering van het bestaan, met
behulp waarvan de Oost Duitse bevolking het gat wilde proberen te dichten dat in hun
samenleving zichtbaar was geworden.
In het volgende hoofdstuk wil ik, in navolging van Merkel’s suggestie, dieper ingaan
op de beloften van de Oost Duitse staat in die eerste naoorlogse periode, om te zien hoe deze
zich verhielden tot het onder de bevolking breed gedragen verlangen om in stilte te werken
aan de materiële wederopbouw van een nieuwe samenleving. Daarbij hoop ik duidelijk te
maken dat een deel van de socialistische ideologie, die na 1945 in het oostelijk deel van
Duitsland werd verkondigd, inhaakte op het bij de bevolking zo gewenste zwijgen en werken
aan de materiële wederopbouw.
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Hoofdstuk 3
Het pact: verzwegen ruïnes als voedingsbodem voor een stralende toekomst
Auferstanden aus Ruïnen und der Zukunft zugewand
(eerste regel volkslied DDR).

In dit hoofdstuk zal ik eerst laten zien met behulp van welke beloften en welke retoriek de
nieuwe Oost Duitse machthebbers hun machtsaanspraken trachtten te legitimeren. Ten tweede
zal ik laten zien in hoeverre een en ander aansloot bij het verlangen van de Oost Duitse
bevolking om over het sociale failliet van het verleden te zwijgen en de materiële ruïnes zo
snel mogelijk weg te werken.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de nieuwe Oost Duitse machthebbers zichzelf
in wezen een welhaast onmogelijke opgave stelden in hun pogingen de Oost Duitse bevolking
in te nemen voor de realisatie van hun socialistische project. Door de nationaal socialistische
machthebbers was de Sovjet Unie consequent neergezet als het rijk van het kwaad,1 en het
merendeel van de Oost Duitse bevolking was dan ook fervent anti-Russisch gezind. Toen de
Amerikaanse bezetting van Thüringen in de voorzomer van 1945 werd afgelost door
Russische troepen, vreesden de meeste inwoners van het gebied dan ook dat dit een
verslechtering van hun lot zou betekenen. Een inwoonster van Berlijn verwoordde de houding
ten opzichte van de verschillende bezettingsmachten als volgt: “If we saw Russians, we would
run down the basement steps. If we saw Americans, we would run up the steps to meet them”
(Borneman a.w.:123). Aangezien de angstige verwachtingen, die een groot deel van de Duitse
bevolking jegens de Russen koesterde, bewaarheid werden in de op grote schaal door de leden
van het Rode Leger gepleegde verkrachtingen,2 en de grotendeels in natura opgeëiste
herstelbetalingen, is het weinig verbazingwekkend dat er in het oostelijk deel van Duitsland
sprake was van sterke anti-Sovjet gevoelens en verzet tegen “the early socialisation policies”
(Pritchard a.w.:47).
Toch ben ik van mening dat de Oost Duitse machthebbers er óók in slaagden om de
inwoners van het land tot op zekere hoogte te betrekken bij en (emotioneel en sociaal) te
moveren voor het socialistische project. De voornaamste manier waarop zij daarin slaagden
was met behulp van wat wel het centrale leerstuk van de Oost Duitse staat kan worden
1

Zie Borneman: “Nazi propaganda (…) tended toward hysteria in its (…) portrayals of the Russians as a bestial,
inferior race.” (1992:122)
2
Volgens recente schattingen zijn er in het door de Russen bezette deel van Duitsland twee miljoen vrouwen
verkracht (Pritchard 2000:20).
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genoemd: het antifascisme, en de daarmee gepaard gaande suggestie dat er een rigide grens
kon worden getrokken tussen het verleden en de toekomst. Dit leidde tot een grondige
herschrijving van de geschiedenis. Het meest opvallende aan de manier waarop dat gebeurde
was, dat de Oost Duitse bevolking in het herschreven verleden een aantal aanknopingspunten
kreeg aangereikt met behulp waarvan het in 1945 vigerende gebrek aan onderling vertrouwen
én vertrouwen in de toekomst, konden worden bezworen.
Hieronder zal eerst ik laten zien hoe de Oost Duitse geschiedenis op socialistische
leest werd herschreven. Daarna zal ik laten zien op welke manier dat aansloot bij de twee
centrale verlangens van de bevolking – het in stilte opbouwen van materiële welvaart –
waardoor er, ondanks alle reserve die het merendeel van de Oost Duitse bevolking koesterde
jegens de Russische bezettingsmacht en hun socialisme, in de periode na 1945 toch een zeker
pact ontstond tussen de nieuwe socialistische staat en de Oost Duitse bevolking.

Een herschreven verleden en een nieuwe toekomst
In het vorige hoofdstuk liet ik zien dat de Sovjet Unie in 1945 geen vastomlijnde plannen had
met het oostelijk deel van Duitsland. Naarmate de tegenstellingen tussen de westerse
geallieerden en de Sovjet Unie toenamen, en het steeds duidelijker werd dat het westelijk deel
van Duitsland bij het kapitalistische machtsblok werd ingelijfd, veranderde dat. In 1949 werd
de DDR als aparte Duitse staat opgericht. De nieuwe machthebbers zagen zich echter gesteld
voor het probleem dat de nieuwe staat op geen enkele manier aansloot bij bestaande
nationaliteitsgevoelens. Om de DDR bestaansrecht te geven, was een kunstgreep
noodzakelijk. Er moest worden geclaimd dat dit deel van Duitsland op wezenlijke punten
‘anders’ was dan zijn voorganger én ‘anders’ dan het door de westelijke geallieerden bezette
deel. Dat gebeurde door de socialistische DDR als een ‘antifascistische staat’ neer te zetten:
“Die DDR beanspruchte den historischen Ehrentitel eines ‘Neuen Deutschlands’, dessen
politisch und sozioökonomisch begründeter Antifaschismus ein für allemal mit den
Traditionen gebrochen hatte, die zu 1933 führten.” (Kleßmann und Wagner 1993:15)
Daartoe moest in de eerste plaats aannemelijk worden gemaakt, dat het fascisme
volledig het gevolg was geweest van het kapitalistische systeem – dat in de DDR was
afgeschaft. In de tweede plaats werd geclaimd dat de val van het nationaal-socialistische
regime het resultaat was van de strijd, die was geleverd door de leden van de communistische
partij en andere antifascisten – die de nieuwe leiders van de DDR waren. In de derde plaats
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heette er alléén in het oostelijk deel van Duitsland na 1945 een succesvolle denazificatie te
zijn doorgevoerd. In de kapitalistische westzone (later BRD) heette de denazificatie veel
minder rigoureus ter hand te zijn genomen, hetgeen een logisch gevolg was van de historische
continuïteit van deze staat, in de vorm van de daar heersende kapitalistische bezits- en
productieverhoudingen. Dankzij deze drie claims heette de oprichting van de socialistische
Duitse staat noodzakelijk om het behoud van het goede deel van de Duitse erfenis te
garanderen.
Nu lijdt het geen twijfel dat de socialistische machthebbers op een aantal terreinen
inderdaad een wezenlijke breuk tot stand brachten ten opzichte van de daaraan voorafgaande
periode. In de eerste plaats had een belangrijk deel van de met de SMAD samenwerkende
politici, die later deel zouden uitmaken van de eerste regering van de DDR, als
antifascistische verzetsstrijders hun leven op het spel gezet in de strijd tegen het fascisme. In
de tweede plaats werden er inderdaad, zoals in het voorgaande hoofdstuk geschetst, radicale
eigendomswijzigingen doorgevoerd en werden de productiemiddelen mettertijd
gecollectiviseerd. In de derde plaats werd de bestaande elite van haar positie verdreven, de
commerciële en intellectuele bourgeoisie verloor zijn machtsbasis en niet alleen leraren,
hoogleraren en rechters, maar ook het grootste gedeelte van het administratieve kader werd
ontslagen en vervangen door mensen, die grotendeels uit de lagere sociale klassen afkomstig
waren.
In order to realize its political and ideological program, the SED replaced the entire
elite, an unprecendented upheavel in modern German history. This process of
restructuring destroyed traditionally developed milieus, basically changed the social
climate and mobilized society to a considerable extent (Pollack 1999:37).
Hiermee verwierven de nieuwe machthebbers een grote groep trouwe aanhangers, en de
socialistische ideologie kreeg er een belangrijke groep gelovigen bij.3 Voor zover er sprake
was van reële veranderingen, werden deze door de nieuwe machthebbers echter opgeblazen
en uitvergroot. Het resultaat was een volstrekt onrealistisch beeld van het recente verleden én
de nabije toekomst.
3

In haar MA scriptie beschrijft Christien Muusse (2003) hoe een groot deel van de generatie die in 1945
volwassen was, zich tot het eind aan toe loyaal heeft gevoeld jegens de DDR. Dit was grotendeels te wijten aan
hun identificatie met het antifascisme, die mede het gevolg was van de hen in het kader daarvan geboden
carrièrekansen. Zie ook Kleßmann (in Jarausch 1999: 366-7) en Kocka (1994:549). Dat deze groep bijna tot het
eind van de DDR aan toe trachtte haar machtsaanspraken te consolideren, gaf niet alleen aanleiding tot grote
spanningen, maar ook tot een onvermogen bij politiek leidinggevenden om beleid bij te stellen en kritisch naar
ontwikkelingen te kijken. Zie Fulbrook (1996:284). Ross wijst er op dat de loyaliteit van deze zogenaamde
“Aufbaugeneration” verandering in de DDR bemoeilijkte (2002:67), zie ook Jessen (1999:346) en ook Berghoff,
die stelt: “Machtsicherung ging stets voor Effizienzsteigerung” (1999:152).
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Het maakt nauwelijks verschil welke Oost Duitse bronnen men raadpleegt: of dat nu
historische overzichtswerken zijn, Oost Duitse zangbundels, autobiografieën van bekende
Oost Duitsers, educatieve boeken voor de jeugd of reclameplakkaten – overal is dezelfde
messcherpe markering te zien tussen de nationaal socialistische samenleving van vóór 1945
en de socialistische van daarna. Waar het leven voordien geïnfecteerd heette te zijn door de
niet-aflatende kapitalistische “Kampf aller gegen alle” (Herting 1968:916), daar zou die in een
samenleving op socialistische grondslag bijna als vanzelf verdwijnen, om plaats te maken
voor vriendschappelijke samenwerking, “kollektive Verbundenheit” en een gevoel van
onderlinge lotsverbondenheid (idem:903).
Zo werd de Oost Duitse geschiedenis grondig herschreven. Samenvattend werd zij
gekarakteriseerd door “heroism, resistance and victory” (Fulbrook 1999:33). Oost Duitse
historici benadrukten de onschuld van het volk, in een onschuldig land, waar helaas twee
categorieën schurken te vinden waren: de Junker en de Monopolkapitalisten (idem:109).
Beide categorieën, die verantwoordelijk werden gesteld voor alle rampen die er zich in de
geschiedenis hadden voltrokken, werden uitsluitend in de bekende, aan het Marxisme
ontleende sociaal-economische interpretatiekader geduid en beschreven.4 Volgens de Oost
Duitse socialisten had het nationaal socialisme zich weliswaar gepresenteerd als een variant
van het socialisme, maar waren zowel het nationaal-socialisme als het fascisme in
werkelijkheid de laatste afschuwwekkende stuiptrekkingen geweest van het kapitalistische
systeem, waar onderlinge concurrentie het voornaamste kenmerk van was geweest. Voor
zover er in de DDR aandacht werd besteed aan het antisemitisme en racisme van de nationaal
socialistische politiek, was dat als onderdeel van een algemene kapitalismekritiek
(idem:110).5
Ook voor de periode ná de Duitse capitulatie is de analyse in de Oost Duitse
geschiedschrijving helder en duidelijk: vanzelfsprekend was de denazificatie van het door de
Russen bezette deel van Duitsland strikt, rechtvaardig en succesvol doorgevoerd. Vrijwel alle
nazi’s heetten te zijn bestraft en hun bezittingen heetten te zijn geconfisqueerd,

4

Zie bij voorbeeld de manier waarop er in de eerste alinea van het boek Stärker als die Wölfe – een vonkend
geschrift van de Oost Duitse academici Kühn und Weber (1976) over de heldhaftige wijze waarop KPD helden
reeds vóór de komst van de Amerikanen Buchenwald zouden hebben bevrijd – wordt geschreven over de
oprichting van concentratiekampen: “In diese Konzentrationslager wurden Kommunisten, Sozialdemokraten und
bürgerliche Gegner des faschistischen Regimes verschleppt” (idem:7).
5
Dat deze herschrijving van de geschiedenis ook een danige relativering van de uniciteit van Auschwitz
betekende, beschrijft Danyel: “frühe Quellen (liefern) erschreckende Beispiele des Toleranzverlustes gegenüber
andere Opfergruppen, insbesondere den rassisch verfolgten Juden” (1995:35). Voor een gedetailleerde schets en
analyse van de manier waarop de Oost Duitse staat en politici zich verhielden tot het debat over de
jodenvervolging, herstelbetalingen aan joodse slachtoffers van het nazisme en Israël, zie Herf (1997:40-200).
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genationaliseerd en vervolgens voor het algemeen welzijn te zijn aangewend en herverdeeld.
Volgens de officiële lezing van de Oost Duitse geschiedenis had het grootste deel van de
bevolking van Oost Duitsland slechts weinig uitleg nodig gehad om te begrijpen hoezeer het
misbruikt was door het kapitalistische nationaal socialisme en zijn leiders. In tegenstelling tot
de situatie in het door de westelijke geallieerden bezette deel van Duitsland, was het oostelijk
deel van Duitsland in 1945 bevrijd, vervolgens gezuiverd en daarmee was de officiële kous af.
Generaties Oost Duitse schoolkinderen uit Rudolstadt werden op schoolreisje meegenomen
naar het voormalige concentratiekamp Buchenwald, om daar de plaats van het fascistische
kwaad met eigen ogen te aanschouwen, én om te beluisteren hoezeer het aan de socialistische
bevrijders te danken was, dat er met succes een einde was gemaakt aan het rampzalige
“Profitstreben der deutschen Monopolbourgeoisie, ihrer bestialischen Ausbeutung und
Unterdrückung (…) im KZ Buchenwald” (Kühn & Weber 1976:17) en aan de “verruchte
Geschichte des deutschen Imperialismus” (idem:276).
Al met al moge het duidelijk zijn dat het door de SED gesanctioneerde beeld op de
Duitse geschiedenis een ideologie was, in de klassieke Marxistische zin van het woord: het
was “as fictitious as it was self-serving for the SED” (Ross 2002:46). En hoewel een
belangrijk deel van de nieuwe Oost Duitse machthebbers bestond uit dappere verzetshelden,
zijn historici het er over eens dat “the image of a pristine antifascist government cleansed of
all ex-Nazis was more antifascist mythology than East German reality” (Herf 1997:189). De
denazificatie van het oostelijk gebied van Duitsland blijkt niet succesvoller te zijn geweest
dan die van het westelijk deel. En de Russische bezettingsmacht blijkt zich daar maar al te
zeer bewust van te zijn geweest: “the Soviets publicly claimed satisfaction with their success,
while privately they too admitted failure” (Vogt 2000:5).6
Dát toegeven zou de legitimiteit van de DDR volledig hebben aangetast. En zo was en
bleef het antifascisme de kern van het Oost Duitse staatsproject, met behulp waarvan de staat
gedurende de meer dan veertig jaar dat de DDR bestond “zedelijk [werd] verheven” (De
Bruyn 1993:353). Het antifascisme was het Oost Duitse “identitätsbestimmende und
staatstragende ideologische Konstrukt” bij uitstek (Danyel 1995:31). Onophoudelijk en op
ieder denkbaar terrein werd het aangewend: ter legitimering van het ontstaan en voortbestaan
van de staat, de verdeling van de macht, de Oost Duitse politieke koers, de (politieke)
beslissingen die er werden genomen, en om het volk aan de staatsmacht te verbinden. Dat
6Zie

ook Herf, die eveneens duidelijk maakt dat het aantal in de DDR voor nazi-misdaden berechte personen,
ondanks de Oost Duitse beweringen dienaangaande, vergelijkbaar is met dat aan West Duitse zijde: “despite its
antifascist legitimations, the German Democratic Republic was, if anything, even less aggressive in prosecuting
crimes in the Nazi era than was the Federal Republic” (1997:337).
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gebeurde niet alleen door loyaliteit af te dwingen met de dappere antifascistische
Wiederstandskämpfer, maar ook door een lyrisch beeld te schetsen van het heil dat een
socialistische toekomst brengen zou.
Volgens de Oost Duitse socialistische lezing werd het bestaan in samenlevingen op
socialistische grondslag, in tegenstelling tot dat onder kapitalistische bezitsverhoudingen,
gekenmerkt door het gemeenschappelijk bezit van alles, en door de daarmee gepaard gaande
onderlinge gelijkheid, harmonie en solidariteit. Hierdoor kon er een nieuwe mens tot
ontwikkeling komen, “das Geschenk des ‘neuen Menschen’” (Herting 1968:902). Deze
nieuwe mens onderscheidde zich van zijn fascistisch-kapitalistische voorganger door zijn
werkelijke verbondenheid met het collectief. Doordat hij werd gedreven door het besef dat het
collectieve belang hetzelfde was als zijn eigen belang, zou er in de toekomst geen ruimte meer
zijn voor “spießbürgerliches und individualistisches Streben. Neid und Haß würden
ausgerottet, und der Mensch werde vom Gefühl der Einsamkeit auf Erden befreit” (idem). De
Oost Duitse bevolking was of zou op korte termijn worden bevrijd van alle sociaaldestructieve tendensen en ervaringen die hun bestaan tot dan toe hadden gekenmerkt, om in
plaats daarvan deel te worden van de “sozialistische Menschengemeinschaft” (Meuschel
1992:221), waarin “der Mensch Ziel und Maß aller Dinge” was (idem:271), waardoor er
ruimte was voor de “freien Entfaltung des einzelnen im Dienste des Volksganzen” (idem:78).
De inwoners van de DDR zouden worden opgenomen in een gemeenschap van
gelijkgerechtigden en gelijkgestemden, waarbinnen zij zouden kunnen werken aan de zo
volledig mogelijke ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid, mogelijkheden en
capaciteiten, die zij vervolgens vanzelfsprekend ten dienste van het grotere geheel zouden
(willen) stellen. De belofte was, met andere woorden, dat er sprake zou zijn van een volledige
eenheid en harmonie: ín ieder individu en tussen mensen onderling. En aangezien er in het
oostelijk deel van Duitsland reeds in het najaar van 1945 een begin was gemaakt met de
beëindiging van de kapitalistische eigendomsverhoudingen en de grootschalige nationalisatie
van landbouw en industrie, waren alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig voor de
ontwikkeling en totstandkoming van de nieuwe mens.7
Zowel voor de periode van het nationaal-socialisme, als voor de jaren na 1945 was er
binnen de officiële Oost Duitse historiografie slechts plaats voor misdadigers, slachtoffers en
helden. Aangezien het merendeel der schuldigen “nach offizieller Lesart alle im Westen
saßen”, en de rest succesvol gedenazificeerd was, “war im neuen Deutschland, wo
7

In september 1945 had de Russische bezettingsmacht in Oost Duitsland een grootschalige landhervorming
doorgevoerd (zie Weber 1991:34 e.v.).
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Optimismus und Zukunftsglaube gefordert wurden, nicht Erinnerungs-, sondern
Verdrängungsleistung gefragt” (De Bruyn 1996:22). Het verraad, de pijn, haat en nijd, die ik
in het vorige hoofdstuk schetste, werden níet gemeld. Voor zover de ervaringen en
herinneringen van de bewoners van dit land niet in overeenstemming waren met het officieel
gepropageerde en gesanctioneerde beeld, was daarvoor in de DDR géén plaats.
Naarmate de DDR, onder invloed van de Koude Oorlog, een belangrijker rol kreeg in
de krachtmeting tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie, werd het in eigen land steeds
moeilijker om het recente verleden open en onbevooroordeeld te onderzoeken. Zelfs dertig
jaar later was het in de DDR vrijwel onmogelijk om met betrekking tot de periode 1933-1945
een vraag als ‘hoe was het mogelijk?’ of ‘hoe was het werkelijk?’ op een andere manier te
stellen dan als retorische voorzet tot het dwingende marxistische interpretatiekader. Tot
halverwege de jaren zeventig werd er in Oost Duitsland slechts op één manier over de nazitijd geschreven en dat was vanuit het perspectief van diegenen, die al tijdens de oorlog tot het
inzicht waren gekomen dat het fascisme verwerpelijk en slecht was.
Zelfs toen er uiteindelijk in 1976 een autobiografische roman over die jaren verscheen
(Kindheitsmuster van Christa Wolf), werd die fel bekritiseerd omdat Wolf daarin openlijk
uitkwam voor het feit dat zij, zoals zoveel van haar generatiegenoten, werkelijk had geloofd
in Hitler en zijn beloftes. Daarmee gaf ze in feite aan, aldus de kritiek, niet bereid te zijn haar
eigen ervaringen en herinneringen ondergeschikt te maken aan de vooruitstrevende
maatschappelijke krachten en ontwikkelingen in haar land (Trommler 1990:83). De
vervreemding, die gepaard moet zijn gegaan met de rigoureuze manier waarop het Oost
Duitse verleden werd herschreven, is door Trommler kernachtig verwoord: “whatever the
experience, it cannot even claim an appropriate understanding of the events of which it has
been part” (1990:83-4, curs. mv).

Het pact
Toch moet het, behalve vervreemdend, voor een groot deel van de Oost Duitse bevolking óók
geruststellend zijn geweest dat er over het verleden niets anders mocht worden verkondigd en
gedacht dan de hierboven geschetste mythe over daders, slachtoffers en helden. Juist omdat de
van overheidswege voorgeschreven visie op het verleden niet alleen van groot belang was ter
legitimering van de politieke koers en verhoudingen in de DDR, maar ook werd gebruikt “to
instil a sense of political commitment that was to be beyond valid questioning” (Fulbrook
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1999:33-4), was er simpelweg geen ruimte voor tegenspraak of persoonlijke kleuring. Alle
mogelijke middelen werden aangewend
to appropriate the emotions aroused in support of the imposed politics of the present.
A false dichotomy was erected: if you are against fascism, then you are for the GDR;
if you are critical of the GDR, then you are essentially a fascist (idem).
In hoofdstuk vijf zal ik laten zien dat veel Oost Duitsers het tot lang na de Wende van 1989
moeilijk bleven vinden om kritiek te beluisteren (laat staan te uiten) op de DDR vanwege het
‘antifascistische karakter’ van die staat. “Ondanks alles”, zo benadrukte de 68-jarige rechter
die ik in Rudolstadt regelmatig bezocht en die over het algemeen redelijk kritisch was over de
voormalige DDR, “waren de oorspronkelijke bedoelingen en uitgangspunten van de DDR
goed”. Fulbrook spreekt in dit verband over de “psychological coercion” die door de Oost
Duitse machthebbers op de inwoners van de DDR werd uitgeoefend (1999:34). En ook de
Oost Duitse schrijver Günther de Bruyn maakt in zijn herinneringen duidelijk, dat het woord
‘antifascisme’ als officieel staatslabel de Oost Duitse staatsmacht zozeer “zedelijk verhief”
(1992:353), dat alle potentiële kritiek op de staat “werd vertroebeld door een slecht geweten”
(idem:354). Kritiek op (de staatsinrichting, machthebbers of politieke koers van) de DDR was
bijna bij implicatie kritiek op ‘het antifascisme’ en als zodanig al snel verdacht. Iedere
potentiële afwijking van de socialistische leer in de DDR werd afgestraft door deze als
‘fascistisch’ of ‘revanchistisch’ te discrediteren.8 In de DDR was het gebruik van moreel
beladen ideologische claims de belangrijkste manier “to capture the public political
imagination by tapping into its wells of moral conscience” – een door moraliserende staten
veelvuldig gebruikte tactiek (Falk Moore 1993:4). Voor de nieuwe Oost Duitse staat
fungeerde het antifascisme als
a fetish. The signs, vocabulary and narratives that it produces are not meant merely to
be symbols; they are officially invested with a surplus of meanings which are not
negotiable and which one is officially forbidden to depart from or challenge (Mbembe
1992:4).
Dat de “legend of the good beginning” (Jarausch 1999:4), die van meet af aan zo belangrijk
was voor de legitimiteit van de nieuwe staat, ook intern zo goed werkte hangt mijns inziens
niet alléén samen met de door de staat uitgeoefende druk. Daarnaast moet deze lezing van de
geschiedenis voor de Oost Duitse bevolking ook een buitengewoon aantrekkelijke belofte zijn
geweest. In de eerste plaats vanwege de belofte van de toekomstige samenleving met een
8

Zie ook Herf, die duidelijk maakt “[b]ecause the Communists were by definition antifascists, any criticisms of
the Communists ‘opened the path’ to a new era of fascism” (1997:101).
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grote mate van harmonie en sociale solidariteit, waardoor de sociale spanningen (die voor de
Oost Duitse bevolking toch bepaald níet abstract of ver weg waren) op korte termijn zouden
verdwijnen.
The new social order that emerged in the GDR (…) was founded upon the notion of
the ‘People-as-One,’ a conception of society as essentially homogeneous and unified.
This ideological foundation (…) categorically denies that division, conflict, and
antagonism are constitutive of society (Hell 1997:916).
In de tweede plaats bood de ‘antifascistische’ DDR het Oost Duitse volk de mogelijkheid om
een meer persoonlijke confrontatie met het recente verleden uit de weg te gaan (zie ook Vogt
2000:244), en daarmee de ogen te sluiten voor de eigen, individuele verantwoordelijkheid en
betrokkenheid bij de opkomst van het nationaal-socialisme, de oorlog én het daarop volgende
‘Grote Niets’. Dat alles kon men wegschrijven in het algemene politiek-ideologische verhaal
over het kwaad van het kapitalisme dat in de DDR beseitigt was. Alle eigen twijfels en
onderlinge strijd werden ondergeschikt gemaakt aan, en verdwenen in de belofte van de
stralende toekomst van onderlinge solidariteit en geborgenheid, die de Oost Duitse bevolking
wachtte. Met betrekking tot alle recente rampen kregen Oost Duitsers hun collectieve
onschuld van staatswege op buitengewoon dwingende wijze aangeboden.
Mijns inziens heeft de mythe van een nieuw begin in moreel en sociaal-psychologisch
opzicht vérstrekkende consequenties gehad. Via de voorstelling van de recente geschiedenis
met een diepe kloof erin, kregen de in de DDR wonende Duitsers van hogerhand een vrijbrief
om zich van hun verleden te distantiëren. Het zwijgen werd niet alleen van staatswege
gestimuleerd, maar het werd de Oost Duitse bevolking uitdrukkelijk verboden om zich op een
andere, meer persoonlijke manier te verhouden tot het recente verleden. Het is dan ook weinig
verbazingwekkend dat Mary Fulbrook heeft geconcludeerd dat “the myth of innocence of the
workers and peasants (…) appears to have gone down relatively well with the vast mass of the
East German population” (1999:55).
Mét Mary Fulbrook meen ik, dat de hiervoor geschetste combinatie van het
wegschrijven van bepaalde aspecten van het verleden, het door de staat gesanctioneerde
geheugenverlies én de herinterpretatie van werkelijke herinneringen, een buitengewoon
effectief mechanisme was “for achieving a constrained loyalty” (idem:34). De vraag in
hoeverre de ‘loyaliteit’ van de bevolking jegens de socialistische staat afgedwongen was, dan
wel vanwege eigen belangen werd onderschreven, lijkt me weinig vruchtbaar. Mijns inziens
was het beide. Belangrijker was dat, doordat de Oost Duitse staat er van meet af aan voor
zorgde dat er in de DDR geen open Auseinandersetzung met het recente verleden kon
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plaatsvinden, datgene wat ik hiervoor als ‘vervreemding’ omschreef, feitelijk was ingebakken
in het van overheidswege gesanctioneerde beeld van het verleden, de toekomst én de
samenleving. Op de consequenties daarvan kom ik verderop nog terug.
Je zou ook kunnen zeggen dat de van overheidswege gepropageerde geschiedenis
geschreven was rondom een verzwegen gat. Een gat, waarin niet alleen de staat zijn geheime
belangen toedekte met een mooi verhaal over onderlinge solidariteit, maar waarin ook de
persoonlijke ervaringen van de inwoners van het land verstopt waren – ervaringen van
onderling wantrouwen, verraad en het ontbreken van solidariteit, evenals de moreel beladen
vragen over mogelijke betrokkenheid bij, of schuld aan, de dood van miljoenen medemensen.
Juist omdat zowel de staat als de inwoners van het land een onuitgesproken belang hadden bij
het verzwijgen van dat ‘gat’, kon er mijns inziens een verbintenis ontstaan tussen de
staatsideologie enerzijds en de wensen, verlangens en strevingen van grote delen van de
bevolking anderzijds. Beide partijen hadden er een gedeeld belang bij om bepaalde zaken aan
het oog te onttrekken en andere zaken juist te benadrukken. Op die manier slaagde de Oost
Duitse staat er mijns inziens in om, ondanks de scepsis die er bij grote delen van de bevolking
óók heerste, een onuitgesproken en grotendeels onbewuste verbondenheid met de
‘antifascistische’, socialistische ideologie te bewerkstelligen. Zo functioneerde het beeld van
de geschiedenis met een streep erdoorheen in de DDR als een ideologische kern, met behulp
waarvan de schijn van nationale eenheid werd gewekt, en loyaliteit werd afgedwongen:9
die Loyalität zur DDR [hatte] (…) irrationale, fast könnte ich sagen mystische
Dimensionen. Irgendwie haben die platten, uns übergestülpte Muster doch bis in die
Tiefe, ins Unbewußte gewirkt. Nicht umsonst hieß die Mauer ‘antifaschistischer
Schutzwall’ (Simon 1995:48).
In de DDR fungeerde de ‘antifascistische’, socialistische leer als een masker, waarmee zowel
de machthebbers als de bevolking zich graag tooide. De “spezifische Schluszstrichmentalität”
(Danyel, Groehler und Kessler 1994:149), waarvan in de DDR van meet af aan sprake was,
had tot gevolg dat “entscheidende Fragen der Aufarbeitung, wie die nach der Massenbasis der
NS-Regimes (…) ebenso ausgeklammert [wurden] wie das Problem der Verstrickung der
Bevölkerung in die Verfolgungs- und Vernichtungspraxis des Regimes” (idem:152). En waar
de bevolking van het westelijk deel van het land in eerste instantie weliswaar vergelijkbare
reacties op het trauma van de oorlog en de daarna volgende periode van honger, ellende en
onderlinge strijd aan de dag legde als in de DDR het geval was – stilte en fanatiek opbouwen

9

Zie in dit verband ook Mitchell (1999:88-9) over de werking van ideologie als nationaal verenigend.
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om weg te werken – ontstond er in de BRD, zeker na de stiltedoorbrekende activiteiten van de
roemruchte 68er Generation, een grotere mate van openheid over het verleden dan in de DDR
ooit het geval was of kon zijn:
the establishment of democracy in the West also meant that, in sharp contrast to the
dictatorship in the East, the decisions of the early years were not final. The East
Germans were able to freeze political memory (…). In West Germany, political
freedom and open debate fostered criticism of the shortcomings of the Adenauer era
and a growing knowledge about the Nazi era. (Herf 1997:390-1)
De ruïneuze ervaringen waar de stralende Oost Duitse toekomst op was gebouwd, werden
weggedrukt en bleven daardoor verborgen. In de komende hoofdstukken zal ik ingaan op de
vraag hoe dit van invloed is geweest op de sociale textuur van de Oost Duitse samenleving.
Tevens zal ik daarin laten zien welke collectieve bewaarplaatsen er in de DDR tot
ontwikkeling kwamen om de ervaringen en herinneringen die niet in het officiële, door de
staat gesanctioneerde verhaal pasten, onder te brengen. Dat er op individueel niveau ook
andere bewaarplaatsen waren, maakte mijn 70-jarige buurvrouw in Rudolstadt duidelijk,
wanneer zij al zingend tijdens haar vele dronken buien terugkeerde naar haar verloren Heimat.
Ze woonde naast me in een oude woning op het marktplein. Net als ik moest ook zij in het najaar en in
de winter elke dag beneden op de binnenplaats kolen en aanmaakhoutjes halen voor de kachel. In
tegenstelling tot haar, had ik echter wél de beschikking over warm water, een douche en een eigen w.c.
Als zíj zich wilde wassen moest ze dat doen in een teiltje, met water dat ze op de kachel of het fornuis
had verwarmd. Mijn buurvrouw was eenzaam. Behalve haar zoon, die haar met zichtbare tegenzin
eens in de drie à vier weken bezocht, leek ze vrijwel niemand te kennen. Zo nu en dan sprak ik met
haar, maar die gesprekjes liepen nooit echt gemakkelijk; ze leek er met haar hoofd niet echt bij. Het
voornaamste probleem was dat ze dronk. Uit onze kleine gesprekjes bleek dat ze afkomstig was uit
Silezië, een deel van Duitsland dat na de oorlog aan Polen werd toebedeeld. Ook zij had in het
voorjaar van 1945 haar woonplaats in allerijl moeten verlaten. Of haar zoon toen al geboren was, weet
ik niet. Het grootste deel van de afstand naar Rudolstadt (ruim 600 kilometer) heeft ze toen
hoogstwaarschijnlijk te voet afgelegd, zoals al die anderen die toen verdreven werden. Ook zij moet
bij aankomst in dit gebied door haar nieuwe omgeving zijn weggekeken, omdat ze mensen het brood
uit de mond keek en aanspraak maakte op een woning die er niet was. Of ze ooit echt in Rudolstadt
heeft kunnen aarden weet ik niet, maar ik kreeg niet die indruk. In ons gemeenschappelijke halletje
hing een schilderijtje van een vredig uitziend landschap, geschilderd in 1943. Hoewel het wel wat leek
op de omgeving van Rudolstadt, verbeeldde ik me altijd als ik ernaar keek dat het haar geboortestreek
in Silezië voorstelde.
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In de tijd dat ik naast haar woonde, kwam ze meerdere keren per week stomdronken thuis.
Dan waggelde ze luidruchtig de trappen op naar de gemeenschappelijke voordeur van ons halletje.
Soms haalde ze die niet en het is meerdere keren voorgekomen dat ik haar bij thuiskomst in de gang
beneden aantrof, liggend in haar urine. Dan was ze gevallen en te laveloos om op te staan. Eén keer
hoorde ik haar vallen. Het was een harde dreun en toen ik beneden kwam lag ze in een plas bloed in de
gang, met haar benen geknakt onder zich. De ambulance kwam haar ophalen. Ze werd voor een paar
weken in het ziekenhuis opgenomen en daarna was ze er weer, ietsje dunner. Maar het duurde niet
lang of ze dronk weer net zoveel als voor de val. Weer kwam ze regelmatig dronken thuis. Vaak kostte
het haar hoorbaar veel moeite om de sleutel in het slot te krijgen en de deur te openen. Maar als ze
eenmaal binnen was, verliep de rest van de avond altijd op dezelfde wijze. Door de dunne muren heen
kon ik horen hoe ze in haar woonkamer zat en zong, soms tot diep in de nacht. Regelmatig hoorde ik
flarden van de tekst. Die was altijd hetzelfde: Heimat, Heimat, klonk het weemoedig.

Alcoholisten zijn er overal. Maar dat mijn bejaarde buurvrouw vijftig jaar na dato elke avond
in haar dronkenschap terugging naar haar land van herkomst, was veelzeggend. Haar
geschiedenis bevatte tal van elementen die in de officiële Oost Duitse geschiedenis geen
plaats hadden gekregen. Haar levensverhaal was taboe verklaard; voor socialisten bestaat er
immers geen heimwee naar het gebied waar men toevallig is geboren, zeker niet, wanneer dat
gebied om politiek belangwekkende redenen aan het bevriende buurvolk is toebedeeld.

Und der Zukunft zugewand: een materieel betere toekomst tegemoet
Tot nu toe concentreerde ik me op de algemene beloften die de nieuwe machthebbers de Oost
Duitse bevolking aanboden. Door een streep te trekken onder het verleden en de samenleving
in sociaaleconomisch opzicht op rigoureuze wijze te herstructureren, zou er welhaast vanzelf
een gemeenschap van ‘nieuwe mensen’ ontstaan, die in grote onderlinge harmonie en
solidariteit zou samenleven. Ik suggereerde dat er een belangrijke aantrekkingskracht uit is
gegaan van de combinatie, van een verleden met een streep erdoor én het in het verlengde
daarvan geïmpliceerde sociale heil. In het vorige hoofdstuk liet ik echter zien, dat de (Oost)
Duitse bevolking in de periode na 1945 een nieuw houvast niet alleen zocht in het verzwijgen
van de sociale breuklijnen uit het verleden, maar ook in de materiële wederopbouw van de
samenleving. De vraag is nu in hoeverre de socialistische staat aan dat laatste element
tegemoet kwam.
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In theorie is het antwoord er op simpel: binnen het Marxisme golden de veranderde
materiële omstandigheden in de DDR als basis voor de geschetste sociale heilstaat. Dóór de
materiële bestaansbasis te veranderen, zou er als vanzelf een einde komen aan de
kapitalistische “Unkultur” (Kultur im Heim 1968/6:4), waardoor men ook hier alle energie,
hoop en vertrouwen zou kunnen richten op de “Sicherung der höchsten Wohlfahrt und der
freien allseitigen Entwicklung aller Mitglieder der Gesellschaft” (Hager 1981:11). Ook hier
zou de radicale verandering van de materiële bestaansvoorwaarden ervoor zorgen dat de
inwoners van het land zich op een totaal andere manier zouden gaan verhouden tot hun
arbeid, waardoor de factor arbeid in de socialistische samenleving weer het centrale,
constitutieve element van het bestaan kon zijn: “Arbeid - das ist Freude, Freiwilligkeit und
Verantwortung, Mut, Fleiß und Heldentat, Erfolg, Sonderschicht und Plan. Der Akteur sieht
seine Lebensaufgabe, ja seine “patriotische Pflicht” in der produktiven Tätigkeit”
(Hagelweide 1968:190).10
Vanzelfsprekend is het de vraag hoe deze algemene woorden in werkelijkheid
uitpakten. Nog los van het antwoord op die vraag wil ik hier echter benadrukken, dat het van
groot belang was dat ook de Oost Duitse socialistische machthebbers uitgerekend op
materialistische wijze beloofden het grote geluk van een vervuld leven in onderlinge sociale
harmonie voor allen te realiseren. Doordat zowel zij als de bevolking aan de materiële
verandering van het bestaan een veel verstrékkender invulling gaven dan het veranderen van
de economische verhoudingen en het weder opbouwen van de samenleving als zodanig, kon
er ook op dit terrein een verknoping ontstaan tussen de noden, wensen en verlangens van de
bevolking enerzijds en de beloften van de machthebbers anderzijds.
Zoals gezegd is het vervolgens echter de vraag hoe de algemene Marxistische
uitgangspunten werden vertaald in de concrete politiek van alledag én in beleid met
betrekking tot de materieelconsumptieve wederopbouw van het bestaan. Hoewel daarin géén
eenduidige lijn te ontdekken is, staat één ding vast: uiteindelijk was “the lesson of the postwar shortage economy in the East just as in the West (…) that meeting the needs of the
consumer would be extremely important to establishing state legitimacy” (Pence 2000:220
curs. mv).
De concrete vertaling van dit algemene axioma is minder eenduidig te schetsen. De
historicus Mark Landsman stelt in zijn boek Dictatorship and Demand. The Politics of
Consumerism in East Germany dat de Oost Duitse consumptiepolitiek gekenmerkt werd door

10

Zie ook Baylis (1978:92) over de belangrijke (ook socialiserende) rol van de fabriek in dezen.
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“a multiplicity of voices within the regime” (2005:11). In de eerste naoorlogse periode was de
materieelconsumptieve situatie in Duitsland extreem slecht. Honger en gebrek beheersten het
dagelijks leven. Om voor de hand liggende redenen werd de situatie in de twee delen van het
land door de bevolking vanaf het allereerste begin nauwlettend vergeleken. Daarbij leek kort
na de oorlog al duidelijk te worden, dat de materiële situatie in het westelijk deel van het land
sneller verbeterde dan die in het oostelijk deel, hetgeen diepe invloed had op de
geloofwaardigheid van het socialistische project in de DDR. Er blijkt een rechtstreeks verband
te hebben bestaan tussen de houding van de Oost Duitse bevolking jegens de socialistische
politiek enerzijds en de verbetering van de materiële levensomstandigheden anderzijds
(Pritchard 2000:155). Zo stond bij voorbeeld de Saksische bevolking in 1946 en 1947 nog
relatief welwillend tegenover de politieke besluiten van de nieuwe machthebbers, maar toen
de materiële levensomstandigheden – mede onder invloed van de twee extreem strenge
winters van 1947 en 1948 – verder verslechterden, erodeerde de volkssteun snel (idem). Een
dieptepunt werd bereikt toen het halverwege 1948 in de BRD mogelijk werd om met gewoon
geld boodschappen te doen in winkels die ook daadwerkelijk goederen in voorraad hadden.
Het belang van die cesuur moet niet worden onderschat. De socioloog Michael Wildt heeft
vastgesteld dat het verdwijnen van de levensmiddelenkaarten in de beleving van de West
Duitse bevolking een einde aan de tijd van gebrek en ontbering betekende: “it symbolized the
end of the war years and times of deprivation. It was the beginning of the long-expected
return to ‘normality,’ security and welfare” (1998:304). Voor de Oost Duitse bevolking was
het eveneens een belangrijke gebeurtenis, zij het in negatieve zin. Velen concludeerden toen
“daß im Westen vieles zum Besseren gestellt sei” (Gries 1991:133).
Het symbolische én politieke belang van de gevulde winkels in de Westzone, werd
slechts door een deel van de Oost Duitse politici begrepen, waaronder de sociologe Greta
Kuckhoff.11 Zoals Landsman heeft beschreven, was zij een van de weinigen die de belangrijke
legitimerende betekenis van de gevulde winkels op waarde wist te schatten (Landsman
2005:50), maar veel politici en beleidsmakers waren ook in 1948 nog van mening dat de
politiek inzake individuele consumptie ondergeschikt moest zijn aan het herstel van de
(zware) industrie. Het fundamentele belang van een snelle verbetering van de consumptieve
situatie zou hun op korte termijn op pijnlijke wijze duidelijk worden gemaakt.

11

Kuckhof had bij Mannheim gestudeerd, was in 1946 lid geworden van de SED en in 1948 lid van het
secretariaat van de Deutsche Wirtschafts Kommission. Een commissie die tot aan de officiële oprichting van de
DDR in 1949 bestond, verantwoording schuldig was aan de SMAD en onder meer belast was met het beleid
inzake Handel und Versorgung.
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Vanaf het begin van de jaren vijftig verlieten steeds grotere hoeveelheden Oost
Duitsers om economische redenen huis en haard, om uit te wijken naar het door de westelijke
geallieerden bezette deel van het land. De cijfers spreken boekdelen: volgens het Statistisches
Jahrbuch Berlin verlieten in 1950 bijna 77.000 Oost Duitsers het gebied van de DDR om zich
in de BRD te vestigen. In 1953 bereikte de uitstroom een voorlopig hoogtepunt met ruim
317.000 ‘emigranten’ (Borneman 1992:62). De Oost Duitse partijleiding zag deze
ontwikkelingen met argusogen aan, maar lijkt er vertrouwen in te hebben gehad het
economische tij spoedig te kunnen keren en de materieelconsumptieve problemen een halt toe
te roepen. De theoretische aannamen waarop dat vertrouwen was gebaseerd, waren in de
eerste plaats dat de voorgenomen collectivisatie van de landbouw al spoedig tot een
overproductie zou leiden, “producing a surplus in foodstuffs and increasing the overall
availability of goods” (Ciesla & Poutros 1999:143). In de tweede plaats ging men er van uit,
dat de socialistische productiewijze uiteindelijk veruit superieur zou zijn aan de
kapitalistische. Zo kondigde partijleider Walter Ulbricht op het tweede partijcongres in 1952
een versnelling in de ontwikkeling van het socialisme aan:
As a result of the double enslavement by American and West German monopoly
capitalism, the living standard of the West German population will continue to sink,
while in the GDR and the democratic sector of Berlin material and cultural conditions
of the working people will improve according to plan (idem).
Ondanks deze veelbelovende woorden, blééf de vergelijking tussen de materieelconsumptieve
situatie in beide delen van het land slecht uitvallen voor de DDR en de onvrede
dienaangaande speelde een fundamentele rol in de enige opstand van naam die in de
geschiedenis van de DDR heeft plaatsgevonden en wel die van 17 juni 1953.
De directe aanleiding van de opstand was de voortdurende verhoging van de
productiviteitseisen, terwijl daar geen verbetering van de consumptieve mogelijkheden en/of
prijsverlagingen in de staatswinkels tegenover stonden. Begin juni gingen arbeiders in Berlijn
de straat op om hun onvrede over de opgeschroefde productiviteitseisen te uiten. Toen
bevredigende reacties vanuit de partijtop uitbleven, werd er opgeroepen de volgende dag te
demonstreren, onder het motto “butter instead of canons” (Landsman 2005:118). Op 17 juni
vonden er overal in het land demonstraties en stakingen plaats en de opstand was een feit.
Deze werd bloedig neergeslagen met behulp van de in het land aanwezige Sovjettroepen,
maar de boodschap aan het adres van de nieuwe machthebbers was duidelijk: de
staatslegitimiteit hing grotendeels af van de mate waarin de consumptieve situatie zou
verbeteren. “The lesson of the power of consumer opinion in sowing concord or dissent had
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been drummed into the minds of the new elites in Eastern Germany with the uprising of 17th
June 1953” (Zachmann 1999:1). In een poging om het tekort aan levensmiddelen en
consumptiegoederen zo snel mogelijk weg te werken, kende de SED na de opstand meer
ruimte en vrijheid toe aan de restanten van de private industrie, waardoor de situatie sterk
verbeterde (Merl 1997:176-7). Ook hier spreken de uitreiscijfers boekdelen: in 1953
vertrokken er ruim 317.000 mensen uit het gebied van de DDR, in 1954 was dat aantal
afgenomen tot 114.000.
Na 1958 was de ergste nood in de DDR gelenigd. Tien jaar nadat dit in de BRD was
gebeurd werden de levensmiddelenkaarten afgeschaft en ook hier blijkt dit een belangrijke
symbolische gebeurtenis te zijn geweest – niet alleen voor de bevolking maar ook voor de
staat. Amper twee maanden nadat de laatste rantsoeneringsmaatregelen werden opgeheven,
kondigde partijleider Walter Ulbricht het begin aan van een onverbloemde materiële en
consumptieve strijd met de BRD. Euforisch werd verkondigd: “man werde den Wettlauf
zwischen Kapitalismus und Sozialismus binnen drei Jahren gewinnen” (Gries 2000:106).
Hierbij ging het uitdrukkelijk om een “konsumtiv verstandene Wettrennen”, met de bedoeling
om “unsere Überlegenheit gegenüber Westdeutschland zu beweisen, unsere Erfolge im
Kampf um die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe” (idem).12
In 1959 ging het aantal mensen dat de DDR verliet met 30% omlaag. Die cijfers
kunnen grotendeels aan Ulbricht’s belofte worden toegeschreven, want “[v]iele Ostdeutschen
maßen ihre Staat an den Konsummöglichkeiten, die er ihnen bot” (Heldmann 1999:137). Op
een conferentie over “Perspektivplanung der Entwicklung des Lebensstandards” die in 1960
in Berlijn werd gehouden, betoogde één van de deelnemers dan ook vol optimisme dat het
socialisme zou bewijzen, dat het de mensen “einen derartig hohen materiellen Wohlstand
bieten kann, wie es auch nicht das technisch fortgeschrittenste kapitalistische Land vermag”
(Merl 1997:180).
De beloften waren mooi, maar het is bekend dat ze op de lange termijn niet werden
waargemaakt. Waarom en op welke manieren niet, waar dat toe leidde en hoe dat van invloed
is geweest op de sociale relaties binnen de DDR én op de verhouding tussen de Oost Duitse
bevolking en de staat, zijn thema’s die in het volgende hoofdstuk aan de orde zullen komen.
Voor nu volstaat het te constateren, dat de uitreiscijfers – na de hiervoor gemelde kortstondige
12

De aanname dat de socialistische staten de economische wedloop met de kapitalistische economieën
binnenkort zouden winnen was geen holle retoriek, maar gebaseerd op reële groeicijfers, waardoor die conclusie
toentertijd ook door westerse economen werd onderschreven (Merl 1997:180). In 1956 verkondigde Nikita
Chroesjtsjow dat de economische strijd tussen het socialisme en het kapitalisme bezig was op Duitse bodem te
worden uitgevochten: “there, the comparison is made; which [social] order creates better material conditions:
that in West Germany or that in East Germany” (Landsman 2005:144).
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daling – vanaf 1960 weer exorbitant stegen. Massaal verlieten Oost Duitsers hun land om in
het welvarender westelijke deel, waar de naoorlogse puinhopen op een voortvarender manier
aan het zicht werden onttrokken, een nieuw bestaan op te bouwen.13 Dit leidde in 1961 tot de
bouw van de Muur. Ideologisch gepresenteerd als Schützwall des Friedens, was de ware
bedoeling van de Muur minder hoogdravend en iets materialistischer. De economische
wedren met het Westen werd weliswaar niet opgegeven, maar met behulp van de Muur
verkreeg de Oost Duitse staat enige adempauze.
Hoewel de Oost Duitse consumptiepolitiek wisselde, waren materialistische beloften
van meet af aan de kern waarmee de Oost Duitse machthebbers hun legitimiteit trachtten te
vestigen. Juist omdat er in het oostelijk deel van Duitsland een incongruentie bestond tussen
de staat en de natie “hat die SED ihr utopisches Projekt nie (…) mit der Schubkraft der
nationalen Emotion voranbringen können” (Bessel & Jessen 1996:12). Dat verzwakte de
acceptatie van het regime en plaatste het voor het probleem te moeten heersen over een
bevolking met “doppelten Loyalitäten” (idem:11). Mede om die reden was het regime in de
DDR (zeker ná 1953) “ernsthaft bemüht, den materiellen Lebensstandard der Bevölkerung zu
verbessern,um sich so ihre Loyalität zu sichern” (idem:12). Het vervullen van de
materieelconsumptieve noden van de bevolking werd van centrale betekenis voor de
legitimiteit van de Oost Duitse staatsmacht: “die Legitimation der DDR (schien) davon
abhängig, Konsumwünsche befriedigen zu können. Konsum war immer ein Politikum”
(Heldmann 1999:135).
Iets vergelijkbaars gold ook in de BRD. Ook dáár zocht (en vond!) de bevolking
houvast in het weder opbouwen van het land, dat uiteindelijk zijn beslag vond in het
Wirtschaftswunder. In de BRD hebben kritische intellectuelen en politici vanaf het eind van
de jaren zestig de verknoping van het trauma van de Tweede Wereldoorlog en het zoeken naar
een materieelconsumptieve vorm van houvast ont-dekt en bekritiseerd.14 Aangezien de
legitimiteit van de West Duitse staat toen, onder meer dankzij de materieelconsumptieve
verworvenheden, stevig verankerd was, kon het trauma van de Tweede Wereldoorlog en alles
wat daarmee samenhing in de BRD geleidelijk aan worden blootgelegd om sindsdien nooit
meer uit het publieke debat te verdwijnen.
Dat was in de DDR onmogelijk. Tot het eind aan toe werd er in het oostelijk deel van
Duitsland over bepaalde collectieve ervaringen gezwegen. In hoofdstuk zes zal ik laten zien
13

In totaal verlieten er tot de bouw van de Muur naar schatting rond de drie miljoen mensen het grondgebied van
de DDR om zich in het westelijk deel van Duitsland te vestigen (Weber 1991:289-306).
14
Zie literatuur dienaangaande in hoofdstuk 2.
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dat het daarbij allengs niet alléén meer ging om de Tweede Wereldoorlog en de nasleep
daarvan. Meer in het algemeen gold daar, dat er nóóit ruimte kwam voor het publiekelijk
benoemen van sociale spanningen, jaloezie, onderlinge wedijver en verraad. Dergelijke
ervaringen én de herinneringen daaraan werden afgedekt met het mooi klinkende verhaal over
onderlinge gelijkheid en solidariteit ten gevolge van de veranderde materiële bestaansbasis in
de socialistische staat. Dat verhaal had niet alleen voor de staat een grote betekenis, ook de
burgers hadden er grote sociale en emotionele belangen bij. Door zich direct na de oorlog
collectief te richten op een nieuw en in materieelconsumptief opzicht beter ingericht leven,
konden zij hun blik afwenden van de recente traumatische ervaringen. De staat hielp hen
daarbij, al was het alleen maar door de ‘juistheid’ van die keuze niet te betwijfelen, maar deze
juist ideologisch te bevestigen en te versterken. Dát er op die manier inderdaad een bepaalde
vorm van consensus tussen staat en inwoners ontstond, wordt bevestigd door de West Duitse
historicus Lutz Niethammer, die, toen hij samen met zijn collega’s Dorothee Wierling en
Alexander von Plato in 1988 toestemming kreeg om een oral history onderzoeksproject uit te
voeren in de DDR, constateerde dat er op materieeleconomisch gebied sprake was van een
“tiefen Konsenses” tussen staat en inwoners van het land (Niethammer 1991:39). Mede
daardoor, én door het van overheidswege verkondigde taboe op het doorbreken van de stilte,
kon de na de oorlog ontstane habitus, van het in stilte materieel wegwerken van sociale
rampen, in de DDR blijven voortbestaan.
Daardoor werd in de eerste plaats het geloof in een ideale samenleving, zonder sociale
breuklijnen en spanningen, bestendigd. In de tweede plaats werd de Oost Duitse bevolking
bevestigd in haar hooggespannen verwachtingen ten aanzien van materieelconsumptieve
verbetering, als ware dat een doeltreffende manier om problemen van andere, meer sociale
aard ‘weg te werken’:
The communist system was built on unambiguous promises of material progress. The
[inhabitants] (…) were perpetually on the threshold of the promised land. Socialism,
therefore, aroused the desire to consume by its promises of material improvement
(Crowley 2000:26).
Met zijn op een combinatie van verzwijgen en materiële verbetering geënte ideologie, gaf de
Oost Duitse staat voeding aan verlangens en strevingen die grotendeels betrekking hadden op,
en voortkwamen uit ervaringen die als zodanig taboe verklaard waren en waarvan het bestaan
ook door de staat werd ontkend.
Wanneer ik in deze dissertatie verwijs naar het pact tussen staat en bevolking, doel ik
op de manier waarop de ideologie van een dictatoriaal ingerichte staat verknoopt raakte met
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de sociale en psychologische noden van een getraumatiseerde bevolking. De op dictatoriale
wijze gehandhaafde materialistische staatsideologie, waarin de belofte van een sociale
heilstaat centraal stond, haakte zowel in op het streven van de bevolking naar een materieel
zekerder toekomst, als op de sociale noodzaak tot het wegwerken en ontkennen van zaken die
haaks stonden op de opnieuw op te bouwen gemeenschapsbanden. Juist omdat de nieuwe
staat met zijn beloften naadloos inhaakte op een levensles, die als zodanig tegelijkertijd
volstrekt taboe was, kon die les de verzwegen kern worden van een geheime collusie tussen
staat en inwoners.
De Oost Duitse samenleving die in de loop der tijd ontstond ontwikkelde zich
zodoende van meet af aan ter afdekking van onderling wantrouwen, jaloezie en verraad. De
verknoping van staatsbeloftes en strevingen van de bevolking, die tot stand was gekomen
rond gedeelde voorstellingen over (op materialistische wijze bewerkstelligde) onderlinge
solidariteit en warmte, bood uitdrukkelijk géén plaats voor sociale spanningen. Het zoeken
naar onderlinge harmonie en ‘heelheid’ stond daarin centraal.
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Hoofdstuk 4
Over de materiële realisatie van het pact
What we are thus arguing is not simply that ideology permeates also the alleged extraideological strata of everyday life, but that this materialization of ideology in the
external materiality renders visible inherent antagonisms that the explicit formulation
of ideology cannot afford to acknowledge (Žižek 1996:77).
Soms is het stellen van een vraag het beantwoorden ervan. Dat lijkt zeker het geval met
betrekking tot de vraag in hoeverre de Oost Duitse staat erin slaagde zijn hooggespannen
materialistische beloften te realiseren. Wat er van die beloften terecht kwam, is immers
bekend. Een intens grauw straatbeeld, lange rijen voor de winkels en mensen die zich de
koning te rijk voelden wanneer ze met kerst een kilo sinaasappels of na tien jaar wachten
eindelijk een auto hadden weten te bemachtigen. Aangezien de legitimiteit van de Oost Duitse
staatsmacht mede afhing van de mate waarin deze erin slaagde de materieelconsumptieve
situatie in het land te verbeteren, lijkt het eveneens evident dat het pact tussen staat en volk op
materieel gebied geen standhield. De Oost Duitse klachten over de materieelconsumptieve
situatie zijn immers ook bekend – ze waren de voornaamste aanleiding waarom mensen in
1989 de straat op gingen en ze waren dé reden dat de Duitse vereniging zo snel gerealiseerd
werd: massaal stemden Oost Duitsers voor volle winkels en de mogelijkheid om het hele jaar
zuidvruchten te kunnen kopen. Die overwegingen lagen ten grondslag aan de hartstochtelijke
wens om de DDR vooral niet te hervormen: wég met de schaarste, wég met de eeuwige
tekorten!
Hoewel de Oost Duitse staat er derhalve geenszins in slaagde zijn materialistische
beloften te realiseren, betekent dat opmerkelijk genoeg níet dat ‘het pact’ tussen staat en
inwoners op materieelconsumptieve gronden sneuvelde. Het klinkt wellicht ongeloofwaardig,
maar de moeizame materieelconsumptieve situatie in de DDR functioneerde juist als één van
de peilers onder de verbintenis tussen staat en volk. Zoals ik in dit hoofdstuk wil laten zien
hing dat in de eerste plaats samen met het feit dat de onontwarbare wirwar van loze beloften,
mooigekleurde werkelijkheden en de imperfecte realisaties daarvan één van de meest
alledaagse manieren was, waarop de staat zich in het alledaagse leven van de inwoners van de
DDR manifesteerde. Omdat het in de tweede plaats niet was toegestaan om de hooggespannen
beloften als leugens te ontmaskeren, of hardop en publiekelijk aan de kaak te stellen hoe

82

erbarmelijk de praktische realisatie daarvan feitelijk was, werd een belangrijk deel van de
werkende bevolking min of meer gedwongen om mee te helpen de leugenachtige façade,
waarmee de staat zich manifesteerde, in stand te houden. In de derde plaats hadden de
eeuwige materieelconsumptieve tekorten een aantal (positieve) onbedoelde bijeffecten, die
ervoor zorgden dat een deel van de beloften omtrent onderlinge saamhorigheid en solidariteit
in het alledaagse leven juist werkelijkheid werd dankzij de imperfecte realisatie van de
hooggespannen beloften.
Met betrekking tot de thematiek van dit hoofdstuk – de materiële realisatie van het
pact – maakte de voorgaande alinea, met zijn verwarrende opsomming van beloften,
realisaties, leugens, façades en bijeffecten, één ding duidelijk: in dit hoofdstuk zal worden
geïllustreerd wat door historici is omschreven als de “konstitutive Wiederspruchlichkeit” en
de “systemic tension” van de DDR. In dit land was niets wat het leek en omdat ‘niemand’
zich aan de tegenstellingen kon onttrekken en ‘iedereen’ meehielp aan het instandhouden
ervan, toont de gedetailleerde schets van de manier waarop de materieelconsumptieve
beloften in praktijk werden waargemaakt hoe onmogelijk het is om ‘staat’ en ‘samenleving’ in
de DDR te scheiden: “there is no position stictly outside or inside the state” (Gupta 1995:393).
De gedetailleerde schets van de implementatie en realisatie van de materieelconsumptieve
beloften is dan ook voornamelijk van belang omdat deze empirisch toont hoezeer ‘staat’ en
‘samenleving’ in de DDR met elkaar verweven waren. Hiermee wordt zichtbaar waar de
aanduiding konstitutieve Wiederspruchlichkeit op duidt en wat het betekent om in een land te
leven dat zó van tegenstellingen aan elkaar hing.
Ik begin het hoofdstuk met de implementatie van de beloften, door te schetsen op
welke manier de beloften door verschillende actoren aan de Oost Duitse bevolking werden
overgebracht en onder hen werden verspreid. Gaandeweg zal ik geleidelijk terechtkomen bij
de praktische realisatie van de beloften. Het is een lijn ván de beloften van de staat náár de
werkelijkheid van de straat. Het hoofdstuk is lang omdat ik het hele traject wil schetsen van
de manier waarop het materieelconsumptieve pact in het dagelijks leven gestalte kreeg: ván
hooggespannen staatsbeloften tot het alledaagse leven. Bovendien wil ik daarbij stil kunnen
staan bij de vele kleine, veelzeggende details, omdat ik alleen op díe manier duidelijk kan
maken hoe gelaagd en tegenstrijdig het leven in de voormalige DDR was.
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Eerste indrukken
Toen ik tijdens de voorbereiding van mijn onderzoek op zoek was naar een geschikte
onderzoekslocatie bezocht ik gedurende twee weken verschillende steden in Oost Duitsland.
Die eerste kennismaking bestond grotendeels uit visuele indrukken. Nieuwsgierig bekeek ik
het straatbeeld, de inrichting van de openbare ruimte, de flats en straten in de buitenwijken
van de verschillende steden die ik bezocht, het interieur van de wachtruimtes van de
gemeentehuizen en bibliotheken waar ik kwam om mensen te spreken, de interieurs van de
winkels die nog niet gerenoveerd waren en de weinige lichtreclame die nog uit de DDR-tijd
stamde. Aangezien ik het geluk had dat er juist op het moment dat ik Weimar bezocht groot
vuil werd opgehaald, kon ik tevens kennismaken met een deel van de afgedankte huisraad, die
toen in grote hoeveelheden op de stoep werd gezet. Stoffige kleuren domineerden het beeld en
het frappeerde me dat zowel de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte als het
uiterlijk van de huisraad op de stoepranden er uitgesproken rechtlijnig en sober uitzagen.
Alles oogde even onopgesmukt, kaal en armoedig. (zie afbeeldingen 5 en 6) Voor zover er
versieringen te vinden waren, leken die qua stijl niet te passen bij de rechte hoeken en lijnen
van de voorwerpen. Het begrip dat me bijbleef was ‘streng’. (zie afbeelding 7)
Later kocht ik een catalogus waarin tal van alledaagse Oost Duitse
gebruiksvoorwerpen waren afgebeeld en de bovengeschetste indrukken werden bevestigd
(Bertsch, Hedler & Dietz 1990). Ook in die catalogus domineerden de relatief sobere
kleurstellingen, het geringe aantal versieringen, de opvallend rechte lijnen en vormen en een
algehele soberheid. Toen ik een half jaar later mijn intrek had genomen in Rudolstadt en bezig
was de stad en zijn inwoners te leren kennen, werd ik bij mijn bezoeken aan officiële
instellingen (het gemeentehuis, de archieven, het museum e.d.), tijdens het aanschouwen van
de interieurs van winkels en woningen, én door hetgeen er ook hier op straat stond wanneer
het groot vuil werd opgehaald, eveneens getroffen door het ‘strenge’ beeld. Maar ook dáár
viel me op, dat veel modern ogende, rechtlijnige voorwerpen waren opgevrolijkt met totaal
níet bij hun vorm passende details en versieringen. (zie afbeeldingen 8a en 8b)
Op mij, als Westerse buitenstaander, kwam het geheel tamelijk inconsistent en
armoedig over.1 Gelukkig bleek die indruk niet alleen het resultaat van mijn positie, zo bleek
uit de uitspraken van een aantal Oost Duitsers. “DDR-voorwerpen staan voor de wereld zoals
die toen was: het was een kleine wereld, een treurige wereld,” merkte Stefan (een dertigjarige
1Voor de soms vergaande conclusies die ik trek op basis van persoonlijke indrukken, verwijs ik naar de
appendix bij dit proefschrift. Daar ga ik uitvoerig in op mijn manier van werken.
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student) op, toen hij tijdens een wandeling door Jena iets zag dat hem aan vroeger deed
denken.2 Ook de directeur van het museum in Rudolstadt suggereerde een verband tussen de
toenmalige materiële omgeving en de mensen die daarin leefden. “De samenleving van toen is
in die dingen herkenbaar”, zei hij, terwijl hij me een kleine collectie Oost Duitse
consumptiegoederen liet zien die hij bewaard had: een stukje zeep, een pak koffie en een
flesje haarmiddel. Hij had de spullen nog snel gekocht tijdens de Wende omdat hij voorvoelde
hoe snel de toenmalige materieelconsumptieve wereld zou verdwijnen en hij vond het
belangrijk om een paar van dat soort alledaagse dingen te bewaren. Zelf kon hij er niets mee,
maar misschien zou het voor toekomstige historici interessant zijn om het verband tussen
voorwerpen en volk nader te onderzoeken.
Tot mijn latere spijt vroeg ik hem toen niet hoe híj dat verband zag. Maar naar
aanleiding van hetgeen ik tot dan toe had gezien vroeg ik me af, of het toeval was, dat ik het
leven in de voormalige DDR in mijn gedachten associeerde met strengheid en een puriteins
aandoende rechtlijnigheid, of dat daar een reden voor was. Toen ik literatuur begon te zoeken
over woninginrichting en vormgeving, bleken mijn associaties niet toevallig. Inderdaad bleek
de Oost Duitse materieelconsumptieve wereld aan de hand van specifieke ideeën en
overtuigingen te zijn vormgegeven en ontwikkeld, ideeën en overtuigingen, die men met recht
streng zou kunnen noemen.

De staat als leraar: verstandig nadenken over alles wat je ziet
In lijn met het klassieke marxistische uitgangspunt dat de materiële basis van de samenleving
bepalend is voor de onderlinge omgangsvormen én voor de mentaliteit van haar leden, werd
er in de DDR veel (ideologische) aandacht besteed aan het zoeken naar de juiste inrichting
van het dagelijks leven. In dat verband werd niet alleen een groot belang toegekend aan de
vormgeving van de openbare ruimte (stedenbouw, architectuur van woningen en dergelijke),
maar ook aan die van de privé-sfeer. Zowel buiten als binnenshuis dienden socialistische
burgers te zijn omringd door de juiste, socialistisch verantwoorde materiële voorwerpen. De
reden daarvoor werd door de redactie van het populaire Oost Duitse woontijdschrift, Kultur
im Heim,3 als volgt aan haar lezers uitgelegd:
2Voor de manier waarop ik uitspraken van informanten weergeef (doorgaans in het Nederlands, soms in het
Duits) verwijs ik eveneens naar de appendix bij dit proefschrift.
3Waar ik in de tekst naar artikelen uit dit tijdschrift verwijs, vermeld ik KiH.
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Wäre der Wohnraum nur passiver Abklatsch von Eigenschaften, subjektiven
Vorstellungen und ‘Geschmäckern’, brauchten wir ihm nicht gesellschaftliches
Interesse zuzuwenden; er wäre dann reine Privatsache. Seine erstrangige
Bedeutung für die Bildung des menschlichen Wesens, für die reichere
Ausprägung sozialistischer Wirklichkeitsbeziehungen, seine grundlegende
Funktion innerhalb der sozialen Psychologie macht seine Gestaltung zu einer
öffentlichen, die ‘res publica’ angehenden Sache (KiH 1977/4:34).
Binnen het socialistische perspectief werd de materiële omgeving van mensen enerzijds
gezien als het concrete product van economische (arbeids)verhoudingen en menselijke inzet,
terwijl het, als tastbare materialisatie daarvan, anderzijds ook geacht werd de aanzet te geven
tot de verdere ontwikkeling van mens en samenleving. Deze dialectiek werd bovendien niet
gezien als een waarden-loos, neutraal gegeven, maar het begrip ‘ontwikkeling’ had hier als
vanzelf een positieve, want progressieve betekenis. Ontwikkeling betekende ‘steeds beter’,
steeds meer verlicht. En dat gold ook voor de relatie tussen mens en materiële omgeving.
Unsere Wohnung ist mehr als nur ‘Schale’, ‘Gehäuse’, ‘umbauter Raum – sie
ist Teil unseres Wesens, das sich mit uns entwickelt und in dem wir erst voll zu
uns selber finden, uns verwirklichen (idem, curs. mv),
Vanuit het marxistische perspectief was het zeer belangrijk dat mensen zich met de juiste
materiële omgeving zouden omringen. Wat daaronder moest worden verstaan, laat zich in één
zin uitdrukken: bij het vinden van de juiste vorm ging het erom consequent díe
uitgangspunten en principes te hanteren, die stimulerend werden geacht voor de verdere
ontwikkeling van de socialistische samenleving. Het belangrijkste daarbij was dat mensen
moesten leren om hun individuele wensen, doelstellingen en problemen in overeenstemming
te brengen met de verdere ontwikkeling van de socialistische samenleving in haar geheel. Dát
principe diende ten grondslag te liggen aan hun materiële en consumptieve keuzes. Hóe zij
ertoe konden worden gebracht het gemeenschappelijk belang als hun eigen belang te
herkennen lag volgens de partij-ideologen voor de hand: door op ieder gebied te leren het
geheel te overzien, in plaats van zich te laten leiden door aangeleerde gewoontes, primaire
impulsen of individuele wensen. Daartoe moest men leren om mogelijke keuzes en
doelstellingen op ieder gebied rationeel te doorgronden. Het verstand, de ratio was immers
het enige instrument met behulp waarvan de wereld kon worden gekend en met behulp
waarvan mensen hun handelen daarin optimaal konden bepalen.
empirisches Beobachten allein reicht nicht aus, die Wirklichkeit so zu durchforschen,
daß wesenhafte, auf die ganze historische Bewegung und Entwicklung abzielende (...)
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Wahrheit das Ergebnis sein kann. Es bedarf ein hohes Niveaus seines Denkens, dasz
ohne wissenschaftlich begründetes Weltbild (...) nicht erreichbar ist (Schmidt
1966:1436).
Hoewel de smaakvoorkeur van de Oost Duitse bevolking volgens de dialectische redenering
bijna vanzelf in overeenstemming zou raken met de hiervoor uiteengezette overwegingen,
omdat “der aufgeklärte Mensch” zich automatisch bij voorkeur omgaf “mit Dingen, die ihm
nicht Wesensfremd sind”, bleek dat niet automatisch het geval te zijn. Sommige mensen
hadden af en toe wat hulp nodig bij het vinden van “Ausdrucks-formen, die lebensbejahend,
ehrlich und wahrhaftig sind” (KiH 1977/4:34). Sociaalwetenschappers, filosofen en
vormgevers bogen zich over de relatie tussen socialisme, esthetiek en smaak,4 en de redactie
van Kultur im Heim vertaalde de uitgangspunten die op basis daarvan geformuleerd werden
op populaire wijze om de Oost Duitse bevolking verder te begeleiden. Dat deed het onder
andere door het Oost Duitse publiek dertig jaar lang duidelijk te maken welke vormen wél en
niet goed waren, welke woonkamerinrichting te prefereren was en welke juist
afkeurenswaardig was. Het doornemen van de complete jaargangen van het tijdschrift leert
dat een aantal smaak-‘fouten’ (mijn benaming) welhaast onuitroeibaar was. Dat gold vooral
voor de voorkeur voor zogenaamd ‘oude’, antiekogende voorwerpen (“Wohnstile der
Vergangenheit”, KiH 1973/5:24-26) en voor voorwerpen, die zozeer werden versierd met
tierelantijnen, opdringerige glans of anderszins opvallende opsmuk, dat er sprake was van
kitsch (“Apropos: Schmuckbedürfnis”, KiH 1980/3:41). Tot 1989 werden beide fenomenen
regelmatig kritisch onder de loep genomen en steeds weer trachtte de redactie de lezers
duidelijk te maken dat de keuze voor oud ogende of té overdadig versierde voorwerpen een
uiting was van een “Deformation des ästhetischen Bewusztseins” (1968/6:4), die
“retardierend” uitwerkte (idem:7).
“Salzstreuer die Form von Tieren oder Pilzen zu geben, ist unappetitlich, absurd und
kitschig”, zo luidde het bij voorbeeld (KiH 1965/1:27). Meer in het algemeen gold zelfs, dat
“Salzstreuer zu dekorieren (...) unangemessen, also überflüssig (ist)” (idem). Soortgelijke
uitspraken zijn regelmatig te vinden in de vaste rubriek in der Schule des Geschmacks, die
expliciet tot doel had de lezers inzake smaakkwesties te onderrichten. De vraag wat onder een
juiste smaak moest worden verstaan, werd hierin steeds aan de hand van een bepaalde
categorie voorwerpen geïllustreerd en beantwoord. Zo werden er bij voorbeeld verschillende
kachels gepresenteerd waaruit de lezer onbegeleid en zelfstandig een keuze moest maken, om
4Zie b.v. Kühne (1980), Weber (1987), Letsch (1983), Kelm (1971), Hückler (1983), Redeker (1958 en 1959) en
John (1978).
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een aantal pagina’s verderop te kunnen lezen wat hij van zijn keuze moest vinden. Wanneer
zijn voorkeur bij voorbeeld was uitgegaan naar kachel nummer zeven, had hij de juiste keuze
gemaakt, want: “Der Ofen in Bild 7 ist in seiner Gliederung und seinen Maßverhältnissen gut”
(KiH 1965/3:39). Dit in tegenstelling tot kachel nummer acht, waarover de lezer
onomwonden te verstaan kreeg: “Die Form dieses Ofens ist abzulehnen” (idem).
Regelmatig werd de Oost Duitse lezer uitgelegd dat de voorkeur voor nagemaakte,
oud ogende voorwerpen niet klopte omdat deze doorgaans níet werd ingegeven door
waarachtige kennis omtrent de dingen (bij voorbeeld de tijd waarin de bedoelde voorwerpen
ontstonden, gemaakt en gebruikt werden). Wanneer dat wél het geval was, was de voorkeur
doordacht en gebaseerd op de wetenschap “daß solche alten Gegenstände etwas aussagen über
das handwerkliche Geschick und den Geschmack früherer Generationen, das sie ein Stück
damaliger Denk- und Lebensweise verkörpern” (KiH 1988/6:27). In dát geval was er sprake
van een “klare Einstellung zu den Dingen von gestern” en dan was de bezitter ook in staat om
dergelijke oude dingen “dort [ein zu ordnen], wo ihr Platz ist, nämlich wo sie einen Zweck
erfüllen”, aldus een artikel uit 1977 (1:1). Wanneer die mate van kennis en inzicht echter niet
aanwezig waren, werd de (vermeende) attractiviteit van oud ogende voorwerpen slechts
ingegeven door “unausgereifte Erkenntnis” (KiH 1968/5:1). En omdat Oost Duitsers zich
veelal inderdaad níet aangetrokken leken te voelen tot oude dingen vanuit de bijna
wetenschappelijke historische belangstelling die daaraan idealiter ten grondslag lag, legde de
redactie van het woontijdschrift op ironische toon uit waarom hun smaak niet klopte:
Viele behaupten, alt sei eben alt, und deshalb schön. Manche nennen das auch
vornehm ‘antik’. Aber dann seien Sie bitte konsequent und (…) schrauben sie die
Sicherungen ‘raus, nehmen sie zwei etwa 30 cm lange Kienspäne in den Mund und
verrichten sie mit diesen ersten ‘Taschenlampe’ (…) ihre Hausarbeid (KiH 1965/3:27).
Dat mensen in werkelijkheid niet terug wilden naar de tijd waar die ‘gezellige’ kandelaars uit
stamden, was volkomen terecht – aldus de redactie, want die romantisch uitziende kandelaars
waren in feite de stille getuigen van levens vol armoede en uitbuiting. Er wás derhalve geen
enkele reden om producten van die afkeurenswaardige maatschappelijke omstandigheden
gevoelsmatig te associëren met positieve termen als ‘warmte’ en ‘romantiek’. Mensen
moesten ervan bewust worden gemaakt, dat hun ongeïnformeerde oog hen bedroog (KiH
1965/2:1), wanneer het hen verleidde tot het kopen van voorwerpen die in wezen
“unnatürlich, nichtssagend, überladen, unpraktisch, überflüssig” (KiH 1969/1:49) en “süßlich,
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verlogen, unecht, nachempfunden, schlecht nachgeahmt, funktionslos, materialverfälscht”
(KiH 1966/4:22) waren.5
Vergelijkbare nadelen en verwijten werden ook te berde gebracht met betrekking tot
voorwerpen die op andere gronden niet in overeenstemming waren met de actuele
levensomstandigheden in de DDR: voorwerpen waarvan de productie buitensporig kostbaar
en/of verspillend was, zoals voorwerpen die te groot waren of te onhandig in het gebruik, die
versierd waren omwille van de versiering of opvielen óm op te vallen, die anders waren óm
anders te zijn, nieuw óm vernieuwend te zijn of hun vermeende schoonheid slechts
ontleenden aan het feit dat ze ‘modieus’ waren.
Het gevaar van dergelijke ondoordachte smaakvoorkeuren was volgens de redactie
van het tijdschrift, dat materiële voorwerpen daardoor té belangrijk zouden worden. Daardoor
dreigde de mens door de dingen te worden geleefd, in plaats van andersom. In 1982 verscheen
er een artikel in het tijdschrift waarin de lezer werd uitgenodigd om een kijkje te nemen in een
burgerlijke woning (1982/3:31). In de manier waarop het interieur werd geschetst, is een
aantal klassieke Marxistische ideeën herkenbaar over de plaats van dingen in kapitalistische
samenlevingen:
Bald regt es sich die kurzen Wände entlang von allerlei verrenkten, miszfarbig
gebeizten, heidenmäszig mit Kupfer beschlagenen Kasten und Kästchen, die
wildbaumelnde Herde der Beleuchtungskörper rückt lärmend ein, das ‘Künstgewerbe’
überflutet alle wehrlosen Standflächen. Schlangenlinien und Lilienwindungen
wimmeln auf Tischdecken und Buchrücken; und drinnen, mitten in all dem
schneidendfalschen Getön der ärgerlichsten Willkür, waltet die… Hausfrau… (idem).
Op populaire toon maakte de Oost Duitse lezer in het artikel kennis met Marx’ idee over de
fetisjistische relatie tussen mensen en dingen – een relatie, die kenmerkend heette te zijn voor
burgerlijke samenlevingen. In die samenlevingen zou de voorkeur voor steeds weer nieuwe
bezittingen én voor zogenaamd ‘chique’ ogende of modieuze voorwerpen slechts uitdrukking
geven aan de vervreemding die het bestaan onder kapitalistische verhoudingen heette te
kenmerken. En aangezien het streven naar steeds méér bezit daar gepaard ging met een
toenemende onderlinge concurrentie tussen mensen, was er in dergelijke samenlevingen geen
ruimte voor een oprechte relatie tussen mensen onderling: “[d]as konstitutive Moment der
bürgerlichem Genusses (...) [ist] die Exklusivität, die Ausschließung anderer”, aldus de Oost
Duitse filosoof Lothar Kühne (1980:186) in zijn boek over esthetiek. Het was de taak van
5Het is interessant dat de zintuigen hier worden voorgesteld als onbetrouwbare, want niet-rationeel werkende
informatiemechanismen. Zie mijn discussie dienaangaande in hoofdstuk acht.
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Oost Duitse vormgevers en intellectuelen om de bevolking van de DDR duidelijk te maken
dat dít was wat zij zagen en waaraan zij meededen, wanneer zij zich omringden met
voorwerpen die volgens de verlichte vormgeveroptiek niet oprecht en eerlijk waren.
In het voorgaande kwamen bepaalde uitdrukkingen veelvuldig terug: ‘het wezen der
dingen’, ‘de juiste smaak’, ‘waarachtige en onwaarachtige verlangens’. Het is geen toeval dat
de retoriek zo absoluut en rigide is. Zoals ik al aangaf was het verstand in de DDR praktisch
de enige maat der dingen. Oost Duitsers dienden zich bovenal rationeel tot de hen omringende
omgeving te verhouden. Alle andere kompassen met behulp waarvan mensen gewend waren
zich te oriënteren – zoals die van het gevoel, de zintuigen, de fantasie – dienden daar
ondergeschikt aan te zijn. Zelfs esthetiek en smaak hoorden het resultaat te zijn van een
grondig afgewogen rationele analyse. Met tot dan toe bestaande smaakvoorkeuren werd geen
rekening gehouden, die waren slechts relevant als startpunt voor verdere opheldering en
verlichting.6
Om in te kunnen gaan op de vraag wat voor soort voorwerpen er op grond van
dergelijke abstracte overwegingen werden gemaakt is het van belang om eerst te laten zien op
welke manier de productie in de DDR georganiseerd was.

Centraal op zoek naar een nieuwe vorm
Wat gold voor de consumptie van materiële goederen, gold in nog sterkere mate voor de
productie daarvan: het voornaamste uitgangspunt daarbij moest zijn dat het algemeen belang
er optimaal mee moest worden gediend. Alleen zó kon er immers sprake zijn van een
progressieve ontwikkeling. “Wirklicher Fortschritt ist, was Fortschreiten ermöglicht oder
erzwingt”, aldus de Oost Duitse minister van cultuur in 1958 (Neue Werbung 1958/4:1).
Aangezien het algemeen belang primair werd gediend wanneer de beschikbare middelen,
kennis en vaardigheden optimaal werden gebruikt, was het zaak de productie in de gehele
DDR zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat gebeurde door de productie centraal te
plannen: “[d]ie Volkswirtschaft der DDR ist sozialistischen Planwirtschaft”, aldus de uit 1968
stammende Oost Duitse grondwet (Ludz 1975:638, curs. mv). Voor de productie van
consumptiegoederen werd een nationale taakverdeling gemaakt waarbij alle lijnen via het
centrum liepen. Op basis van de berichten vanuit de regio’s plande, verdeelde en delegeerde
6

Zie ook Crowley, die duidelijk maakt dat ook in Polen het ideale huis een plaats was “where practical needs
could be met” (2000:29, curs. mv).
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het centrum (de Staatliche Plankommission, de SPK) de taakverdeling tussen de verschillende
bedrijven en tussen de verschillende fasen en doelstellingen die bij de productie kwamen
kijken: onderzoek, ontwerp, productie en verkoop. Zo zou de nationaal vastgestelde productie
optimaal kunnen worden gerealiseerd. Wanneer er problemen optraden was het de taak van de
SPK om een Arbeitsgruppe te benoemen om deze te bestuderen en er een oplossing voor te
vinden.
Om te illustreren waarom en hoe deze centralistische organisatie in het algemeen
belang was, werd veelal gewezen op de inefficiënte, spilzieke erfenis die het kapitalisme in
het oostelijk deel van Duitsland had achtergelaten. Een helder voorbeeld daarvan was de
productie van lichtknopjes. Na de oorlog werden er in de DDR nog door 17 verschillende
producenten 1300 verschillende lichtknopjes geproduceerd (Hirdina 1988:131), waardoor
talloos veel mensen zich op 17 verschillende plaatsen in het land bogen over dezelfde
opgaven, vragen en (technische) problemen voor de productie van dezelfde voorwerpen. Dit
betekende een enorme verspilling van energie, mankracht en grondstoffen waaraan in de DDR
een eind moest worden gemaakt. Dus werd de hoeveelheid lichtknopjes daar na zorgvuldige
studie teruggebracht tot 178 stuks, die niet langer door 17, maar slechts nog door twee
bedrijven werden geproduceerd (idem).
De onderlinge afstemming van de productie beperkte zich echter niet tot de nationale
economie. Ook internationaal werd er centraal gepland. De handel tussen de verschillende
leden van de Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) was grotendeels gebaseerd op
ruil.7 Geld speelde daarbij slechts een ondergeschikte rol. “Eigenlijk was het middeleeuws:
we ruilden waren tegen waren!”, zo legde een filosoof me ironisch uit. Omdat de DDR
zowel in technologisch als in productief opzicht echter beter functioneerde en vóór liep op
haar ruilpartners,8 gebeurde het vaak dat de door de DDR bestelde waren niet, later, minder
of slechter werden geleverd dan was afgesproken. Wanneer bij voorbeeld de in Hongarije
bestelde accu’s niet arriveerden, was er geen andere mogelijkheid dan af te wachten tot ze
wél kwamen, want Hongarije maakte nu eenmaal accu’s en de DDR niet.
Ondanks dergelijke nadelen stond de centrale planning vanzelfsprekend niet ter
discussie. Een bijkomend voordeel daarvan was bovendien, dat er op die manier toezicht
kon worden uitgeoefend op de vormgeving van producten. Omdat de Oost Duitse
7De

RGW (in het westen bekend als Comecon) werd in 1949 opgericht. Lid waren Bulgarije, Hongarije, de SU,
Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en de DDR. Joegoslavië nam aan bepaalde activiteiten deel en Albanië was
gedurende een bepaalde periode lid.
8
Een grap die in de socialistische landen circuleerde was dat de DDR het land was “where Germans managed to
make even socialism work” (Ross 2002:14).
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socialistische staat een belangrijke educatieve rol toekende aan ‘het materiële’, was het
zaak om een nationale vormgeving te ontwikkelen die in overeenstemming was met haar
educatieve en progressieve functie. Aangezien de opschoning van de materiële cultuur en
het ontwikkelen van een waarachtig socialistisch productlandschap bij uitstek een taak was
voor professionele ontwerpers en vormgevers, konden zij in de DDR een belangrijke rol
spelen bij de herinrichting en wederopbouw van het Oost Duitse materieelconsumptieve
landschap én bij de aanpassing daarvan aan de eisen van de staat.9
Zoals uit het voorbeeld van de lichtknopjes al bleek, bestond de kapitalistische erfenis
in Oost Duitsland uit een volkomen versnipperd en onoverzichtelijk productielandschap. Het
was de taak van Oost Duitse vormgevers om de variëteit aan voorwerpen terug te brengen en
een halt toe te roepen aan de veelvoorkomende “modische Formverwilderung” (Hirdina
1988:56) van voorwerpen. In praktijk betekende dit dat er vanaf het eind van de jaren vijftig
opdracht werd gegeven tot grootschalige “Sortimentsbereinigung[en]” (idem:64). Bij het
uitvoeren daarvan kregen vormgevers de opdracht om uit alle tot dan toe geproduceerde
koffiepotten, afwasteilen en wat dies meer zij de juiste ontwerpen te kiezen, die vervolgens
voor verdere productie in aanmerking zouden komen. Daarnaast werden alle in Oost
Duitsland in gebruik zijnde maten en bouwelementen in het kader van de rationalisering en
onderlinge afstemming gestandaardiseerd, op grond van de verwachting dat dit grote
economische winst zou opleveren.
De keuze van de juiste ontwerpen was gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als
hiervoor door het tijdschrift Kultur im Heim naar voren werden gebracht. Er was geen plaats
voor ‘burgerlijke’ smaakvoorkeuren: voor dingen met behulp waarvan mensen uiting gaven
aan “Prestigedenken” en “kleinbürgerlichem Geltungsbedürfnis” (KiH 1971/3:1). Anderen
een oog uitsteken en pronken pasten niet binnen de egalitaire idealen van de socialistische
samenleving (idem). Verder bond men vanzelfsprekend de strijd aan tegen voorwerpen die
(ook in het Westen door velen) als ‘kitsch’ werden (en worden) aangemerkt. Dat wil zeggen:
voorwerpen waarvan het uiterlijk zó was vormgegeven dat de functie ervan als het ware was
verborgen achter een niet ter zaken doende decoratie. Zo’n object verloochende dat het
gemaakt was om de mens te dienen en dus was het niet eerlijk. Bovendien verloochenden
dergelijke voorwerpen hun oorsprong doordat hun uiterlijk een andere productieperiode
9Sommige ontwerpers gingen daarbij heel ver, door zelfs te pleiten op een wettelijk verbod op bepaalde vormen.
Zo stelde een van de leiders van de toenmalige Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar (Horst
Michel) in 1947 aan de SED-fractie in de Thüringse Landtag voor, om een wet te ontwikkelen “gegen die
Ausbeutung des Volkes durch Kitsch” (Hirdina 1988:12). Dat plan werd afgewezen. Men was tegen “ein
Geschmacksdiktat per Gesetz”, vanuit de gedachte dat hier veeleer “Erziehung und Aufklärung” op hun plaats
waren (idem).
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suggereerde dan die, waarin ze vervaardigd waren. En dat gold ook voor rijk versierde
voorwerpen. Door hun geornamenteerde vorm deden dergelijke objecten als het ware hun best
om hun industriële herkomst te verdoezelen. En mensen die zich met dergelijke dingen
wensten te omringen vluchtten voor de tijd waarin ze leefden.
Op basis van deze uitgangspunten ging men in de DDR op zoek naar vormen die
uitdrukking gaven aan (1) de hedendaagse tijd en de hedendaagse, industriële productiewijze,
én die in overeenstemming waren met (2) de bedoeling en de functie van de voorwerpen in
kwestie. Dat alles vanzelfsprekend op spaarzame wijze, want de beschikbare middelen
dienden zo verstandig mogelijk te worden aangewend.
Spaarzaamheid werd in de DDR zodoende niet alleen in puur economische zin
nastrevenswaardig (hoeveelheid geld, grondstoffen, arbeidskracht e.d. die bij de productie
worden aangewend), maar het werd ook in kwalitatief opzicht als een deugd gezien. Te veel
onnodige versiering leidde immers af van de functie van een voorwerp. En meer in zijn
algemeenheid gold, dat niet-spaarzaam vormgegeven voorwerpen de neiging hadden om de
gebruiker te overstemmen, zich boven de gebruiker te stellen (zie b.v. KiH 1971/3:1).
Zo kon zich in de DDR mettertijd een ‘materiële cultuur van spaarzaamheid’
ontwikkelen. Zowel omwille van puur economische redenen, alsook vanuit een meer ideëel
ingegeven zoektocht naar een eerlijke vormgeving in overeenstemming met de hedendaagse
werkelijkheid, trachtte men vormen en voorwerpen te ontwikkelen, die niet veel méér waren
dan een omhulling van hun functie (Hirdina 1988:58). Omdat het uiterlijk van voorwerpen
zich diende te onderwerpen aan de mensen die ze gebruikten, moest de vorm ervan idealiter
op een verpakking lijken. Alleen dán kon een object immers tonen waarvoor het bedoeld was,
namelijk: het opbergen, dichtmaken en afsluiten van (technische) functies. Vanuit deze optiek
konden economische uitgangspunten steeds meer een esthetisch programma op zich worden.
(zie afbeeldingen 9a en b)
Dit leidde tot een vormgeving die bovenal functionalistisch was. De voorkeur ging
daarbij steeds meer uit naar voorwerpen met rechte hoeken en lijnen, omdat rechte lijnen nu
eenmaal gemakkelijker en efficiënter (want met minder materiaalverlies) te produceren zijn
dan ronde of gebogen vormen, terwijl recht(hoekig)e voorwerpen eveneens gemakkelijker te
transporteren en op te slaan zijn.
Het is geen wonder dat het fenomeen ‘bouwdoos’ binnen deze optiek om tweeërlei
redenen tot een “Symbol des Fortschritts” kon worden (Hirdina 1988:129). Een bouwdoos, zo
stelde men vast “rationalisiert die Produktion und zeigt die Umwelt als gestaltbar” (idem).
Steeds vaker werd er dan ook voor gekozen om grotere voorwerpen, zoals bij voorbeeld
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kasten en keukens – maar ook machines – samen te stellen met geünificeerde, op elkaar
afgestemde kleinere onderdelen. Op deze wijze poogde men een “[r]ationeller Umgang mit
Möbelelementen” te ontwikkelen, waardoor “(a)lle Teile (...) zu Elementen eines
einheitlichen Systems (werden)” (Pohl 1970:13).10
Voorwerpen werden meer en meer gezien als onderdeel van een groter geheel en de
hoogste lof verdienden voorwerpen, die “sich einordnen – in ein Ensemble, ein Sortiment,
eine Kollektion, einen Baukasten, einen Raum” (Hirdina 1988:135). Hierdoor werd ook het
uiterlijk van voorwerpen steeds meer op elkaar afgestemd. Het zou immers onmogelijk zijn
om een rechthoekig bed te completeren met kastonderdelen waarvan de hoeken niet recht
waren. En dus werd er steeds vaker gekozen voor rechte en duidelijke hoeken en vormen, én
voor een heldere en neutrale kleur: grijs (idem). Ook de mogelijkheid om dingen op elkaar te
kunnen stapelen werd steeds meer beschouwd als een vormkwaliteit op zich (idem, zie
afbeeldingen 10a en b)
En zo begonnen steeds meer dingen steeds meer op elkaar te lijken. Dat gold echter
niet als een bezwaar, want men was nu eenmaal op zoek naar “Gestaltqualitäten, die nicht
durch Originalität, sondern durch Objektivität bestimmt waren” (idem:139). Als ideaal golden
daarbij vormen, “die bis ins letzte Detail rational zu begründen waren”, waarbij alle uiterlijke
kenmerken op elkaar waren afgestemd (idem). Dergelijke vormen brachten immers niet alleen
tot uitdrukking dat zij door wetenschappelijk denken waren ontstaan, maar daarin vonden
“Wissenschaft und Rationalität ihren formalen Ausdruck (…), auch wenn sie durch die
Subjektivität des Gestalters gegangen sind” (idem). Hoewel het materieel tot uitdrukking
brengen van variëteit en subjectiviteit in de DDR zodoende bepaald niet werden gestimuleerd,
is daarmee uitdrukkelijk niet gezegd dat mensen niet in staat zouden zijn geweest hun eigen
invulling te geven aan hun materiële omgeving.11
In het kader van de onderlinge afstemming, invoegbaarheid en inwisselbaarheid
kregen ontwerpers opdracht te onderzoeken op welke manieren “eingebaute oder einbaubare
Möbel” (idem:162) een verdere ruimtewinst zouden kunnen opleveren. Aan het eind van de
zestiger jaren werden ook de “Beziehungen zwischen Mobiliar und Architektur” verder
onderzocht (idem) om na te gaan hoe de verschillende onderdelen van de woonruimte “zu
10

Het eindeloos variëren met een beperkte hoeveelheid onderdelen was toentertijd niet alleen in de DDR
populair. Meer in het algemeen geldt, dat een groot deel van de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten en
ideeën gedurende dezelfde tijd ook in Westerse landen werd ontwikkeld en nagestreefd. Denk bij voorbeeld aan
de meubels van Lundia en Ikea.
11
Zie Merkel, die ervoor waarschuwt de ideologie te zeer als uitgangspunt voor studie te nemen, waardoor men
ten onrechte zou kunnen concluderen dat in de DDR “eine Ausdifferenzierung der Lebensstilen unmöglich
[war]” (1994:379). Zie ook Miller (1988) over de manier waarop inwoners van een eveneens zeer uniform
vormgegeven Oost Londense flatwijk hun woningen toeëigenden door individuele aankleding e.d.
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Elementen eines einheitlichen Systems” (idem:163) konden worden. Bij bepaalde woningen
werd de hele inrichting van tevoren op de woonruimte afgestemd, inclusief de meubellijn.
Belangrijk hierbij was dat de “formale Koherenz” (idem:129) van alle onderdelen tot in de
kleinste details werd doorgevoerd. (zie afbeeldingen 9 en 10)
Einzelprodukte sollten ihre familiäre Zugehörigkeit deutlich zeigen, Formdetails
wiederkehren, Farben abgestimmt sein, standardisierte Teile verwendet werden und
das Ganze einem Modulsystem untergeordnet sein (idem:133).
Rationeel, functioneel, aufgeklärt, in overeenstemming met de hedendaagse werkelijkheid,
geen bedrog, geen onoprechte verleiding, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en zo
spaarzaam mogelijk, dát waren de voornaamste uitgangspunten met behulp waarvan de
verdere ontwikkeling van de samenleving als geheel het beste gediend zou zijn. Het is een
uitermate consequent beeld, waarbij de ratio alles overwon: wanneer een vorm klopte, leerde
men inzien dat hij ook mooi was. En doordat de modernistische visie van ontwerpers naadloos
inhaakte bij de (op kostenbesparing gerichte) doelstellingen van de regering, ontstond er als
vanzelf een kongsie tussen beide partijen.12 Doordat de DDR bovendien een planeconomie
was, waarin alle beslissingen uiteindelijk door het centrum werden genomen of bekrachtigd,
wist de Oost Duitse staat alles, zag hij alles en bemoeide hij zich met alles – zelfs met de
manier waarop mensen hun woonruimte moesten en konden inrichten. Althans, zo leek het.
Zoals gezegd is de Oost Duitse geschiedenis echter vooral zo interessant door de
interne tegenstellingen die haar kenmerken. Niets was wat het op het eerste gezicht leek. En
dat gold ook voor de Oost Duitse materiële wereld. Die kwam er op een aantal punten nét
even anders uit te zien dan hiervoor werd omschreven. Want hoewel vormgevers in de DDR
méér invloed hadden op het nationale productieproces dan in markteconomieën het geval is,
werden zij bij de uitoefening van die invloed regelmatig gefrustreerd. In de eerste plaats door
de onuitroeibare ‘bourgeois’ smaakvoorkeuren van mensen, en in de tweede plaats door de
weerbarstige (internationale) economische omstandigheden. Veel ontwerpers vertelden me,13
dat hun ontwerpen regelmatig sneuvelden op het moment dat ze in productie moesten worden
genomen en dat dat meestal te wijten was aan één van beide factoren. Op beide zal ik
hieronder ingaan om de “konstitutive Wiederspruchlichkeit” van de DDR concreet
aanschouwelijk te maken.

12De

in dit hoofdstuk geschetste uitgangspunten en ideeën zijn hier en daar weliswaar extreem ver doorgevoerd,
maar vergelijkbaar modernistische smaakvoorkeuren werden (en worden) door veel professionele ontwerpers
onderschreven. Zie ook Marcus (1995).
13In totaal interviewde ik tien (grafisch) ontwerpers.
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“Véél te modern voor onze mensen!”
Ten tijde van de DDR hadden ontwerpers regelmatig het gevoel dat ze eigenlijk altijd op twee
fronten tegelijkertijd aan het vechten waren, zo vertelden ze. Terwijl zij trachtten de
smaakvoorkeur van het Oost Duitse publiek bij te stellen, werden ze daar bij de productie
veelal in tegengewerkt. Want op het moment dat een bepaald ontwerp in productie genomen
zou worden, konden de leidinggevenden in een fabriek of de daar werkzame (veelal
hooggeplaatste) partijbonzen het voorliggende ontwerp vrijwel zonder opgave van redenen
naar eigen goeddunken veranderen. En dat gebeurde regelmatig, bij voorbeeld omdat ze geen
verstand hadden van vormgeving, een andere smaak hadden óf omdat voor hen andere
belangen doorslaggevend waren. Zo kon een voorgesteld product bij voorbeeld afketsen
wanneer het lastiger te maken was dan men op voorhand had gedacht, of wanneer de
productie meer tijd zou kosten.
Eén ontwerper vertelde me een anekdote over zijn contact met een wat ouder
vrouwelijk partijlid, die een hoge functie had in de fabriek waar een van zijn ontwerpen in
productie zou worden genomen. Toen hij een paar stofmonsters voor zijn ontwerp voorlegde,
zei de vrouw zuur: “oh nee, díe stoffen willen we niet! Nee, die eerste is véél te modern voor
onze mensen, die andere is te gewaagd en díe is te kleurrijk. Nee. We doen het zo en zo”. En
de plannen van de stofontwerper werden eenvoudig van tafel geveegd.14 De voornaamste
reden waarom voorstellen en ontwerpen werden aangepast en veranderd, zo legde een andere
ontwerper me uit, was dat de meeste Oost Duitse beleidsmakers, partijfunctionarissen en
mensen met belangrijke posities in de industrie een totaal andere smaak hadden dan de
mensen die als ontwerper werkzaam waren. De eersten waren veelal afkomstig uit arme
arbeidersgezinnen, zo legde hij uit,15
en daar was nooit geld geweest, behalve voor het hoogst noodzakelijke. Van oudsher
zagen die mensen een zekere protserige welstand als het hoogste ideaal. De huizen die
ze vroeger bij de burgemeester en de notaris hadden gezien, zo wilden zij het ook: een
grote kast met glazen vensters, waardoorheen je het mooie glaswerk en het
pronkservies kon zien. En dan daarop een mooi versierde kaarsenstandaard en een
dikke bank met veel versiering. Dat was hun kleinburgerlijke voorstelling van een
ideaal huis. Zo moest dat als je succes had in het leven. Toen ze aan de macht kwamen
14

Zie ook Bertsch (1990:103), waarin een Oost Duitse ontwerper aan het woord komt met een identiek verhaal.
In hoofdstuk twee heb ik aangegeven dat er in de begindagen van de DDR inderdaad een ‘sociale revolutie’
was gerealiseerd, waarbij arbeiders bevoordeeld werden boven diegenen, die in de DDR als leden van ‘de
intelligentsia’ werden aangeduid.
15

96

was dat het beeld van welvaart waarvoor zij zich inzetten. Dát was waarvoor ze hun
geld uitgaven, dus zulke ontwerpen moesten er gemaakt worden. En bij een te modern,
te eenvoudig, te simpel ontwerp – bij voorbeeld van een wit theeservies zónder gouden
rand of versiering – kregen we vaak te horen: ‘dat willen onze mensen niet’. En
misschien klopte dat ook wel, maar ze wilden het in de eerste plaats zelf niet, en dús
wilde het volk het niet. Het ideaal van de kleinburger bleef hier te lande altijd bestaan
en als er dan in zo’n bedrijf een partijfunctionaris was, of iemand anders die wat te
zeggen had, dan kon die het hele ontwerp veranderen en naar zijn hand zetten.16
In dit verhaal komt naar voren dat diegenen, die op lokaal niveau verantwoordelijk waren
voor het beleid, de nationale ideologie van zuinigheid en spaarzaamheid slechts in puur
economische zin onderschreven. Eerder beschreef ik echter dat de noodzaak tot economische
zuinigheid in de DDR perfect aansloot bij de ideeën van ontwerpers en vormgevers over een
spaarzame vormgeving. Dát ideeëngoed (dat op nationaal niveau werd omarmd, mede omdát
het economisch belang daarmee gediend was) werd op lokaal niveau dus veelal gefrustreerd
doordat veel machtigen en bonzen vast zaten aan hun oude smaakvoorkeuren, ondanks het feit
dat die niet verstandig of ‘socialistisch verantwoord’ waren. Indien echter zelfs de smaak van
trouwe aanhangers van de partij in het dagelijks leven niet het resultaat bleek te (kunnen) zijn
van een rationele afweging, dringt de conclusie zich op dat de Oost Duitse materiële
werkelijkheid een stuk weerbarstiger was dan de socialistische ideeën daarover.
En dát was dan ook wat ik had gezien, toen ik tijdens mijn eerste kennismaking met de
voormalige DDR getroffen werd door de merkwaardige combinatie van strenge lijnen en daar
níet bijpassende versieringen. De meubels die in Weimar op straat stonden en die nog steeds
menig wachtkamer sierden toonden een compromis tussen de functionalistisch geïnspireerde
en (ook vanuit economisch gezichtspunt) verstandige ideeën van ontwerpers enerzijds en de
daarbij ‘achterblijvende’, ‘bourgeois’ smaakvoorkeuren van bonzen én bevolking anderzijds –
een compromis tussen een moderne lijn en een ‘gezellig ogende’ aankleding.
Een vergelijkbaar compromis was ook zichtbaar in het uiterlijk van het in de DDR
frequent gebruikte spaanplaat. Als restproduct paste spaanplaat perfect binnen de
socialistische ideeën: het gaf blijk van een spaarzaam gebruik van de beschikbare natuurlijke
hulpbronnen, was (zichtbaar) industrieel vervaardigd en dus hedendaags. In de DDR werd er
dan ook veel gebruik van gemaakt. Opmerkelijk was echter dat vrijwel alle spaanplaten
voorwerpen die ik in Oost Duitsland heb gezien, waren beplakt met een plasticfolie met

16

Zie Merkel, die tot dezelfde conclusie komt (1998:290).
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houtmotief erop, daarmee suggererend dat ze eigenlijk van hout waren. Met behulp van dat
folie trachtte men een fabrieksmatig geproduceerd product als het ware te vermommen door
het een ‘natuurlijk’ uiterlijk te geven. Blijkbaar werd ook de industriële ‘eerlijkheid’ van
spaanplaat bij de eindgebruiker niet zó gewaardeerd als men op grond van de ideeën
dienaangaande zou hebben gewild of verwacht. (zie afbeelding 11) Het brengt iets
vergelijkbaars tot uitdrukking als de fabrieksbonzen die de té modern ogende ontwerpen
bijstelden in de richting van hun minder socialistisch verantwoorde smaak.
De meeste ontwerpers die ik sprak wisten dat veel kopers weinig geporteerd waren van
hun ideeën over een functionele vormgeving in overeenstemming met de hedendaagse
productiewijzen. “Veel mensen wilden helemaal geen dingen waaraan je kon zien wat hun
functie was. Dat vonden ze armoedig. Ze wilden juist graag iets versierds met bij voorbeeld
een rij bloemen erop, en sierlijk afgewerkt”, zo vertelde een ontwerpster. Haar opmerking
werd gestaafd door veel opmerkingen van Oost Duitse consumenten: “bij ons zag alles er
altijd hetzelfde uit: alles zo recht en onversierd! Dat wilden we niet. Wij wilden dingen met
een extra randje hier en een versierinkje daar”, zo legden mensen me uit wanneer ik hen naar
hun voormalige materiële wereld vroeg. Dat randje en die versieringen waren echter niet de
bedoeling en dus hielden ontwerpers vast aan een rationeel, min of meer tijdloos ideaal waarin
de vorm van dingen het verlengstuk was van hun functie. Op de academie leerden ze veelal
letterlijk om tegen de wat rondere, zachtere, modieuzer (westers ogende) vormgeving te
ontwerpen, zo vertelde Katrin, een 35-jarige ontwerpster:
zulke vormen werden gezien als een soort knieval voor onbegrijpende consumenten,
terwijl de consument juist moest worden opgevoed. Dáár ging het om. En daar waren
wij voor. We waren er niet om te maken wat mensen wilden hebben of wat mensen
mooi vonden. Want wat mensen mooi vonden en wilden hebben gold niet als design.
Dat had met serieus ontwerpen niets te maken!
Maar ook zij moest dikwijls met leedwezen aanzien hoe haar verantwoorde ‘design’ontwerpen vervolgens werden opgesmukt met een bloemetjesmotief of een ‘kleurrijk’ ruitje.
De materiële vormgeving en inrichting van de DDR werd bepaald door de
functionalistische, modernistische ideeën van relatief hoogopgeleide ontwerpers, die zich bij
de realisatie daarvan gesteund wisten door de – op economische belangen stoelende –
nationale politiek, maar die daarbij op een relatief onberekenbare manier werden
gedwarsboomd door de niet te verlichten smaakvoorkeuren van het publiek, waarvan een deel
(de partijbonzen) op lokaal niveau de mogelijkheid en macht hadden om hen de voet
daadwerkelijk dwars te zetten.
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Naast verlichte ideeën en traditionele smaakvoorkeuren was er echter nog een derde
factor van grote invloed op de manier waarop het Oost Duitse materieelconsumptieve
landschap er uiteindelijk uit kwam te zien, en dat was geld. Toen ik een hoogopgeleid,
vooraanstaand lid van de SED vroeg hoe de socialistische ideeën over materiële cultuur zich
verhielden tot de materiële werkelijkheid van alledag, beet hij me kortaf toe:
Ideologie??? Socialistische persoonlijkheid??? Houd toch op! Het was toch allemaal
een kwestie van geld! Onze dingen waren lelijk, omdat we iets anders niet konden
betalen. En bovendien hoefde het oog hier niet gestreeld te worden: de dingen werden
toch wel verkocht.
Alle mooie ideeën werden door hem in één zin van tafel geveegd: de DDR was een arm land
en dát had de materiële inrichting van het land bepaald. Hieronder wil ik laten zien hoe de
Oost Duitse productie werd beïnvloed door de steeds slechter wordende economische
omstandigheden. Daarmee wordt het laatste kenmerk van mijn eerste indrukken verduidelijkt.
Op de stoepranden zag ik niet alleen een onmogelijk compromis tussen modern-verlicht en
traditioneel-bourgeois. Te zien was ook, dat de uitkomst van dát compromis verder
gecompromitteerd werd door een constant gebrek aan geld en grondstoffen.

Ideologie en economie
“De DDR was een gateneconomie”, vertelde een gepensioneerde arts, “steeds viel er wel
érgens een gat. En in feite was dat voorgeprogrammeerd in het systeem”. Ter illustratie van
die stelling noemde hij een voorbeeld uit de farmaceutische industrie.
Vandaag de dag zijn er ongeveer 80.000 geneesmiddelen. Een deel daarvan heeft een
vergelijkbare werking en kan bij dezelfde klachten worden gebruikt. Dat was ten tijde
van de DDR niet gewenst en al met al waren er toen ongeveer 2000 medicijnen: overal
was er slechts één van. Op zich zou dat prima hebben kunnen werken, ware het niet
dat de problemen onoverkomelijk waren wanneer een bepaalde grondstof niet volgens
planning leverbaar was. Dan liep de hele planning in het honderd en was er weer eens
iets niet. Bijna altijd waren er bepaalde geneesmiddelen níet verkrijgbaar: dan was er
weer niets tegen reuma, dan weer niet tegen eksterogen, dan weer niet tegen hoofdpijn,
enzovoorts.
Er werd echter nooit openlijk gemeld dat de economische situatie er bij nader inzien minder
rooskleurig uitzag dan men zou willen. Steeds weer verschenen er oproepen en plakkaten die
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melding maakten van de laatste positieve ontwikkelingen op het gebied van de productie en
de verzorging van de bevolking. Zo was bij voorbeeld in 1978 op menig straathoek de
afbeelding te zien van een zogenaamde ‘Ökometer’, vergezeld van de volgende oproep: “Aus
jeder Stunde Arbeitszeit, jeder Mark und jedem Gramm Material einen größeren Nutzeffekt!”
(zie afbeelding 12).
In het licht van de schaarste die er op veel gebieden in de DDR heerste lijkt de oproep een
regelrechte leugen. Maar zoals ik eerder al naar voren bracht, was in de DDR niets zoals het
leek. En zo was ook de tekst op het plakkaat in zekere zin geen leugen, want inderdaad werd
er in de DDR steeds meer geproduceerd met steeds minder materiaal. Een medewerkster van
een meubelproductiebedrijf legde eens lachend uit hoe dat in zijn werk ging: “wil je weten
hoe het ons lukte om steeds meer pasta te maken uit steeds minder meel? Door de holtes van
de macaroni groter te maken!” Hoewel het een grap was, kwam het daar in werkelijkheid
eigenlijk wel op neer, zo bleek toen ze me uitlegde hoe men er in de meubelbranche in was
geslaagd om de productie steeds verder op te voeren:
Er waren legio manieren om dat te doen. Eén was bij voorbeeld om met duurdere
materialen te gaan werken, waardoor je minder meubels hoefde te maken om op dezelfde
omzet uit te komen. En een andere truc was om de goederen steeds heen en weer te sturen.
Wij namen bij voorbeeld stoeldelen af van bedrijf X, die dan bij ons in elkaar werden
gezet, daarna stuurden wij ze weer naar X, die ze dan vervolgens bekleedde en dan
kwamen ze weer bij ons en wij maakten dan de stoel, die vervolgens weer naar een ander
bedrijf ging voor de volgende behandeling, enzovoorts. Door dingen eindeloos heen en
weer te sturen werd de prijs en dus de omzet opgedreven. Eén keer hadden wij pech. Dat
was toen de Russen de door ons bestelde materialen goedkoper leverden dan wij verwacht
hadden. Daardoor viel de productie te goedkoop uit en was onze omzet lager dan gepland.
We moesten naar de partij om ons te verantwoorden, maar we kregen op onze kop: dat kon
niet, dat ging niet! Het is natuurlijk te gek voor woorden en onder markteconomisch
gezichtspunt is het echt de omgekeerde wereld. Nu zijn we juist blij als we goedkope
materialen kunnen krijgen.
In dit verhaal komen niet alleen de tekortkomingen van de centraal geleide planning naar
voren, maar het maakt vooral ook duidelijk hoe ver mensen gingen om de mooiklinkende
beloften en plannen overeind te houden ondanks de tegenvallende werkelijkheid.
“In wezen was het onmogelijk”, zo vertelde een vrouw, die ten tijde van de DDR
verantwoordelijk was voor het maken en controleren van het economisch jaarplan voor de
dertig boekhandels die het (toenmalige) Bezirk Gera – waar ook Rudolstadt onder viel –
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toentertijd telde, “om een plan te maken, laat staan dat te realiseren”. Je kón eenvoudigweg
niet voorspellen hoeveel boeken je het komende jaar zou verkopen, maar omdat er nu eenmaal
een plan moest worden gemaakt, was het een publiek geheim – zo vertelde ze – dat het plan
achteraf veelal op creatieve wijze naar beneden werd bijgesteld. Soms gebeurde dat openlijk,
bij voorbeeld wanneer er een ‘objectieve’ (lees: elders veroorzaakte) reden was voor het feit
dat het plan niet gehaald was. Zo vermeldt een archiefakte waarin melding wordt gemaakt van
de planvervulling in de Exquisit-winkels over het afgelopen jaar: “[d]a für die unzureichende
Planerfüllung objektive Ursachen vorliegen, wurde statistisch (...) der Umsatzplan Monat
Februar um 1.5 Mio M reduziert”.17 Doorgaans gebeurde het bijstellen van een plan echter op
ondoorzichtiger wijze, bij voorbeeld door creatief boekhouden. Zo vermeldt het planoverzicht
uit het jaar 1975 van de volkstuinders – die onder meer verantwoordelijk waren voor de
productie van honing en bepaalde soorten kleinvee – in de ene kolom dat het kleinveeplan níet
was gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl er in de volgende kolom sprake was van een
stijging van 10%.18 Dit was geen leugen, zo werd mij door de medewerkster van het
stadsarchief uitgelegd, waarschijnlijk hadden de tuinders minder dieren gekregen, maar er
méér geslacht dan het jaar daarvoor.
En zo deed iedereen op zijn eigen wijze mee met het instandhouden van de positieve
toonzetting die er mede voor zorgde dat de omzetdruk jaarlijks verder werd opgevoerd.
Behalve creatief boekhouden, was er nog een opmerkelijke ‘eufemiserings’-techniek te
herkennen. Wanneer men er echt niet onderuit kwam om een negatieve ontwikkeling naar
boven te melden, werd dat op alle mogelijke manieren in positieve woorden ingepakt. Zo staat
er in een vertrouwelijk archiefbericht uit 1963, dat ik aantrof in een map die betrekking had
op de handel en verzorging in het gebied Rudolstadt:
Die Frauen unseres Kreises bewegen nach wie vor die Fragen der Erhaltung des
Friedens und die damit im Zusammenhang stehende Probleme des Moskauer
Abkommens, aber auch Fragen der Versorgung.19
24 Woorden positieve politieke berichtgeving, waaraan, als een klein staartje van slechts vijf
woordjes, een bijna te verwaarlozen en ogenschijnlijk nietszeggende opmerking is
toegevoegd. Een even positieve woordkeuze valt op in het volgende bericht over de stand van
zaken op het gebied van voedingsmiddelen:

17TSR:

W 634. Het bericht is ongedateerd, maar gezien zijn plaats in het archief heeft het vermoedelijk
betrekking op het jaar 1983, 1984 of 1985.
18RSA: Volkswirtschaftsplan der Stadt Rudolstadt, 23/11/1975.
19
LRA: E52/19(1796), dd. 16/09/1963.
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Die vorhandenen Bestände Speisekartoffeln gewährleisten auch weiterhin eine stabile
Versorgung der Bevölkerung. Probleme bestehen in der Qualitätserhaltung durch
zunehmende Schwarzflechigkeit. Mit den Gemüsesortimenten wird bedarfsdeckend bei
Salat, Rhabarber, Zwiebeln, Weißkohl und Sauerkraut versorgt. Äpfel stehen
ausreichend zur Verfügung.
De positieve woordkeus springt zó in het oog, dat pas bij tweede lezing duidelijk wordt dat de
bevolking van Rudolstadt zich (midden juni) tevreden moest stellen met zuurkool, witte kool,
rabarber, uien, sla en appels, en dat er weliswaar genoeg aardappelen waren, maar dat deze te
leiden hadden onder toenemende zwartvlekkigheid.
Behalve de kwaliteit had ook het uiterlijk van consumptiegoederen steeds meer te lijden
onder de erbarmelijke economische situatie, zo legde de directeur van het museum voor
toegepaste kunst in Gera me uit, nadat hij me zijn collectie Oost Duitse verpakkingen en
consumptiegoederen had laten zien. Terwijl we langs de materiële resten uit voorbije tijden
liepen had hij er herhaaldelijk op gewezen hoe liefdeloos en armoedig de spullen van vroeger
er uitzagen. “En dan altijd die serieproductie!”, verzuchtte hij, wijzend op de
drogisterijartikelen (zie afbeeldingen 13a en b):
alleen aan de hand van de kleur kon je zien of je de hoofdpijn-, de diarree- of de
buikpijntabletten te pakken had, en alleen aan de hand van de kleur wist je of je een fles
shampoo, nagellakremover of haarwater in je hand had. Maar eigenlijk waren de kleuren
onderling ook nauwelijks te onderscheiden, want overal hing hetzelfde grauwsluier
overheen. Hier te lande was geel nooit echt geel en blauw was hier nooit echt blauw. Er
was namelijk geen geld voor goede, pigmentrijke kleurstoffen.
Omdat Oost Duitse verpakkingen doorgaans waren gemaakt van een op karton lijkend dik
soort papier met een zeer losse structuur, verdween de kleur bijna in de poriën van het
materiaal. Daardoor leken de meeste verpakkingen enigszins op (vaag ‘gekleurd’)
verantwoord w.c.-papier. Veelal was er aan de bovenkant een simpel wit etiket geplakt,
waarop bij voorbeeld “gloeilamp, 40 watt” stond. (zie afbeelding 14a en b) Het totaalbeeld
was extreem troosteloos en toen de directeur me op een pakje koekjes wees, dacht ik in eerste
instantie dat het rattengif was of een grote doos elastiekjes.20 In wezen kon het van alles zijn,
alleen geen koekjes.
20

Overigens heette rattengif in de DDR Delicia. Het thema productnaamgeving verdient meer aandacht dan ik
hier kan geven, maar zie bij voorbeeld de volgende namen: Lebona (aan de verpakking te zien vermoedelijk
parfum), Decenta (vermoedelijk maandverband), Fekama (tegen insecten), Gentina (wasmiddel), Immuna
(tampons), Thania (parfum), Alberna (zonnenbrand), Landina (crème) en Duolit & Duotex (tegen insecten)
(Bien 1992: resp. 41, 19, 32, 18, 23, 23, 22, 14, 29, 19).
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De DDR had geen geld: niet voor verf, niet voor goed papier, niet voor verschillende
verpakkingen of voor meer versiering op de verpakkingen. Vaak liepen de problemen in
verband met het constante tekort aan goederen en materialen zozeer uit de hand, dat er rare
sprongen werden gemaakt. Zo vertelde de inwoner van een klein dorpje in de buurt van
Rudolstadt me dat, toen de Sovjet Unie op een gegeven moment de toegezegde
maïsleveringen niet kon realiseren, er opeens een oekaze werd uitgevaardigd dat overal in het
land maïs moest worden geplant. Zelfs in de tuin van het kleine dorpsschooltje groeide dat
jaar niets anders dan maïs.
Teneinde aan de beknelling van dergelijke internationale afhankelijkheden te ontsnappen,
werd de Oost Duitse industrie gedwongen de aanwezige binnenlandse materialen nog beter en
intensiever te benutten. Ontelbaar waren de oproepen tot “Einsparung von Material” door het
gebruik van “einheimischer Rohstoffe” en “abgestimmte Veredlungskonzepte” (Hedrich &
Schneider 1988:71-2). Maar hoe mooi het ook klinkt, in praktijk betekende het vooral dat de
holtes in de macaroni groter werden en dat er stoelpoten werden gefabriceerd waarbij zó
weinig metaal te pas was gekomen, dat de pootjes bij het minste of geringste dreigden door te
zakken. (zie afbeelding 15)
De kwaliteit van de in Oost Duitsland geproduceerde goederen werd steeds slechter, het
land werd steeds verder runtergerubelt – zoals het met een mooi Russisisme heette – en
mensen begonnen steeds luider en veelvuldiger te klagen. Over het bier, dat je in de
supermarkt altijd even op zijn kop moest houden om te zien of er vlokken in zaten omdat er,
in plaats van mout en hop, Ersatzstoffen waren gebruikt waardoor het niet lang houdbaar was.
Over de kleding die van namaakkatoen was gemaakt, waardoor je er veel te snel in zweette.
Over de chocola, die bijna zonder cacao was gemaakt. Over de boter waar veel te veel water
in zat en over de kauwgom, die in kleine brokjes uit elkaar viel zodra je er op begon te
kauwen en die dan vervolgens zo hard werd dat hij de tanden bijna uit je mond trok. Over de
namaakspijkerstof, die de DDR met veel pijn en moeite had ontwikkeld en die slechts in de
verste verte leek op de echte. En over de meubels van geperst papier, waarvan het eigenlijk
nog een wonder was dat ze überhaupt hielden en niet van barre ellende in elkaar stortten. Over
de waterkranen van plastic en de auto’s van ‘papier’.21 Over de sandalen, die steeds slechter
werden omdat er in plaats van leer samengeperst papier werd gebruikt en omdat de zool niet
langer van gummi, maar van plastic werd gemaakt.
21

Dat laatste klopt niet helemaal, de Trabant werd gemaakt van een mengsel van katoen en Phenolharz, maar in
de verhalen die er na de Wende in Oost Duitsland over de Trabant circuleerden werd deze auto aangeduid als een
“Auto von Pappe” of liefdevol: “Papschachtel”.
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Aan het uiterlijk van de Oost Duitse producten was steeds duidelijker te zien dat een groot
deel daarvan in feite namaak was: namaak katoenen kleding, namaak bier, namaak chocolade,
boter, auto’s en houten meubels. De onvrede nam toe. Mensen klaagden: over het uiterlijk van
de verkrijgbare goederen en over de variëteit en de verkrijgbaarheid. Zo valt in een bericht uit
1986 over het kledingaanbod in de Exquisit-winkel in Rudolstadt te lezen dat de vrouwelijke
klanten veel klachten hadden over de “Damenoberbekleidung”.22 Het bericht maakt onder
meer duidelijk, dat de Oost Duitse consumenten anno 1986 geacht werden tevreden te zijn
met “Hosenanzügen in Polyesterseiden und starken Glitzereffekten”. Dat waren ze echter niet.
En ze wilden al evenmin een derde tot de helft van hun netto gezinsmaandinkomen uitgeven
aan “Wintermäntel in Streichgarnwollqualitäten” (kaardwol, mv), ze wilden “schicke
Baumwollmäntel mit Pelzabfütterung”, maar die waren er niet.
Tot 1989 stonden er langs de Oost Duitse snelwegen grote plakkaten, waarop te lezen viel
dat chemie brood, welstand en schoonheid bracht.23 Ooit had de slogan een stralend
toekomstoptimisme tot uitdrukking gebracht,24 nu was het slechts een cynische slagzin
waarmee werd verhuld dat er geen geld was voor katoenen kleding, voor metalen auto’s en
voor bier van mout en hop. Het mocht echter nauwelijks gezegd worden.25 Wanneer er
gedurende een bepaalde periode geen boter meer verkrijgbaar was, verschenen er artikelen in
de krant waarin werd uitgelegd dat boter eigenlijk heel slecht was voor de gezondheid.
In de DDR werd de werkelijkheid zowel naar boven als naar beneden mooier gemaakt
dan zij was. In de media domineerden de jubeltonen: “Seit vielen Jahren werden die
Planaufgaben in der Konsumgüterproduktion erfüllt und überboten” (Bernheier 1986:38),
“das Tempo des Produktionszuwachses in der Landwirtschaft [steigerte sich] im Jahre 1986
auf mehr als das 5fache im Vergleich zur Periode 1981-1985” (Scharsow 1988:20). Winkels
stelden zich tot doel om “noch im Jahr 1976 und in den Folgejahren, wesentlich mehr Valuta
abzuschöpfen”,26 en ook de economische grafieken bleven tot het eind een stijgende lijn
vertonen. En wanneer Honecker of een andere hoge representant van de regering ergens in het
22TSR:

W 634. Zie voor voorzichtig geformuleerde onvrede m.b.t. in de DDR verkochte kleding Dorniok
(1984).
23
Het is een bekende tekst waarmee in de DDR tot 1989 werd gewezen op het moderne elan van synthetische
producten.
24
Zie ook Stokes (2000), die een overzicht geeft van de hoopvolle, maar uiteindelijk zo teleurstellende rol van
kunststof in de Oost Duitse geschiedenis.
25
Vanaf het midden van de jaren tachtig verscheen er hier en daar zeer voorzichtig een kritische noot en ook
werden er toen (impliciete) oproepen gedaan om bepaalde dingen te veranderen, b.v.: loon naar werken (Rößler
1988). Het streven naar materieelconsumptieve bevrediging werd toen ook niet meer als een louter sociaal
ingebed streven herkend, maar als een belangrijke individuele prestatieprikkel (Seidl 1988). Tevens werd erkend
dat er ook in de socialistische samenlevingen sociale differentiaties waren ontstaan die “mit den Prinzipien des
Sozialismus nicht zu vereinbaren sind” (idem).
26
TSR: W 509, dd. 19/10/1976.
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land op bezoek ging, werden de huizen langs de route opnieuw geverfd en het grasveld voor
de te bezichtigen fabriek werd met groene verf bespoten. “Hier wurden Stadtviertel restauriert
wie Potemkinsche Dörfer. Hier wurde allen Ernstes der Rasen grün gestrichen, wenn ein
General die Kaserne inspizierte” (Schedlinski 1991:16).
Gedurende de hele Oost Duitse geschiedenis bleven de opwekkende woorden dezelfde:
nog even. We doen ons best. Het wordt steeds beter. Het hele publieke leven in de DDR werd
gedomineerd door positieve berichten, terwijl iedereen zag hoe penibel de economische
situatie was. Omdat er echter op ieder niveau in de bureaucratische hiërarchie werd
gerommeld om ervoor te zorgen dat de plannen op papier werden gehaald, concludeert Mary
Fulbrook dat Honecker en de zijnen vermoedelijk in een “Spiegelkabinett” hebben geleefd:
“in dem die vom Zentrum ausstrahlende Botschaften aus den Provinzen in nur leicht
veränderter Form zurückgeworfen wurden” (1996:280).
Steeds vroeg ik me af hoe het was geweest om te leven tussen de mooie woorden en de
harde werkelijkheid van vlokken in het bier en chocolade zonder cacao. Hiervoor heb ik al
enige voorbeelden gegeven van de klachten en onvrede die dat in toenemende mate met zich
meebracht. Het zou niet moeilijk zijn om er hier pagina’s mee te vullen. Tijdens mijn verblijf
in Rudolstadt beluisterde ik echter nauwelijks negatieve geluiden over vroeger, behalve
wanneer het over de materieelconsumptieve situatie ging, dan stroomden de klachten vrijuit.
Op grond daarvan én gezien de centrale rol van materieelconsumptieve beloften in ‘het
pact’ tussen ‘volk’ en ‘staat’, ligt het voor de hand dat mensen zich in toenemende mate deidentificeerden met de staat en diens beloften. Tot op zekere hoogte was dat inderdaad het
geval. Tijdens de gesprekken die hij in 1987 met Oost Duitsers had, werd Niethammer
getroffen door de alomtegenwoordige materieelconsumptieve kritiek in het land (1991:39).
Het is dan ook bekend met hoeveel gefrustreerd verlangen Oost Duitsers de wereld aan de
andere kant van de Muur bekeken en bekend is ook, welke rol de materieelconsumptieve
verschillen tussen de twee Duitse staten hierbij speelden.
Toch is het niet alléén aan misplaatste nostalgie te wijten, dat de onvrede over de
teleurstellende resultaten van de Duitse vereniging na 1989 regelmatig een
materieelconsumptieve vorm aanneemt.27 Mijns inziens ligt daaraan een aantal redenen ten
grondslag. De eerste waar ik hieronder op in wil gaan is, dat de materieelconsumptieve
situatie in de DDR óók gedragingen en onderlinge omgangsvormen met zich mee bracht, die
in positieve zin kenmerkend zijn geweest voor het leven in de voormalige DDR. Hierdoor
27Daarvan

getuigt bij voorbeeld de snelle groei van het aantal winkels en verzendhuizen waar men Oost Duitse
producten kan kopen. Zie b.v. http://www.osthits.de/shop/index.php (laatst bezocht 12/02/2007).
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doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat het pact tussen staat en burgers, dat zozeer
geënt was op hooggespannen materieelconsumptieve beloftes en verwachtingen, ondanks alle
frustratie dienaangaande tot op zekere hoogte óók stand hield doordat de beloftes níet werden
waargemaakt.

Het land van de Beuteldeutschen: altijd in de rij en onderlinge gelijkheid
Het gebrek aan alle mogelijke consumptiegoederen was een constant terugkerend thema in de
verhalen over vroeger die mensen me vertelden. Eigenlijk kwam het er op neer, zo vertelden
ze me, dat je altijd maar moest afwachten wat er wél te koop was. Dan weer was er gebrek aan
wasmiddel, dan weer aan beddengoed. Als gevolg daarvan waren mensen doorlopend bezig
om hun zaakjes zó te regelen, dat ze iets konden kopen. Let wel: ze waren niet doorlopend
bezig om dingen te kopen, maar ze waren constant in de weer om ervoor te zorgen dat ze in
de toekomst bepaalde spullen zouden kunnen kopen of krijgen. Zichzelf ‘iets bezorgen’ was
een veel gebruikte aanduiding voor dergelijke inspanningen.
In de verhalen die ik hierover optekende vallen twee zaken op. Door de permanente
tekorten functioneerde de Oost Duitse economie volgens totaal andere waardecriteria dan de
bedoeling was. De waarde van geld devalueerde ten gunste van de waarde van onderlinge
contacten. Daarnaast hadden de permanente tekorten een aantal gedragingen tot gevolg, die
van grote invloed zijn geweest op het sociale klimaat in de voormalige DDR. Op beide
fenomenen wil ik hieronder ingaan.
Eindeloos is de hoeveelheid verhalen die ik optekende over de manieren waarop mensen
probeerden hun dagelijkse boodschappen bij elkaar te sprokkelen. Altijd was men bezig om
hier wat te ruilen en daar wat te regelen. Vrouwen lieten op het werk briefjes rondgaan
waarop iedereen schreef wat er nodig was bij de slager en de supermarkt, waarna de een hier
en de ander daar in de rij ging staan. “Zodra je hoorde dat er ergens een bepaald soort vlees te
koop was, verliet iedereen het werk om in de rij te gaan staan. En dan kreeg je vaak nog te
horen dat er niets te koop was, omdat de verkoopster het onder de toonbank had weggelegd
voor een bekende.” Na de Wende heeft de Rudolstädter schrijver Matthias Biskupek de DDR
omschreven als het land van de Beuteldeutschen (1991): vanwege de continue schaarste
hadden Oost Duitsers eigenlijk altijd een boodschappentas op zak. Je wist immers nooit of je
ergens zou komen waar opeens iets te koop was dat jij goed kon gebruiken. Omdat het
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boodschappen doen in landen van het socialistische blok zo onvoorspelbaar was, vergeleek de
Poolse psycholoog Zbigniew Czwartosz de inwoners van die landen met jagers:
The Poles go shopping just like hunters go hunting. Just like hunters, they do not know
precisely ‘what’ they will manage to attain. They do have a good hint when to start the
action. And that is the sight of a queue. We eract to the queue like a fisherman to a jerk of
his float. We get a thrill of emotion and enter the stage of our everyday life theatre
(1988:9).
Zodra er ergens een rij was gingen mensen daarin staan, ook zonder te weten wát er te koop
was. Aan het eind van de rij was iets te koop en het maakte nauwelijks uit wát het was;
schaarse goederen waren immers altijd bruikbaar. Mede daarom was het bovendien een
ingebakken reactie geworden om bij het zien van een rij alleen nog maar ‘kopen’ te denken, in
plaats van je af te vragen wát er verkocht werd en of je dat werkelijk nodig had. Het vijfjarig
zoontje van Czwartosz kwam eens teleurgesteld thuis met de mededeling dat hij de gevraagde
peterselie niet had weten te bemachtigen omdat er nergens een rij had gestaan: “[t]he lack of a
queue met a gap in his knowledge about shopping” (idem:3).
In het artikel beschrijft Czwartosz de ongeschreven sociale regels en gedragingen die
gepaard gingen met het in de rij staan en het gemeenschappelijke wachten. Zijn
beschrijvingen en analyses worden volledig gestaafd door de verhalen die ik in Rudolstadt
optekende. Zo stelt hij onder andere, dat de wensen en noden van mensen grotendeels werden
bepaald door de aan- dan wel afwezigheid van bepaalde goederen (idem:8). Een vergelijkbare
conclusie drong zich bij mij op toen een kennis uit Rudolstadt me vertelde hoe het er vroeger
veelal in supermarkten was toegegaan:
Als er in de supermarkt bij een bepaald artikel een bordje stond waarop was aangegeven
dat je er slechts een bepaald aantal van mocht meenemen, was het duidelijk dat daar een
tekort aan was. De grap was dan, om het bordje te verplaatsen naar iets waar juist meer
dan genoeg van was. Dan zag je de mensen rennen! En al snel was dan datgene waar
meer dan genoeg van was uitverkocht, terwijl datgene waar écht maar weinig van was,
door niemand werd meegenomen!
Een vrouw vertelde me: “we waren altijd zo aan het rennen voor de boodschappen, dat we de
DDR ook wel ‘de hardloopclub’ noemden”. Vaak begonnen mensen bij voorbeeld al in
september met het inslaan van kerstcadeautjes, want als je daarmee pas in december zou
beginnen kon je er zeker van zijn dat het je niet zou lukken om op tijd voor iedereen een
passend geschenk te hebben. En hetzelfde gold voor de ingrediënten die nodig waren om
kerstgebak te maken: rozijnen bij voorbeeld, of amandelen en kokos. Dergelijke
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voedingsmiddelen waren altijd schaars en wanneer ze er waren, waren ze binnen een paar uur
uitverkocht, zo blijkt uit een bericht uit december 1984 “weil die Bevölkerung so weit wie
möglich versucht, den gesamten Jahresbedarf zu decken”.28 Hamsteren dus: zodra mensen iets
zagen dat doorgaans niet verkrijgbaar was, sloegen ze het in. En dan kochten ze niet zoveel
als ze wilden, maar zoveel als ze mochten, want bij dergelijke Mangelwaren was precies
voorgeschreven hoeveel er maximaal per persoon verkocht mocht worden.29
Een oudere vrouw vertelde me hoe haar man eens met hun dochter de stad in was gegaan
om een winterjas te kopen. Zij had hen op het hart gedrukt niet op het geld te letten; het
belangrijkste was dat ze een goede, warme jas kochten. Toen ze aan het eind van de middag
terugkwamen bleken ze echter geen winterjas te hebben gekocht, maar wel een badpak.
Winterjassen waren nergens te koop geweest, maar toen ze het badpak zagen hadden ze geen
moment geaarzeld: je wist immers maar nooit of het aankomende zomer zou lukken om een
badpak te vinden? De vader in kwestie voorzag blijkbaar dat zijn dochter de aankomende
zomer een badpak nodig zou hebben. Maar het gebeurde ook dat mensen spullen kochten,
louter en alleen omdát ze schaars waren, terwijl men zeker wist deze zelf nooit te willen
gebruiken. Dat betekende echter niet noodzakelijkerwijs dat dergelijke spullen uiteindelijk op
zolder terecht kwamen, want dingen konden hun nut soms pas veel later bewijzen, wanneer
men (via-via) tegen iemand aanliep, die nou net dát ding nodig had en bereid was om het te
ruilen tegen iets dat jíj op dat moment wilde hebben.
Vanwege de continue schaarste aan alle mogelijke goederen was de klant in de DDR nooit
koning, maar veeleer bedelaar, terwijl personeel van winkels en restaurants juist bijzonder
machtig was. “Ik heb nog nooit zo’n grote vriendenkring gehad als toen ik ten tijde van de
DDR in een winkel voor huishoudelijke artikelen werkte”, aldus een jongeman die ook in
1994 in een soortgelijke winkel werkte, “iedereen kwam op me af: ‘kun jij misschien iets voor
me regelen, heb jij misschien nog zus of zo’.” Iets vergelijkbaars bleek uit het verhaal van een
vrouw die in een restaurant werkte, ze was doorlopend bezig geweest met het ruilen van
zitplaatsen voor goederen. Bij bijzondere gelegenheden was er eigenlijk nooit genoeg plaats
en zij en haar collega’s hielden dan ook regelmatig een tafel vrij voor ‘bijzondere gasten’ – de
medewerkers uit de kinderkledingwinkel bij voorbeeld, die een plaats kregen in ruil voor
katoenen luiers.
Zoals het voorgaande impliciet duidelijk maakt was geld in de DDR relatief weinig waard.
Waardevol was een baan in een winkel of restaurant, of een andere manier om toegang te
28

TSR: W 785, december 1984.
Verdery (1993) die uitgebreid ingaat op het fenomeen hamsteren, vooral in Roemenië.

29Zie
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hebben tot iets schaars. Veel mensen teelden om die reden aardbeien of asperge’s in hun
achtertuin, als een soort ruilkapitaaltje. Omdat dergelijke ‘luxevoedingsmiddelen’ in de DDR
niet alleen schaars waren, maar onder het motto ‘luxe en dus niet noodzakelijk’ bovendien
niet te betalen, waren ze als ruilobject zeer geliefd. “Die Ware ist das wahre Zahlungsmittel
des Landes. Wer etwas zu geben hat, hat Aussicht etwas zu kriegen” (Kleßmann & Wagner
1993:381). Omdat bepaalde goederen in de DDR altíjd schaars waren – bouwmaterialen bij
voorbeeld en reserveonderdelen voor auto’s – waren die dingen in de DDR goud waard; als je
daaraan kon komen, lag al het andere binnen handbereik. Een van de manieren om daar toch
aan te komen was, door een uitgebreid netwerk van (ruil) contacten te onderhouden. Het
belang daarvan bleek bij voorbeeld uit het verhaal van een man die ten tijde van de DDR
taxichauffeur was geweest en die er in was geslaagd om zijn eigen huis te bouwen. Vanwege
het permanente tekort aan bouwmaterialen was dat echter bepaald geen sine cure geweest.
Een klein gedeelte van de benodigde waar had hij in winkels gekocht, maar eigenlijk had hij
vrijwel alles op eigen houtje moeten zien te regelen. Hij was ‘slechts’ acht jaar aan het
bouwen geweest. Dat was kort, vertelde hij, maar in die tijd was hij naast zijn werk dan ook
praktisch nergens anders mee bezig geweest én het was hem alleen gelukt omdat hij door zijn
werk zoveel mensen kende dat hij veel via via kon krijgen. Hij nam mensen soms alleen mee
in zijn taxi wanneer ze beloofden hem een zak zand, stenen of cement te bezorgen. Dat was
dan ook de reden, zo legde hij uit, waarom veel huizen in de voormalige DDR er uitzagen
alsof ze van restjes materiaal waren gemaakt (zie afbeeldingen 16 a en b):
Alles was zo schaars dat je blij was wanneer je íets kreeg: de vraag of het naar je smaak
was of bij de rest paste deed helemaal niet terzake. Het gevolg was vaak een bij elkaar
geraapt zootje: verschillende afmetingen tegels in de keuken, en überhaupt veel dingen
die niet bij elkaar pasten.
De tekorten en wachtlijsten hadden veel omkoperij en corruptie tot gevolg.30 Zo vertelde de
eigenaar van de enige meubelzaak in Rudolstadt die ook na de Wende nog goed liep, dat
de voornaamste reden daarvan zijns inziens was, dat hij ten tijde van de DDR één van de
weinigen was die altijd “eerlijk had gehandeld, dat wil zeggen: eerlijk had verdeeld”. Zelfs
wanneer er partijfunctionarissen bij hem in de winkel kwamen, die vroegen of hij
misschien een bepaalde bank of bijzettafeltje voor ze kon regelen, kregen ze dezelfde
behandeling als anderen: onderaan de lijst en wachten maar. In de meeste winkels ging het
er echter anders aan toe. Een vrouw vertelde me dat ze op de wachtlijst stond voor een
30

Zie Sampson (1982) over bureaucratie en corruptie in Roemenië en het belang van cliëntelistische praktijken
voor het verkrijgen en behouden van legitimiteit bij (lokale) machthebbers.

109

nieuwe televisie en op een gegeven moment (in ruil voor iets dat de winkeldame nodig
had) een seintje van de verkoopster kreeg dat er morgen een levering televisies zou komen.
Omdat het belangrijk was om er op tijd bij te zijn, schakelde ze haar hele familie in: om de
beurt brachten ze de nacht door op de stoep van de winkel. Zij kreeg uiteindelijk haar
televisie maar zelfs toen had ze er ernstig rekening mee gehouden dat ze bot zou vangen.
Bepaalde goederen waren zo schaars en geliefd, dat ze “unter den Ladentisch” werden
verkocht. Zodra ze arriveerden werden ze door het winkelpersoneel onder de
spreekwoordelijke toonbank bewaard, om te worden ‘verkocht’ aan degene met wie de
desbetreffende verkoopster daarover een afspraak had (meestal diegene, die iets had dat zíj
op dat moment nodig had). Wanneer de desbetreffende ‘klant’ de bestelde waar – ook wel
‘Buckwaren’ genoemd – kwam ophalen, bukte de verkoopster zich om het spul onder de
toonbank vandaan te halen en de televisie was ‘verkocht’. Winkeliers benadrukten dan ook
dat hun werk vroeger niet zozeer had bestaan uit het verkopen van spullen, als wel uit het
verdelen ervan.
Behalve in goederen was er ook een levendige handel in diensten en er werd zelfs
gehandeld in plaatsen op een wachtlijst – bij voorbeeld om aan een auto te komen. De
tekorten hadden een enorme creativiteit en handigheid bij grote delen van de bevolking tot
gevolg én er werd ontzettend veel ‘zwart’ gewerkt. Onder het motto ‘privat geht vor
Katastrofe’ werden regelmatig materialen van de werkplek ontvreemd om vervolgens privé te
worden geruild. Het was algemeen bekend dat de dingen zo functioneerden.31 Sterker nog:
ook de staat trachtte de steun van de bevolking in feite te ‘kopen’ door van tijd tot tijd extra
cadeautjes te verstrekken. Zo waren er kort voor de verkiezingen opeens schaarse goederen te
koop. En dat was eveneens het geval bij andere gelegenheden wanneer de staat extra veel
belang had bij een redelijke stemming onder de bevolking. Dergelijke gelegenheden werden
als “versorgungspolitischen Schwerpunkte” aangeduid.32 Dan werden er wat extra
wagonladingen sinaasappels geregeld, waarna er cryptisch werd genoteerd dat er “weitere
Fortschritte erreicht [werden]” door de “politische Einflußnahme auf die Bereitstellung
zusätzlicher Konsumgüter für die Versorgung der Bevölkerung”. 33

31

De bedrijfscriminaliteit was in het plan opgenomen. Op kenmerkend ambtelijke toon werd er vermeld: “Die
Handelsverluste im Großhandel WtB (stiegen) insgesamt auf 124% (...). Ein hoher Anstieg der strafrechtliche
Eigentumsangriffe eigener Mitarbeiter (und ein damit verbundener Schadenanstieg (...) Auf 476.9 TM) ist
ebenfalls für das abgelaufene Planjahr kennzeichnend” (TSR: W 134, 15/03/1980). Omdat deze vorm van
criminaliteit bleef stijgen werd in 1985 de “pol.-ideol. Erziehungsarbeit (...) intensiviert” teneinde de
“Handelsverluste radikal zu senken” (idem, 22/07/1985).
32LRA: 2S 725/70, 07/05/1970.
33
LRA: A 8697.
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Hoewel de grootschalige ‘corruptie’ in economisch opzicht ongetwijfeld te betreuren
was, had het in sociaal opzicht een uitgesproken positieve keerzijde. Zoals in het voorgaande
al regelmatig ter sprake kwam, ontstonden er in de DDR uitgebreide ruilnetwerken van
mensen die elkaar op de hoogte hielden van hun wensen, verlangens, frustraties en
zoektochten. Theaterkaartjes werden geruild tegen panty’s, kinderkleding tegen een
badkamermat en wanneer je iemand kende die konijnen hield of bij een slagerij werkte,
regelde je al tijdens de zomer een kerstkonijn of gans. Geld speelde hierin een relatief kleine
rol. Want hoewel de nationale economie sterk leed onder het tekort aan financiële middelen,
had een substantieel deel van de Oost Duitse bevolking voldoende geld tot zijn beschikking.
Voor hen was het probleem veeleer dat ze het niet konden uitgeven aan de dingen die ze er
zelf het liefste voor zouden willen kopen..
Waar men er binnen het klassieke economische denken lange tijd vanuit is gegaan, dat
ruilhandel de voorbode of voedingsbodem was voor de komst van geldhandel en ook
sociaalwetenschappers veelal gewend zijn (ook nu nog) om ruilen in monetaire termen te
begrijpen,34 liet de Oost Duitse situatie het tegenovergestelde zien: hier functioneerde ruil als
een manier om de problemen op te lossen, die binnen de geldeconomie waren ontstaan (zie
ook Humphrey & Hugh-Jones 1992a&b:2-3). Op basis van de verhalen die ik hierover in
Rudolstadt optekende, blijkt bovendien dat het Oost Duitse ruilen níet kan worden begrepen
als een geldloze vorm van handel. Want zelfs wannéér er onderhandeld werd over de te ruilen
voorwerpen en hoeveelheden (hetgeen overigens vaker niet dan wel het geval lijkt te zijn
geweest), was er geen extern, objectiveerbaar criterium op grond waarvan de waarde van de
geruilde goederen kon worden vastgesteld; de waarde werd louter en alleen bepaald door het
belang dat beide partijen hadden in hetgeen de ander bezat (idem:7). De een had dít weten te
bemachtigen en de ander iets anders, en wanneer het zo uitkwam dat goederen en wensen
over en weer klopten, ruilde men. Omdat er daarbij doorgaans géén objectiveerbare externe
waardereferent was, maar men elkaar wederzijds een plezier deed met een ruil, zonder daarbij
uit te zijn op een andere soort van ‘winst’ dan het bevredigen van de eigen behoefte, werd het
sociale aspect een op zichzelf staand bijeffect. Aangezien ‘jij krijgt iets van mij en ik krijg iets
van jou’ een socialer aangelegenheid is, dan wanneer daarbij nog een van buitenaf bepaalde
en ook door anderen erkende derde waarde (geld) een rol speelt, is ruilen een vorm van

34

Zie ook Strathern (1992:169).
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uitwisseling “which creates social relations in its own mode” (Humphrey & Hugh-Jones
1992:8).35
Het sinds Mauss binnen de antropologie gemeengoed geworden inzicht dat het geven van
voorwerpen de onderlinge solidariteit en saamhorigheid van mensen bevordert, komt dan ook
duidelijk naar voren uit de verhalen die de inwoners van Rudolstadt me over hun ruilrelaties
vertelden. Op basis van die verhalen bleek er een web van sociale relaties door de stad te
hebben gelopen, waardoor iedereen via talloze kleine draadjes aan talloze anderen had
vastgezeten. Door te ruilen raakte men in contact met anderen, werd men verbonden met
anderen. En iets vergelijkbaars gold voor die andere alledaagse bijwerking van de permanente
tekorten: het in de rij staan. Uit de verhalen die mij werden verteld, bleek namelijk dat juist
het feit dát men gezamenlijk in de rij stond om schaarse goederen te bemachtigen in algemene
zin aanleiding gaf tot het ontstaan van een bepaald gemeenschapsgevoel. Dat hing samen met
het feit dat een rij de (ook in de socialistische DDR) bestaande sociaal-economische en
andersoortige verschillen tussen mensen tijdelijk teniet deed. Iederéén moest immers wachten
wanneer hij sinaasappels wilde bemachtigen – de dokter net zo goed als de arbeider of het
partijlid – waardoor het wachten egaliserend en democratiserend uitwerkte (Merkel
1998:292).
Door samen in de rij te staan en te klagen ervoer men iets gemeenschappelijks, dat
grotendeels voorbij ging aan de onderlinge verschillen die binnen een andere context dan de
rij waarschijnlijk prevaleerden. Hoewel hoger geplaatsten en mensen met goede contacten al
met al vermoedelijk minder tijd ‘in de rij’ doorbrachten dan gemiddeld het geval was,
moesten ook zij veelal simpelweg afwachten wat er te koop was. Ook zij waren voor het
krijgen van schaarse goederen afhankelijk van factoren die grotendeels buiten hun macht en
bereik lagen. En dat werkte solidariserend: “articulated (in grumbling) were often interests
that transcended the individual (…) in being annoyed they were one” (Merkel 1998:294).
Daarnaast hielp ook het feit dat mensen weet hadden van elkaar’s behoeften en noden mee om
een bepaald soort intimiteit, een bepaald soort gemeenschapsgevoel te bevorderen, een
gemeenschapsgevoel dat rechtstreeks het gevolg was van de schaarste en de economische
misère in de DDR.
Hieruit blijkt dat de solidariteit, waarvan de Oost Duitse staat had beloofd dat die (onder
meer) zou voortvloeien uit de verbeterde materiële en economische levensomstandigheden, in
35

Zie echter ook Parry & Bloch (1989), die duidelijk maken dat de associatie van geld met anonimiteit en
onpersoonlijke relaties en het geven van giften met benevolentie, want sociale interactie, grotendeels gebaseerd
is op westerse noties (10 e.v.).
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de DDR inderdaad nauw samenhing met de materiële levensomstandigheden, zij het niet
zozeer omdat deze verbeterd waren, maar juist omdat ze zo slecht waren. Iets vergelijkbaars
concludeerde de antropoloog Chris Hann in zijn studie van het leven van Poolse boeren vóór
de omwenteling van 1989-1990. Ook zij ervoeren de veelgeprezen solidariteit, waar de Poolse
staat haar ideologische mond van vol had, vooral wanneer ze gemeenschappelijk in de rij
stonden te wachten voor de winkel: “(a) true spirit of solidarity developed during the hours
(sometimes days) they spent waiting at the shop for the delivery truck to arrive” (1985:161).
In meer algemene zin dringt zich dan ook de conclusie op, dat de solidariteit en gevoelens
van onderlinge saamhorigheid die er in de DDR bestonden grotendeels het gevolg waren van,
of op zijn minst in het dagelijks leven hun beslag kregen door de mate waarin de Oost Duitse
staat er níet in slaagde haar materieelconsumptieve beloften te vervullen.
Juist doordát men gemeenschappelijk leed onder dezelfde tekorten, juist omdát iedereen
(behalve het handjevol machtigen in de top van de partijhiërarchie, zoals Walter Ulbricht
en zijn naaste collega’s) in dezelfde rijen stond, juist omdát de schaarste mensen noopte tot
het ontwikkelen van een veel groter netwerk van onderlinge relaties dan ze anders zouden
hebben gedaan, juist die praktisch ingegeven, heel alledaagse vormen van samen delen,
onderlinge gelijkheid en sociaal contact, zorgden in de DDR voor een gevoel van
verbondenheid, gemeenschap én onderlinge gelijkheid dat men sinds de Wende node mist.

Het pact verbroken?
Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik onder meer dat een gedetailleerde schets van de
implementatie en realisatie van de hooggespannen materieelconsumptieve belofte van de
Oost Duitse staat zicht zou kunnen bieden op de mate waarin deze erin was geslaagd de
Oost Duitse bevolking aan zich te binden. Ik heb laten zien hoe de materieelconsumptieve
beloften op geen enkele manier werden waargemaakt. De discrepantie tussen hetgeen de
staat claimde enerzijds en waarmaakte anderzijds was groot.36 In de DDR was niets wat het
gezegd werd te zijn. Daardoor hechtte op het laatst niemand nog enig geloof aan de
mooiklinkende beloften die de kranten vulden. Zo vertelde een man, die in 1994
gepensioneerd was maar die ten tijde van de DDR rechter was geweest dat hij ergens in de
jaren tachtig op een partijbijeenkomst was waar onophoudelijk de loftrompet werd
36

Voor een situatie waarin eenzelfde soort discrepantie wordt beschreven, die “has undermined the hegemonic
control of the modern Thai state”, zie Chuengsatiansup (2001:62).
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gestoken op de zegeningen van het socialisme. Hij had toen een van zijn collegapartijleden een briefje toegeschoven waarop hij cynisch had geschreven: “ja ja, het gaat
fantastisch in het land, daarom zijn de winkels steeds leger en is er niets meer te koop”. De
man in kwestie was in 1994 nog steeds actief binnen de PDS (de opvolger van de SED).
Terugkijkend concludeerde hij met spijt: “de DDR was net als het sprookje van de mooie
kleren van de keizer: iedereen moest juichen om iets wat niemand kon zien”. De anekdote
maakt duidelijk dat op het laatst niemand meer geloofde dat de mooiklinkende
materieelconsumptieve staatsbeloften zouden worden gerealiseerd.
Maar het meest opmerkelijke is dat tegelijkertijd iedereen meedeed aan het
(re)produceren ervan – weliswaar niet van harte, mopperend en klagend, elkaar stiekem
briefjes toeschuivend, maar toch… Op alle niveaus van de bureaucratie (die de DDR als
planeconomie was) maakten mensen de werkelijkheid mooier. Niemand geloofde erin,
maar iedereen deed mee. Het doet denken aan de door de antropologe Lisa Wedeen op
evocatieve wijze geschetste situatie in Syrië (1998, 1999), waar de inwoners collectief
doen alsof zij geloven in de taal van de macht. De onwaarachtigheid daarvan is dermate
evident en zichtbaar, dat Wedeen zich afvraagt waarom er een politiek wordt
geconstrueerd “on the external and easily falsified trappings of loyalty, rather than on
people’s internal beliefs?” (1998:505). In de beantwoording van die vraag brengt Wedeen
een aantal inzichten naar voren, die van groot belang zijn om te begrijpen op welke manier
juist het niet waarmaken van de materieelconsumptieve beloften er óók voor zorgde, dat
het pact tussen staat en volk in de DDR gestalte kreeg.
Het meedoen aan handelingen waarin mensen níet geloven draagt volgens Wedeen bij
aan een mentaliteit van machteloosheid waarin de macht van de staat op een volstrekt
alledaagse manier tastbaar wordt (1998:21). Ín het meedoen en doen alsof (de
werkelijkheid zo mooi was als zij op papier leek, en als men op papier deed voorkomen)
wordt zichtbaar dat “the regime can make most people obey most of the time” (idem:147).
Dat verbindt mensen onderling (1998:504-5) en het maakt ze ‘medeplichtig’. Op volstrekt
alledaagse manieren worden mensen “aware of their willingness to comply” (515), en
daarmee wordt de staatsmacht onderdeel van henzelf.
Wedeen verwoordt hier wat ik in dit hoofdstuk empirisch beoogde te laten zien,
namelijk dat er in het dagelijks leven nauwelijks een grens te trekken was tussen staat en
burgers: iedereen hielp mee met het verfraaien van de papieren werkelijkheid. Partijbonzen
klaagden even hard over onversierde theeserviezen en lege winkels als ‘gewone mensen’.
Zoals Mary Fulbrook het samenvatte: vanuit het centrum werden de mooiklinkende
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opdrachten en beloften naar de rest van het land uitgezonden, maar het land zond
vervolgens bijna even mooi klinkende berichten terug naar het centrum. In de DDR was
nauwelijks een positie te bedenken “strictly outside or inside the state” (Gupta 1995:393).
Oost Duitsers waren niet alleen ondergeschikt aan de staatsmacht en diens ideologie, op
hele alledaagse manieren (re)produceerden zij die zelf ook. Onder andere door te schrijven
dat ze het plan weer hadden gehaald en dat de vrouwen uit de wijde omgeving vooral in
beslag werden genomen door “Fragen der Erhaltung des Friedens”.37
In plaats van de Oost Duitse samenleving alleen te bestuderen als één waarin alles
bepaald werd door het politieke domein, was er in de DDR veeleer sprake van “interaction
and mutual dependance between rulers and ruled” (Ross 2002:62). In het volgende
hoofdstuk zal ik dieper ingaan op die interactie en wederzijdse afhankelijkheid. Daar wil ik
laten zien dat juist de alomtegenwoordigheid van de Oost Duitse ‘staat’ er uiteindelijk voor
zorgde dat deze als het ware geprivatiseerd werd (Bessel & Jessen 1996:16): “precisely
because [the state] had lost its limits, in a certain sense [it] became increasingly
vergesellschaftet” (Jessen 1996:106). Mijns inziens maakt dát begrijpelijk waarom zoveel
Oost Duitsers zichzelf tegen de klippen op als Oost Duitser zijn blijven beschouwen.

37LRA:

E52/19(1796), dd. 16/09/1963.
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Hoofdstuk 5
De Oost Duitse dictatuur
The classification of political ideas into only two categories, dominance and resistance,
gives analytic life to a mythic reduction of the complexity and multifacetedness of
human thought. There can be many more than two sides, many more than two postures,
many more than two ideas of ‘reality’ (Falk-Moore (1993:3 curs. mv)
Afgezien van de vele materieelconsumptieve klachten waren de verhalen die de inwoners van
het voormalige Oost Duitsland over hun vroegere bestaan vertelden doorgaans opvallend
mild, soms zelfs ronduit positief en in ieder geval bijna altijd verdedigend van toon. Een van
de zinnen die ik tijdens mijn verblijf in Rudolstadt om de haverklap optekende, was “es war
nicht alles schlecht damals”. De portee van de zin was duidelijk: men had het leven in de
voormalige socialistische dictatuur zeker niet alléén als vrijheidberovend en onderdrukkend
ervaren. Bovendien brachten mensen veelvuldig positieve kenmerken van hun vroegere leven
ter sprake, waarvan de warmte en de onderlinge gelijkheid veruit de meest genoemde was.
Een veelzeggende zin die ik uit veler mond optekende was: “damals saßen wir allen im
gleichen Boot”.1 Dezelfde boot stond hier symbool voor een door onderlinge gelijkheid
bewerkstelligde geborgenheid.
Hoewel er ook kritische berichten over vroeger te beluisteren waren, viel de kritiek bijna in
het niet bij de frequentie waarmee ik verdedigende, beschermende en positieve verhalen
aanhoorde. De meeste kritiek bleef beperkt tot het materieelconsumptieve domein en voor
zover ze betrekking had op meer principiële zaken, werd ze door een relatief klein aantal
mensen geuit. Het leek erop dat het merendeel van de problemen en beperkingen die ik als
westerling gewend was met het leven in een dictatoriale samenleving in verband te brengen,
voor de meeste Oost Duitsers relatief betekenisloos was geweest. De neutrale en positieve
identificatie van Oost Duitsers met hun voormalige bestaan bevreemdde mij. Zoals de meeste
westerlingen was ook ik gewend om het begrip ‘dictatuur’ met louter negatieve zaken te
associëren. En in mijn ogen was de DDR dan ook vooral een vrijheidberovende,
onderdrukkende, uniformerende en beperkende staat geweest.
Vanzelfsprekend kon ik me voorstellen dat het voor Oost Duitsers onaangenaam moest zijn
om steeds maar weer te worden geconfronteerd met het eenduidig negatieve perspectief van
1

Zie ook Scott, die in zijn analyse van boeren en hun verzet eveneens naar ‘dezelfde boot’ verwijst (1985:328),
vergelijkbaar met de Nederlandse uitdrukking “allemaal in hetzelfde schuitje zitten”.
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westerlingen op hun verleden. De positieve geluiden over vroeger begreep ik dan ook primair
als een reactie dáárop. Keer op keer probeerden mensen mij echter duidelijk te maken dat dit
niet het enige was en dat ik niets van het leven in de DDR had begrepen wanneer ik geen oog
had voor het feit dat het toenmalige bestaan, mede als gevolg van het feit dát het een dictatuur
was, een aantal positieve kenmerken had gehad. Het was een patstelling: terwijl ík geneigd
was om het Oost Duitse verleden in louter negatieve termen te aanschouwen, probeerden mijn
informanten me duidelijk te maken dat het wel meeviel allemaal. “Es war nun mal so” was de
derde zin die veelvuldig werd uitgesproken om te benadrukken dat wat in westerse ogen
afschuwwekkend was, voor Oost Duitsers eenvoudigweg de realiteit was geweest.
Drie zinnen dus: aan Oost Duitse zijde uitgesproken om de westerse kritiek te pareren en
duidelijk te maken dat het Oost Duitse bestaan ook positieve kenmerken had gehad, die aan
westerse zijde op louter onbegrip stuitten.
“Es war nicht alles schlecht damals.”
(MV, stilzwijgend:) “O nee? Noem één voorbeeld dat de toets der kritiek kan doorstaan!”
“Damals saßen wir allen im gleichem Boot.”
(MV, stilzwijgend:) “Ja, dat bedoel ik: wat een armoede, om dát als plezierig te ervaren!”
“Es war nun mal so.”
(MV, stilzwijgend:) “Dát was juist zo gruwelijk, dat niemand er iets aan kon veranderen!”

De betekenis die ik als westerling in bovenstaande zinnen beluisterde werd volledig bepaald
door het alles opslorpende perspectief van ‘de DDR als dictatuur’. Keer op keer werd mij
echter op het hart gedrukt, dat dát perspectief niet volstond wanneer ik wilde begrijpen hoe
Oost Duitsers hun verleden hadden beleefd. Uiteindelijk slaagden mijn gesprekspartners erin
mij duidelijk te maken dat hun attitude jegens vroeger weliswaar dééls moest worden
begrepen als een reactie op de reusachtige omwenteling die zich sinds 1989 in hun bestaan
had voltrokken én als een reactie op de westerse veroordeling van hun verleden, maar dat er
daarnaast óók intrinsieke redenen waren waarom zij met een zekere weemoed terugkeken op
hun voorbije leven. In het vorige hoofdstuk schetste ik een aantal positieve gevolgen van de
moeizame materieelconsumptieve situatie ten tijde van de DDR. In dit hoofdstuk wil ik in
meer algemene zin op zoek naar de redenen waarom zoveel Oost Duitsers zich ondanks alles
zo sterk met de DDR identificeerden, en naar de warmte die er vroeger zou hebben geheerst.
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Die identificatie bleek betrekking te hebben op de vroegere samenleving en niet zozeer op
de machthebbers, de regering, het regime. Voor zover die laatste categorie in de verhalen en
terugblikken een rol speelde, was dat vooral als een ver weg geplaatste entiteit die
verantwoordelijk was voor alles wat er in de DDR mis ging: ‘die da oben, díe bedachten altijd
zulke rare dingen…’
Een van de meest interessante thema’s in de manier waarop mijn gesprekspartners hun
verleden representeerden was de manier waarop de staatsmacht daarin figureerde. Aan de ene
kant werd volmondig erkend dat de staat een verregaande invloed op het Oost Duitse bestaan
had uitgeoefend. Tegelijkertijd werd die invloed ook sterk gerelativeerd (parafrasering: “zo
erg was het niet, we namen het niet serieus”). Sterker nog, het bleek juist aan de
verwevenheid tussen staat en inwoners te danken, dat een groot gedeelte van mijn
gesprekspartners de staat als relatief onbedreigend en het in de DDR tot ontwikkeling
gekomen bestaan als gemoedelijk en warm had ervaren. Om oog te krijgen voor dergelijke
differentiaties en relativeringen was een radicale perspectiefwisseling nodig, die bepaald níet
vanzelf tot stand kwam.
De moeilijkheden en problemen die ik bij die perspectiefwisseling ondervond, hingen in de
eerste plaats samen met het feit dat de onderdrukkende en vrijheidberovende aspecten van het
voorbije Oost Duitse bestaan mijn perspectief bleven kleuren. Lange tijd lukte het me niet om
verder te denken dan de associaties die het begrip ‘dictatuur’ bij mij opriepen. In de tweede
plaats werd mijn poging om een ander perspectief te ontwikkelen ook gehinderd door de felle
strijd die er sinds de Wende van 1989 over het Oost Duitse verleden woedt. Wat ik ook vroeg;
mijn vragen werden gefixeerd in de westerse afkeuring van het Oost Duitse bestaan, die mijn
gesprekspartners van westerlingen gewend waren. De problemen die het bevragen van het
Oost Duitse verleden daardoor met zich meebracht, hebben me echter óók een aantal
inzichten opgeleverd over de rol van het materiële in de westerse beeldvorming op ‘de DDRals-dictatuur’. Dat is één van de redenen waarom ik hieronder uitvoerig zal stilstaan bij mijn
strubbelingen om het Oost Duitse verleden anders te begrijpen dan als een onderdrukkende en
vrijheidberovende dictatuur.
Zowel in dit hoofdstuk als het volgende gaat het om de vraag hoe het is om in een dictatuur
te leven en wat dat met mensen doet. Híer beperk ik me uitdrukkelijk tot het perspectief van
de betrokkenen. Ik probeer hun relatief positieve terugblik te begrijpen. In de inleiding maakte
ik duidelijk dat die positieve terugblik mijns inziens mede het gevolg is van een
selectieproces. Alle negatieve aspecten van vroeger bleven weg. Een deel van de redenen die
mensen daarvoor hadden, komt hieronder aan bod. In het volgende hoofdstuk ga ik daar
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verder op in. Dan zal ik laten zien wat er wegbleef en dan ook zal ik tenslotte de balans
opmaken met betrekking tot de vraag wat het mijns inziens met mensen doet om in een
dictatoriaal geregeerd land als de DDR te leven.2 Ik wil nu eerste beginnen met een kort
overzicht van de verschillende sociaalwetenschappelijke en historische benaderingen van het
leven in dictatoriale samenlevingen in het algemeen en die van socialistische snit in Midden
en Oost Europa in het bijzonder.

Denken over (totalitaire) dictatuur
Door wetenschappers van verschillende disciplines werden de socialistische samenlevingen in
Midden en Oost Europa – met name de Sovjet Unie – lange tijd als ‘totalitaire dictaturen’
begrepen en geanalyseerd. Met behulp van het begrip ‘totalitair’ beoogde men tot uitdrukking
te brengen dat de macht in dergelijke samenlevingen ‘totaal’ was en tot in alle uithoeken van
het bestaan wist door te dringen. In tegenstelling tot ‘gewone’ dictaturen, hadden de
socialistische dictaturen immers vérstrekkender doelen dan “simply reaping the immediate
benefits of power together with increased wealth or prestige” (Tormey 1995:169) en de claims
van de machthebbers gingen verder dan het afdwingen van gehoorzaamheid alleen.
Kenmerkend voor het totalitaire aspect van de dictatoriale socialistische staten achtte men het
feit dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de machthebbers was om het gehele
maatschappelijke leven te doordringen met de socialistische leer en al doende “the creation of
a new subject” (idem) te realiseren. Om die reden was het gehele bestaan in voornoemde
samenlevingen in vergaande mate geschoeid op de socialistische staatsleest.
In de jaren zestig raakten de begrippen totalitair en totalitarisme in onbruik. Dat hing
samen met een aantal wetenschappelijke en maatschappelijke factoren en ontwikkelingen. In
de eerste plaats kwam de nadruk in het denken over samenlevingen en politieke systemen in
toenemende mate te liggen op politieke en maatschappelijke structuren in plaats van op het
individuele handelen van enkelen. In de tweede plaats kreeg men meer oog voor het feit dat er
ook onder tot dan toe ‘totalitair’ genoemde samenlevingen sprake was geweest van kritiek en
oppositie. De machtsclaims in bij voorbeeld nazi-Duitsland en de Sovjet Unie mochten dan
totaal en totaliserend zijn geweest, dat betekende nog niet dat die claims ook zó gerealiseerd
2

Hoewel er veel voor te zeggen is om beide aspecten en perspectieven van meet af aan op elkaar te betrekken,
heb ik ervoor gekozen om ze apart te behandelen omdat ik uitdrukkelijk recht wilde doen aan het perspectief van
mijn gesprekspartners.
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werden en uitpakten als gepland. Door dergelijke inzichten en kanttekeningen verloor het
begrip totalitair zijn analytische waarde.
Aan het eind van de jaren zeventig, begin van de jaren tachtig begon het begrip
totalitarisme, onder invloed van dissidente Oost Europese denkers, echter weer in opkomst te
raken. Wel waren er grote verschillen ten opzichte van het voorgaande gebruik. In de eerste
plaats had het begrip binnen het westerse denken over het algemeen een uitgesproken
antisocialistische teneur gehad, terwijl Oost en Midden Europese dissidenten (zoals bij
voorbeeld Václav Havel) veelal zelf politiek links georiënteerd waren. Hun kritiek gold niet
zozeer de socialistische inrichting van de samenleving als zodanig, als wel het feit dat de
socialistische principes en waarden door de machthebbers van de ‘socialistisch’ genoemde
staten in diskrediet waren gebracht. In de tweede plaats trachtten zij met hun gebruik van het
begrip ‘totalitarisme’ een verschil te verhelderen tussen de Europese socialistische dictaturen
enerzijds en ‘gewone’ dictaturen anderzijds.
Anders dan in klassieke dictaturen (in bij voorbeeld Midden en Zuid Amerika) het geval
was, stelden zij dat de Oost en Midden Europese socialistische dictaturen in ideëel opzicht
konden bogen op een lange traditie, hetgeen deze systemen volgens hen “a sense of durability
and permanence” verleende “that dictatorships often lack” (Tormey 1995:140). In het
verlengde daarvan konden de Zuid Amerikaanse dictaturen alleen bestaan dankzij de
expliciete en alomtegenwoordige dreiging met fysiek geweld. Vanzelfsprekend was er in
Midden en Oost Europa ook sprake van geweld en dreiging, maar het straatbeeld werd er niet
in die mate door bepaald als in de Zuid Amerikaanse militaire dictaturen het geval was. De
relatie tussen heersers en volk was in de socialistische dictaturen dan ook van een geheel
andere aard. De voornaamste reden waarom mensen gehoorzaamden was niet zozeer (alleen)
uit angst voor geweld, als wel vanwege een vorm van conformisme die volgens sommigen
alleen begrepen kon worden als uiting van geslaagd totalitarisme.
Om dat te verduidelijken wees bij voorbeeld Havel op het feit dat op socialistische
feestdagen massaal de vlaggen werden uitgehangen, waardoor er sprake leek van een bepaalde
consensus tussen heersers en volk. De vraag was vervolgens hoe vér die consensus ging en
hoe die begrepen kon worden. Havel zag de vlag als een talisman, degene die de vlag uithing
deed dat volgens hem “because he thinks that by doing so, he will appear loyal to those
around him, to officials, and, ultimately, to the police” (idem:143). In die zin moest het
uithangen van de vlag worden begrepen als een vorm van camouflage, “it helps him [to] slip
quietly into the background of daily life” (idem:143-4). In de socialistische samenlevingen
van Midden en Oost Europa bleef de macht volgens Havel niet zozeer dankzij wapens in
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stand, maar “through each citizen feeling the ‘existential pressure’ to conform” (idem:144).
Dat leidde tot een (weliswaar door druk ingegeven) vorm van conformisme, die maakte dat er
sprake was van “a tacit agreement between citizen and regime” (idem:145). Volgens
sommigen (waaronder overigens níet Havel) kwam die ‘overeenstemming’ feitelijk neer op
een vorm van hersenspoeling door het regime: “the most totalitarian system is the one where
the penetration of the regime into the soul of the individual is complete” (Cranston 197778:18).
Hoewel het in de DDR vóór 1989 niet mogelijk was om zulke kritische geluiden te laten
horen, heeft een aantal Oost Duitse wetenschappers en intellectuelen zich sinds 1989 in
vergelijkbare bewoordingen uitgelaten over het voormalige Oost Duitse bestaan. Een van de
meest uitgesproken stemmen in het debat over het Oost Duitse verleden is die van de Oost
Duitse psychiater Hans-Joachim Maaz. In meerdere boeken heeft hij getracht duidelijk te
maken dat de dictatuur een buitengewoon diepe en deformerende invloed heeft gehad op het
dagelijkse leven van de inwoners van de DDR. Zo stelt hij onder meer dat in de DDR
“uiteindelijk iedereen werd getroffen door het ‘virus’ van een pathologische
maatschappijdeformatie” (1991:112-3).Vergelijkbare uitspraken zijn op vrijwel iedere pagina
van zijn boek Psychogram van Oost Duitsland (1991) te vinden. Volgens Maaz was het
gehele Oost Duitse (sociale) leven doordrenkt van de repressie die tot uitdrukking komt in de
aanduiding ‘totalitaire dictatuur’.3 Vanuit een maatschappijhistorische insteek zijn de historici
Armin Mitter en Stefan Wolle (1993) tot vergelijkbare conclusies gekomen. Ook zij
concludeerden dat de DDR van meet af aan een volstrekt illegitieme, op geweld en
onderdrukking berustende samenleving is geweest, die slechts dankzij Russische bajonetten
kon blijven bestaan.
Met hun uitspraken bevestigden zij een in het westen dominant perspectief op de Middenen Oost Europese dictaturen. Dat perspectief werd in belangrijke mate bevestigd nadat vanaf
1989 bekend werd hoezeer de socialistische dictaturen in Midden- en Oost Europa voor hun
voortbestaan aangewezen waren geweest op de werking van hun geheime diensten. Mede
daardoor hebben veel westerse commentatoren de neiging om het gehele bestaan in de
socialistische landen te reduceren tot de dictatoriale bedoelingen van de machthebbers.
Vanwege de totalitaire claims van het regime ging (en gaat) men er veelal vanuit dat het

3

Zie ook Hauer, die eveneens stelt dat Oost Duitsers collectief leiden aan een “Mitläufer-Syndrom” (1994:94).
Voor kritiek op dergelijke interpretaties, zie Merkel, die de strijd aanbindt met wat zij de “Repressionsthese”
noemt (1994:378).
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gehele bestaan in dergelijke samenlevingen doordrenkt zou zijn door de politiek (e
bedoelingen van de heersers).
De enquêtecommissie, die in opdracht van de Duitse regering onderzoek deed naar de
werking van de Oost Duitse dictatuur, kwam in 1994 tot vergelijkbare conclusies. Zij was van
mening dat er in Oost Duitsland sprake was geweest van een dictatoriaal systeem, gebaseerd
op geweld en onrechtvaardigheid.4 En de inwoners van Rudolstadt konden in juni 1994 in een
van de locale kranten lezen, dat de enquêtecommissie van mening was dat de DDR van meet
af aan een totalitaire dictatuur was geweest, “in dem der Machtsanspruch der führende Partei
bzw. ihre Führungsgruppe auf alle Bereiche des Lebens erstreckt und (…) durchgesetzt
wurde”, waardoor de inwoners van het land tot “lebenslänglich Knast” veroordeeld waren
(Neue Saale Zeitung 18/6/1994).
Dergelijke conclusies gaven in de tijd dat ik in Rudolstadt verbleef aanleiding tot grote
woede: zó was het niet geweest!! Door een kort overzicht te geven van de manier waarop de
Oost Duitse samenleving was ingericht, zal echter duidelijk worden dat de conclusies van de
enquêtecommissie en Maaz bepaald niet vergezocht zijn. De invloed en controle van de
socialistische staat drongen dermate ver door in het privé bestaan van de inwoners van de
DDR, dat de aanduiding totalitair zich welhaast automatisch opdringt. Desondanks pleiten
historici recentelijk voor een genuanceerder perspectief op het Oost Duitse verleden dan één
in termen van totalitarisme en dictatuur. Verderop in dit hoofdstuk zal ik uitvoerig stilstaan bij
hun pleidooien voor een visie die meer aansluit bij dat van de betrokkenen. Nu volgt echter
eerst een schets van de manier waarop de dictatoriale staatsmacht in de DDR van invloed was
op het dagelijks leven van zijn/haar inwoners.

DDR: totale controle
Een van de belangrijkste peilers onder de stralende socialistische beloften in de DDR was de
sociale wetgeving, volgens welke iedere Oost Duitser recht had op scholing, huisvesting en
werk. Afgezien van het feit dat het uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen onbetaalbaar
was, had het nog een andere keerzijde en dat was de ideologische beïnvloeding en
indoctrinatie, die via die weg kon worden doorgevoerd. Vooral in het onderwijs was dat
duidelijk merkbaar. Mensen die in het onderwijs werkzaam waren geweest vertelden me, dat
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op scholen vooral belang werd toegekend aan de ontwikkeling van vaardigheden en waarden,
die als ‘socialistisch’ te boek stonden, bij voorbeeld het vermogen om zich ondergeschikt te
maken aan het grotere geheel, het Kollektiv.5 Zelfstandig (laat staan kritisch) denken werd niet
gestimuleerd, creativiteit werd al snel als een ordebedreigende eigenschap gezien en
inhoudelijk was het onderwijs (behalve op het leren toepassen van de marxistischleninistische zienswijze) grotendeels gericht op het bijbrengen van feitenkennis.
Gehoorzaamheid werd van centrale betekenis geacht en hetzelfde gold voor het vermogen om
voorschriften en regels te kunnen naleven. Op die manier heeft het onderwijs volgens
sommige intellectuelen een desastreuze uitwerking gehad op de levenshouding en mentaliteit
van veel inwoners van Oost Duitsland.6
Bovendien was het algemeen bekend dat leraren nauwlettend in de gaten hielden welke
kinderen (en daarmee ook welke ouders) de socialistische staat een trouw hart toedroegen.
Docenten zagen erop toe dat scholieren zich niet kritisch over de DDR uitlieten. Kinderen
werden publiekelijk ter verantwoording geroepen wanneer ze westerse kleding droegen of hun
schoolspullen in een westers plastic tasje vervoerden. Een jonge vrouw, die bij het
Rudolstädter museum werkte, herinnerde zich dat een lerares haar vroeger eens had
toegebeten: “man macht doch keine Werbung für westliche Ausbeuter-Konzerne”? En een
bekende truc om erachter te komen in welke gezinnen er West Duitse televisie werd gekeken
was door kinderen te vragen of de klok op de televisie de uren met puntjes dan wel met
streepjes aangaf (Maaz 1991:30). Zo werd bekend welke gezinnen verdacht konden worden
van een meer of minder staatsvijandige houding.
Zoals gezegd had iedereen recht op onderwijs, maar als het erom ging te bepalen wie er
wél en niet naar de universiteit konden doorstromen, waren daarbij niet alleen de intellectuele
capaciteiten van de leerling in kwestie doorslaggevend. Indien een uitmuntende leerling arts
wilde worden, werd in de eerste plaats gelet op zijn sociale achtergrond. Als de ouders tot de
zogenaamde Intelligenz behoorden, had hij minder kans dan als zij arbeiders of boeren waren.
In de tweede plaats werden ook zijn en zijn ouders’ staatsloyaliteit in de overweging
betrokken.
Afgezien van deze indoctrinatie vanuit de school zelf speelden op scholen de socialistische
jeugdorganisaties – respectievelijk de Jung Pioniere (voor de allerkleinsten), de Pioniere
(vanaf 6 jaar) en de Freie Deutsche Jugend (FDJ vanaf 14 jaar) – een belangrijke rol.
Wanneer middelbare scholieren geen lid waren van de FDJ, werden ze daar niet alleen door
5
6

Zie ook Moeller & Maaz (1993:108).
Zie bij voorbeeld Maaz (1991:27-33) en Wolf (1990b).
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de vertegenwoordigers van de organisatie zelf, maar ook door de onderwijzers op
aangesproken.7 Het was een van de duidelijkste subversieve signalen en indicatief voor de
staatsloyaliteit van de ouders. Mede om die reden waren bijna alle jeugdigen lid van de FDJ,
omdat dat erbij hoorde en je in de DDR niets kon bereiken zonder daarvan lid te zijn
geweest.8
Aangezien de FDJ onder meer verantwoordelijk was voor het cultuur- en vrije tijdsaanbod
voor jongeren, stond een deel van de Oost Duitse vrijetijdsbesteding indirect onder
staatscontrole. Binnen de FDJ werd vanzelfsprekend ook aandacht besteed aan
“gesellschaftspolitische Arbeit”, onder meer bestaand uit militaire oefeningen en politieke
discussies (cf. Kleßmann & Wagner 1993:489). Maar de ideologische indoctrinatie begon al
eerder, want zelfs in de jeugdorganisatie voor jongere kinderen (de Pionierorganisation)
werden kinderen van jongs af aan bekend gemaakt met de lessen van de internationale
klassenstrijd. Zo is er in het SBZ-archief een bericht uit 1959 gevonden,9 waarin werd
beschreven hoe een groep kinderen op een vroege zondagmorgen het spel Verteidigung der
Republik speelde. De kinderen waren verdeeld over verschillende Kampfgruppen, er waren
Gruppenkommandeuren en om de kinderen “zum sozialistischen Menschen [zu] erziehen (…)
tragen [die Kinder] am linken Oberarm rote Armbinden aus Papier” (idem.:460-2).
Behalve deze organisaties waren ook alle arbeids- en vrijetijdsorganisaties
gelijkgeschakeld. Naast hun werk of opleiding werden alle inwoners van de DDR geacht lid te
zijn van de Deutsch Sowjetische Freundschaftsbund én van één van de vele socialistische
organisaties om zich maatschappelijk te engageren. Hoewel men zelf mocht weten hoe men
daar invulling aan gaf, maakte dat in feite weinig uit: alles was gelijkgeschakeld en overal
waren partijleden aanwezig, die toezagen op de juiste lijn en regelmatig maatschappelijke
thema’s entameerden. Wanneer mensen hun kinderen wilden laten dopen, werd dat van
overheidswege als een veeg teken voor hun staatsloyaliteit beschouwd. Wát dat precies
impliceerde en waar dat al dan niet toe leidde varieerde, maar dat het niet goed was voor de
carrièremogelijkheden van het gezin in kwestie, was evident.
Wanneer het erom gaat te achterhalen in hoeverre en op welke manieren de Oost Duitse
staat het leven van haar inwoners trachtte te bepalen, is de Muur natuurlijk de meest directe en
ingrijpende maatregel geweest. De precieze regels met betrekking tot het inter-Duitse
7

Net als alle andere Massenorganisationen maakte de FDJ deel uit van het Nationale Front (dat verder uit de
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Bijna alle jongeren tussen 14 en 18 lid waren lid, na 18 jaar snel daalde het lidmaatschap snel, behalve onder
studenten: in 1988 was meer dan 95% van de studenten aan de Humboldt universiteit lid van de FDJ (Borneman
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grensverkeer zijn in de loop der tijd veelvuldig veranderd, maar tot het eind aan toe was het
alleen mogelijk om West Duitse familieleden te bezoeken, als er sprake was van zogenaamd
‘dringende familieaangelegenheden’. Een verzoek daartoe kon zonder opgave van reden
worden geweigerd en dat gebeurde veelvuldig; een bezoek aan de BRD was immers een gunst
en geen recht. Zo vertelde een oudere man dat hem als enige van de familie werd geweigerd
de 50e verjaardag van zijn oudere zus in West Duitsland te bezoeken. In tegenstelling tot
velen, die nooit hoorden op grond waarvan hun aanvraag geweigerd was, kreeg hij de reden
wél te horen. Omdat hij op de telexafdeling van een groot bedrijf werkte waar hij de
loongegevens van de werknemers moest opslaan, beschikte hij over dienstgeheimen die hij
aan de klassenvijand had kunnen doorgeven. Een oudere vrouw vertelde me dat men haar had
toegesnauwd, toen ze een keer een aanvraag had ingediend om bij de begrafenis van haar
tante aanwezig te zijn: “das wichtigste im Leben ist nicht die Tante oder Onkel im Westen.
Das Wichtigste im Leben ist, daß die Frieden erhalten bleibt” – daarmee verwijzend naar de
officiële reden waarom de Muur bestond, namelijk als Schützwall des Friedens. De enigen die
de Bondsrepubliek een keer per jaar mochten bezoeken, waren gepensioneerde Oost Duitsers.
De reden voor deze toegeeflijkheid was dat zij in economisch opzicht geen waarde meer
hadden voor de DDR. Als zíj zouden besluiten om niet meer terug te keren naar de Heimstatt
des Friedens und Geborgenheit, betekende dat geen productief en financieel verlies.
Voor wat betreft de verdere maatregelen en verordeningen waaruit het dictatoriale karakter
van de DDR kan blijken, is een groot deel van de feiten bekend: telefoongesprekken tussen
Oost- en West Duitsers werden afgeluisterd, het bezoek van West Duitse familieleden en
vrienden werd nauwlettend in de gaten gehouden, brieven en pakjes uit het westen werden
geopend en doorzocht. In het grensgebied zelf waren stringente veiligheidsmaatregelen van
kracht, waaronder zichtbaar gewapende Volkspolizisten. Om bij mensen die in het
grensgebied woonden op bezoek te gaan, moest men ruim van tevoren een aanvraag indienen.
Om bezoek te kunnen ontvangen moesten ook de bewoners van dorpen en stadjes in het
grensgebied weken van tevoren een verzoek indienen. Iedereen die in het grensgebied
rondliep kon door de politie worden aangehouden en zonder opgave van redenen worden
vastgehouden, gefouilleerd en zelfs neergeschoten. Mede om die reden was het voor de
meeste Oost Duitsers onmogelijk om hun vakantie aan de Oostzeekust door te brengen. Ook
die kust behoorde immers tot het grensgebied en daartoe had niet iedereen vrijelijk toegang.
Vakanties dáár moesten vroeg worden aangevraagd en doorgaans waren hotels en
vakantiewoningen in dat gebied volledig gereserveerd voor leden van de SED, de
Blockparteien en Massenorganisationen die tezamen het Nationale Front vormden. Een
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vakantie aan de Oostzee was een van de meest aangename manieren waarop politieke
loyaliteit in de DDR beloond werd.
Hoewel Oost Duitsers het land vrijwel niet uitmochten, werd het West Duitsers wel
toegestaan de DDR te bezoeken. De voornaamste reden waarom daar geen bezwaar tegen
was, was van economische aard. Door het verplichte omwisselen van 25 West Duitse marken
per dag voor Oost Duitse marken tegen een koers van één op één, brachten West Duitsers
harde valuta binnen.
Zoals bekend was het westerlingen die de DDR bezochten niet toegestaan bepaalde
categorieën (opinie- en ‘pulp’-) tijdschriften en (kritische of ‘decadent’ genoemde) boeken
mee te nemen. Omdat de criteria wat er wél en wat er níet voor import werd toegestaan
nergens gepubliceerd werden en bovendien in de loop der tijd regelmatig (b)leken te
veranderen, was het altijd spannend wat er wél en níet de grens over zou mogen. Zo had de
eigenaresse van een bloemenzaak in Rudolstadt, die ten tijde van de DDR al in een
bloemenwinkel werkte, een keer een grote yucca (kamerplant) uit West Duitsland mee naar
huis willen nemen. Dat was verboden. Ze moest hem bij de grens achterlaten, zo vertelde ze.
En ze legde uit waarom:
De officiële reden was dat er bacteriën in de aarde konden zitten. Maar volgens mij ging
het daar niet om. Volgens mij was de echte reden dat zulke planten bij ons niet bestonden.
En daarmee symboliseerde die plant niet alleen het westen, maar vooral een soort
levensvreugde die onze staat ons niet wilde of kon geven. En dan zou het onvrede
scheppen bij de mensen om zo’n plant te zien.
Hoewel ik denk dat ze gelijk heeft was de ironie, dat bijna alle Oost Duitsers in hun eigen
woonkamer dagelijks alles van het West Duitse leven op de televisie konden aanschouwen.
Vrijwel allen die ik sprak benadrukten dat zij voornamelijk West Duitse televisie keken omdat
de programma’s daar veel aantrekkelijker waren dan die op de Oost Duitse televisie. Deze
vorm van informatieoverdracht was de regering van de DDR vanzelfsprekend een doorn in
het oog en om die reden heeft er in 1961 een grootschalige actie plaatsgevonden waarbij de
leden van de al eerder genoemde FDJ collectief de Oost Duitse daken op klommen om alle
antennes die in westelijke richting gedraaid stonden om te buigen (Weber 1991:305).
Vanzelfsprekend werkte dat slechts korte tijd en op lange termijn had de actie geen enkel
effect.
Zo zijn er veel meer voorbeelden met behulp waarvan duidelijk zou kunnen worden
gemaakt hoezeer het dagelijkse leven van de inwoners van de DDR van staatswege werd
beïnvloed en bepaald. Die invloed drong door tot in alle uithoeken van het Oost Duitse
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bestaan. Want zoals het op school was, was het ook op het werk, de universiteit, en het
leger. Zelfs thuis was men niet gevrijwaard van overheidsbemoeienis. Alle wijken en flats
hadden een Hausgemeinschaft, waarvan de bedoeling niet alleen was om de flat schoon en
gezellig te houden, maar die vooral ook bedoeld was om een stimulerende invloed uit te
oefenen op het politiek-ideologische klimaat in de directe woonomgeving van de
bewoners. Zelfs de zogenaamde Schrebergarten waar veel mensen zich in hun vrije tijd
wensten terug te trekken – veelal juist om nergens iets mee te maken te hebben en eindelijk
rust te hebben – waren ingepast in het politiek-ideologische staatskader. De jaarverslagen
van de Rudolstädter volkstuinverenigingen stonden dan ook vol met obligate ideologische
formuleringen en politieke lippendienst. In deze verenigingen heette men zich bij
voorbeeld te hebben bekommerd om de “offensiven Friedenspolitik der sozialistischen
Staaten”, om “das annähernde militärstrategische Gleichgewicht, trotz verstärkter
Hochrüstung und Konfrontationspolitik der NATO”, en om “die deutsche Geschichte in
Hinsicht von Krieg und Elend”.10
Het hele Oost Duitse leven werd voorzien van een dikke politiek-ideologische saus, alle
sociale en culturele activiteiten die mensen ondernamen waren ingebed in een politiekideologisch kader. Bovendien werd alle informatie met betrekking tot dergelijke organisaties,
alsmede de manier waarop individuele leden daarbinnen functioneerden, nauwlettend
bijgehouden. Iedere inwoner van de DDR had een persoonlijke kaderakte waarin niet alleen
iemands klassenachtergrond stond vermeld, maar waarin eveneens was opgenomen welke
opleiding hij waar had gevolgd, met welke gevolgen hij deze had afgesloten, van welke
organisaties hij lid was, hoe hij dat lidmaatschap invulling gaf, waar hij werkte, hoe hij zich
daar profileerde, hoe hij zich verhield tot het Kollektiv waar hij deel van uitmaakte,
enzovoorts.
Op tal van manieren werden de inwoners van de DDR in de gaten gehouden én
geïndoctrineerd. Veelal gebeurde dat openlijk, onder verwijzing naar bepaalde wetten, regels
of voorschriften. Daarnaast was er ook een minder duidelijk aanwijsbare druk om je aan te
passen aan regels en voorschriften die nergens waren vastgelegd. Al met al lijkt het Oost
Duitse bestaan dan ook zozeer doordrenkt te zijn geweest van staatsverordeningen, bemoeienissen en -reguleringen, dat de aanduiding ‘totalitair’ zeer toepasselijk lijkt.
Het is echter opmerkelijk dat veruit het merendeel van de mensen die ik sprak mij duidelijk
trachtte te maken dat het vroegere leven zich juist grotendeels had onttrokken aan de politieke
10
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claims en bedoelingen van het regime en dat ook die claims en bedoelingen zélf met een
korrel zout genomen moesten worden. Zo legde mevrouw Paetzold, de gepensioneerde
eigenaresse van één van de weinige kledingzaken die ten tijde van de DDR privé-bezit was
gebleven, me uit:
Natuurlijk, op het eerste gezicht was het hier allemaal door de staat vastgesteld, maar
ondertussen… Er was zoveel meer mogelijk! Als je contacten had, je poot stijf hield, een
beetje zeurde en doorzette, of doodeenvoudig weigerde, waarbij je er natuurlijk altijd op
moest letten dat je geen wetten met voeten trad en niets deed wat écht verboden was, dan
was er zoveel mogelijk en dan liep er zoveel anders en flexibeler dan het officiële verhaal
voorschreef. Vroeger was er een officieel verhaal en dat was voor iedereen gelijk, en
daaronder, daarbij en daartussendoor… Beetje ritselen, beetje rommelen. Dat wist iedereen
en dat deed iedereen.
Ook de historicus Martin Sabrow concludeerde dat de DDR intern door de meeste inwoners
van het land niet echt als een dictatuur werd ervaren (1999:196). En met hem hebben
verschillende historici de conclusies van de enquêtecommissie, dat de DDR een op geweld en
onrechtvaardigheid gebaseerde totalitaire dictatuur was, als zeer eenzijdig en oppervlakkig
veroordeeld. Zoals hieronder duidelijk zal worden pleitten zij recent voor een genuanceerder
perspectief op de Oost Duitse geschiedenis.
Zo stelt bij voorbeeld James McAdams dat die conclusies meer doen denken aan
“contending campaign platforms than thoughtful enquiries into the East German past”
(2001:119). Na te hebben geconcludeerd dat veel historische studies over de DDR ten
onrechte “tief von einem anklagenden Unterton durchdränkt” zijn (1996:282), heeft Mary
Fulbrook in krachtige bewoordingen gewaarschuwd tegen het criminaliseren van de Oost
Duitse samenleving en geschiedenis. Ook Ina Merkel heeft geconstateerd dat de
geschiedschrijving over de DDR veelal te clichématig is en te zeer vanuit een vooringenomen
westers perspectief is geschreven. Volgens haar heeft dit ertoe geleid dat “[d]ie
Schlüsselworte Stasi, Totalitarismus und Kommandowirtschaft ein Bermuda-Dreieck
[formen], in dem die Vergangenheit der ehemaligen DDR-Bürger/innen zu verschwinden
droht” (1994:378). De antropoloog John Borneman kwam tot de conclusie dat in de DDR
“totalitarianism never existed. To confuse the theory of totalitarianism with everyday life is to
mistake ideal type for an empirical reality” (1993:164). En de historicus Mark Allinson stelt
dat het Oost Duitse bestaan níet kan worden vereenzelvigd met de politieke omstandigheden
waaronder zich dat afspeelde. Ondanks de Muur en het feit dat men het land niet uitmocht,
concludeert hij onomwonden dat
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the GDR was quite a normal country, despite its unusual international and domestic
political setting, and (…) its citizens for the most part led normal lives, dominated as
in most countries by family life and concerns about work and material welfare
(2000:158).
Naast een pleidooi tegen het vereenzelvigen van de Oost Duitse politieke context met het
daarbinnen tot ontwikkeling gekomen bestaan, pleitten de hiervoor genoemde wetenschappers
dan ook voor het ontwikkelen van een historisch perspectief op de DDR dat aansluit bij de
verhalen van de betrokkenen. Hoezeer ik het daar in theoretisch opzicht echter ook mee eens
ben, het bleek moeilijker dan ik dacht om de ervaringen van de betrokkenen zélf als
uitgangspunt te nemen. Hieronder wil ik aandacht besteden aan de problemen die ik daarbij
ondervond.

Een moeilijk gesprek en de verstrekkende zeggingskracht van de kleur grijs
Zoals ik in de inleiding aangaf reageerden veel mensen opvallend afwerend op mijn pogingen
om met hen in gesprek te komen over hun verleden. De meest extreme reactie op mijn
nieuwsgierigheid legde Thomas, de bedrijfsleider van het café schuin onder mijn woning, aan
de dag. Vanaf het begin dat ik de zaak bezocht was hij afhoudend geweest. Gedurende korte
tijd leek hij wat te ontdooien, maar op een dag, toen ik een van de vaste gasten iets vroeg over
de DDR, barste hij los in een litanie waarin hij me duidelijk maakte hoe hij over me dacht. Hij
vertrouwde me voor geen cent. Ik was een toneelspeelster. Ik belazerde de mensen en lachte
hen uit achter hun rug. Ik stelde alleen vragen om mensen af te laten gaan, want er klopte
niets van al die vragenstellerij van mij. Ik was veel slimmer dan ik me met al die vragen
voordeed. Vanzelfsprekend bleef deze woordenwisseling niet onopgemerkt. Een aantal vaste
gasten mengde zich in het gesprek en vertelde me dat zij mij evenmin vertrouwden.
Die dag is het me nog gelukt om de boel te sussen en ik bleef in het café komen. Korte
tijd later, toen ik op een avond (in gesprek met een West Duitser) lachend uitriep: “jullie
Duitsers ook: het is niet te geloven!” was het definitief afgelopen. De volgorde van de
aantijgingen die ik naar mijn hoofd kreeg kon ik me later niet meer herinneren, maar met een
van woede verwrongen gezicht wendde Thomas zich tot mij en hij spuugde het bijna uit: hij
had het altijd wel geweten, ik bedroog de hele kluit. Hij wist het toch: ik was veel slimmer
dan ik me voordeed. “Van het begin af aan wist ik dat jij niet te vertrouwen was. Ik heb het je
al eerder gezegd: jij bent door en door slecht! Je doet alsof je de beste bent hè, met je neus in
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de lucht!” Toen ik, volledig flabbergasted door deze onverwachte uitval, tegen hem zei dat hij
gek was geworden begon hij te lachen, alsof hij me nu eindelijk op heterdaad betrapte:
Ja, ik ben gek he? Ik ben maar klein he!? Zó klein he? Nou, ik hoef me door jóu níets
te laten zeggen. Jij gaat over twee maanden weg en dan zien we je nooit meer terug. Ik
hoef niets van jou en jij hoeft niets van mij en dus kan ik je zeggen wat ik van je vind:
deine Augen lügen!
Ik ben het café uitgegaan en er niet meer terug gekomen, zoals kennelijk de bedoeling was.
Mijn continue gevraag maakte mij in zijn ogen onbetrouwbaar en in zijn reactie gaf hij ook
aan waarom dat het geval was: mijn vragen over vroeger maakten dat hij zich “klein” voelde.
Dergelijke reacties lijken in eerste instantie wellicht een bevestiging van Maaz’ ideeën
over de invloed van veertig jaar dictatuur op ‘de collectieve psyche’ van zijn landgenoten. Ik
denk echter dat Thomas’ woede niet in de eerste plaats samenhing met een Oost Duitse
erfenis, maar met de strijd daarover die sinds 1989 in Duitsland gevoerd werd. In de tijd dat
ik er onderzoek deed kon je geen krant of tijdschrift kopen, of er stond wel iets negatiefs in
over de voormalige DDR. Je kon de televisie niet aanzetten of er was wel een programma
waarin aspecten van het voormalige Oost Duitse bestaan werden afgekamd en veroordeeld:
van Stasi schandalen tot afschuwwekkende berichten over de Oost Duitse crèches. Het hele
Oost Duitse verleden werd gereduceerd tot een meelijwekkend verhaal over onderdrukking,
aanpassing en kleinburgerlijkheid (Wochenpost 14/04/1994:16). Zo zou uit sociologisch
onderzoek zijn gebleken dat er in de DDR minder gelachen werd dan in de BRD het geval
was geweest, in de DDR werd meer gedronken dan in de BRD (Neue Saale Zeitung
21/12/1993) en ondanks de veelgeprezen onderlinge hulpvaardigheid had de gemiddelde Oost
Duitser minder vrienden gehad dan de gemiddelde West Duitser of Nederlander (Het Parool
09/04/1994). Zelfs de protestantse kerk, waarvan altijd werd aangenomen dat het een
verzetsbolwerk was geweest, zou ten diepste verweven zijn geweest met de Stasi en de Oost
Duitse staat (Ost Thüringer Zeitung 15/12/1993) en in lijn met deze veroordelende tendens
werd het land in een van de plaatselijke kranten als “Trümmerfeld DDR” aangeduid (idem
14/01/1994).
In de strijd over het Oost Duitse verleden werd het leven in de voormalige DDR door
West Duitsers gelijkgesteld met de dictatoriale staatsvorm: “veel West Duitsers meenden dat
de levens van de Oost Duitsers mislukt waren omdat hun staat was mislukt” (Melching
2004:301). De afweer waarmee ik geconfronteerd werd, leek me in eerste instantie een
grotendeels begrijpelijke reactie op die algemene veroordeling. Pas in tweede instantie
realiseerde ik me, dat het materiële ín die algemene westerse veroordeling een centrale rol
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speelde, waardoor mijn vragen dienaangaande nooit neutraal overkwamen maar op voorhand
als een impliciete veroordeling werden beschouwd.
De eerste keer dat ik merkte dat het materiële thema van mijn onderzoek een rol
speelde in de weerstand die ik ontmoette was, toen ik een keer aan een vrouw in Berlijn de
weg vroeg. Nadat ze me de weg had gewezen, vroeg ik haar wat het gebouw aan de overkant
was (een hoog rechttoe rechtaan bouwwerk van beton, met geelbruine spiegelglasramen). Zij
antwoordde dat dit het Palast der Republik was. Ik wist dat er indertijd overal vanuit de DDR
mensen en materieel naar Berlijn waren gehaald om dat ‘paleis’ te bouwen en ik probeerde
haar te vragen, of al die moeite misschien was gedaan om ook in het oostelijk deel van de stad
een opvallend bouwwerk neer te zetten en de westerse bezoekers op die manier te tonen: wij
kunnen ook wel wat op poten zetten hoor. Ik stelde de vraag echter wat onbeholpen: “was dat
ook als zo’n pronkstuk bedoeld?” en toen barste ze los:
Nee! Dit was een écht Paleis voor het Volk! Met grote zalen en iedereen kon er altijd in! Het was echt
door en voor het volk bedoeld. Het was helemaal openbaar, behalve natuurlijk als er belangrijke
zittingen plaatsvonden. Er waren ook allemaal Gaststätten in geweest, waar je goedkóóp kon eten (een
nauw verholen verwijt aan de tijd sinds de Wende waarin er weliswaar overal Gaststätten waren
opgericht, die echter niet te betalen waren) en een espressobar en een Eiscafé en grote zalen waar wel
duizenden mensen in konden: alles was er. Maar nu moest het gebouw weg, nur weil man etwas gegen
DDR-Bauen hat.
Eerst had het stadsbestuur volgens haar geprobeerd om het gebouw te laten afbreken door te
zeggen dat er asbest in was aangetroffen, maar toen bleek dat datzelfde eveneens gold voor een groot
aantal gebouwen in het westelijk deel van de stad (één westers gebouw was wel acht keer zo vervuild
als dit!!), ging die vlieger niet meer op. Toen moest men wat nieuws verzinnen om het weg te krijgen
en nu was het nieuwste plan om de gevel te slopen en alleen de binnenkant te laten staan. Ze was er
woedend over. Haar DDR werd hier onder valse voorwendselen met de grond gelijk gemaakt, alleen
omdat het de DDR was!!

In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat de materiële omgeving in de DDR, als symbool
van de socialistische doctrine, bepaald niet neutraal was. Dat is ze sinds de Wende wellicht in
nog mindere mate, want in de strijd over het Oost Duitse verleden is een hoofdrol weggelegd
voor de materiële resten daarvan. Niet alleen de woede-uitbarsting van de vrouw die me de
weg wees maakte me dat duidelijk, maar toen ik aankwam op de plaats van bestemming werd
ik er wederom mee geconfronteerd.

131

Ik was op weg naar een afspraak met de directeur van een museum waar de materiële
erfenis uit de DDR werd bewaard. Het museum bleek ergens verscholen in een Hinterhof te
liggen. Binnen lag de grote ruimte vol met stapels meubels, voorwerpen, dozen en kasten,
waarin ik onmiddellijk de reeds vertrouwde Oost Duitse vormen herkende. De directeur gaf
me een hand en vroeg me wat ik nu eigenlijk precies kwam doen. Ik vertelde over mijn
onderzoek naar de veranderde betekenis van westerse consumptiegoederen in de voormalige
DDR. Als door een horzel gestoken schrok hij op: “dat wordt toch niet zo’n onderzoek waarin
wordt beweerd dat het functionalisme niet deugde hè? Zoals die kritiek, die we hier in de
jaren vijftig al hadden?” Met zijn woorden had hij mij en mijn onderzoeksthema op voorhand
dubbel gediskrediteerd: mijn potentieel kritische conclusies bevatten niet alleen de verkeerde
kritiek, maar ook nog eens achterhaalde kritiek! Ik durfde mijn mond nauwelijks nog open te
doen. Hij vroeg of ik wist wie híj was: voormalig hoofdredacteur van het
vormgevingstijdschrift Form und Zweck. Vanzelfsprekend kende ik het tijdschrift, maar hij
legde me uit dat dát het tijdschrift was waarin ik al die oude (inmiddels volstrekt
achterhaalde!!) discussies zou terugvinden. Afijn, hij had weinig tijd, maar wilde me de
permanente tentoonstelling van Oost Duitse voorwerpen toch nog wel even laten zien.
We liepen de ruimte binnen waar de voorwerpen stonden opgesteld. De eerste kasten
toonden dingen van vlak na de oorlog: emaillen pannen, schoenen van egelit. Daarna kwam er
een aantal mooie voorwerpen, duidelijk geïnspireerd op de bekende Bauhaus lijn, waarvan ik
ondertussen wist dat ze in de DDR praktisch nooit te koop waren geweest. Toen volgde een
paar kasten waarin indrukwekkend uitziende machines en technische apparaten stonden
opgesteld. En daarna kwamen we bij een kast waarin een aantal voorwerpen stond dat
ongetwijfeld als ‘typisch DDR’ de geschiedenis in zal gaan: plastic ijscoupes, dito eierdopjes
in de vorm van kippen en dergelijke. Het was duidelijk dat mijn begeleider me er het liefste
langs had geloodst, maar omdat dat niet ging, zei hij op enigszins cynische, semi-verveelde
toon: “tsja, en dan hebben we híer de dingen waar westerlingen altijd erg geïnteresseerd in
zijn. Zij denken dat dít typisch was voor de DDR! Ze denken dat wij niets anders konden
maken dan dit!” Met onmiskenbaar dédain liep hij door naar de volgende kast, waar mooie
dingen stonden uitgestald die in de DDR nooit te koop waren.
Zijn woorden waren duidelijk en ze misten hun doel niet. Over de voorwerpen in die
kast heb ik niets meer gevraagd en ik heb me mee laten voeren naar de volgende kast. Toen ik
aan het eind van het onderhoud aangaf geïnteresseerd te zijn in het archief dat hij beheerde,
deed hij onduidelijk. Dat archief was nog niet geordend, hij was hier niet altijd, bovendien
werd hij niet betaald omdat het stadsbestuur zijn museum en archief niet erkende. Maar hoe
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dan ook, hij zou in ieder geval nóóit meer een DDR-voorwerp uitlenen. Dat had hij één keer
gedaan met een poster uit de jaren vijftig, die hij exemplarisch vond voor de
gemeenschappelijke Duits-Duitse beeldtaal en vormontwikkeling van die periode. Op de
tentoonstelling was die poster echter gebruikt ter illustratie van iets heel anders, namelijk om
te tonen hoe er in Oost Duitsland al heel vroeg een eenheidsvormgeving ontwikkeld werd.
Misschien had ik hem nog eens naar het archief moeten vragen, maar ik heb het nagelaten.
Het was duidelijk dat we daar nooit een normaal gesprek over zouden hebben kunnen voeren.
Het ‘mislukte’ interview met de directeur irriteerde me behoorlijk – het was bepaald
ontmoedigend om steeds geconfronteerd te worden met zulke onwillende en afwerende
reacties. Bovendien had ik gehoopt in zijn archief interessant materiaal te kunnen vinden over
de vormgeving van het materiële leven ten tijde van de DDR en de publieke receptie daarvan.
Op de terugweg van Berlijn naar Rudolstadt begon ik zijn onwil echter beter te begrijpen,
nadat ik de West Duitse architect met wie ik meereed een afbeelding had laten zien van de
eierdopjes waarover de directeur niet met me wilde praten. Zijn reactie was veelzeggend:
“fantastisch” lachte hij, om daar vervolgens aan toe te voegen: “écht DDR!”. Zijn woorden
maakten in een klap duidelijk waarom de directeur niet bereid was om met westerse
buitenstaanders over het Oost Duitse materiële verleden te praten: in de ogen van veel
westerlingen was de materiële nalatenschap van de DDR niet alleen lelijk, armoedig,
afbladderend en grauw. Als zodanig was ze vooral het zichtbare symbool van de algehele
treurnis van de geschiedenis van dat land én van de spottende afkeuring die het daardoor in
westerse ogen verdiende. Veelzeggend in dit verband is het voorbeeld waarmee Willem
Melching zijn eerder aangehaalde conclusie, dat het leven van Oost Duitsers in de ogen van
West Duitsers was mislukt omdat hun staat was mislukt, illustreerde.
Dit gevoel wordt fraai verwoord door de Oost Duitse schrijver Sparschuh [, die] in zijn
Roman (…) een Wessi de volgende conclusie laat trekken: ‘Das war ja kein Leben bei
euch! (…) Die Wahlen waren keine Wahlen. Die Straszen keine Straszen. Nicht mal
die Autos waren Autos’ (a.w.:301).
Het voorbeeld is goed gekozen, want inderdáád loopt er in westerse ogen een rechte lijn ván
de uiterlijke kenmerken van de DDR, via het afkeurenswaardige politieke systeem náár het
betreurenswaardige bestaan dat daarin (zeer gemankeerd) tot ontwikkeling heet te zijn
gekomen. Een mooi voorbeeld gaf ook de West Duitse psychiater Moeller in zijn beschrijving
van de treinreis die hij (ver na 1989) door de voormalige DDR maakte. Niet alleen het
geschetste beeld, maar ook de associaties die dat bij hem opriepen waren voor mij in hoge
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mate herkenbaar, waardoor het onderstaande in mijn ogen minder persoonlijk is dan het op
het eerste gezicht wellicht lijkt:
Ich saß in dem für westliche Verhältnisse ziemlich verwahrlosten und düster-dunklen
Zug von Leipzig nach Halle. (…) Mich überkam zuerst ein Gefühl von Fremdartigkeit
und Interessiertheit, so wie in einer spannenden, anderen Welt. Doch während ich in
dem Zug saß, eine dreiviertel Stunde durch den Abend fuhr und draußen die Häuser
sah, überkam mich ein Gefühl tiefer Traurigkeit. (...) Zum einen sah ich vor mir eine
trostlose Welt. Ich war auf einmal Augenzeuge meines Vorwissens: Es ist hier alles
verkommen; es ist weder für die Häuser noch für die Felder versorgt worden (…).
Zum anderen wurde mir bewußt, was das für eine ungeheuere Zeitspanne ist, diese
vierzig, fünfzig Jahre an ungelebtem Leben! Was ist da alles versäumt worden,
unterdrückt worden und nicht zum Leben gekommen? Diese Frage berührt mich sehr vielleicht weil ich als Kind im Krieg aufwuchs (Moeller und Maaz 1993:19-20).
Het is opvallend hoe het zichtbare verval – van een haveloze trein in een kaal landschap –
langzamerhand zijn hele perspectief begon te kleuren, totdat hij een totaal verwaarloosd land
zag, waarin heel veel níet tot leven was gekomen. Het beeld van het landschap riep associaties
op met een veel alomvattender stagnatie. Veel West Duitsers verging het hetzelfde wanneer
ze voor het eerst in de voormalige DDR kwamen: ‘nét de jaren veertig en vijftig!’, heette het
dan. En het was duidelijk dat die aanduiding niet alléén betrekking had op de straten met
kinderkopjes en de afbladderende huizen. Het ging hierbij óók om de sociale, culturele en
mentale associaties die daarmee gepaard gingen. Achtergebleven, niet verder ontwikkeld,
conservatief, oubollig en minder.
Het heeft er alle schijn van dat, waar de DDR in West Duitsland primair als ‘dictatuur’ te
boek stond, de negatieve associaties die met dat begrip gepaard gingen hun materiële
bevestiging vonden in de zichtbare grauwheid van het land, waardoor het Oost Duitse bestaan
in de ogen van velen inderdaad de geschiedenis zal ingaan als een betreurenswaardig verhaal
over vervallen, grijze huizen en plastic eierdopjes.
Een belangrijke reden waarom mensen afwerend reageerden wanneer ik vragen stelde over
hun materiële werkelijkheid in heden en verleden was, dat dergelijke vragen in de oren van
veel Oost Duitsers per definitie níet onschuldig en informatief waren, maar de opmaat
vormden tot een algemener veroordeling van hun verleden. Voor hen waren ze de bevestiging
van een gevoel van voldoening dat zij aan West Duitse zijde vermoedden; voldoening, over
het feit dat het Oost Duitse bestaan eindelijk zijn ware gezicht liet zien in de afbladderende
restanten die daar na 1989 nog van over waren. En als een westerling iets vroeg over Oost
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Duitse eierdopjes, staatspaleizen of bergen meubels op stoepranden, beluisterde een Oost
Duitser in die vraag zoiets als: “zie je nu wel dat er in jullie leven niets deugde? Dat vinden
jullie zelf toch ook? Ontken het maar niet, want zodra het kan zetten jullie het verleden zelf
op de stoep! We hebben het altijd wel geweten: de DDR was lelijk, arm en rot. En jullie zijn
net zo klein en armoedig als jullie geschiedenis, jullie zijn ‘seelisch zusammengedrückt wie
viel zu kleinen Betten’” (Moeller & Maaz 1993:61).11
Dát is het beeld waar Oost Duitsers zich en masse tegen verweerden: sommigen door
te zwijgen, de meesten door steeds weer te benadrukken dat er op een andere manier naar hun
verleden moest worden gekeken: gedifferentieerder, minder globaal en veroordelend, met
meer begrip en openheid. “Es war nicht alles schlecht damals!” heette het dan, of – op
enigszins vermoeide toon: “es ist alles viel differenzierter”. De vermoeienis en frustratie
golden daarbij niet zozeer de negatieve benadering van de materieelconsumptieve aspecten
van het Oost Duitse verleden als zodanig (want zoals gezegd werd díe kritiek door Oost
Duitsers grotendeels onderschreven) als wel de daarin geïmpliceerde kritiek op dat verleden
in het algemeen.
Wanneer mensen me probeerden duidelijk te maken hoe zíj op hun verleden terugkeken,
bleken vaak juist de beperkende en beperkte omstandigheden de oorzaak te zijn van de
beroemde warmte en saamhorigheid die de Oost Duitse samenleving volgens hen had
gekenmerkt. “Vroeger was er veel meer saamhorigheid onder elkaar”, vertelde Heinz, een
enigszins alternatieve jongeman. En hij legde het aan de hand van een voorbeeld uit: “We
hadden bijna geen auto’s, en als we bij voorbeeld naar een concert gingen en er ging geen
trein meer terug, dan bleven we bij elkaar overnachten. Nu gaan we allemaal met onze eigen
auto terug, maar we missen de saamhorigheid”. Heiko, een andere jongeman verwoordde het
zo: “Vroeger was er niet veel en er was ook niet veel te doen. Dus moest je er maar het beste
van maken. Dat deed iedereen en dan was je toch met elkaar en met elkaar tevreden over de
gezamenlijkheid. Deels uit nood geboren, was er toch meer sociale betrokkenheid onder
elkaar”. In hun verhalen, over hoe de nood ook een deugd maakte, hoorde ík vooral de nood,
terwijl zíj mij vooral van de deugd probeerden te overtuigen. Claudia, een leerlinge van het
Rudolstädter gymnasium probeerde mij iets soortgelijks duidelijk te maken met de volgende
anekdote:
11

Zie ook Guggenberger, die zelfs van mening is, dat de hedendaagse spanningen tussen Oost en West Duitsers
grotendeels worden ingegeven door verschillen in esthetische waarneming: “Die ressentimentträchtigsten
Irritationen zwischen Ost- und Westdeutschen sind gegenwärtig z.B. ganz überwiegend auf ästhetische
Wahrnehmungsdifferenzen zurückzuführen. Die DDR, die Gewesene, sie ist uns im Westen vor allem ein
ästhetisches Ärgernis” (1993:151).
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Al die Wessis die zeggen dat het allemaal slecht was vroeger; dat klopt niet. Mensen
WAREN meer verbonden met elkaar vroeger. Bij voorbeeld in de klas. Dan had de
leraar bij voorbeeld iets kritisch gezegd over Honecker en dan waren wij daar echt
diep van onder de indruk: ‘dat hij dat zegt! Dat hij ons zo vertrouwt om dat te zeggen!’
Dat had een band geschapen en niemand, daar ben ik van overtuigd, had daar iets van
naar buiten gebracht. Maar nu? Nu is iedereen alleen nog maar met zichzelf bezig.
Ook hier had mijn cynisme de neiging om de overhand te krijgen (want hoezo dacht zij zo
zeker te weten dat niemand iets van het gesprek naar buiten bracht?), maar de anekdote is
veelzeggend. Daarin komt naar voren dat Claudia de dictatoriale omstandigheden níet
ontkende of verdoezelde. Al evenmin ontkende of relativeerde ze de invloed van de staat.
Integendeel: júist de dictatoriale omstandigheden en de alomtegenwoordigheid van de staat –
de twee elementen die centraal staan in de westerse afkeuring van dictatoriale samenlevingen
– noemde zij juist als oorzaak van de onderlinge warmte en saamhorigheid. ‘Er was
saamhorigheid omdat we niet zoveel mochten zeggen. Het was warm omdat er niet veel kon.’
Hoewel ik bij het aanhoren van dit soortverhalen regelmatig de indruk had dat het
leven in een dictatoriaal geregeerde staat als zodanig oncommunicabel was,12 bleek er een
aantal factoren ten grondslag te liggen aan het feit dat de Oost Duitse dictatuur door de
betrokkenen zo anders werd ervaren dan buitenstaanders zich kunnen voorstellen. Het komt er
daarbij kort samengevat op neer, dat zij de staatsmacht in hun samenleving op een
fundamenteel andere manier hadden leren ervaren dan buitenstaanders zich kunnen
voorstellen. Daarop wil ik hieronder ingaan.

Het spel en de ironie
Veel mensen die ik sprak wezen me erop dat ik de Oost Duitse werkelijkheid, zoals die zich
op papier aan mij opdrong, niet al te serieus moest nemen. Natuurlijk waren er ten tijde van de
DDR overal regels en verordeningen voor geweest. Die kende men en daar had men zich aan
te houden. Dat wil zeggen: voor het oog. Maar daarnaast, daaronder en daartussen was er
zoveel mogelijk geweest!! “En het was juist een spel om met die regels en verboden om te
leren gaan”, zo legden Sigrid (een hoge gemeenteambtenaar op het gebied van cultuur) en
Jörg (jongerenwerker) me uit:
12

Voor de oncommuniceerbaarheid van het Oost Duitse verleden aan westerlingen, zie Simon (1995), (Pätzolt
1994:105) en Moeller & Maaz (1993).
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Natuurlijk was het óók een ernstig spel en soms werd het zo hard gespeeld dat het niet
grappig meer was, maar eigenlijk speelden staat en inwoners een spel met elkaar waarvan
iedereen wist dat het gespeeld werd. Wíj mogen het niet zeggen, maar zeggen het toch en
hoewel wij weten dat júllie precies begrijpen wat we zeggen, doen jullie net alsof dat níet
het geval is en wíj doen alsof we dat geloven.
Zo schreef de partij voor wat wel en wat niet socialistisch verantwoorde literatuur was. En
hoewel die lijn door de censuur ook daadwerkelijk werd opgelegd en vastgehouden, had dat
óók tot gevolg (zo legden meerdere mensen me uit) dat schrijvers op alle mogelijke manieren
probeerden om datgene, dat niet in het van hogerhand opgelegde beeld paste, op een enigszins
verkapte manier toch te beschrijven. Mensen leerden als het ware tussen de regels door
schrijven en lezen. Het resultaat was dat literatuur in het dagelijkse leven van veel Oost
Duitsers een bijzondere plaats innam. Als er van een bepaalde schrijver een nieuw boek
uitkwam, was het binnen no time weg. Iedereen wilde het lezen om het er onder elkaar over te
kunnen hebben: wat heeft hij nu weer gezegd, heb je gezien dat het ‘hen’ niet is opgevallen
hoe hij impliciet kritiek levert.... “The existence of censorship led to the elaboration of
ingenious subtexts, allusions, and camouflage, techniques practiced with great virtuosity by
writers and assimilated promptly by the mass of readers” (Plesu1995:62). Het was bijna een
sport geworden om te ontdekken wat er waar werkelijk gezegd werd. Vanwege de innige band
die er vroeger had bestaan tussen bepaalde schrijvers en hun publiek, is de rol van literatuur in
het openbare Oost Duitse leven wel vergeleken met de betekenis van godsdienst of
psychotherapie elders (Schneider 1994:58). En iets vergelijkbaars had ook gegolden voor het
theater.
Mede vanwege de noodzaak om de dingen op een verkapte manier tóch bij hun naam te
noemen, ontstonden er in de DDR bovendien ontzettend veel moppen. Zo vertelde Sigrid:
Het was een aparte taal: overal werden grappen over gemaakt om elkaar op die manier
tenminste íets duidelijk te maken. Natuurlijk was die taal ingegeven door nood, omdat er
zoveel officieel niet gezegd mocht worden, maar ondertussen was het ook erg leuk. En met
de Wende is die hele moppencultuur met één slag verdwenen, er is helemaal niets meer
van over. Er wordt nog wel eens een mop gemaakt, maar er komen geen echt leuke, geen
echt nieuwe meer bij. Waarom ook? Hier mag alles gezegd worden en dus hoeft er niets
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meer verpakt te worden. Want wat is er nou grappig aan, om te zeggen dat Kohl een
Arschloch is?13
De Oost Duitse gewoonte om grappen te maken over de politiek-ideologische context waarin
zij gedwongen werden te leven, is wel aangeduid met de mooie term “konspirativen Ironie”
(Die Zeit 05/11/1993). Het doet denken aan de vormen van tegenwicht en verzet, die
Wertheim in zijn werk over de (ogenschijnlijk veelal stabiele) relatie tussen onderdrukkende
regimes en overheerste groepen en volkeren met de term “counterpoints” aanduidde
(1965:26), en waar Scott een aantal voorbeelden van opnoemde: “Such deviant values may
take the form of myths, jokes, songs, linguistic usage, or religion” (1976:233). Ook in de
DDR vervulde naast kunst, literatuur en theater, vooral ook religie die rol, want het
voornaamste bolwerk van kritiek en verzet in de DDR was zonder twijfel de kerk.
In meer algemene zin maakten Sigrid’s woorden me echter duidelijk dat er in de DDR een
groot verschil bestond tussen de werkelijkheid zoals die er oppervlakkig beschouwd uitzag
enerzijds en de ironiserende, enigszins lankmoedige manier waarop mensen daarmee
omgingen anderzijds. Mensen waren gewend om de officiële, door de politiek verordonneerde
en geschetste werkelijkheid niet serieus te nemen. Ze lazen tussen zijn regels door en lachten
daar gemeenschappelijk om, daarmee duidelijk makend dat het zeer de vraag was in hoeverre
de staat “that never stop[ped] talking” ook werkelijk werd gehoord (Roseberry 1993:365). In
huiselijke kring werd er vanzelfsprekend openlijker en hartelijker gelachen om de staat dan in
de publieke ruimte, maar ook dáár was ruimte voor ironie en spot. Hoewel enigszins
voorzichtig en besmuikt, lachten mensen ook daar gemeenschappelijk over de opwekkende,
positieve frasen die het openbare leven beheersten. Het fenomeen van “separating words or
phrases off from their conventional meanings and using them in quite another sense” is ook
door andere sociaal wetenschappers beschreven (Mbembe 1992:5). Met name in landen met
een éénpartijenheerschappij (zoals Kameroen) blijkt het een bruikbare (zij het ook
gevaarlijke) manier te zijn (geweest) om de almacht van de staat te bespotten. Men doet mee,
maar door de ironie waarmee dat vergezeld gaat, kan men “a kind of inner autonomy”
bewaren, “holding off the ceremonial order by the very act of upholding it” (Goffman
1956:478).14

13

Zie ook de woorden van de Tsjechische regisseur Milos Forman: “When you are not allowed to talk you know
what you want to say (…). But when you’re free, you have to decide what’s important. And that’s more
difficult” (gecit. in Wedeen 1999:149). En zie Wedeen (1999:87-143).
14
De vergelijking met Wedeen’s “acting as if” dringt zich ook hier op. Zoals gezegd wil ik me hier echter
uitdrukkelijk beperken tot manieren waarop Oost Duitsers er in zijn geslaagd om te ervaren dat het allemaal wel
meeviel met de dictatuur.
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Hoewel ingegeven door noodzaak, verlichtten dergelijke “quasi konspirativen
Kommunikationsformen” (Die Zeit 05/11/1993) in de eerste plaats het leven doordat de
beknelling en vrijheidsberoving die de staat haar inwoners oplegde werd gerelativeerd. In de
tweede plaats zorgden die vormen van ironie er echter óók voor, dat mensen zich onderling
met elkaar verbonden voelden in hun semi-samenzweerderige attitude tegenover de ‘machtige
staat’ die zo’n verregaande invloed op hun dagelijks leven wist uit te oefenen. Door de
dwingende context waarin ze leefden te ridiculiseren, relativeerden Oost Duitsers niet alleen
mentaal een deel van de geestelijke en materiële grenzen die hun gesteld werden, maar
bovendien bracht het feit dat ‘iedereen’ lachte en grappen maakte over dezelfde dingen, een
vorm van wederzijds begrip, onderlinge eenheid en gelijkheid teweeg.
Toen ik met die blik terugging naar het materiaal waarin ik hiervoor alleen kenmerken
had herkend van de dwingende almacht van de staat, begreep ik wat Claudia me had proberen
duidelijk te maken, toen zij benadrukte dat juist de dictatoriale omstandigheden een vorm van
onderlinge saamhorigheid teweeg hadden gebracht.

De staat als verbindend kader
Hiervoor liet ik zien dat in de DDR zelfs de volkstuintjes waren ingekapseld in politieke
frasen en doelstellingen. De mensen die zo gelukkig waren om een tuintje te hebben
verzekerden me echter dat het gewoon tuintjes waren waar mensen op hun vrije dagen naartoe
gingen, veelal juist omdat ze even nergens iets mee te maken wilden hebben. In het begin was
er van overheidswege verzet geweest tegen dergelijke kleinburgerlijke tendensen, zo legde de
directeur van het verband van Kleingarten, Siedler und Kleinzüchter me uit. En natuurlijk was
de staat er eigenlijk op tegen dat mensen zich op die manier uit het openbare leven
terugtrokken. Maar toen het uiteindelijk duidelijk werd dat daar niets tegen te doen viel, heeft
men het geaccepteerd en ‘in ruil daarvoor’ pleegde de vereniging lippendienst aan de staat. En
dus weefde ook de directeur de bekende holle frasen in zijn toespraken. “Maar”, zo vertelde
hij me,
ondertussen trokken wij ons terug in onze tuin, waar we de honing en vruchten kweekten,
die de staat op geen enkele andere manier kon produceren en die we dus voor veel geld
konden verkopen (aan handelsorganisaties van de staat, mv). Maar die tuintjes hadden niets
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met politiek of wat dan ook te maken: het was er gewoon gezellig en ontspannen en dat
wisten ze bij de partij ook.15
Toen ik de verslagen van de bijeenkomsten van de volkstuinvereniging met die informatie in
mijn hoofd herlas, drong zich plotseling een heel andersoortige interactie tussen burger en
staat op dan de dwingende, dictatoriale verhouding die ik daar primair in had herkend.
Zo las ik bij voorbeeld een verslag waarin – na de nodige politieke en ideologische
plichtplegingen – een verzoek was opgenomen voor het verkrijgen van meer bijenkasten. Er
werd in gemeld dat het zó niet langer ging. Men produceerde steeds meer honing en
vanzelfsprekend ging daarbij van tijd tot tijd een bijenkast kapot. Bovendien waren sommige
kasten te oud geworden. Om die afgedankte kasten ging het: die werden niet vervangen,
terwijl het toch van groot belang was dat men doorging met het telen van honing voor de
bevolking.
Toen ik het bericht herlas realiseerde ik me dat de alomtegenwoordigheid van de
staatsmacht niet alleen dwingend en dreigend was geweest, maar juist door zijn
alomtegenwoordigheid, ook heel alledaags en soms bijna zorgzaam: de problemen bij de
aanschaf van een aantal nieuwe bijenkasten (in mijn ogen relatief kleine, louter private details
uit het dagelijkse leven van een bijenkweker) werden door de voorzitter van een vereniging
van volkstuinders onder de aandacht gebracht van de regionale bestuurders van de Rat des
Kreises. Juist omdat het telen van bijen, zoals alles in de DDR, was opgenomen in het
politiek-ideologische staatskader, was het een maatschappelijk relevante aangelegenheid
geworden, van belang voor de verzorging van de bevolking. En omdát dat zo was, was het
vervolgens ook de verantwoordelijkheid van ‘de staat’ om daar de materiële randvoorwaarden
voor te scheppen. Doordat de invloed van de staat zich tot in alle privé-uithoeken van het
bestaan uitstrekte, werd de staatsmacht niet alleen onderdeel van mensen hun dagelijks leven,
maar andersom gold hetzelfde: de dagelijkse zorgen van mensen drongen zich op die manier
op aan de zich binnendringende staatsmacht. De burgers lieten zich die binnendringende
kracht welgevallen, maar in het contact dat daardoor ontstond, werd de binnendringende
kracht andersom óók verplicht zich tot hen te verhouden, en indien dat nodig was een
oplossing te zoeken voor de meest alledaagse problemen waar zij zich voor gesteld zagen,
zoals de materiële randvoorwaarden voor het onderhouden van hun hobby’s.
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Zie ook Frindte, die opmerkt dat dit nu juist een van de vormen van vrijetijdsbesteding was met behulp
waarvan mensen op stille wijze probeerden “auszusteigen” (1994:129). En zie ook Fulbrook, die de tuintjes
eveneens als het inbegrip van de apolitieke levensinstelling van de meeste Oost Duitsers beschouwt: “the
subordinate masses were genuinely content to leave politics to a well-meaning (…) élite and to retreat into
private niches, cultivating their gardens” (1995:141).
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De alomtegenwoordigheid van de staat, die mij op het eerste gezicht alleen bedreigend
leek, werd plotseling op een welhaast aandoenlijke manier alledaags. Een vergelijkbare indruk
kreeg ik bij het herlezen van de kaderakte, die ik hiervoor besprak als een kenmerk van de
almacht van de Oost Duitse staat. Plotseling leek die akte meer op een schoolrapport, dan op
de schriftelijke neerslag van dictatoriale almacht.
Koll.L. ist ständig bemüht sich weiter zu qualifizieren, um die in seinem
Verantwortungsbereich durchzuführenden Arbeiten voll zu beherrschen. Er führt seine
Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig durch (...) sein Auftreten ist stets positiv (...). Trotz
positiven Eigenschaften vom Koll. L. als Meister und seiner guten Leistungen, gibt es noch
Verbesserungsmöglichkeiten. Er muß sich mehr und stärker auf das Kommende orientieren
und von seiner Seite nach Möglichkeiten und Verbesserungen suchen sowie Vorschläge
machen, wie die zusätzlichen Aufgaben mit der besten Arbeitsorganisation bewältigt
werden können. Er darf sich mit den momentanen Stand in seinem Bereich nicht zufrieden
geben (…). Von den gesellschaftlichen Vertretern wurde Koll. L. diesbezüglich
Unterstützung zugesagt.16
De tekst gaf het begrip ‘vadertje staat’ een nieuwe betekenis, juist in al zijn autoritaire
almacht kreeg hij iets intiems.17
In de DDR was de (taal van de) macht overal. Op alle mogelijke manieren drong zij het
bestaan binnen en het alledaagse leven was doordrenkt van haar ideologische saus. Wanneer
ik mensen ernaar vroeg vertelden ze meestal, dat je daar doorhéén moest zien te kijken en
doorheen moest zien te lezen, op zoek naar concrete informatie die er wél toe deed. “We lazen
de krant niet”, aldus Claudia, “we zochten alleen de voor Rudolstadt relevante berichten en de
weersvoorspellingen”.18 Zo deed ‘iedereen’ het. En juist doordat ‘iedereen’ over dezelfde
woorden heen las, in de wetenschap dat ‘iederéén’ nu eenmaal met en in die woorden moest
leven ontstond er een gemeenschap van mensen die wisten, dat die leugenachtige, (ooit)
goedbedoelde taal het gemeenschappelijke kader van het bestaan was: niemand kon zich
eraan onttrekken, men moest het ermee doen.
“Damals saßen wir allen im gleichen Boot”: met behulp van die zin probeerden mensen me
uit te leggen, dat juist het feit dát de situatie voor iedereen tot op zekere hoogte gelijk was
geweest, een grote mate van veiligheid, rust én een zekere warmte tot gevolg had gehad.
Lange tijd vond ik het vooral een treurige uitspraak. Ik beluisterde daarin primair dat mensen
16

Kaderakte van voornoemde L., ter inzage gekregen.
Zie ook Borneman, die heeft opgemerkt: “romance was the dominant genre in which authority was represented
and legitimated in relations between state and citizen in East Germany” (1993:93-4). En zie Mbembe (a.w.:25).
18
Over Syrië merkt Wedeen op dat velen de krant daar beschouwen als “functional tablecloth” (1999:2).
17

141

het een troost hadden gevonden om het in een slechte situatie allemaal in ieder geval even
slecht te hebben. Het duurde lang voordat ik me realiseerde dat de woorden heel anders
bedoeld waren.19 Daarmee verwoordden zij primair een gevoel dat niets te maken heeft met
de waarderende begrippen die in ons westerse referentiekader met betrekking tot de DDR de
hoofdrol spelen. De uitspraak gaat over een gevoel waarin datgene wat wij geneigd zijn
“ellende” te noemen simpelweg een gegeven is, waarover je je niet meer hoeft af te vragen
wat je ervan vindt, want het ís gewoon zo. Het gaat om een gemeenschappelijk ervaren lot
(Fulbrook 1999:215).
Met de zin over de boot probeerden mijn gesprekspartners mij mijns inziens duidelijk te
maken dat de alomtegenwoordige taal van de macht, nog los van alle waarderingen
dienaangaande, iets deed in hun leven. De retoriek van de staat was voor hen, net als door
Thomas Blom Hansen en Finn Stepputat in de inleiding tot de door hen samengestelde bundel
etnografische artikelen over de postkoloniale staat in Afrika vastgesteld, “the great enframer
of our lives” (2000:37). En aangezien het dat voor iedereen in vergelijkbare mate was,
vormde de overal in de DDR dagelijks terugkerende, in ideologie gedrenkte taal het
voornaamste verbindende element met behulp waarvan Oost Duitsers hun leven moesten zien
in te richten. Iets vergelijkbaars merkte Lisa Wedeen op over de symbolische taal van de
macht in Syrië:
Every Syrian (…) is fluent in this symbolic language, if only because all are subjected to a
constant barrage of its rhetorical iterations. To be Syrian means, in part, to be able to
operate, either rebelliously (…) or obediently (…) within the universe of the official
rhetoric. This generalized familiarity with the regime’s language and iconography
operates to integrate Syrians, because every citizen in every location of the political
landscape, from those who admire Asad’s political savvy, to those who despise him, have
been required to share in this experience of Asad’s rule. (1998:504-5, curs. mv)
En Achille Mbembe heeft een vergelijkbare aanduiding gebruikt om de verhouding tussen de
inwoners en autoritaire staten in Afrika te karakteriseren, toen hij stelde dat beiden “the same
living space” bewoonden (Mbembe 1992:4). Hij verwijst daarmee mijns inziens naar dezelfde
combinatie van een gedeelde materiële (het land) en ideële (de taal van de macht) eenheid als
mijn gesprekspartners. Sprekend over ‘dezelfde boot’ bedoelden ook zíj niet zozeer dat ze het
land niet konden verlaten, maar dat iedereen in dezelfde (ideologische) ruimte het beste van
19

Dat laat onverlet, dat veel mensen die opgedrongen veiligheid tóen óók als een last en een gevangenis hebben
ervaren. Ook hier is sprake van positieve vertekening achteraf. Zie volgend hoofdstuk en zie ook Kolakowski,
die het heeft over de “slave-like security” (1985:144).
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zijn leven moest zien te maken.20 En dát was een belangrijk fundament onder de “Aus Not
geborenen Symbiose”.21

De vele gezichten én de onzichtbaarheid van de staatsmacht
Anders dan ik had verwacht toen ik aan mijn onderzoek begon, bleek de dictatoriale Oost
Duitse staat zich in het dagelijks leven van de inwoners van de DDR op een veel
dubbelzinniger manier te hebben gemanifesteerd. In de verhalen die mensen mij vertelden
werden vooral de onschuldige, lachwekkende en zorgzame gezichten naar voren gebracht. De
meer dreigende en vrijheidberovende kenmerken van de Oost Duitse staatsmacht leken
grotendeels afwezig, maar zoals ik hieronder zal laten zien waren ze impliciet wel degelijk
aanwezig. Het is de vraag welke mechanismen ervoor zorgden dat de negatieve,
vrijheidberovende kenmerken van de manier waarop de staatsmacht het Oost Duitse bestaan
bepaalde zó onzichtbaar konden blijven.
Hiervoor liet ik zien dat de overwegend neutrale en positieve representatie van de
staatsmacht in belangrijke mate samenhing met de totalitaire kenmerken daarvan. Via een
gelaagd bureaucratisch systeem deed de staat haar macht tot in de kleinste uithoeken van het
dagelijks leven gelden. Hoewel er daardoor nauwelijks een plek te vinden was waar de staat
geen toegang toe had, manifesteerde zij zich in die alledaagse setting vooral op uitgesproken
triviale manieren. ‘De staat’ was bij voorbeeld de buurman, die je opriep om je toch weer wat
meer te engageren. Of ze was degene die het jaarverslag van de bijentelers maakte en daarin
een aantal obligate zinnen weefde waar men gezamenlijk besmuikt om lachte. Juist doordat
‘de staatsmacht’ in zo’n verregaande mate verweven was met de samenleving, werd haar
almacht, die er van buitenaf uitermate dreigend uitzag, in belangrijke mate geneutraliseerd.
Juist door haar alom aanwezigheid was de staatsmacht in veel situaties een factor waar
mensen invloed op konden uitoefenen, waar ze mee konden onderhandelen, door wie ze zich
lieten verzorgen en die ze veelal zelfs gemeenschappelijk uitlachten – zij het enigszins
besmuikt.
Toch is dat slechts één kant van de spreekwoordelijke medaille. Impliciet komen er in de
verhalen óók de dwingende en dreigende krachten van de totalitaire socialistische staat naar
20

Zoals men dat ook onder nazi-heerschappij had gedaan, zie Klemperer’s analyse van de taal van het derde rijk
(2005).
21
Zie ook Wierling (1990:207), die concludeert dat ‘de Oostduitse identiteit’ een “identité malgré”, een “trotz
alledem” identiteit was.
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voren. Doordat die echter nauwelijks benoemd werd en alleen zeer sporadisch ter sprake
kwamen leek het alsof daar in de DDR nauwelijks sprake van was. Toch was juist de
onderlinge saamhorigheid en warmte die er in de Oost Duitse samenleving heette te hebben
geheerst, grotendeels het resultaat van de gemeenschappelijk ervaren druk van ‘de staat’.
De reden dat Claudia en haar klasgenoten een vertrouwensband met hun leerkracht
ervoeren, was immers dat deze iets kritisch zei, ‘terwijl hij dat eigenlijk niet mocht’. En het is
opmerkelijk dat dit ‘niet mogen’ zó afwezig was in de verhalen die Oost Duitsers over hun
vroegere samenleving vertelden. In het volgende hoofdstuk ga ik in op de vraag wát hiermee
mijns inziens precies wegbleef en waarom dat het geval was. In het resterende gedeelte van
dit hoofdstuk wil ik me buigen over de vraag hoe mijn gesprekspartners erin slaagden de
vrijheidberovende aspecten van de dictatoriale staatsmacht uit hun eigen beleving weg te
houden.
Het begin van een antwoord op die vraag is mijns inziens vervat in een verhaal dat Reiner
(directeur van een gemeente-instelling in Rudolstadt) me vertelde over zijn persoonlijke
Werdegang in de DDR.
Ooit was hij uit idealisme lid geworden van de partij – omdat hij zich op een kritische manier
betrokken voelde bij de samenleving waarin hij nu eenmaal leefde. Hij hoopte dat de Oost Duitse
werkelijkheid, wanneer veel mensen zich daarvoor zouden inzetten, in de toekomst wellicht meer in
overeenstemming kon worden gebracht met de socialistische idealen. Van zijn oorspronkelijke
enthousiasme en inzet was op het laatst echter zó weinig over, dat hij naar eigen zeggen alleen nog
maar probeerde als een soort “Hofnar zu überleben”. Toch bleef hij lid van de partij. Deels vanuit een
soort gemakzucht – zoals hij het zelf noemde – maar daarnaast had hij tóch ook altijd een zekere hoop
dat er hier nog eens iets zou veranderen… En die hoop werd ook gevoed, zo vertelde hij.
Steeds weer kwamen er oproepen als ‘Mensch, wir brauchen dich! Wir brauchen Leute so wie dich,
die einfach mit ein kritisches Selbstverständnis an die Sachen ‘ran gehen’. En natuurlijk was het
ideaal van de ‘klassenloze samenleving’ zoals dat dan zo mooi heette, met gelijke rechten voor
allen... tja, natuurlijk was dat een doel waarmee men zich gemakkelijk kon identificeren.
Uiteindelijk is hij pas ná de Wende weer politiek actief geworden. Ten tijde van de DDR heeft hij zijn
partijlidmaatschap als hofnar uitgezeten. Gelukkig, zo vertelde hij verder, werd hij op zijn werk
omringd door een groep mensen die grotendeels op dezelfde lijn zaten als hij en die onderling een
goede band hadden. Zijn werk was voor hem eigenlijk een soort Nische, zei hij; een eiland, waarop hij
en zijn collega’s zich met elkaar terugtrokken.
Daar sloten we ons af van de buitenwereld, die we zoveel mogelijk buiten de deur probeerden te
houden. Zo hadden veel mensen hun eigen Nische, hun eigen eiland waar ze zich terugtrokken: es
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gab immer eine Szene, in denen man sich einig war. Daar, in de Nischen was geen plaats voor
partijkleding, want dáár speelde het ware leven zich af.

In zijn verhaal komen drie elementen naar voren die kenmerkend zijn voor de complexe
relatie tussen de inwoners en de staatsmacht in de DDR, waarvan in het voorgaande twee al
aan de orde zijn geweest.
In de eerste plaats bleek uit Reiner’s verhaal dat hij zich op een buitengewoon
dubbelzinnige manier tot de staatsmacht verhield. Zijn houding werd gekenmerkt door
vormen van idealisme, teleurstelling, ironie en opportunisme. Uiteindelijk zag hij zichzelf als
hofnar – een aanduiding waarin zowel opportunisme doorklinkt, als ook de spottende houding
die zo kenmerkend was voor de houding die veel Oost Duitsers aannamen tegenover de staat.
In de tweede plaats was de staatsmacht op een volstrekt onmerkbare manier vervlochten met
zijn alledaagse bestaan. Voor zover hij in zijn dagelijks leven last had van ‘politieke druk’,
was dat in de vorm van een bekende die hem aansprak op zijn gebrek aan politiek engagement
en hem aanmoedigde zich weer eens wat meer te laten zien. In Reiner’s representatie oefende
de staat slechts vormen van pressie uit, die niet of nauwelijks als dreigend of onderdrukkend
hoefden te worden ervaren. Tot zover is het bekend.
Nieuw in Reiner’s verhaal is de scheiding tussen publiek en privé, tussen de publieke
ruimte en de Nische waarin mensen zich onder elkaar terugtrokken. Naast ironie (en de mede
daardoor bewerkstelligde bagatellisering) was dit mijns inziens de voornaamste manier
waarop Oost Duitsers erin slaagden om de (dictatoriale) druk waaraan zij waren blootgesteld
op een zodanige manier om te buigen dat ze daar ogenschijnlijk relatief weinig last van
hadden.
De Nische
De scheiding tussen het publieke domein en het privé leven was kenmerkend voor het Oost
Duitse bestaan. Ze werd ingegeven door de behoefte om volledig oprecht te kunnen zijn.
Want hoe leuk het ook was om gezamenlijk enigszins besmuikt te lachen over de leugens die
het publieke domein beheersten, mensen hadden er óók behoefte aan om hun frustratie over
de kloof tussen mooie woorden en zichtbare werkelijkheid op een minder geritualiseerde
manier te uiten. Omdat ware openheid dienaangaande in de publieke ruimte niet mogelijk
was, uitte men zijn kritiek dáár slechts op de daarvoor geschikte manier (met behulp van
ironie en een samenzweerderige lach). Het uiten van persoonlijke meningen bleef strikt
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beperkt tot de privé kring. Het Oost Duitse bestaan was opgesplitst in het privédomein – waar
“het ware leven” zich afspeelde, én de publieke ruimte – waar de leugens regeerde waarover
men gemeenschappelijk lachte.
Als er íets kenmerkend is geweest voor het Oost Duitse bestaan, dan is het wel de Nische.22
Omdat het duidelijk was dat de mooie woorden steeds minder te maken hadden met de
realiteit, was er grote behoefte om ergens een plek te hebben waar échte oprechtheid heerste.
Voor de een was dat een groepje collega’s, voor de ander een vriendengroep. Het is
opmerkelijk dat niet alleen de fabrieksarbeider, de taxichauffeur en de kritische kunstenaar,
maar ook de partijsecretaris, het hoofd van de afdeling Handel und Versorgung en de rechter
aangaven behoefte te hebben zich in het weekend, na hun werk, of óp hun werk onder
gelijkgestemden terug te trekken. Zelfs trouwe partijleden wilden hun publieke gezicht in
privé kring afleggen, om daar – in hun ‘Nische’ – écht open te kunnen zijn. En ook bij hen
hing die behoefte samen met de steeds groter wordende kloof tussen mooie woorden en
realiteit, en met een ontevredenheid over het feit dat er – zoals Reiner het uitdrukte: “nooit
iets liep, nooit iets gebeurde en nooit iets veranderde”.
Hoewel de strikte manier waarop echte vertrouwelijkheid beperkt bleef tot de privé-sfeer
duidelijk maakt dat men maar al te zeer doordrongen was van het besef dat de publieke ruimte
minder vertrouwenwekkend was dan het gezamenlijk lachen suggereerde, bleef dát inzicht
grotendeels vóórbewust, doordat men van jongs af aan leerde om zich op verschillende
terreinen verschillend te presenteren. Enerzijds was er de privé-sfeer waar vertrouwen heerste
en in principe alles gezegd werd.23 Anderzijds was er de publieke ruimte, gekenmerkt door
een grote kloof tussen de mooie woorden en de alledaagse werkelijkheid. Díe ruimte werd
bestuurd door mensen die men veelal kende en daar werkte ‘iedereen’ mee aan het
(re)produceren van halve leugens en mooiververij – de halve leugens die vervolgens door
‘iedereen’ openlijk-maar-niet-al-te-hardop werden bespot.
Natuurlijk wíst men wel dat er daarnaast nog een derde ‘terrein’ bestond, bevolkt door ‘die
da oben’. Wat daar precies gebeurde wist men niet, daar had ‘niemand’ wat te zoeken of mee
te maken. Daar kwamen de mooie woorden vandaan (en ja, ook wel andere dingen, maar het
was beter om dat alleen tussen haakjes te weten) en dáár kon je maar beter zoveel mogelijk
verre van blijven. Sommigen kregen ermee te maken. Zo bleek bij voorbeeld uit het verhaal
22

De DDR werd ook wel met de term Nischengesellschaft aangeduid. De term Nische ter omschrijving van een
kenmerk van het Oost Duitse bestaan, zou voor het eerst zijn gebruikt door de eerste permanente
vertegenwoordiger van de BRD in de DDR, Günter Gaus.
23
Dat de staat soms ook tot de nauwste kring van vertrouwelingen wist door te dringen, komt in hoofdstuk 6 aan
bod.
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van Karl D., die ik leerde kennen toen hij in gemeentedienst werkzaam was op het gebied van
jeugdzorg en cultuur.
Ik wilde graag studeren, maar dat kon niet omdat ik geen lid was van de partij. Ik heb toen
overwogen om lid te worden, maar ik besloot het niet te doen. Als ze het anders hadden
gebracht misschien wél, maar niet op deze manier. Later, toen ik steeds duidelijker begon
te zien hoeveel er niet klopte in de DDR, ben ik alsnog lid geworden. Ik vond: als dáár de
macht is, en ík vind dat er iets moet veranderen, dan moet ik dus daar zijn. Daarom werd ik
lid. Na verloop van tijd begon het me echter steeds meer tegen te staan. Ik begon in de
gaten te krijgen dat de macht helemaal niet bij de partij lag, maar bij een onbekend klein
handje hoger geplaatsten, die in feite de hele samenleving in hun zak hadden. Dat stond me
tegen en toen trad ik uit. Officieel werd gemeld dat ik uit de partij was gegooid, want er
trad natuurlijk niemand vrijwillig uit de partij, dat kon niet. Kort daarna circuleerde er op
mijn werk het gerucht dat iemand van de collega’s voor het westen spioneerde. Na verloop
van tijd werd bekend dat ík dat zou zijn. Toen was ik echt bang en ik heb zelfs overwogen
om het land te verlaten.
Een gerucht, meer was het niet. Maar alleen al de dreiging die daarvan uitging was genoeg om
Karl te doen overwegen het land te verlaten. Het ‘kleine handje hoger geplaatsten’ had échte
macht – bedreigende macht. Doordat de meeste mensen daar gelukkig nooit iets mee te maken
hadden, konden ze eenvoudigweg doen alsof dat handjevol niet bestond en alsof ‘de staat’
vooral een aansporende buurman was. Omdat ‘de macht’ op lokaal niveau zo’n alledaags,
toegankelijk en soms zelfs zorgzaam gezicht had, was het niet moeilijk om die
vertrouwenwekkende bestuurlijke eenheid als staatsmacht te herkennen en zich door haar
alomtegenwoordigheid verbonden te voelen. In de saamhorigheid die daardoor ontstond
lachte men gezamenlijk, las men tussen de regels door en als men behoefte had aan échte
oprechtheid, trok men zich terug in de Nische. Hierdoor slaagden de meeste mensen erin om
de ‘echte macht’ tot buiten de marges van het bestaan (en het bewustzijn?) te verbannen, en
“fühlte [man] sich in seiner privaten Welt durchaus als frei und selbstbestimmt und faßte das
Feld des Tuns der Mächtigen als das Jenseits des Privaten auf” (Pätzolt 1994:110).
Zó hadden de inwoners van de DDR er naar eigen zeggen voor gezorgd dat de
alomtegenwoordige staat, die hen ogenschijnlijk klein had gehouden, hen níet ‘klein had
gemaakt’. Zó zorgden ze ervoor dat ze de samenleving die in de DDR tot ontwikkeling was
gekomen primair als warm en gekenmerkt door onderlinge saamhorigheid konden blijven
ervaren. Voor zover men er niet omheen kon te erkennen dat er óók een andersoortige
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staatsmacht was dan de vriendelijke buurvrouw, werd deze gemystificeerd en verbannen naar
een verreweg domein, bewoond door de onkenbare categorie ‘die da oben’.

Warme herinneringen als afweer
De warmte en vertrouwelijkheid die er in de Nischen heersten, en de door dwang en nood
ontstane gemeenschapszin waren kenmerkend geweest voor het leven in de DDR en dat was
wat mensen sinds de Wende zeiden te missen.24 Juist het min of meer heimelijke karakter van
dergelijke ‘noodgemeenschappen’, juist het licht subversieve van het gemeenschappelijke
klagen en lachen en het elkaar helpen – onder het motto ‘privat geht vor Katastrophe’, juist
dát gaf die gemeenschappen iets extra’s. Mensen waren verbonden doordat ze samen veel
deelden: ze bewoonden dezelfde ruimte binnen de Muur, ze woonden in en met dezelfde taal
van de macht en tot op zekere hoogte hadden ze daarmee eenzelfde soort ironiserende
verhouding. Als Oost Duitsers probeerden om iets van hun positieve gevoelens jegens hun
vroegere bestaan duidelijk te maken, was het westerse commentaar echter vernietigend. In
West Duitse ogen was de DDR slechts een voetnoot in de Duitse geschiedenis en een
misdadige voetnoot bovendien (Weber 1993:195). Wie wilde zich nou met zó’n voetnoot
identificeren?
Het grauwe uiterlijk en het materiële verval lijken in de beleving van veel westerlingen één
van de concrete – want zichtbare – ankers te zijn geweest voor hun negatieve beeld van de
DDR in het algemeen. Hoe begrijpelijk het om die reden ook was dat mijn vragen met
betrekking tot dat onderwerp op weinig enthousiasme konden rekenen, tegelijkertijd was juist
de materieelconsumptieve situatie ten tijde van de DDR het enige aspect van vroeger
waarover mensen zélf óók uitgesproken kritisch waren – zoals in hoofdstuk zeven nog
uitvoerig aan de orde zal komen. Enigszins overdreven gesteld kwam het er dus op neer dat ík
over dat onderwerp níet mocht zeggen wat zíj óók vonden, omdat zij in míjn negatieve
oordeel dienaangaande een algemene veroordeling vreesden te beluisteren.
Alleen al dat gegeven maakt duidelijk, dat er sprake was van een selectief
herinneringsproces. In dit hoofdstuk concentreerde ik me op de positieve aspecten van de
verhouding tussen de Oost Duitse staat en de bevolking. Daarbij liet ik onder meer zien dat
24

Zie ook een uitspraak van Lothar de Maizière, in een interview met McElvoy (1992:227): “The combination of
the daily tussle with the system in all of its negative aspects and the modest happiness which we strove for and
often achieved inside it has given us a feeling of belonging together, a separate identity”.
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ironie een belangrijke rol speelde in het Oost Duitse vermogen om de dictatoriale structuren
waaraan zij waren onderworpen te relativeren. Zoals echter zelfs een oppervlakkige lezing
van de theoretische literatuur over grappen in relatie tot de sociale orde laat zien, kunnen die
altijd op twee tegenovergestelde manieren worden geïnterpreteerd. Hoewel ze kunnen worden
herkend als een vorm van moreel verzet tegen, of kritiek op de bestaande sociale orde, kan
men óók beweren dat er van een dermate strikt geritualiseerde vorm geen enkele dreiging
uitgaat. Omdat het hierbij gaat om een “institutionalized and harmless form of symbolic
protest”, kan men over een grap hetzelfde beweren als over de hofnar aan de vorstenhoven,
die met zijn grappen juist de bestaande orde bestendigde (Scott 1976:233).
Verzet tegen, of acceptatie van de bestaande sociale orde? Hoe flauw het ook klinkt, mijns
inziens was het beide. Ik kom daar in de conclusie nog verder op terug. Maar het simpele feit
dat men zo lang nadien nog nauwelijks kritiek verdroeg op vroeger én de stelligheid en
eenduidigheid waarmee het verleden door zoveel Oost Duitsers als louter neutraal en positief
werd gepresenteerd, maakten duidelijk, dat de complexiteit van het Oost Duitse verleden óók
door Oost Duitsers zélf werd glad gestreken.
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Hoofdstuk 6
Verzwegen verledens
Jeder von uns (...), der die letzte vierzig Jahre (oder Teile von ihnen) zwischen Oder
und Elbe verbrachte, bemerkt, wenn er sich umwendet, um seinen Lebensweg
überblicken zu können, Punkte oder ganze Regionen, in denen er oder seine
Umgebung zum Spielball vom Kräfte wurde, die sich ihm nur im Verkleidung zeigten,
so dasz er, auch wenn er darüber nicht psychisch erkrankte, noch immer im Dunkeln
tappt (De Bruyn 1994:7-8).
Nu wil ik laten zien dat de warme en aangename kenmerken van het Oost Duitse bestaan óók
als een scherm fungeerden, waarachter de minder aansprekende aspecten van de “intimate
tyranny” en de “tacit agreement” tussen heersers en beheersten konden worden verscholen. Ik
wil dat doen door aandacht te besteden aan díe kenmerken van het bestaan in de voormalige
Oost Duitse dictatuur, die – zo dominant als ze ook figureren in de westerse beeldvorming
over het land – opvallend áfwezig waren in de verhalen die ik in Rudolstadt over het verleden
optekende: (1) de dreiging van, en angst voor de Stasi, (2) het onderlinge wantrouwen, (3) het
meelopen en meedoen, en (4) het (ver)zwijgen.
In de verhalen over het Oost Duitse Nische-bestaan bleven dergelijke thema’s
opvallend weg. De discrepantie tussen de verhalen die ik in Rudolstadt optekende en het beeld
over de DDR dat in de media werd neergezet was groot. Zelfs toen ik uiteindelijk begrip had
gekregen voor het positieve beeld dat mijn informanten me schetsten, bleef ik me afvragen
hoe het kon worden verklaard, dat zo weinig mensen zich negatief over vroeger uitlieten.
Wanneer ik probeerde over de Stasi te spreken, leverde dat – zoals ik verderop zal laten zien –
niet veel meer op dan een aantal min of meer relativerende standaardopmerkingen. Behalve
de verhalen van een paar mensen, die intensief door de Stasi in de gaten waren gehouden, heb
ik over de minder positieve kanten van het Oost Duitse verleden slechts een paar losse
opmerkingen, een paar geruchten en hier en daar een grap weten op te tekenen.
Eén keer echter werd mij een anekdote verteld, die een concreet aanknopingspunt
bood voor de gedachte dat er door de eenzijdig positieve benadering van het verleden wellicht
toch ook zaken aan het zicht werden onttrokken. Dat was toen ik sprak met Helmut, een man
van middelbare leeftijd die, toen ik hem leerde kennen, een belangrijke functie had in de
regionale politiek.
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Lang voordat de Muur viel maakten Helmut en zijn echtgenote Lotte deel uit van een groep
vrienden die bijzonder intensief met elkaar optrokken. Ze deelden dezelfde belangstelling en
deden veel samen. Er was bijna geen weekend dat ze niet gemeenschappelijk doorbrachten en
onderling waren ze zo vertrouwd met elkaar dat ze elkaar’s kinderen bestraften wanneer die
iets deden wat niet mocht. Op een gegeven moment echter, zo vertelde Helmut, is de groep
vrijwel van de ene op de andere dag uit elkaar gevallen. Dat gebeurde, toen een deel van hen
een aanvraag had ingediend om het land te verlaten. Vanaf dat moment leken zíj zich opeens
beter te voelen dan de anderen. Ze begonnen contact te zoeken met mensen die ook weg
wilden, waar ze normaal niets mee te maken zouden hebben gehad en ze meden de oude
groep. Zo verging het velen, vertelde Helmut. Veel vriendschappen zijn op die manier kapot
gegaan. Wanneer mensen besloten uit te reizen, voelden ze zich verheven boven de rest......
Uitreizen? De DDR verlaten? Dan was je pas wat!

Deze anekdote roept meerdere vragen op, want hoe is het mogelijk dat zo’n hechte
vriendschap zo rigoureus uit elkaar spatte toen een aantal mensen besloten had het land te
gaan verlaten? Waarom wilden ze weg, als ze het zo gezellig hadden met elkaar? Waarom
bespraken ze die afweging niet met de anderen? En waarom “was je pas wat” wanneer je
besloot de DDR de rug toe te keren?
Los van dergelijke vragen, maakt de anekdote echter ook iets duidelijk, namelijk: dat
de Oost Duitse Nische blijkbaar niet alléén het veilige bolwerk was van warmte, onderling
vertrouwen en gemoedelijkheid waarin mensen volledig zichzelf konden zijn. Blijkbaar werd
er iets wezenlijks weggehouden uit de verhalen die achteraf over het Nische-bestaan werden
verteld. En wellicht waren ook de Nischen zelf niet alleen het bolwerk van onderling
vertrouwen, waar ze achteraf om werden geroemd.
Veel was van staatswege verboden in de DDR. Daarnaast bleken ook de Oost Duitsers
die ik sprak over een aantal onderwerpen te hebben gezwegen. Het is de vraag of dat zwijgen
alleen werd ingegeven door een selectieve herinnering achteraf? Of zouden de betrokkenen
ook voor zichzelf een aantal pijnlijke zaken verborgen hebben gehouden? In het motto van
dit hoofdstuk citeerde ik Günther de Bruyn, die het laatste stelde. Volgens hem waren hij en
zijn landgenoten speelbal van krachten, die zodanig verhuld waren dat men over de precieze
werking daarvan nog steeds in het duister tast. Mijn hypothese is dat er een verband bestaat
tussen die verhulde overheidskrachten enerzijds en het collectieve zwijgen over pijnlijke
thema’s anderzijds – een verband dat men als ‘aanpassing’ zou kunnen samenvatten.
Hoewel het ogenschijnlijk wellicht meer voor de hand lijkt te liggen om in individuele
termen over ‘aanpassing’ na te denken (wie past zich wel aan, en wie niet? Wat doet dat met
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het individuele geweten?), is het thema voor sociaalwetenschappers minstens zo interessant.
Niet alleen omdat aanpassing diepe invloed kan hebben op de sociale verhoudingen binnen de
samenleving in kwestie, maar ook omdat aanpassing behalve een individueel ook een
collectief fenomeen is, waarbij gebruik wordt gemaakt van in de samenleving tot
ontwikkeling gekomen, en dus (impliciet) collectief gedeelde afspraken en omgangsvormen.
Ik denk dat de Oost Duitse betrokkenen zelf grotendeels niet zagen en merkten
hoezeer hun bestaan en onderlinge omgangsvormen verweven waren met de dictatoriale
context waarin zij leefden. Dat hing primair samen met het feit dat die ‘verweving’
onherkenbare vormen had aangenomen. Het voornaamste kenmerk van de vergaande mate
waarin Oost Duitsers hun bestaan hadden aangepast aan de druk van de staat, was mijns
inziens juist het bestaan van de Nische, de sociale institutie die in het dagelijkse leven primair
‘antistaatse’ connotaties had. Zoals ik hoop duidelijk te maken werden er juist ín de Nischen,
die in de DDR werden gecelebreerd als aan de staatsinvloed onttrokken bases van onderling
vertrouwen, tegelijkertijd óók elementen van aanpassing aan de staat én onderlinge spanning
verborgen. Dat dit niet als zodanig werd herkend, hangt samen met wat je het sociaalwetenschappelijke equivalent van individuele “deep motivations” zou kunnen noemen: het
sociale belang van onderling vertrouwen en solidariteit. Omdat geen samenleving kan bestaan
zonder een zekere mate van onderling vertrouwen en solidariteit (De Swaan 1996:23-4),
hadden mensen er een groot sociaal en psychologisch belang bij om de instituties, die in het
dagelijks leven vooral als bolwerken van onderling vertrouwen functioneerden, verschoond te
houden van al te kritische beschouwing.
Omdat de anekdote over de uiteenspattende Nische van Helmut en Lotte een van de
weinige verhalen was dat mij ter ore kwam waaruit bleek dat het bestaan in de DDR ook iets
anders was geweest dan ‘gezellig’ en ‘warm’, is het merendeel van de hier gepresenteerde
informatie afkomstig uit archief- en literatuuronderzoek.1 Omdat de Stasi in dit hoofdstuk een
belangrijke rol speelt, zal ik eerst nader ingaan op de rol van de Stasi in de DDR. Daarbij zal
ik aandacht besteden aan achtereenvolgens de verschillende manieren waarop daar (in
Rudolstadt) tegenaan werd gekeken, de werkwijze van de beruchte Oost Duitse
veiligheidsdienst, en de invloed van de Stasi op het bestaan in Oost Duitsland. Daarna zal ik
ingaan op een aantal thema’s die eveneens opvallend afwezig waren in de collectieve
representaties van het verleden waar men mij op vergastte: de vraag of er in de DDR al dan
niet sprake was van angst en dreiging, de mate waarin het dagelijks leven van de inwoners
1Het is bekend dat de problemen en pijnlijke kwesties uit de Oost Duitse geschiedenis vooral in romans aan de
orde werden (en worden) gesteld (Badstübner-Peters 1997:292).
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van de DDR was verweven met de Oost Duitse staatsmacht, en díe aspecten van de
onderlinge omgangsvormen die – mede door die verwevenheid – níet zichtbaar werden.
In combinatie met het voorgaande hoofdstuk hoop ik daarmee zicht te bieden op de
invloed van dictatoriale regimes op de samenleving. Hoe ver gaat die invloed, wat is
aanpassing, hoe gaat dat in zijn werk en hoe ondervinden de betrokkenen dat? Op dergelijke
vragen zal ik aan het eind van dit hoofdstuk kort terugkomen. Hoewel de
materieelconsumptieve thematiek van mijn onderzoek in dit hoofdstuk geen expliciete rol
speelt, speelde het taboe op zichtbare (materiële en consumptieve) differentiatie een
fundamentele rol in de manier waarop aanpassing en medewerking met de staat werden
afgedwongen.

De Stasi
Verschillende visies en grappen
Zoals ik hiervoor al opmerkte, komt er via de (Duitse, maar ook Nederlandse) media een heel
ander beeld naar voren van het leven in de DDR dan het veilige, warme en
vertrouwenwekkende bestaan dat ik in het vorige hoofdstuk schetste. In de DDR zou juist een
permanent gevoel van angst en wantrouwen hebben geheerst, grotendeels ten gevolge van de
alomtegenwoordige staatsveiligheidsdienst: de Stasi. In de tijd dat ik veldwerk deed werden er
regelmatig nieuwe Stasi-schandalen bekend gemaakt. Beroemde Oost Duitse politici bleken
voor de Stasi te hebben gewerkt en zelfs het verleden van ‘s lands beroemdste en
(internationaal) meest gerespecteerde schrijfster, Christa Wolf, bleek niet brandschoon te zijn.
Echtgenoten bleken elkaar soms jarenlang in de gaten te hebben gehouden en in de meest
hechte vriendenkringen bleek één van de intimi een Stasi-Spitzel te zijn geweest. Dergelijke
onthullingen hadden vaak publiekelijk uitgevochten moddergevechten tot gevolg, waarbij
slachtoffers en daders de juistheid van elkaar’s beweringen betwistten. Via de media kon het
publiek ‘meegenieten’ van grove beschuldigingen en verdachtmakingen.
Veelal ging het daarbij om mensen van wie de staat om de een of andere reden meende
iets te vrezen te hebben – leden van oppositionele groeperingen, kerkgemeenschappen en
religieus geïnspireerde gespreksgroepen, alsmede milieuactivisten, pacifisten, kritische
intellectuelen, journalisten en kunstenaars. Vooral zij werden door de Stasi in de gaten
gehouden, ‘gewone mensen’ hadden van de beruchte veiligheidsdienst minder te vrezen.
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Volgens de beheerder van de Stasi-archieven, de voormalige Oost Duitse dominee
Joachim Gauck, betekende dat echter níet dat de Stasi in het leven van ‘gewone mensen’ geen
rol zou hebben gespeeld, integendeel. Gauck is ervan overtuigd dat de jarenlange
aanwezigheid van de veiligheidsdienst het sociale, mentale en psychologische klimaat in Oost
Duitsland diepgaand heeft beïnvloed: “[d]ie Mentalität der DDR-Bürger prägte jahrelang ein
Gefühl ständiger Bedrohung” (1991:41).
En Gauck is niet de enige. Mét hem menen veel vooraanstaande ((Oost-)Duitse)
intellectuelen, dat de Stasi het gehele bestaan in de DDR heeft weten te beheersen. Sommigen
stellen dat er in de DDR een angstregime heeft bestaan,2 waar iedereen het slachtoffer van
was en waarbij het nauwelijks relevant was of men daadwerkelijk door de Stasi in de gaten
werd gehouden of niet. De dreigende aanwezigheid van de dienst zou overal als een schaduw
overheen hebben gehangen. Maaz bij voorbeeld heeft de DDR veelvuldig beschreven als een
samenleving waarin mensen vanaf jonge leeftijd consequent van zichzelf vervreemd raakten.
De aanwezigheid van de veiligheidsdienst wakkerde volgens hem een latente en bij iedereen
aanwezige angst aan, die onder meer tot gevolg had dat mensen er collectief steeds beter in
slaagden om van zichzelf slechts de sociaal geaccepteerde façades te tonen, waarachter de
ware angst en onzekerheid verborgen bleven (Maaz 1991, 1992; Moeller & Maaz 1993). Het
eindoordeel van de Oost Duitse schrijver Günter de Bruyn is al even negatief: hij heeft het
voormalige Oost Duitsland eens omschreven als een samenleving van “jahrzehntelang
unterdrückten und durch Unterdrückung in Schuld verstrickten, unmündig gehalten und
eingesperrten” mensen (1994:40). Volgens De Bruyn is er sinds de Wende in de voormalige
DDR dan ook sprake van “eine moralische Krise oder deren Verdrängung (…), die ein solides
Fundament für seelische Gesundheit nicht abgeben kann” (idem).
Het zijn forse conclusies, in het licht waarvan het des te opvallender is, dat de mensen
die ik in Rudolstadt sprak over het algemeen tamelijk lauw en relativerend reageerden
wanneer de Stasi ter sprake kwam. Velen stelden dat het weliswaar heel erg was wat er nu
allemaal bekend werd, maar dat het thema in de (westerse) media veel te veel werd
opgeblazen. Het beeld van een volledig verziekte samenleving, doordrongen van de
veiligheidsdienst en de daarmee gepaard gaande dreiging, wantrouwen en angst, zou volstrekt
overtrokken zijn. Zo zei bij voorbeeld een oude rechter dat hij natuurlijk had geweten dat de
Stasi bestond, maar dat hijzelf altijd had gedacht: “Laat ze me maar in de gaten houden. Ik
heb niets te verbergen”.
2Zie Borneman (1992:178) voor de aanduiding “regime of fear”.
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Hij verwoordde een mening die veel Oost Duitsers met betrekking tot de Stasi
deelden: het was weliswaar erg, maar zó erg nou ook weer niet. “We wisten dat de Stasi
bestond en we vermoedden wel dat hun medewerkers overal aanwezig waren, maar wíj
hadden er eigenlijk geen last van”, zo zou je een veel gehoorde mening kunnen samenvatten.
De enige plaats waar ‘gewone’ Oost Duitsers zich door de Stasi bekeken voelden was in de
Intershop. Het was immers bekend dat ‘ze’ in Intershops altijd aanwezig waren om te kijken
en te noteren wie er binnen kwam, wat men kocht en voor hoeveel geld. En omdat men nooit
precies wist wat de medewerkers van de veiligheidsdienst met de door hen ingewonnen
informatie zouden doen, was een bezoek aan de plaatselijke Intershop altijd een enigszins
hachelijke aangelegenheid. Afgezien daarvan echter, viel het wel mee: de Stasi had heus niet
zo’n grote rol gespeeld in het dagelijks leven van de meeste Oost Duitsers als nu door
sommigen werd beweerd. Zelfs Werner, die zijn mening en visie over de meest uiteenlopende
onderwerpen doorgaans graag met mij deelde, reageerde terughoudend toen ik hem vroeg wat
híj nou eigenlijk vond van al die discussies over de Stasi. Dat onderwerp was zo ingewikkeld,
antwoordde hij ontwijkend, daar kon ik me maar beter niet mee bezig houden – daarmee
duidelijk makend dat hij het daarover niet met mij wilde hebben.
Wel werd er zo nu en dan een grap over gemaakt, bij voorbeeld toen ik een keer in een
café met een zekere Axel stond te praten en de barkeeper me – door iemand anders
geschreven – ‘geheime briefjes’ toeschoof, die waren ondertekend met de aanduiding ‘IM
Freund’ (IM: informeller Mitarbeiter – iemand die ‘stiekem’ informatie voor de Stasi
verzamelden, mv). Veel later hoorde ik, dat degene die me de briefjes via de barkeeper deed
toekomen zelf intensief door de Stasi in de gaten was gehouden. En hetzelfde gold voor de
locale politicus uit de Rudolstädter SPD-fractie, die tijdens een optreden van twee bekende
Oost Duitse cabaretiérs opeens als Stasi-medewerker verkleed het podium op kwam, compleet
met grote zwarte hoed, donkere zonnebril en lange leren jas. De cabaretiérs heetten hem
welkom: “ah, daar hebben we onze vaste gast. Gaat u zitten!” De man ging op een stoel in de
hoek van het podium zitten, waar hij gedurende het hele optreden notities zat te maken,
opnames zat af te luisteren en goed om zich heen zat te kijken. Soms werd hij door de
cabaretiérs gewaarschuwd: de komende tien minuten kon hij wel even naar de w.c. gaan, want
ze zouden grappen gaan maken die ze al eerder hadden gemaakt en die hij van vorige
optredens al kende.
Zijn handelen deed me denken aan dat van mezelf in mijn rol als antropologe. En het
verbaasde me dan ook niet dat ik meerdere keren bij mensen werd voorgesteld met de
woorden: “hier is iemand die alles van ons wil weten en toch niet van de Stasi is”.
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Toepasselijk en grappig. Minder grappig was het toen ik een keer aan Michaëla – een
goede vriendin die ik regelmatig zag – wilde vragen of ik haar vader (die ontwerper was) zou
kunnen interviewen. Ik wilde het haar voorleggen en begon: “Weet jij misschien of je
vader....”, maar ze onderbrak me “bij de Stasi was? Nee, ik weet het niet en ik hoef het niet te
weten ook. Het interesseert me niet.” Voor een ‘oninteressant’ thema, leek het mij tamelijk
vóór in haar gedachten te hebben gelegen. Maar Michaëla bleef erbij: het interesseerde haar
niet.
Joachim Gauck is van mening dat dergelijke reacties, en vooral de vergoelijkende
houding ten opzichte van de Stasi die in Oost Duitsland overal kan worden waargenomen, één
van de ernstigste gevolgen is van de “richtig handfeste Diktatur” die de DDR was. Tijdens
een lezing in het Goethe-instituut te Amsterdam legde hij uit dat veel Oost Duitsers “unter der
Diktatur erkrankt” zijn. Op zich was dat volgens Gauck niet verbazingwekkend wanneer men
zich realiseerde hoe alomtegenwoordig de Stasi in de DDR was geweest. Meer dan 90.000
mensen hebben officieel voor het ministerie gewerkt, daarnaast waren er minimaal 170.000
IM’s actief en in totaal heeft het Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tachtig kilometer
archiefstukken achter gelaten.3 Dat betekende, zo rekende Gauck voor, dat er in de DDR
(absoluut gezien!) meer dan twee keer zoveel mensen bij de veiligheidsdienst betrokken
waren geweest, als in héél Duitsland onder Hitler het geval was geweest. In de DDR was één
op de 60 mensen op de een of andere manier actief voor de Stasi. Hieronder zal ik kort
schetsen wat voor activiteiten zij ondernamen en wat voor werkwijze de geheime dienst erop
na hield.
Sinistere ervaringen en systematische Diskreditierung
Zoals bekend was de Stasi niet alleen verantwoordelijk voor de controle van het Oost Duitse
post- en telefoon-verkeer, maar bestond haar voornaamste taak uit het verzamelen van relatief
kleine, op het eerste gezicht veelal betekenisloze informatie over (vermeend) ‘oppositionele’
personen en groepen. Wat dat betekende is mooi beschreven door Christa Wolf. In haar
novelle Was bleibt (1991) heeft ze een buitengewoon indringend beeld geschetst van de
manier waarop de Stasi haar leven binnendrong en dat uit balans wist te brengen (in het
3Eén meter akten bestaat uit 10.000 bladzijden. In totaal heeft de Stasi 1,8 miljard bladzijden papier nagelaten,
waarin de wederwaardigheden van 6 miljoen personen minutieus zijn beschreven (Gauck 1991:11). De
medewerkster van het Stasi-archief die mij bij mijn onderzoek in Gera terzijde stond, maakte duidelijk dat
ongeveer een derde van de bevolking een plaats heeft in de archieven. Dat is inclusief díe personen, waarover
één keer een melding is geweest en die (nog) niet daadwerkelijk bespitzelt werden (zie ook Gauck 1991:61 e.v.).
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onderstaande citeer ik uit de Nederlandse vertaling). Ze beschrijft hoe er tijdens
telefoongesprekken steeds bepaalde klikjes te horen waren en wat voor codes ze ontwikkelde
om in een soort geheimtaal te kunnen spreken. Uitvoerig schetst ze de paranoia, die zich
langzamerhand van haar meester maakte, de angst en het gevoel “in beslag genomen”
(1991:12) en van zichzelf vervreemd te zijn.
Afgezien van dergelijke doorkijkjes, vond ik vooral één passage indrukwekkend en dat
was die, waarin Wolf duidelijk maakt waarom ze zich op een gegeven moment begon af te
vragen of een bepaalde persoon informatie over haar doorgaf. De eerste keer dat die gedachte
zich aan haar opdrong was toen de bewuste man, Jürgen M., haar meenam naar een café. Daar
aangekomen maakte hij een onaangename opmerking, waarna zij hem vroeg: “heb ik je soms
wat aangedaan?” (idem:32). En toen, zo beschrijft ze, brak de dam die hij om zich heen had
gebouwd open. Hoewel hij het niet expliciet zei, beluisterde ze in zijn uitspraak een
bekentenis. In zijn stortvloed van woorden merkte hij onder meer op dat hij haar hoogmoedig
vond; zij dacht immers dat ze alles uit het leven kon krijgen zonder ervoor te betalen, zonder
haar ziel te verkopen. Om de beklemming te verbreken, merkte Wolf op: “Toe nou (...), we
leven toch niet meer in de Middeleeuwen!” (idem) en toen barste hij los, door Wolf als volgt
beschreven:
Niet in de Middeleeuwen? O jawel, madame. Wij leven in de Middeleeuwen.
Afgezien van uiterlijkheden is er niets veranderd. En er zal ook niets veranderen, en
als men zich met zijn weten wilde verheffen boven de massa van onwetenden, dan
moest men zijn ziel verkopen, als steeds. En als ik het heel precies wilde weten:
daarbij vloeide ook bloed, zij het dan niet het eigen bloed. Niet altijd het eigen bloed.
Nu wist ik weer wat ik destijds op slag had begrepen: ze hadden hem in de hand. En ik
herinnerde me dat mijn hoogmoed – daarin had hij misschien gelijk, hij was een
begaafd psycholoog – mij ertoe bracht hem zachtjes te vragen: waarom stap je er niet
uit. En hoe hij doodsbleek was geworden, zijn ogen opensperde, zijn gezicht dichtbij
het mijne bracht zodat ik zijn bierlucht rook, en duidelijk en broodnuchter drie
woorden zei. Ik - ben - bang. Onmiddellijk daarna deed hij weer of hij dronken was, ik
stond op, klopte op de tafel en vertrok. Daarna heb ik Jürgen M. in geen jaren gezien,
ben ik de scène vergeten die hij nooit zal vergeten, en nu hoeft hij me niet meer te
kennen, hij zit in het huis met de vele telefoons en verzamelt naar hartelust alle
inlichtingen over mij die geen ander zou kunnen inwinnen, en elke ochtend dankt hij
zijn noodlot dat hij terecht is gekomen op de plaats waar hij zijn hartstochtelijke lust
kan bevredigen en tegelijkertijd de maatschappij van nut kan zijn (idem:32-3).
157

De eerste vraag die de passage bij mij opriep was, waarom Wolf over degene die haar als IM
in de gaten hield – de dader – opmerkt, dat hij met zijn activiteiten een “hartstochtelijke lust
bevredigde”. In de tweede plaats vraagt ook zíjn verwijt aan háár – het ‘slachtoffer’ – dat ze
“hoogmoedig” was omdat ze zich wilde verheffen boven de massa en “alles uit het leven
wilde halen zonder ervoor te betalen” om uitleg. Beklemmend en fascinerend vond ik in de
derde plaats Wolf’s constatering dat niet alleen zij, maar ook degene die haar in de gaten
hield, bang was. Het is de vraag hoe dit zich verhoudt tot de mededeling van de vele Oost
Duitsers die – zoals ik hiervoor aangaf – zeiden nooit bang te zijn geweest voor de Stasi.4
Naast de vele ‘gewone’ akten waarin het gedrag van (vermeend) oppositionele mensen
en groepen te boek is gesteld, zijn er ook akten bewaard gebleven waaruit blijkt dat de
geheime dienst het leven van sommige Oost Duitsers actief heeft trachten te ontwrichten.
Onder meer door het verspreiden van geruchten werd hun bestaan opzettelijk zodanig
verstoord en daardoor maatschappelijk zodanig in diskrediet gebracht, dat ze niet goed meer
konden functioneren.5
Hoe dat in zijn werk kon gaan vertelde Georg me. In 1994 was hij ongeveer 55 jaar
oud en woonde hij in een klein dorpje in de omgeving van Rudolstadt. Hij vertelde dat hij
altijd had vermoed – en daar vanaf een bepaald moment zeker van was geweest – dat de Stasi
hem in de gaten had gehouden. Desalniettemin was hij toch geschrokken toen hij na de
Wende zijn akten had ingezien. Hij had nooit kunnen denken dat ze zó ver waren gegaan om
hem klein te krijgen. Achteraf viel opeens alle pech die hij in de loop van zijn leven had
gehad op een afschuwelijke manier op zijn plaats, al die dingen die mis gingen, dingen die
niet uitpakten zoals hij had gedacht, promoties die niet doorgingen, onderzoeksaanvragen die
werden afgewezen, vriendschappen die kapot gingen, relaties die strandden..... Pas toen hij de
Stasi-berichten las, realiseerde hij zich dat het allemaal volgens plan was geweest.
Systematisch hadden ze getracht zijn leven kapot te maken en dat was ze aardig gelukt. Over
alles, waarvan hij had gedacht dat het toeval was, had hij in zijn akten minutieus kunnen lezen
hoe de Stasi er de hand in had gehad.
Misschien had hij het kunnen weten en had hij bepaalde dingen kunnen voorkomen
door voorzichtiger te zijn, zo overwoog hij achteraf. Maar hij had niet altijd rekening wíllen

4Het

zou te ver gaan om in dit hoofdstuk ook in te gaan op de vraag hoe het mogelijk is dat ook Wolf gedurende
een aantal jaar IM was voor de Stasi. Maar zie de film Das Leben der Anderen, waarin pijnlijk tot uitdrukking
komt hoe dun de scheidslijn tussen daders en slachtoffers (soms) was.
5Zie ook Vollnhals, onder meer over “die systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher
Mißerfolge” (1994:511).
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houden met de vraag wie hij wél en wie hij niet kon vertrouwen. Op die manier wilde hij niet
leven, kon hij niet leven.
Ik ben er altijd van uit gegaan dat mijn hart en geweten zuiver waren en dat zij maar
moesten doen wat ze wilden. Maar om er dan vervolgens achter te komen dat één van
de weinige mensen die ik echt volledig meende te kunnen vertrouwen een IM is
geweest en jarenlang berichten over me heeft doorgegeven..... Vaak waren het totaal
nietszeggende berichten hoor, dat mijn varken bij de slacht zo en zo veel kilo woog en
dat ik toen en toen, daar en daar, zo en zoveel kolen kocht..... Maar daar ging het niet
om.
Het ging er om, dat er zelfs tussen de paar mensen die hij werkelijk meende te hebben kunnen
vertrouwen, iemand had gezeten die berichten over hem had doorgegeven. Dat het ze was
gelukt om zo dichtbij te komen.
Het officiële doel van dergelijke acties, zo vertelde een van de medewerkers van het
hoofdkantoor van de Gauck-Behörde in Berlijn me, was: “organisierung persönlicher und
berüflicher Miserfolge bis zum Selbstmort”. Aan de juridische hogeschool te Potsdam (de
zogenaamde ‘Stasi-universiteit’) bestond een vakgroep operative Psychologie, waar men zich
niet alleen boog over operatieve vraagstukken met betrekking tot IM’s – hoe ze moesten
worden opgeleid, hoe men ervoor kon zorgen dat men ze aan zich bond en hen zelfs
afhankelijk van zich maakte – maar waar men ook allerlei tactieken leerde ter bestrijding van
vijandige groeperingen en individuen, zoals bij voorbeeld:
systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges
auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer und
diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit
ebenfalls diskreditierender Angaben; systematische Organisierung beruflicher und
gesellschaftlicher Mißerfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner
Personen.6
Het is maar een kort citaat. De lijst met aanwijzingen hoe een leven kapot kon worden
gemaakt is veel langer. De medewerker van de Gauck-Behörde vertelde me, dat er in de Stasiarchieven statistieken zijn gevonden waarin werd bijgehouden hoeveel pogingen tot
zelfmoord er per half jaar waren ondernomen waar de Stasi achter zat. Indien de zelfmoord
daadwerkelijk werd gepleegd werd dat in het dossier als Erfolg weggeschreven. Verder
werden er in de DDR vanaf het begin van de jaren zestig plannen gemaakt voor de oprichting

6Aldus

een Richtlinie van het MfS, zoals aangehaald in Kleßmann & Wagner (1993:432-3).
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van concentratiekampen. Hoewel die kampen er nooit zijn gekomen hield de Stasi wel al
lange tijd lijsten bij van alle sterk verdachte personen die, zodra de situatie politiek explosief
zou worden, binnen 24 uur geïnterneerd moesten worden.7
Dit zijn de meest extreme voorbeelden van de werkwijze van de beruchte Oost Duitse
veiligheidsdienst. Zelfs indien men die buiten beschouwing zou laten en zich alleen zou
concentreren op de meer ‘alledaagse’ bezigheden van de Stasi, heeft de geheime dienst
volgens Joachim Gauck echter een enorme invloed gehad op het Oost Duitse “levensgevoel”
– zoals hij het tijdens zijn lezing in Amsterdam noemde. Daarop wil ik hieronder kort ingaan.
Invloed op het bestaan
Volgens Gauck was het voor buitenstaanders vaak moeilijk om zich voor te stellen welke
impact de hiervoor vermelde collectieve ervaringen op de betrokkenen hebben gehad. Maar in
feite, zo stelde hij, hebben Oost Duitsers altijd in angst geleefd; angst was de basis van hun
bestaan. Drie generaties na elkaar hebben ze volgens hem niets anders geleerd dan: “beuge
das Haupt, fühle die Angst, passe dich an und es wird dich gut gehen”. Die mate van
onderdrukking en ideologische indoctrinatie hebben volgens hem niet alleen tot gevolg gehad
dat mensen hun eigen geweten en hun eigen individualiteit hebben moeten prijsgeven, maar
onder verwijzing naar Hannah Arendt concludeerde hij dat dit een collectief “Verlust an
Wirklichkeit” tot gevolg zou hebben gehad.
Hoewel hij tijdens zijn lezing niet uitlegde wat hij daar precies mee bedoelde, heeft hij
elders duidelijk gemaakt dat de Oost Duitse bevolking door de alomtegenwoordigheid van de
Stasi volgens hem volkomen van zichzelf vervreemd is geraakt (Gauck 1992:97). Dát het
Stasi-complex zo diep heeft kunnen inwerken op het Oost Duitse levensgevoel kwam volgens
hem vooral – zo benadrukte hij tijdens zijn lezing – doordat het nooit bekend was wie er bij
waren.
De partijsecretaris en de vakbondsman die binnen een bedrijf actief waren, die kenden
we. Daarvan wisten we wie het waren en hoe we ons tegenover hen moesten gedragen;
we wisten wat hun taak was en welke ‘dreiging’ er van hen uitging. Maar van de Stasi
wist je het nooit. In een groot bedrijf, in een grote flat, op een groot feest: er kon er
altijd één bij zijn, met wie je aan het praten was, zonder dat je het wist en zonder dat je
7Overigens

verleende de Internal Security Act, die in september 1950 door het congres werd goedgekeurd, de
president van de Verenigde Staten dezelfde bevoegdheden: “[it] even gave the President powers to intern
‘potential subversives’ in concentration camps during security emergencies. This (…) provision remained on the
statute books for no less than twenty years” (Van Elteren 2006:83).

160

wist wát hij precies wilde weten. En juist omdat mensen onder elkaar graag open
wilden zijn en dat vaak ook waren, was er altijd een bepaalde dreiging, want je wist
nooit zeker of je echt onder elkaar was. We konden ons niet tot hen verhouden, omdat
ze onbekend waren en dat was pas echt bedreigend.
Gauck suggereerde, dat Oost Duitsers zo diep verstrikt waren geraakt in de nooit bekende,
maar algemene aanwezigheid van dreiging, angst en onwaarachtigheid, dat ze uiteindelijk zelf
nauwelijks nog wisten wat waar was en wat niet, wat bedreigend was en wat niet, wat ze zelf
van dingen vonden en wat ze geacht werden er van te vinden. Zo zouden ze vervreemd zijn
geraakt van hun eigen waarnemings- en beoordelingsvermogen. Hun hele leven, hun hele
zelfbeeld en zelfgevoel waren volgens Gauck zozeer verbonden geraakt met iets waar ze bang
voor waren, dat ze op een gegeven moment zelf nauwelijks nog in de gaten hadden dát ze
bang waren. “Ze zaten vast aan iets dat hen pijn deed, maar hoeveel pijn het hen ook deed: ze
zaten er wel aan vast en ze wisten niet eens hoezeer ze er aan vast zaten”, aldus Gauck. Mede
daarom zouden ze zich van vroeger alleen de mooie dingen herinneren en hij zag het als onder
meer zíjn taak om hen weer van die pijn bewust te maken, zodat ze de band met vroeger
vervolgens zelf zouden kunnen doorsnijden.
Het is een interessante en ook aannemelijk klinkende redenering, die inhoudelijk
weliswaar haaks staat op hetgeen ik – in navolging van mijn informanten – in het vorige
hoofdstuk heb beweerd, maar waarvan de redeneerlijn wél enige gelijkenis vertoont met
hetgeen ik daar heb trachten duidelijk te maken. In beide gevallen gaat het erom zichtbaar te
maken hoe louter de alomaanwezigheid van respectievelijk een staatsideologie en een
veiligheidsdienst een structurerend – zij het grotendeels onbewust – effect kan hebben op de
manier waarop mensen hun werkelijkheid waarnemen en beleven. De normalisering van de
disciplinerende technieken van de macht geeft niet alleen orde, maar ook betekenis aan het
leven van mensen (Mitchell 1999:90). Zoals ik in het vorige hoofdstuk beweerde dat de taal
van de macht als kader op alles van invloed was, zo beweerde Gauck iets vergelijkbaars voor
de dreiging van de macht(hebbers). Die dreiging zou volgens hem op een onbekende manier
alomtegenwoordig zijn geweest. Volgens deze redenering kon wellicht ook worden verklaard
waarom Oost Duitsers zo vaak beweerden dat angst in de DDR eigenlijk nauwelijks aanwezig
was geweest.
Hoe aannemelijk de redenering echter ook klinkt, het is de vraag of ze juist is. Indíen
dat het geval zou zijn, zou het eerder gepresenteerde verhaal over de onderlinge
betrokkenheid, warmte en veiligheid in een ander licht komen te staan en zou wellicht zelfs de
Nische, waar mensen in 1994 zo nostalgisch over spraken, doortrokken zijn geweest van angst
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en dreiging. Om meer zicht te krijgen op de mogelijke invloed van de Stasi op het leven van
‘gewone’ Oost Duitsers diende ik een aanvraag in om onderzoek te kunnen doen in de
Rudolstädter Stasi-archieven die zich in Gera bevinden.

Over de gevaren van Tsjechische campings
Op basis van het voorgaande had ik een loodzware voorstelling van het soort informatie dat ik
in die archieven zou aantreffen. Toen ik voor het eerst kennis nam van de inhoud van de akten
die er over Rudolstadt zijn bewaard,8 schoot ik dan ook bijna in de lach: een en ander leek
meer op een spannend jongensboek of op het scenario voor een ouderwetse, Oost Duitse
James Bond-film, dan op de erfenis van één van de meest gevaarlijke geheime diensten ter
wereld. In de berichten troffen mij vooral de koude oorlog kretologie, de benauwde
angstvisioenen en de waarschuwingen: mensen, pas op, wees op uw hoede, want de
klassenvijand is overal!! Maar hoewel het daardoor soms bijna grappig was om de berichten
te bestuderen, komt daarin (soms indirect) tevens een aantal zaken naar voren, dat in meer
algemene zin relevant is wanneer het erom gaat inzicht te krijgen in de manier waarop de
Oost Duitse staat ervoor zorgde dat haar macht gehandhaafd bleef.
Zo trof ik bij voorbeeld een brochure aan over het Oost Duitse reisverkeer, die in 1984
naar alle locale afdelingen van de Stasi was gestuurd. Daarin werd uitgebreid ingegaan op het
feit dat het toegenomen vakantieverkeer tussen de socialistische landen weliswaar mooi was
omdat het een goede manier was om van elkaar’s socialistische leefwijze op de hoogte te
raken en de prestaties van de socialistische broederlanden beter te leren kennen, maar dat er
ook buitengewoon gevaarlijke keerzijdes aan vastzaten.9 Steeds meer mensen kozen ervoor
om (een deel van) hun vakantie op een camping door te brengen, terwijl het bekend was dat
de westerse geheime diensten vooral de campings in Tsjechoslowakije gebruikten om Oost
Duitse burgers voor zich te winnen, hen ideologisch negatief te beïnvloeden en hen
ontevreden te maken over de Oost Duitse staat, partij en politiek. Juist tijdens de vakantie was
dat gevaar groot, omdat mensen dan wilden ontspannen en doorgaans opener waren tegenover
anderen. In zulke situaties konden zelfs de meest politiek correcte, waakzame burgers steekjes
8

In Rudolstadt is een groot deel van de Stasi-archieven tijdens de Wende vernietigd. Zodoende kan slechts
worden bewezen, dat er eind 1989 47 officiële en 365 inofficiële medewerkers waren.
9
ASKD: 003 067: “Lehrmaterial für die zentrale politisch-fachliche Schulung” van het Ministerium für
Staatssicherheit, dd. August 1984, “Zum Reise- und Touristenverkehr von Bürgern der DDR in das
sozialistische Ausland und der Verhinderung seines Mißbrauchs”.
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laten vallen. Door de verspreiding van bepaalde drukwerken, door persoonlijke gesprekken en
“durch ‘Vorleben’ bestimmter Seiten der westlichen Lebensweise als raffinierte Werbung für
ihren (= dat van der Gegner, mv) Lebensstil und ihr System”, trachtten tegenstanders de
inwoners van de DDR vervolgens in te pakken om “feindliche Aktivitäten zu realisieren”.10
Juist door het “direkten Kontakt” boden de Tsjechische campings de tegenstanders
günstliche Möglichkeiten der differenzierten Einflußnahme auf unsere Bürger (…).
Relativ einfach lassen sich Beruf, Arbeitsstelle, politische Haltung, familiäre
Verhältnisse, aber auch bestimmte Charactereigenschaften, wie Verschwiegenheit,
Leichtfertigkeit, Prahlerei usw. Feststellen.11
In al zijn banaliteit is het een veelzeggend bericht, waaruit blijkt dat de Stasi het liefst zag dat
Oost Duitsers het land helemaal niet uitgingen, maar ook, dat er tijdens de vakantie geen
sprake was van “Sorglosigkeit”; ook tijdens de vakantie was het immers van belang om
bovenal waakzaam te blijven. Veelzeggend is ook de verwijzing naar “bepaalde
karaktereigenschappen” waar sommige Oost Duitse vakantiegangers last van zouden kunnen
hebben. Zoals verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde zal komen, wist de Oost Duitse
veiligheidsdienst immers heel goed hoe belangrijk “bepaalde karaktereigenschappen” konden
zijn wanneer men op zoek was naar geheime informatie. Terughoudendheid was derhalve
verre te verkiezen boven openheid en luchthartigheid, want voor je het wist hadden open en
gemakkelijk contactleggende mensen hun mond voorbij gepraat.
In totaal is de brochure achttien pagina’s dik. Zowel de taal die er in wordt gebezigd,
als het soort ‘problemen’ dat er in aan de orde wordt gesteld en de onversneden koude-oorlogachtige manier waaróp dat gebeurt, zijn kenmerkend voor de hele Stasi-nalatenschap. Een
vergelijkbare toon en inhoud komen ook naar voren in de berichten die werden geschreven
wanneer bepaalde personen in aanmerking wilden komen om tot het zogenaamde Reisekader
te worden toegelaten (d.w.z. toestemming vroegen om voor hun werk naar het westerse
buitenland te reizen). De vraag was dan, of zij werkelijk “der richtige und zuverlässige
Kader” waren voor de “notwendige Kontakte mit NSW-Kadern” (nicht-sozialistisches
Wirtschatsgebiet, mv). Om een nauwkeurig antwoord op die vraag te kunnen geven werden er
meerdere IM’s op uit gestuurd, die deels dezelfde opdracht meekregen, zodat ze elkaars
betrouwbaarheid en nauwgezetheid konden controleren.12 Zij kregen een lijst met richtlijnen
10ASKD:

003 067: “Lehrmaterial für die zentrale politisch-fachliche Schulung” van het Ministerium für
Staatssicherheit, dd. August 1984, “Zum Reise- und Touristenverkehr von Bürgern der DDR in das
sozialistische Ausland und der Verhinderung seines Mißbrauchs”, pagina 4 aldaar.
11Op p.7 van voornoemd document.
12Zie ook Tefft, die duidelijk maakt dat “espionage seems to generate the need for more espionage”, juist omdat
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mee aan de hand waarvan zij rapport moesten uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken,
zoals hoeveel post de persoon in kwestie ontving, hoe laat hij normaliter opstond en
thuiskwam, hoe het stond met zijn politieke en beroepsmatige ontwikkeling, hoe zijn houding
was ten opzichte van de partij en de staat, welke activiteiten hij in het bedrijf ondernam.
In de berichten die op basis van deze richtlijnen werden geschreven, stonden alle
‘zwakke plekken’ van de desbetreffende personen opgesomd. Van een bepaalde inwoner van
Rudolstadt, die een wetenschappelijke conferentie in Roemenië wenste bij te wonen, werd
opgemerkt dat een tante en een oom van hem in de BRD woonden. Verder had zijn vrouw in
1967 niet gestemd (het bericht dateert van 13/12/1986) en bovendien bleek hij contacten met
West Duitsers te hebben. Over een ander, die het bedrijf waar hij werkte op de beurs in
Leipzig representeerde,13 vroeg men zich af of de belangrijke positie van handelsafdelingsleider “mit der Besetzung den Gen.[osse, mv] X genügend abgesichert [ist]”, want
hoewel X een vriendelijke man was, was hij ook “sehr von sich überzeugt” en in het bezit van
“ein übersteigertes Maß an Geltungsbedürfnis”.14
Wanneer iemand eenmaal was toegelaten tot het felbegeerde Reisekader en in staat
werd gesteld om de klassenvijand te bezoeken, werd h/zij ook tijdens de reis goed in de gaten
gehouden. Het onderstaande bericht is geschreven door een collega van een man voor wie de
hier beschreven reis naar het kapitalistische buitenland (in dit geval Frankrijk) de eerste was.
Ik geef het tamelijk uitvoerig weer, omdat daarin een aantal aandachtspunten van de Stasi zeer
duidelijk zichtbaar naar voren komt.
Er war sehr beeindruckt von den Dingen, die das kap. Ausland nach außen hin zeigen
kann. Gott sei dank konnte er aber auch (…) eine Szene sehen, die die andere Seite des
Kapitalismus zeigte, nämlich (…) eine Frau, die (…) Schutz suchte auf einem
Warmluftkanal, wahrscheinlich weil sie obdachlos war (...). Er ist im Besitz eines
Wochenendhauses (...). Ich vermute, daß seine finanzielle Lage sehr gut ist (...). [Er]
ist im wesentlichen ein ruhiger Typ, er neigt aber auch zu Geselligkeit und ist
möglicherweise auch etwas leichter zu befragen als andere Menschen, das rührt aber
eventuell auch daher, daß er eventuell schneller Vertrauen faßt, zu einem anderen
Menschen. (...)
Verständlicherweise war er während der gesamten Reise (...) sehr unsicher (…). Er hat
während dieser Reise keine persönlichen Kontakte geschlossen. Ich habe festgestellt,
het “may provide unreliable information” en omdat “agents often betray their employers” (1980:337).
13
Hoewel de beurs in Leipzig niet tot het buitenland behoorde, werd deze bezocht door representanten van (nietsocialistische) buitenlandse bedrijven waar de DDR handelsbetrekkingen mee onderhield.
14ASKD: 003 156.
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daß er aber relativ viel spricht, das ist nicht unbedingt negativ zu werten, jedoch meine
ich, daß man auch in Verhandlungen sich kurzer fassen sollte.15
Het bericht maakt onder andere duidelijk hoeveel zorgen men zich maakte over de vraag of de
Oost Duitse bevolking ideologisch stevig genoeg overtuigd was om de verleiding van de
westerse welvaart te weerstaan. Daarnaast blijkt de Stasi tevens een zeer grote interesse te
hebben gehad in het karakter en de levenswijze van mensen én in hun materieeleconomische
situatie.
In het licht van die belangstelling is het weinig verbazingwekkend dat er – zoals Oost
Duitsers heel goed blijken te hebben ingeschat – in iedere Intershop inderdaad inofficiële
medewerk(st)ers van de veiligheidsdienst werkten, die doorgaven wie deze winkels
bezochten, door wie zij vergezeld werden, waar ze naar keken, wat ze kochten, wie de
goederen betaalde en hoeveel geld ze uitgaven. De berichten die de veiligheidsdienst ontving
van de IM, die werkzaam was in de Intershop van het grote hotel op de markt van Rudolstadt,
blonken uit in gedetailleerdheid en ogenschijnlijke nietszeggendheid:
Eine weibl. Person, die mir namentlich z.Z. nicht bekannt ist, tätigt wöchentlich
Einkäufe im Intershop von ca. 100.- DM. Sie ist ca. 40 Jahre alt und 170 cm. groß.
Meist hat sie ihr Kind dabei.16
Niettegenstaande de ogenschijnlijke irrelevantie van dergelijke mededelingen, blijkt hieruit
echter dat de Stasi in feite op een vergelijkbare manier te werk ging als antropologen tijdens
het doen van veldwerk. Ook zíj leren tijdens hun opleiding om vooral maar zoveel mogelijk
op te schrijven, omdat ook ogenschijnlijk irrelevante informatie bij nader inzien licht kan
blijken te werpen op zaken die wel degelijk van belang zijn. Dat gold ook voor de Stasi. Over
bepaalde, potentieel verdacht geachte personen werd letterlijk alles verzameld. Er werd niets
over het hoofd gezien en juist de meest pietluttige details over particuliere aangelegenheden
van mensen (hun hobby’s, hun relaties, hun materiële welstand en voorkeuren) werden
genoteerd. Ook zaken, die op het eerste gezicht niet belangwekkend overkwamen, konden
veelal toch (wellicht pas veel later) van belang blijken te zijn voor het chanteren, omkopen en
afpersen van mensen – indien nodig ook de eigen medewerkers.17 De reden waarom de Stasi
geïnteresseerd was in de kleinste details van het karakter van mensen, hun levenswijze en
financieel-economische situatie was, dat men op die manier hoopte informatie te verkrijgen
met behulp waarvan het mogelijk was “Einfluß auf den Kandidaten zu gewinnen” (Gauck
15

ASKD: 003 017.
ASKD: X/291/76/II.
17Over verschillende manieren van afpersing en het belang daarvan voor de Stasi, zie Gauck (1991:28-40).
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1992:57). Om die reden zijn er in de archieven tal van berichten te vinden, die betrekking
hebben op verdacht, afpersbaar of anderszins opvallend en/of (in materieelconsumptief
opzicht) afwijkend gedrag. Alles, met behulp waarvan mensen later eventueel onder druk
konden worden gezet, werd nauwkeurig gedocumenteerd. Het ging daarbij niet alleen om een
té levendige belangstelling voor westerse objecten, of een té grote zucht naar luxe, maar de
dominee van een dorpje in de buurt van Rudolstadt trof in ‘zijn akten’ onder andere een
bericht aan waarin uitvoerig werd bericht over zijn onaangepaste eetgedrag (Winter 1995:
3/22); hij bleek te hebben geslurpt en geboerd.18

Op zoek naar patronen; wie gehörte dazu?
De Stasi legde de gedragingen van mensen vast, zodat de partijtop zicht hield op wat er onder
de bevolking leefde. Maar met behulp van de ingewonnen informatie werd het gedrag van de
bevolking – middels chantage en andere pressie – ook gestuurd. Daardoor bieden de Stasiakten zicht op de in Oost Duitsland van hogerhand gewenste – en tot op zekere hoogte ook
daadwerkelijk afgedwongen – gedragingen, levenswijze, omgangsvormen en attitudes.
Mede daarom bevatten zelfs ogenschijnlijk volstrekt onzinnige berichten vaak
informatie die voor sociaalwetenschappers buitengewoon interessant en bruikbaar kan zijn.
Zo verwees ik in het voorgaande al regelmatig naar berichten waarin melding werd gemaakt
van de vermeende karaktereigenschappen en levenswijze van mensen. Opvallend daarbij was,
dat de blik van de Stasi-informanten steeds vooral gericht leek te zijn geweest op de mate
waarin mensen pronkzuchtig waren, gevoelig waren voor luxe en welvaart, meer wilden
hebben of lijken dan anderen, wilden of durfden opvallen, anders waren en/of wilden zijn dan
anderen. De dominee at opvallend, een ander was gevoelig voor gouden kettingen, weer een
ander was érg openhartig, of erg overtuigd van zichzelf, of opvallend snel onder de indruk van
weelde. Over één man – zo liet ik hiervoor zien – werd opgetekend dat hij een wel erg grote
Geltungsbedürfnis had.
Bij het doornemen van de akten vormden juist dergelijke kleine details, die in eerste
instantie nauwelijks opvielen, zich na verloop van tijd tot een patroon, waarin een tamelijk
puriteins aandoend referentiekader zichtbaar werd. Zo werd bij voorbeeld altijd opgetekend
18Op

basis van dit soort berichten kan men zich overigens voorstellen dat diegenen die de informatie te boek
stelden achteraf beweerden, dat het door hen verzamelde dermate irrelevant was, dat het de bespioneerde
personen geen kwaad deed deze over te brengen.
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wanneer mensen gezellig waren, opvallend, anders, contactminnend, veel en/of hard pratend,
onbeschaafd en/of wellustig etend, pronkend, gevoelig voor comfort, van zichzelf overtuigd
en dergelijke. Hoewel eveneens werd genoteerd wanneer mensen bescheiden waren of rustig,
untergeordnet, onzeker en correct, blijkt uit de manier waarop dergelijke oordelen werden
genoteerd, dat de veiligheidsdienst het laatste soort mensen als ‘veilig’ inschatte in
tegenstelling tot de mensen met meer opvallende gedragingen. Het lijkt erop, dat mensen die
opvielen – ook zonder dat zij verdacht werden van oppositionele, DDR kritische activiteiten
of attitudes – het risico liepen de aandacht van de Stasi op zich te vestigen.
Interessant in dat verband is, dat de hiervoor boerend ten tonele gevoerde dominee,
Winter, heeft gesuggereerd dat Oost Duitsers die opvielen tevens het risico liepen om door
hun landgenoten als Stasi-medewerker te worden beschouwd. In een poging om onder
woorden te brengen wat de aanwezigheid van de Stasi in zijn land teweeg heeft gebracht,
schreef hij een gedicht, das Lied von Wantrauen, waarvan vooral de laatste regel – de enige
waarin Winter hoofdletters gebruikte – veelzeggend is:
die war dies jahr schon zum zweitenmal im westen
das geht sicher nicht mit rechten dingen zu
und ihr bild hängt in der straße unsrer besten
damit ist bewiesen die gehört dazu
ach mißtraut euch freunde ach mißtraut euch nicht
die verbrecher sind nicht wir in diesem Land
kneift die augen zu doch schaut euch ins gesicht
denn nicht jeder BESTE ist ein denunziant
(Winter 1995:1/26, curs. mv)
De laatste regels van de volgende twee coupletten luiden achtereenvolgens: “denn nicht jeder
NEUE” en “nicht jeder ANDRE ist ein denunziant”. Winter suggereert hiermee, dat iedereen
die beter, nieuw of anders was in de DDR het risico liep om als verdacht te worden
aangemerkt, want het zou wel eens om een Stasi-Spitzel kunnen gaan. Die conclusie werd
tijdens mijn veldwerk een keer op merkwaardige wijze bevestigd. De aanleiding was dat ik
Lotte, de bardame in het café schuin onder mijn woning, iets vroeg over een zekere Gerhard
Richter en zijn Gaststätte.
Samen met zijn vrouw Bärbel had Gerhard Richter tot 1993 een Gaststätte in een klein dorpje
dichtbij Rudolstadt. Ten tijde van de DDR had de Gaststätte een goede naam en veel inwoners
van Rudolstadt waren gewend om op zondag naar het kleine dorp te wandelen, in de
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Gaststätte wat te eten en te drinken en weer terug te wandelen. In het begin van mijn
onderzoek had ik twee weken als pensiongast bij de Richters gewoond en nadien bezocht ik ze
nog regelmatig. In mijn beleving stonden Bärbel en Gerhard min of meer model voor de vele
‘eenvoudige, hardwerkende Oost Duitsers’ die ik had leren kennen. Hun dochter was
getrouwd met een slager en hun zoon een overtuigd socialist, die de ondergang van de DDR
ten diepste betreurde. Elke zondag kwam de hele familie bij hen eten, dan maakte zij een mooi
stuk vlees met Thüringer Klöße klaar. Zowel mevrouw als meneer Richter vertelde me graag
en veel over vroeger en, omdat ze in de horeca hadden gewerkt, waren hun verhalen voor mij
vaak erg interessant: hoe ze steeds hadden moeten ritselen en regelen voor een extra vat bier of
wat meer vlees dan hen eigenlijk was toebedeeld....
Eén keer, nadat ik bij hen op bezoek was geweest, realiseerde ik me op de terugweg dat ik een
detail uit een van Gerhard’s anekdotes niet goed had begrepen. Gerhard had verteld dat hij
vroeger altijd verplicht was geweest om, wanneer een grote groep mensen een tafel bij hen had
gereserveerd, dat bezoek vooraf bij de Rat des Kreises te melden en daar achteraf een verslag
over te schrijven. Aangezien ik de logica achter dat voorschrift niet begreep en ook niet wist
wat er in zo’n verslag moest komen te staan, besloot ik bij thuiskomst om de vraag aan Lotte
voor te leggen, de bardame van het café onder mijn huis. Lotte had tijdens de DDR immers
ook in de horeca gewerkt en misschien kon zij me uitleggen waar die regel over ging.
Lotte begreep echter niet waar ik het over had: grote groepen melden en een verslag schrijven?
Zij had er nog nooit van gehoord en ze overlegde met haar vriendin Astrid, die vroeger bij de
Rat des Kreises had gewerkt. Terwijl ze het erover hadden, keken de twee vrouwen elkaar
opeens veelbetekenend aan: ja natuurlijk, nu begrepen ze het! Het kon maar één ding
betekenen: Gerhard was bij de Stasi geweest! Ik zei dat ik me dat niet kon voorstellen, maar de
vrouwen gniffelden. Dáár moest ik niet zo zeker van zijn! Wist ik soms niet dat je vroeger bij
Gerhard altijd van alles had gekregen; had hij het niet altijd gepresteerd om verse tomaat en
komkommer bij zijn Rostbraten te serveren? En wist ik dan niet dat hij in de DDR in staat was
geweest om een extra stuk aan zijn huis aan te bouwen?! Dan wist je toch eigenlijk genoeg:
blijkbaar had hij contacten.... Ja: hij móest wel bij de Stasi zijn geweest!

Gerhard was bij de Stasi vanwege de komkommer en de tomaten die hij bij de karbonade had
weten te serveren!! Zo ridicuul als de conclusie ook is, toch doet ze enigszins denken aan het
Stasibericht over het gevaar van Grillabenden op Tsjechische campings. Afgezien van de
wrange ironie is de associatie van de vriendinnen in algemene zin echter buitengewoon
veelzeggend. Het is een treffende illustratie van Winters woorden en van de indruk die tijdens
het doornemen van de Stasi-archieven bij mij had postgevat: in de DDR moest je vooral niet
opvallen. Je moest vooral niet proberen om anders te zijn, anders te lijken en beter te willen
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zijn dan anderen. Die instelling had weliswaar in Gerhard’s voordeel gewerkt toen hij nog een
Gaststätte had en er met veel moeite voor had gezorgd dat hij altijd verse tomaat en
komkommer bij de karbonades kon serveren. Tóen kwam iedereen daar dankbaar op af. Maar
achteraf hoefde hij maar iets raars te zeggen of te doen en hij werd alsnog aan de Stasischandpaal genageld, vanwege dezelfde komkommers.
Hoewel het vrijwel de enige keer was, dat ik ongevraagd iets vernam waaruit bleek op
welke manier de aanwezigheid van de Stasi in de DDR had doorgewerkt, leek de anekdote
een bevestiging van het idee dat de DDR een samenleving was geweest, waarin het vooral
zaak was om niets raars te doen en je aan te passen, hetgeen vooral betekende niet op te
vallen. Oost Duitsers die opvielen lijken het risico te hebben gelopen om in de Stasi-netten
verstrikt te raken: óf doordat zij door de Stasi in de gaten werden gehouden, óf doordat
anderen hen als Stasi-medewerker beschouwden.
Deze indruk wordt indirect bevestigd door hetgeen Joachim Gauck heeft
geconcludeerd over wat hij de moeilijkste kwestie inzake het Stasi-complex heeft genoemd:
“wer waren die Täter?” (1991:27), waarover hieronder meer.

Hoogmoed, spionage-lust en een taboe op méér
In weerwil van wat men wellicht zou verwachten bestond slechts een heel kleine groep IM’s
uit mensen die meenden dat het hun ‘burgerplicht’ was om de veiligheidsdienst behulpzaam te
zijn.19 Het merendeel van diegenen, die als inoffizieller Mitarbeiter in de Stasi-archieven
opduiken, besloot hun medewerking te verlenen na door de Stasi te zijn benaderd en onder
druk te zijn gezet (Gauck 1991:27-40). Daarbij gaf doorgaans de doorslag, dat níet
meewerken nadelige consequenties zou kunnen hebben voor de verdere maatschappelijke
carrière. Een verhaal dat ik in Rudolstadt optekende is hiervan een duidelijke illustratie.
Reiner vertelde me, dat een goede vriend hem ooit had toevertrouwd door de Stasi te zijn
benaderd om informatie over Reiner door te geven. De vriend had toegezegd dat te zullen
doen en hij gaf ook aan waarom: hij was fotograaf en hij wilde iets bereiken in zijn leven. Hij
wilde weg uit de DDR, hij wilde naar het buitenland kunnen om grote reportages te maken en
in de DDR was dat alleen mogelijk, indien men zich coöperatief opstelde.

19Zij

waren natuurlijk al lid van de partij en de Stasi rekruteerde haar IM’s bij voorkeur uit minder voor de hand
liggende categorieën (Gauck 1991:48-49).

169

Het is een bekend, uiterst profaan en heel voorstelbaar argument, waarbij de eigen
verantwoordelijkheid en een deel van het geweten opzij worden geschoven uit angst om
maatschappelijk af te glijden, of uit verlangen maatschappelijk te stijgen. Een vergelijkbare
beweegreden komt mijns inziens naar voren in hetgeen door Christa Wolf werd opgemerkt in
de hiervoor door mij weergegeven passage. Daarin liet Wolf onder meer haar IM aan het
woord, die haar voor de voeten wierp dat zij hoogmoedig was omdat ze zich boven de massa
wilde verheffen. Op háár beurt verdacht zíj haar IM ervan, dat hij werd gedreven door een
“hartstochtelijke lust”, die ze iets verderop omschreef als een verlangen om háár te
“overtroeven”. Hij wilde – zo luidt haar interpretatie – haar “bewijzen” dat hij “de eigenlijke
meester, de ware heer” was (Wolf 1991:36). Wolf beschrijft dat zíj daar op een bepaalde
manier gevoelig voor was en daarom de handschoen opnam. Ze ging de machtsstrijd aan en
betrapte zichzelf er vervolgens op dat zij genoot van het feit dat zij blijkbaar zó de moeite
waard werd bevonden, dat men alles over haar wilde weten.
Zoals inmiddels duidelijk zal zijn is de ijdelheid, waarop ze zichzelf betrapte, op een
bepaalde manier vergelijkbaar met datgene waar ze Jürgen M. van verdacht. Hij wilde van
haar winnen door haar te overtroeven. Zij was niet alleen ijdel genoeg om dat (ook!) prettig te
vinden maar ze ging de strijd ook aan, omdat zij wilde bewijzen dat men van haar niet kón
winnen. Beiden lijken door iets vergelijkbaars te zijn gedreven, namelijk door een motief, een
verlangen, een wens, een streven dat je zou kunnen omschrijven als ‘met je kop boven het
Oost Duitse maaiveld uit willen komen’. Hoewel het wellicht voor de hand ligt om deze
krachtmeting in puur individuele termen te interpreteren, zou dat mijns inziens een misvatting
zijn. Ik kom hier zo dadelijk op terug.
Afgezien van mensen die – na daartoe onder druk te zijn gezet – omwille van
carrièregerelateerde overwegingen hun medewerking aan de Stasi verleenden, was er volgens
Gauck ook een relatief kleine groep mensen die vanuit een zeker idealisme besloot met de
Stasi mee te werken. Dat zouden grotendeels mensen zijn geweest die zelf zeer kritisch waren
over de Oost Duitse staat en uiteindelijk tot de conclusie waren gekomen dat het slechts
mogelijk was om de DDR van binnenuit te veranderen. Voor buitenstaanders klinkt dit
onvoorstelbaar en wellicht had ik het ook niet geloofd, als ik er tegen het eind van mijn
verblijf in Rudolstadt niet achter was gekomen dat ook ik zo iemand kende. Toen pas begreep
ik waarom Werner het met mij niet over de Stasi wilde hebben: niet híj, maar zijn vrouw Petra
was IM geweest. Toen ik het hoorde was dat een schok. Ik had Petra leren kennen als een
intelligente vrouw, die zowel vroeger als nu op een kritische manier maatschappelijk
betrokken was. Over haar beweegredenen om IM te worden, heeft zij zich in een anonieme
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brief rekenschap gegeven.20 In die brief legt zij uit, dat ze met haar medewerking hoopte een
bijdrage te kunnen leveren “zur Reformierung des ‘Sozialismus’”, door via haar
Führungsoffizier druk uit te oefenen op het MfS (Ministerium für Staatssicherheit). Pas
achteraf, zo schrijft ze, heeft ze ingezien hoezeer hier sprake was van zelfoverschatting. Bij de
aanduiding Selbstüberschatzung wil ik hieronder kort stilstaan, omdat ik denk dat deze van
belang is om het Oost Duitse Stasi-complex beter te begrijpen.
Hoewel de term niet rechtstreeks betrekking heeft op de beweegreden die Petra
aanvoerde voor haar Stasi-medewerkerschap (invloed kunnen uitoefenen ten bate van
maatschappelijke hervormingen), denk ik dat dit indirect wel degelijk het geval is geweest.
Het is veelzeggend dat Petra meende dat haar inbreng, invloed of daden iets wezenlijks zou
kunnen bijdragen aan de verandering van de maatschappij. Hoe individueel en
hoogstpersoonlijk zo’n verlangen ook is, niet alle mensen zijn geneigd zichzelf in die zin en
die mate te overschatten. Ik wil zeker niet suggereren dat alle mensen die als IM bij de Stasi
betrokken waren aan zelfoverschatting leidden, maar mijns inziens is er wel degelijk een
zekere overeenstemming tussen Petra’s zelfoverschatting enerzijds en Wolf’s schets van
haarzelf en haar IM als mensen die met hun kop boven het Oost Duitse maaiveld uitkwamen
anderzijds.
In dat licht is het eveneens veelzeggend dat Gauck heeft opgemerkt dat de
spionagewerkzaamheden voor het MfS mensen vaak het gevoel gaven dat ze wat betekenden
(NRC 23/08/1997). En Maaz stelt het nog ondubbelzinniger: om een goede IM te zijn moesten
mensen volgens hem “ein deutliches Bedürfnis nach Geltung, Bedeutung und Wichtigkeit”
hebben gehad (1992:85). Hoewel ook deze uitspraak in individuele termen is gevat, gaat het
hier níet om een individuele, psychologische karakterisering, maar om een sociaal,
maatschappelijk fenomeen: aanzien verkrijgt men immers slechts in de ogen van de
buitenwereld.
Zowel Christa Wolf, als ook Gauck, Maaz en Petra wijzen mijns inziens op iets
vergelijkbaars. Zij maken duidelijk, dat diegenen die tot Stasi-samenwerking bereid waren,
dat doorgaans deden vanuit een motief, een (karakter) eigenschap en/of een drijfveer, die ik
eerder omschreef als: ‘met je kop boven het Oost Duitse maaiveld willen uitkomen’. Méér
willen (hebben, zijn, betekenen, voorstellen, realiseren) dan de rest, was moeilijk in de DDR.
Niet alleen paste dat níet binnen de socialistische gelijkheidsideologie, maar bovendien viel
en stond de Oost Duitse dictatuur bij de mate waarin de staat erin slaagde de bevolking dociel
20

De brief is via-via in mijn bezit geraakt en noch de geadresseerde, noch de afzender weten dat ik hem heb. Ik
voeg hem daarom niet als bijlage bij.
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en meegaand te maken. Zoals ik hiervoor liet zien, betekende dat vooral dat mensen ‘ervoor
kozen’ – daartoe onder meer ook door de harde hand van de Stasi bewogen – om niet al te
zeer op te vallen. “From an early age, it was instilled into East German citizens that they must
(…) never stand out in any way that might attract attention” (Fulbrook 1995:55).
Wanneer mensen níet in staat of van zins waren om zich op die manier aan te passen,
kwamen zij in een door de Stasi gecontroleerde context terecht. Diegenen die het recht
opeisten om zich anders te manifesteren dan ‘de rest’, werden door de veiligheidsdienst in de
gaten gehouden. En daartoe maakte de dienst vooral gebruik van mensen (als IM) voor wie
vergelijkbare drijfveren golden als voor diegenen, die in de gaten gehouden moesten worden:
zij wilden immers méér (carrière maken) dan op een ‘normale’ manier in de DDR mogelijk
was. En zoals in het voorbeeld van Christa Wolf en de haar bespionerende kennis naar voren
kwam, waren er ook mensen werkzaam als IM, die er heimelijk van genoten om hun
landgenoten op die manier af te troeven.
Hiermee bedoel ik níet te zeggen dat mensen door genot werden gedreven om bij de
Stasi als IM werkzaam te zijn, in tegendeel. Zoals Wolf opmerkte waren zowel zij (het
slachtoffer) alsook haar IM (de dader) bang. Haar inschatting wordt bevestigd door Joachim
Gauck die eveneens vaststelde, dat niet alleen de slachtoffers bang waren, maar dat ook veel
medewerkers van de Stasi zélf gedreven werden door angst. Zoals ik hiervoor al aangaf,
werden veel mensen door de veiligheidsdienst zozeer onder druk gezet of gechanteerd, dat het
volgens Gauck in wezen onmogelijk was om hen als dader te kenschetsen. Hij beschrijft
schrijnende gevallen, van mensen die na een mislukte poging om de DDR te verlaten in de
gevangenis tegen hun echtgeno(o)t(e) werden uitgespeeld, van jongens die in militaire dienst
werden betrapt op het drinken van alcohol en vervolgens te horen kregen dat dit het
definitieve einde van hun maatschappelijke carrière zou betekenen om pas enige dagen later te
horen dat er wellicht nog iets aan te doen zou zijn, maar alleen wanneer zij bereid waren om
op een overtuigende manier hun staatsloyaliteit te tonen....
Angst voor chantage, angst voor afpersing, angst dat er een geheim bekend zou
worden gemaakt, dat een echtgenoot zou worden geconfronteerd met compromitterende
foto’s, je kunt het zo banaal, zo voor de hand liggend, zo extreem en pervers niet bedenken of
mensen werden door dreiging en angst gedwongen om met de Stasi mee te werken. Na de
Wende hebben Stasi-officieren veelvuldig beweerd dat zij, indien ze dat zouden hebben
gewild, alle Oost Duitsers “für eine Mitarbeit gewinnen [hätten] können” (Gauck 1992:36).
Hoewel dat wellicht enigszins overdreven is (er waren immers mensen die niet onder de druk
bezweken), was vríjwel iedereen in de DDR afpersbaar, al was het alleen maar omdat er
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zoveel verboden was. Men zou dan ook kunnen beweren dat het merendeel van diegenen, die
niets met de Stasi te maken hebben gehad, simpelweg het geluk hadden dat zij, hun leven en
hun kennissenkring niet bedreigend, opvallend of afwijkend genoeg waren om door de dienst
te zijn benaderd: “Manch einer dürfte nur deshalb nicht Spitzel der Stasi geworden sein, weil
er von der ‘Firma’ gar nicht gebraucht wurde” (Maaz 1992:81).
Mede door de dreiging van de veiligheidsdienst werden in de DDR vormen van gedrag
afgedwongen, die ik eerder als ‘puriteins aandoend’ karakteriseerde en waarvan publiekelijk
getoonde matigheid en bescheidenheid de meest opvallende kenmerken waren. De Stasi
zorgde ervoor dat het openbare leven in de DDR een afspiegeling leek van de socialistische
gelijkheidsideologie. De voornaamste leidraad aan de hand waarvan het merendeel van de
Oost Duitse bevolking het leven inrichtte, lijkt grofweg als volgt te hebben geluid: ‘niet
opvallen, niet anders zijn dan de rest, niet meer willen (zijn, hebben, tonen, lijken) dan de
rest’.21 Stasi-slachtoffers en een groot deel van de ‘daders’ laten zien wat er gebeurde wanneer
men dat niet wilde of kon. Allen die – op welke wijze dan ook – het recht opeisten om
openlijk op te vallen of anders te zijn, kwamen terecht in een klimaat van angst, dat door Wolf
treffend werd beschreven. Wolf was dan ook altijd bang (1991:15). Maar wanneer men zich
aanpaste, was daar geen reden voor.
Dat verklaart, waarom mijn informanten collectief zeiden dat er in de DDR geen
sprake was geweest van angst. De meeste mensen pasten zich aan, aan wat ze dachten dat er
van hen verwacht werd. Op die manier gingen zij een directe confrontatie met de (potentieel
angstinboezemende) dictatuur uit de weg en konden ze zich koesteren in het gevoel dat er in
de DDR eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Juist dergelijke geïnternaliseerde vormen van
aanpassing verminderen de noodzaak voor openlijke repressie (Wedeen 1999:26). Door niet
op te vallen slaagden zij er niet alleen in, níet te hoeven erkennen dat de dictatoriale
samenleving waarin zij leefden grotendeels door dreiging en (potentieel) angst functioneerde,
maar ook slaagden zij er op die manier in, de ware aard van hun verhouding met het regime
(aanpassing uit angst voor wat er anders zou kunnen gebeuren) voor zichzelf verborgen te
houden. En aangezien ‘niet opvallen’ voor de meeste mensen vermoedelijk niet eens zo’n erg
moeilijke opgave zal zijn geweest, konden zij denken dat ze ‘gewoon hun eigen leven’

21

Maar zie ook Hörisch, die treffend opmerkt dat de afgedwongen homogeniteit de grootste zwakte van de DDR
was: “Die größte Schwäche totalitärer Formationen wie der DDR mit ihrer extrem ausgeprägte Einheitssemantik
ist eben ihre Homogenität und Einheitlichkeit. Nichts hat der DDR mehr geschadet als ihr megalomaner
Staatssicherheitsdienst, dessen bürokratische (...) Leidenschaft es war, die aus Ruinen auferstandene DDR auf
unruinierbare Dauer stellen zu wollen. Undialektischer wurde nicht gedacht als in den führenden Köpfen eines
Staates, der so stolz war auf seine dialektischen Vordenker” (1998:325).
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leidden, zonder in de gaten te hebben hoezeer dat leven verweven was met het regime en de
staat.
Op grond van het voorgaande ben ik het echter niet eens met mijn informanten die
zeiden dat angst in de DDR nauwelijks een rol speelde. Zelfs indien de meeste mensen geen
angst ervoeren, was er in de DDR mijns inziens wel degelijk sprake van een regime van angst.
Juist omdat het merendeel van de Oost Duitsers er eigenlijk permanent voor zorgde, door een
welhaast ingebakken attitude, om vooral géén reden te hebben om bang te zijn, was angst
eigenlijk de mentale muur waarbinnen Oost Duitsers hun leven inrichtten. Iets vergelijkbaars
heeft de psychologe Annette Simon opgemerkt. Ze beschrijft dat ze vroeger eigenlijk vrijwel
nooit bang was en pas na de Wende de angst voelde, die ze vroeger blijkbaar op een
buitengewoon effectieve manier op een afstand had weten te houden (1995:68). Ook Fulbrook
heeft een ruimtelijk beeld gebruikt om de rol en plaats van angst in de DDR onder woorden te
brengen: “The climate of fear was the outer parameter of existence (…); it did not have to be
a feature of everyday life” (Fulbrook 1995:55, curs. mv).

Een Nische nader beschouwd: onmerkbare verwevenheid van staat en inwoners
Nu duidelijk is hoezeer het Oost Duitse leven werd gekenmerkt door de dringende noodzaak
om vooral níet op te vallen – om zodoende vooral geen aandacht van de Stasi op zich te
vestigen – en nu duidelijk is welke dreiging daarachter schuilging, komen het lachen en de
Nische, waarvan ik in het vorige hoofdstuk de positieve sociale kenmerken en uitwerking heb
geschetst, mijns inziens in een ander licht te staan. Het gemeenschappelijke lachen heette een
duidelijk teken te zijn van het feit dat mensen de macht niet al te serieus namen – in de zin
van: daar volledig vertrouwen in hebben of er geloof aan hechten. Mijns inziens maakt het
simpele feit dat men dat gebrek aan vertrouwen niet hardop durfde uitspreken, en slechts
voorzichtig durfde te lachen om de niet te serieus te nemen staatsmacht, heel duidelijk
hóezeer mensen hun handelen aanpasten aan de eisen van de staatsmacht. Iets vergelijkbaars
gold voor het zich terugtrekken in de Nischen, waar men, zoals velen me op het hart drukten
“echt zichzelf kon zijn”. Juist het feit dat mensen ‘hun ware zelf’ alleen binnenshuis en vooral
níet in het openbaar durfden te manifesteren, geeft aan hoezeer de staat het leven van de
meeste Oost Duitsers bepaalde. Interessant in dit verband is ook het gegeven dat het bij het
lachen en de Nische weliswaar om twee totaal verschillende fenomenen gaat, die beide echter
blijk geven van iets teruggetrokkens en heimelijks. En iets vergelijkbaars gold ook voor de
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opdracht die besloten was in het voornaamste aanpassingsmechanisme – vooral níet opvallen:
ook die nodigde de inwoners van de DDR in feite uit tot een voorzichtige en aan andermans
oordeel en ogen aangepaste levensinstelling.
Zo beschouwd kan men alleen al het bestaan van de Nischen interpreteren als een
teken van de macht van, en aanpassing aan de dictatoriale staat, in die zin namelijk, dat er in
het beperken van potentiële onvrede en kritiek tot de privé-kring eenzelfde poging tot het op
een afstand houden van dreiging en reden tot angst zichtbaar wordt, als in de publiekelijk
getoonde aanpassing.
Door verschillende auteurs (waaronder Havel) is er echter op gewezen, dat aanpassing
in dictatoriale samenlevingen niet alleen door de staat werd bewerkstelligd, maar tevens door
sociale processen in de samenleving zelf. Zo wijst bij voorbeeld Christina Fink erop, dat het
in Birma extreem moeilijk is om een eigen koers te varen. Wanneer mensen ervoor kiezen om
zich niet aan te passen aan de eisen die de staat stelt, dreigen zij door hun medeburgers te
worden buitengesloten (2001:110). Havel heeft over de socialistische samenlevingen in
Midden- en Oost Europa iets vergelijkbaars opgemerkt: wanneer mensen openlijk níet
accepteerden dat de grenzen van het bestaan door anderen werden bepaald, werden zij uit de
gemeenschap verstoten. Dit hing volgens Havel samen met het feit dat mensen wel moesten
leren “to be comfortable with their involvement, to identify with it as though it were
something natural” (Havel 1986:52). Díe mate van aanpassing had volgens hem echter tot
gevolg dat mensen er uiteindelijk zélf toe over gingen “to treat any non-involvement as an
abnormality, as arrogance, as an attack on themselves, as a form of dropping out of society”
(idem).
Het is een intrigerende kwestie, waar verschillende sociaalwetenschappers na Marx en
Gramsci zich over hebben gebogen, namelijk hoe het mogelijk is dat ondergeschikten hun
onderschikking tot op zekere hoogte ook zelf ondersteunen. Een antropoloog, in wiens werk
deze thematiek een belangrijke rol speelt, is Maurice Godelier. In zijn beroemde etnografie
The Making of Great Men (1982), waarin hij laat zien hoe Baruya mannen erin slagen om de
vrouwen in die samenleving aan zich te onderwerpen, stelt hij kernachtig: “Men’s greatest
strength lies not in the exercise of violence but in women’s consent to their domination; and
this consent can only exist if both sexes share the same conceptions, which here legitimize
male domination” (148). Ik zal nu nagaan in hoeverre in de voormalige DDR iets
vergelijkbaars gold. Het collectief aanpassen (niet opvallen en niet meer willen dan de rest)
was mijns inziens niet alléén het gevolg van door de staatsmachinerie uitgeoefende druk.
Aanpassing werd door de Oost Duitse bevolking ook zelf afgedwongen en gedragen.
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Helaas kan ik echter geen empirisch materiaal presenteren waaruit dat onmiskenbaar
blijkt. Aangezien gesprekken over het Oost Duitse verleden vaak zeer moeizaam verliepen,
heb ik het niet aangedurfd het heikele thema ‘aanpassing’ daarin ter sprake te brengen. Ik heb
dan ook geen uitspraken van betrokkenen, met behulp waarvan ik kan illustreren wat ik
vermoed dat de meeste mensen zouden hebben geantwoord wanneer ik hen zou hebben
gevraagd waarom ze zich aanpasten. Mijn vermoeden is echter, dat ze zouden hebben gezegd:
‘we moesten wel’. De reden waarom ik denk dat dit een collectieve mening zal zijn geweest is
onder meer, dat ik wél een andere uitspraak uit talloze monden optekende, wanneer het over
het leven in de DDR ging. Dat is de – met grote nadruk uitgesproken – zinsnede “es war nun
mal so”; het wás nu eenmaal zo. Ik liet al zien dat die woorden verwezen naar het existentiële
gegeven dat Oost Duitsers hun leven temidden van leugenachtige woorden moesten zien in te
richten. Mijn gesprekspartners wezen er daarbij vooral op dat, omdat die situatie voor
iedereen in min of meer dezelfde mate had gegolden, de staat en zijn in ideologie gedrenkte
taal het voornaamste verbindende element was, en aldus indirect ten grondslag had gelegen
aan gevoelens van warmte die men nu node mist. Negatiever beschouwd moet men echter ook
constateren dat de woorden blijk gaven van doffe berusting, die in het licht van het
voorgaande goed voorstelbaar is. Er was in de DDR sprake, om met Wedeen te spreken, van
een “mentalité of popular powerlessness (…) of people who have internalized their own
surveillance” (1999:147).
De warmte en de gezelligheid die mensen in de DDR gezamenlijk zeiden te hebben
gedeeld, kwamen al eerder ter sprake. Inmiddels lijkt het erop, dat dit óók de gezelligheid is
geweest van mensen die van jongs af aan waren opgegroeid met een – door op een afstand
gehouden en dus niet ervaren angst ingegeven – acceptatie, dat ze geen andere keuze hadden
dan zich aanpassen en er onder elkaar het beste van maken binnen de (met een muur,
schietbevelen en Stasi onneembaar gemaakte) grenzen van de Oost Duitse staat.
Hoewel die acceptatie geenszins betekende, dat alles wat men ‘ervan maakte’
meelijwekkend was, was het een feit dat de grenzen binnen welke men het leven in de DDR
inhoud en vorm kon geven door anderen (‘de machthebbers’) werden bepaald. Die grenzen
waren extreem dwingend en het was dan ook buitengewoon moeilijk om zich daaraan te
onttrekken. Toch bestond die mogelijkheid wel. Men kón er immers voor kiezen – zoals bij
voorbeeld Georg deed, die na de Wende merkte dat de Stasi tot in zijn meest intieme
vriendenkring had weten binnen te dringen – om zich niet bij die grenzen neer te leggen of om
deze openlijk ter discussie te stellen. Zoals ik aan de hand van de roman van Christa Wolf en
het verhaal over Georg liet zien, was dit echter een buitengewoon moeizame optie. De
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consequenties waren zódanig, dat Tormey het een “Faustian choice” heeft genoemd, daarmee
doelend op het feit dat “the choice confronting each individual is really no choice at all and
that is why the system is able to keep itself in being” (1995:153). Aanpassing was praktisch
vereist.
Toch was er naast aanpassing nog een andere mogelijkheid – zij het, dat die eveneens
zeer drastisch was: men kon doen wat de vrienden van Helmut en Lotte deden, die ik in het
begin van dit hoofdstuk ten tonele voerde, namelijk een uitreisvisum aanvragen. Interessant in
het licht van het voorgaande is Helmuts mededeling dat de groep als gevolg daarvan uiteen
viel. De reden die daarvoor door Helmut werd aangevoerd was, dat zijn voormalige vrienden
zich, op het moment dat ze de beslissing hadden genomen om weg te gaan, superieur
betoonden / voelden aan de rest. Ik denk echter dat wat Helmut superioriteitsgevoelens
noemde vergelijkbaar is met de sociale sancties die Havel en Fink beschreven wanneer
mensen zich niet (langer) wensen aan te passen. Hoewel in het laatste geval de nietaangepasten werden buitengesloten, terwijl de niet-langer-aangepasten zich in Helmut’s
verhaal juist superieur betoonden, kwam het er in beide gevallen op neer, dat de banden
tussen aanpassers en niet aangepasten verbroken werden. Het is de vraag of dit in beide
gevallen niet met iets vergelijkbaars samenhing en wel met het feit, dat de onderlinge warmte
die er in deze dictatoriale samenlevingen bestond, mede het gevolg was van een taboe op
onderlinge differentiatie, concurrentie en jaloezie.
Met hun keuze om te vertrekken, maakten de vrienden van Helmut en Lotte duidelijk,
dat zij niet langer wensten te accepteren dat de staatsmacht de grenzen bepaalde waarbinnen
zij konden leven. Daarmee toonden ze in de eerste plaats, dat zij dachten méér uit hun leven te
kunnen halen dan hun was toegestaan binnen de door de staatsmacht gestelde grenzen, méér
ook dan de rest had moeten leren accepteren. In de tweede plaats maakten zij met hun keuze
duidelijk, dat er, behalve acceptatie, ook andere keuzes denkbaar en mogelijk waren. En in de
derde plaats maakten zij duidelijk, door de extern bepaalde grenzen niet langer te accepteren,
dat de onderlinge betrokkenheid tot op zekere hoogte ook het gevolg was van aanpassing en
angst.
Degenen die besloten te vertrekken, confronteerden de achterblijvers zodoende met
een aantal pijnlijke zaken, zoals hun aanpassingsbereidheid, hun falende integriteit en
gemakzucht (zie Fink 2001:130), maar óók met het feit dat de vriendschap deels bestond
dankzij extern bepaalde condities. Wat zij daarmee kenbaar maakten was hoezeer de
onderlinge warmte was ingegeven door de onuitgesproken noodzaak om er ‘het beste van te
maken’, waarbij zij bovendien impliciet het vermoeden uitspraken dat zij, op het moment dat
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de externe condities veranderd zouden zijn, meer van hun leven meenden te kunnen maken
dan ze tot dan toe gemeenschappelijk hadden gedaan. Als gevolg hiervan ging de vriendschap
kapot. En het lijkt erop alsof er ook in hun Nische een verbod op onderlinge differentiatie
heeft doorgespeeld, dat werd opengebroken toen een deel van de groep besloot te vertrekken.
Alsof mogelijke onderlinge differentiatie, concurrentie en jaloezie werden gesmoord in en
met behulp van de warmte van de Nische.

Krabbenstreken
De antropoloog George Foster heeft veel geschreven over peasant-gemeenschappen waarin
het publieke bestaan grotendeels zou zijn ingericht en bepaald door wat hij “the image of
limited good” noemde (1965:296). Hierbij gaat het om het (onuitgesproken) uitgangspunt dat
er van alle (goede) dingen in het leven slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar is,
waardoor het behalen van winst bij de één automatisch wordt beschouwd als verlies voor de
rest, hetgeen sociaal destabiliserend zou kunnen uitpakken. Het feit dat deze “cognitive
orientation” (idem:296) veelal gepaard gaat met een sterke gelijkheidsideologie (1972:185) is
volgens Foster geen toeval: gelijkheidsstreven en –denken is volgens hem één van de
mechanismen met behulp waarvan jaloezie wordt gereduceerd (idem). In verband daarmee
verwijst Foster naar de socioloog Helmut Schoeck, die zelfs heeft gesuggereerd, dat
gelijkheidsideologieën een antwoord zouden zijn op de universeel menselijke én universeel
als hoogst bedreigend ervaren gevoelens van jaloezie:
The utopian desire for an egalitarian society cannot (…) have sprung from any other
motive than that of an inability to come to terms with one’s own envy, and/or with the
supposed envy of one’s less well-off fellow men (op cit. Foster 1972:185).
Zoals Foster zelf echter duidelijk maakt, is het zeer de vraag of dergelijke sociale constructies
‘werken’. In dat verband wijst hij op iets, dat van groot belang is voor de analyse van (het
Stasi-complex in) de voormalige DDR: “Curiously, however, envy becomes the dominant
device used to enforce egalitarianism, so that the cure is at least as bad as the illness” (idem).
Eén van de verschijnselen waaruit Foster opmaakte dat er in deze – ogenschijnlijk door
egalitaire motieven gedreven – samenlevingsverbanden op de achtergrond een grote mate van
jaloezie schuilging was, dat het simpele bereiken (en tonen) van “n achievement is met by
sanctions that a traditional villager does not wish to incur” (1965:309). Iedere poging om
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méér te zijn / willen / lijken / hebben bleek door andere leden van de gemeenschap rigoureus
te worden afgestraft.
Hier is sprake van wat in de antropologische literatuur als egalitarian conspiracies en
levelling coalitions is beschreven, culturele mechanismen met behulp waarvan (potentiële)
sociale klimmers worden afgestraft.22 Een mooie benaming voor het soort gedrag dat Foster
beschreef is afkomstig van de antropoloog Peter Wilson, die het in dat verband had over “crab
antics”, krabbenstreken (1972). Daarmee doelde hij op gedragingen die hij waarnam in een
deel van het Caraïbisch gebied waar een sterke gelijkheidsideologie heerste. Ondanks die
ideologie, zo beschrijft Wilson, slaagden sommigen er zo nu en dan in om méér te verwerven
of te bereiken dan anderen. Dat bracht bij de rest van de gemeenschap reacties teweeg die hij
vergeleek met die van in een ton gestopte krabben: “as one nears the top, the one below pulls
him down” (idem:58). Ondanks het feit dat allen vanzelfsprekend trachtten uit de ton te
klimmen, verging het de eenzame klimmers die erin slaagden de gelijkheidsideologie te
weerstreven precies zó als de krabben: men trachtte hen tegen te houden en het stijgen af te
straffen Thoden van Velzen heeft erop gewezen dat dergelijke gedragingen alleen kunnen
worden begrepen, wanneer men inziet dat hieraan geen rationele overwegingen ten grondslag
liggen (1973:606), maar dat er sprake is van collectieve emotionele uitbarstingen van jaloezie
en afgunst.23
Interessant aan Foster’s analyse is, dat hij laat zien hoe een publieke ideologie – in het
door hem geanalyseerde geval, zoals ook in de DDR, over gelijkheid – zowel de
voedingsbodem kan zijn van individuele gevoelens van jaloezie, terwijl het tegelijkertijd ook
kan functioneren als de verstopplaats van dergelijke gevoelens. Wanneer gelijkheid een
expliciete en ideologisch sterk benadrukte norm is, scherpt dat de blik voor blijken van
ongelijkheid. Wanneer mensen meer bereiken dan anderen, valt dat extra op omdat het niet
hoort. Individuele gevoelens van jaloezie krijgen hiermee ruim baan – ze zijn niet alleen
legitiem, maar vallen bovendien volledig binnen het normatief gesanctioneerde patroon.
Tegelijkertijd krijgt men een ideologische vrijbrief met behulp waarvan die gevoelens kunnen
worden weggeschreven onder een geheel ander lemma dan ‘individuele gevoelens van
jaloezie’, namelijk: als ‘normafwijkend gedrag van de ander die meer bereikt’.
Iets vergelijkbaars gold mijns inziens voor de DDR. Eerder gaf ik al aan, dat er een
verband bestond tussen het door de Oost Duitse staat met behulp van de Stasi afgedwongen
22Thoden

van Velzen (1973:605) en Wilson (1972:58).
ook Taussig, die over jaloezie opmerkt: “[it] could be aroused by anything (…). No common denominator
held the list together (…) unless it was something to do with the exuberance of life itself” (1995:385).

23Zie
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levensmotto om vooral niet op te vallen enerzijds en de socialistische gelijkheidsideologie
anderzijds. In het dictatoriaal geleide Oost Duitsland werden gedragstandaarden en
omgangsvormen afgedwongen, die een illustratie leken van het voornaamste motto van de
socialistische ideologie, ‘onderlinge gelijkheid’. De egalitaire ideologie functioneerde niet
alleen als de ultieme legitimering van gevoelens van afgunst en jaloezie, zij zorgde er tevens
voor dat dergelijke gevoelens geïnstitutionaliseerd werden. Wanneer A jaloers was op B
omdat die meer bereikte, had A het volste recht om jaloers te zijn, want B was de boosdoener.
B werd vervolgens ‘gestraft’ voor zijn normafwijkend gedrag, waarmee de impliciete
boodschap werd afgegeven dat gevoelens van jaloezie bruikbaar, attenderend en vooral ook
juist zijn.
Hierdoor functioneerde het aanvankelijk door collectieve ervaringen ingegeven en
door de officiële staatsideologie gelegitimeerde taboe op onderlinge differentiatie in de DDR
mettertijd als een sociaal afweermechanisme. Dankzij het ideologische lemma ‘onderlinge
gelijkheid’ werd afgunst omgebogen tot een van de juiste controlemechanismen ter naleving
van de socialistische leer. Daarmee werden mensen vrijgepleit van hun (individuele)
gevoelens en ervaringen van afgunst en jaloezie. Wanneer persoon A er in slaagde om méér te
bereiken (tonen, lijken, hebben, whatever) dan anderen, werd zijn gedrag afgekeurd. Dat
gebeurde schijnbaar echter niet zozeer uit jaloezie, maar simpelweg omdat A iets deed wat
niet hoorde, niet paste, niet mocht – ideologisch.
Mijns inziens hing het feit dat Oost Duitsers hun samenleving primair als warm en
nauwelijks als onderdrukkend ervoeren, nauw samen met het feit dat er (onder het motto van
de socialistische leer, maar in concrete zin afgedwongen door dwang, aanpassing en
verboden) een sociaal klimaat werd gecreëerd, waarin nauwelijks ruimte was voor openlijke
afgunst of concurrentie. Sociale differentiatie hoorde niet – daarover waren de staatsmacht en
de inwoners van de DDR het mijns inziens roerend eens.

Continuïteit van het zwijgen
In hoofdstuk twee en drie liet ik zien dat het socialistische regime na 1945 een sterke nadruk
legde op de breuk die het ten opzichte van de nationaal-socialistische periode had weten te
bewerkstelligen. Tijdens zijn lezing in Amsterdam benadrukte Joachim Gauck echter juist de
continuïteit van bepaalde collectieve ervaringen, toen hij stelde dat de bevolking van dit deel
van Duitsland drie generaties lang vooral had geleerd om het hoofd te buigen, angst te voelen
180

en zich aan te passen. Daarnaast drong zich tijdens mijn onderzoek nog een andere vorm van
continuïteit op, en wel die van het zwijgen. Er werd niet alleen gezwegen over onderlinge
differentiatie, competitie en strijd voor zover die ten tijde van de DDR hadden bestaan, maar
ook de ervaringen uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog waren nog steeds gehuld in
stilte. Reeds in 1976 merkte Christa Wolf op, over de periode na de Duitse nederlaag, dat er
“nergens (…) zo peilloos [werd] gezwegen als in Duitse gezinnen” (1990a [1976]:197). Anno
1994 gold dat nog steeds. Diegenen die tussen 1933 en 1945 niet al overtuigd socialist waren
(of dat na 1945 direct uit overtuiging waren geworden), bleken dat deel van hun verleden
liever af te dekken met stilte.
De oude Dr. Hartmann bij voorbeeld, gepromoveerd historicus en een van de meest
gerenommeerde inwoners van Rudolstadt, bleek het er eigenlijk niet over te willen hebben. Ik
bezocht hem omdat ik op zoek was naar concrete informatie met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog in Rudolstadt, hoeveel doden, gevallenen, bombardementen, verdrevenen er
waren geweest, etc. Toen ik binnenkwam ontving hij me enthousiast, eindelijk iemand uit
Nederland! Of ik wel wist hoeveel verbintenissen er waren geweest tussen het huis van
Oranje en de vorsten van Schwarzburg-Rudolstadt? De laatsten waren nog eregasten geweest
bij het huwelijk van koningin Wilhelmina, maar de betrekkingen dateerden al van veel
vroeger datum en ze waren altijd uiterst hartelijk geweest. Zo was een van de oude vorsten
nog in het huwelijk getreden met een directe afstammeling van de vorsten van Oranje. Zelf
had hij de laatste vorst nog gekend, omdat een familielid van hem indertijd hofsecretaris was
geweest. Hij had een kopie voor me gemaakt van een artikel dat hij onlangs had geschreven,
waarin de banden met het huis van Oranje gedetailleerd werden beschreven.
Het leek wel een college en hoe ik ook probeerde hem duidelijk te maken dat mijn
belangstelling vooral uitging naar de latere geschiedenis, hij bleef over de vorsten vertellen.
Uiteindelijk probeerde ik van onderwerp te veranderen door hem naar de Heimatheften te
vragen, een reeks boekwerkjes waarin de geschiedenis van Rudolstadt wordt beschreven. Dat
bleek echter een ander stokpaardje van hem te zijn: ja, het was indertijd zijn initiatief geweest
om de Heimatheften uit te geven, zoals het ook zijn plan was geweest om hier in de omgeving
wandelwegen uit te zetten. Hij was altijd al in de natuur geïnteresseerd geweest en vooral de
omgeving van Rudolstadt boeide hem. Het was hier zo mooi, zo landelijk. Hij hield van het
land.
Mooi land, rijke geschiedenis, oud vorstendom..... Toen ik hem andermaal onderbrak
met de vraag of hij me iets over de periode na 1945 kon vertellen, antwoordde hij dat hij het
daar liever niet over wilde hebben. Dat was te pijnlijk en nog te dichtbij. “Ik wil geen nieuwe
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haat zaaien. Dat is voorbij, het is geschiedenis”. Na lang aandringen vertelde hij echter, dat hij
zelf officier bij de Wehrmacht had gediend. Toen de capitulatie bekend werd, was hij in
Rusland, boven Stalingrad. Het hele eind naar Rudolstadt is hij teruggelopen, voornamelijk ‘s
nachts, want overdag verschool hij zich. Ik vroeg hoe het daarna ging, toen hij weer terug
was. “Toen heb ik me ten volle ingezet voor de wederopbouw van Rudolstadt”, antwoordde
hij. En hij vertelde over zijn inzet en betrokkenheid. Ook onder de communisten waren goede
mensen geweest. Maar hoe was dat dan gegaan, wilde ik weten, met de wisseling van de
macht in de zomer van 1945, toen de Amerikanen vertrokken en de Russen kwamen. Hoe
ging dat en hoe reageerde de bevolking? “Hoe dat ging?”, hij lachte wat.
De Russen kwamen aan de deur. Ze zochten me. Ik was officier en dus moest ik mee.
Toen heb ik me verstopt, in het bos. Met mijn vrouw. We leefden een geheim leven,
altijd moesten we op onze hoede zijn. Het heeft jaren geduurd voordat de kust veilig
was en we weer terug konden keren in het gewone leven. We waren niet de enigen. Zo
verging het velen. Maar beschrijft u dat maar niet. Het is te pijnlijk.
En hij vertelde door, over zijn inzet bij de wederopbouw van Rudolstadt en over de
Heimatheften.
De afweer was duidelijk: een mooi land maar over het jongste verleden wilde hij het
niet hebben. Dat was geschiedenis en dus voorbij. Tegelijkertijd was het ook te dichtbij en te
vers. Na het gesprek realiseerde ik me dat de toenmalige tegenstellingen, het onderlinge
verraad én de daarmee gepaard gaande gevoelens van haat al die tijd in stilte hadden kunnen
voortwoekeren, begraven als ze waren onder de voornaamste banier van de staat – het
antifascisme. “Häufig sprach man nicht einmal mit den engsten Verwandten (von Plato
2001:201).
Ook Gerd heeft altijd in zwijgen geleefd. Niemand sprak er over, en tegelijkertijd
dacht hij dat iedereen het wist, van zijn vader. De vader van zíjn vader was vanaf de jaren
dertig overtuigd communist geweest. In 1941 werd hij door de nazi’s opgepakt, waarna hij
jarenlang in Buchenwald gevangen had gezeten. Toen heeft zíjn zoon (de vader van Gerd),
terwijl zijn eigen vader in Buchenwald zat, zich bij de waffen-SS aangesloten. Gerd zei dat het
een familiebeslissing was geweest met behulp waarvan de familie de naam van de
communistische (groot)vader als het ware wilde zuiveren. Maar toen hij het vertelde, klonk
dit toch enigszins als het na verloop van tijd gemeenschappelijk geaccepteerde verhaal. Hoe
dan ook, na de oorlog keerden zowel de vader als de zoon terug naar huis: de eerste uit
Buchenwald, de tweede uit de Waffen-SS. De eerste werd burgemeester van een dichtbij
Rudolstadt gelegen stadje, de tweede – de zoon van de burgemeester en de vader van Gerd –
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moest zich verstoppen. Ruim een jaar lang heeft hij ondergedoken gezeten op een boerderij in
de buurt. Daarna begon ook hij weer langzaam aan het gewone leven deel te nemen.
Sindsdien, zo had de moeder van Gerd hem onlangs verteld, dronk hij. Hij had zich niet
kunnen neerleggen bij de DDR. Maar die mening had hij natuurlijk nooit kunnen ventileren in
een familie van overtuigde socialisten en met een vader die de eerste communistische
burgemeester van een middelgrote stad was geweest.
Gerd wijdde niet verder uit over wat een familiedrama moet zijn geweest, maar hij
vertelde wel, dat hij zijn vader er altijd stiekem om heeft bewonderd dat hij weigerde met de
wind mee te waaien en van overtuiging te wisselen, toen datgene waarin hij had geloofd
plotseling voorbij was. Híj was géén Wendehals geweest, toen dat na 1945 geëist werd. Hij
kon het niet, hij wilde het niet en daarmee was hij veroordeeld tot zwijgen.
Dat gold ook voor de schoonvader van Katrin, de ontwerpster (zie hoofdstuk 5). Ook
hij had altijd gezwegen en pas de laatste tijd, sinds hij gepensioneerd was, was hij begonnen
te vertellen. Over zijn tijd bij de Hitler Jugend, die de mooiste tijd van zijn leven was
geweest. Vroeger had hij het daar nooit over gehad. Hij was altijd een stil mens geweest, erg
in zichzelf gekeerd. Nu pas werd het zijn familie duidelijk dat hij ook zo zwijgzaam was,
omdat hij een belangrijk deel van zijn ervaringen niet had durven en mogen delen. Wanneer
hij in de DDR met zijn verhalen voor de dag zou zijn gekomen, had hij het risico gelopen
volledig buiten de spreekwoordelijke boot te vallen of, erger nog, gevangen te worden
genomen.
Iets vergelijkbaars werd duidelijk uit het levensverhaal dat was opgetekend uit de
mond van de weduwe van een man, die na 1945 door de Sovjetbezettingsmacht was
meegenomen en pas zeven jaar later terugkeerde. Sinds hij terugkwam sprak hij praktisch
nergens meer over: “Über allem Leid [hat er] die Sprache verloren” (Schmitt n.d.:33). Sinds
de Tweede Wereldoorlog en het na de Sovjetbezetting geïntroduceerde socialisme in hun land
spraken veel mensen niet over de dingen die ze hadden meegemaakt of over hun visie op het
verleden, zo vertelde ook Katrin. Het mocht niet en ze konden het ook niet. Ze trokken zich
terug in zichzelf en hielden hun mond.
De hiervoor genoemde mensen zwegen over verschillende onderwerpen vanwege
verschillende (traumatische) gebeurtenissen uit het verleden en vanuit verschillende motieven.
Bij allen echter hing het zwijgen samen met het feit dat hun herinneringen aan ‘1945’ zich
slecht verhielden tot de nadien in de DDR verkondigde belofte van onderlinge solidariteit.24
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‘1945’ gebruik ik hier als pars pro toto – de ervaringen waarnaar ik verwijs vonden zowel voor, als tijdens en
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Die belofte was weliswaar een van de centrale ingrediënten van het ‘pact’ dat de Oost Duitse
staat en bevolking na ‘1945’ sloten, maar ten grondslag daaraan lagen onuitgesproken
traumatische ervaringen en herinneringen aan het tegendeel. Vaak verdwenen ze niet, maar
bleven ze voortbestaan, onder andere in de vorm van angst voor verdere vervolging. Als
zodanig leidden ze tot “[v]ergiftung nachbarschaftlicher oder verwandtschaftlicher
Beziehungen” (Von Plato 2001:202). Voor velen was het pas ná 1989 mogelijk om over de
toenmalige ervaringen te spreken, “[a]ber der Argwohn gegen andere, auch gegen nähere
Verwandte, die Enttäuschung und die Verbitterung über ihre Mitmenschen, das Mißtrauen
(…) sind bei vielen (…) geblieben” (idem:203).
Omdát de nieuwe staat met zijn beloften naadloos inhaakte op een levensles, die als
zodanig tegelijkertijd volstrekt taboe was, kon die les de verzwegen kern worden van de
verbintenis tussen staat en inwoners. De Oost Duitse samenleving ontwikkelde zich zodoende
van meet af aan ter afdekking van onderling wantrouwen, jaloezie en verraad.
Vanzelfsprekend betekende dat niet, dat dergelijke ervaringen in de DDR niet zouden hebben
bestaan, in tegendeel. Wat in de ideologische termen van de staat onderlinge gelijkheid heette
en in de Nische als onderlinge warmte werd gekoesterd, creëerde als het ware zijn eigen
ondergrondse van jaloezie en afgunst wanneer anderen het presteerden om net even wat
minder gelijk te zijn. Hoewel het erop léék, dat er nauwelijks sprake was van afgunst en
jaloezie, toont dat uitdrukkelijk níet dat Oost Duitsers de gelijkheidsideologie hadden
geïnternaliseerd. Veeleer toont het hoezeer de van staatswege verkondigde ideologie van
onderlinge gelijkheid, als legitimering functioneerde van het soort krabbenstreken met behulp
waarvan mensen er onder elkaar voor zorgden dat niemand het in zijn hoofd haalde om zijn ik
openlijk boven de gemeenschap te stellen. Je moest wel heel zeker weten waar je aan begon
voordat je je warme plekje bij de kachel verliet, want daarna was er geen weg meer terug.
Het ‘niet opvallen’ in de openbare ruimte en de onderlinge warmte en saamhorigheid
in privé-kring vormden de twee zijden van één ideologische gelijkheidsmunt. In de DDR was
‘onderlinge gelijkheid’ de door de staat met behulp van administratieve and bureaucratische
praktijken gecreëerde master code,
which, in the process of becoming the society’s primary central code, ends by
governing (…) the various logics that underlie all other meanings within that society;
[and] attempts to institutionalise its world of meanings as a ‘socio-historical world’
and to make that world fully real, turning it into a part of people’s common sense not

na 1945 plaats.
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only by instilling it in the minds of the cibles, or ‘target population’, but also by
integrating it into the consciousness of the period (Mbembe 1992:3).
Fascinerend aan de egalitaire klem waar Oost Duitsers elkaar onder het mom van onderlinge
warmte in vasthielden was, dat deze als zodanig zijn eigen tegendeel creëerde – een principe
dat Žižek heeft omschreven als “the positivation of the void” (1997:76). Alle ongelijkheid,
onderlinge concurrentie en strijd, die zo hartstochtelijk werden ontkend omdat ze buiten de
mooiklinkende ideologie vielen, gaven in verhulde vorm voeding aan het soort streken en
strevingen waar de Stasi onzichtbaar op inspeelde. De vermeende politiek-ideologische
‘breuk’ van na 1945 verhulde de continuïteit, die in stilte en ondergronds voortwoekerde.

Aanpassing
Volgens Godelier kan overheersing slechts bestaan wanneer er sprake is van enige vorm van
‘medewerking’ daaraan door de overheersten: “The crucial point is that violence and consent
are not, fundamentally, mutually exclusive. No domination (...) can endure if it does not rest
upon some combination of these two factors” (Godelier 1986:157). Sinds het verdwijnen van
de DDR wordt er met een beschuldigende vinger naar de Oost Duitse bevolking gewezen
omdat zij zich zou hebben aangepast en – mede daardoor – in groten getale
medeverantwoordelijk zou zijn geweest voor de terreur van de Stasi in hun land.
Wanneer het erom gaat het leven in een dictatuur te karakteriseren is ‘aanpassing’ een
van de woorden die vóór in de mond liggen. In samenlevingen zoals de Oost Duitse was het
echter extreem moeilijk om níet te conformeren: “trying to live outside the system takes
tremendous effort, particularly when everyone else is going along with the authorities” (Fink
2001:110). De kosten zijn hoog: men geeft niet alleen beroeps- en carrièremogelijkheden op,
maar het brengt ook een grote mate van eenzaamheid met zich mee. Men hoort er niet bij en is
verdoemd altijd een buitenbeentje te zijn – zie Havel.
In het vorige hoofdstuk liet ik zien dat de meerderheid van de Oost Duitsers ervoor
koos om zich uiterlijk aan te passen, daarbij halfhartig lachend om de eisen die dat aan hen
stelde. Het lachen was een manier om aan te geven dat de aanpassing niet volledig van harte
was en dat men maar deed ‘alsof’ (cf Wedeen 1998). Behalve op het lachen, wees men ook op
de Nische als een soort ‘bewijs’ dat mensen niet hun gehele identiteit aan de ideologie hadden
aangepast. In de Nischen was immers geen staatsinvloed – zo luidde het argument; dáárin
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leefde men een volkomen autonoom, buitenideologisch bestaan. In dit hoofdstuk heb iik
duidelijk gemaakt dat dit beeld niet volledig klopt.
In de eerste plaats kan men alleen al het bestaan van de Nischen interpreteren als een
teken van de macht van de dictatoriale staat en wel in die zin, dat er in het beperken van
potentiële onvrede en kritiek tot de privé-kring eenzelfde angst zichtbaar wordt als in de
publiekelijk getoonde aanpassing. Het feit dat mensen zich gedwongen voelen om
publiekelijk slechts het voorgeschreven, politiek onbedreigend beeld van zichzelf te
presenteren, terwijl zij hun minder aangepaste gezicht alleen in privékring konden tonen,
geeft aan hoe vér de macht van de staat ging. Zoals Wedeen duidelijk maakt: “power resides
not only in orchestrated displays of obedience, but also in the silence about domestic politics
that characterizes daily life” (1999:146).
In de tweede plaats waren de warmte en de onderlinge betrokkenheid, waar de Nische
het zinnebeeld van heette te zijn, óók de zichtbare en zegbare manifestaties van het verbod op
onderlinge differentiatie en concurrentie, dat in de gelijkheidsideologie was geïmpliceerd. In
die zin waren zowel de samenzweerderige lach in het publieke domein, alsook de Nische niet
zozeer een vorm van verzet tegen staat en ideologie, als wel culturele formaties waarin de
(afgedwongen) verwevenheid met de staat en diens ideologie zichtbaar werden. Daarmee
waren beide een duidelijk voorbeeld van hetgeen Mbembe heeft omschreven als de illicit
cohabitation tussen ondergeschikten en overheersers. Hoewel de lach en de Nische werden
gepresenteerd als een vorm van afstand en impliciete kritiek, waarschuwen Blom Hansen en
Stepputat er mijns inziens terecht voor dat voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van
“the expressions, symbols, and acts we intuitively may register as resistance” (2000:33). Juist
in het zich uitdrukkelijk (maar verhuld) onttrekken aan de staat, toonde zich diens macht. In
de woorden van Žižek: “The position, ‘not all is ideology, beneath the ideological mask, I am
also a human person’, is the very form of ideology, of its ‘practical efficiency’” (1996:82).
In dit hoofdstuk heb ik niet alleen licht geworpen op de angsten en dilemma’s die aan
die mate van aanpassing ten grondslag lagen, maar tevens een aantal mechanismen
blootgelegd met behulp waarvan de bevolking van de DDR zichzelf kon wijsmaken dat er van
angst evenmin sprake was als van medeverantwoordelijkheid. Door zich aan te passen, dat wil
zeggen: door niet op te vallen, was er geen reden om bang te zijn. De egalitaire klem waarin
mensen elkaar vasthielden, toonde het sociale en psychologische belang dat grote delen van
de bevolking hadden bij de officiële staatsleer van onderlinge gelijkheid. Op die manier ging
men onderlinge confrontaties uit de weg en bleef men ogenschijnlijk gevrijwaard van het
soort gedragingen en ervaringen waar het pact tussen staat en inwoners na ‘1945’ initieel op
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was ontstaan. Doordat het resultaat bovenal warm aanvoelde, kon men bovendien
gemakkelijk ontkennen hoezeer het dagelijks leven verweven was met de staat, die men (ook
toen al) zei niet echt serieus te nemen. Waar de egalitaire ideologie Oost Duitsers een deksel
aanbood waaronder men bepaalde zaken kon verstoppen, bood de Oost Duitse dictatuur daar
bovendien een veel steviger slot op dan in een democratische samenleving het geval kon zijn.
De constatering dat de Oost Duitse overheersing inderdaad mede (voort)bestond
dankzij een vorm van medewerking, roept de vraag op hoe die vorm van ‘medewerking’
begrepen moet worden. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat er aan de initiële verbintenis
tussen de Oost Duitse staat en zijn inwoners niet alleen dictatoriale dwang en (iets later) een
Muur ten grondslag lagen, maar óók bepaalde onuitgesproken belangen. Het voornaamste
belang was zonder twijfel de behoefte om over de pijnlijke periode rond 1945 en met name
over de toen pijnlijk aan de dag getreden tegenstellingen en strijd te zwijgen.
Aangezien het handhaven van dictatoriale macht van meet af aan echter slechts
mogelijk was doordat de staat een strikt verbod instelde op het openlijk exploreren en
bekritiseren van die verbintenis, kwamen er steeds meer nieuwe ervaringsdomeinen bij die
niet mochten bestaan (de Stasi en alles wat daar aan onderling wantrouwen mee gepaard
ging). Daardoor werd de initiële verbintenis tussen staat en inwoners onzichtbaarder en meer
taboe, maar ook steviger, omdat ze op steeds meer terreinen verweven was met Oost Duitse
identiteitsformaties en gemeenschapsgevoelens. Dat maakt begrijpelijk hoe het mogelijk was
dat overheersers en overheersten onlosmakelijk met elkaar verbonden waren in het gedeelde
conceptuele systeem, dat in de DDR gecentreerd was rond (als socialistisch vertaalde) noties
van ‘onderlinge gelijkheid’.
De Nische, als symbool en voorbeeld van de manier waarop ‘het hier nu eenmaal
ging’, toonde de sociale en emotionele belangen bij wat doorgaans hegemonie wordt
genoemd. Juist doordat voor- en onbewuste emotionele en sociale belangen daaraan ten
grondslag lagen was de verbintenis tussen Oost Duitsers en de staatsideologie nauwelijks als
zodanig herkenbaar. De uitspraak “toen zaten we samen in dezelfde boot” is er de duidelijkste
uiting van. De verwevenheid met de socialistische ideologie die hierin doorklinkt (zelfde boot
= allemaal gelijk), was één van de manieren waarop men ervoor zorgde dat het dictatoriale
karakter van de Oost Duitse staat niet werd aangetast. In tegendeel: deze werd juist
“multiplied and diffused through people’s everyday habits of conformity and the meanings
they attach to them” (Wedeen 1999:153).
Centraal in de DDR stond de belofte dat de collectieve ervaring van een bestaan in
puinhopen en het complete failliet van onderlinge solidariteit zou worden omgezet in een
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wereld van onderlinge warmte en saamhorigheid, mede dankzij de materieel stralende
levensomstandigheden die daar zouden worden gerealiseerd. Die belofte pakte anders uit. In
plaats van een stralend bestaan ontstond er een grauw uitziende wereld, waar de onderlinge
warmte díe er was óók de afdekking was van een klimaat van angst en potentiële
krabbenstreken, die er niet mochten zijn. Dat werd aan het zicht onttrokken met behulp van de
twee culturele formaties die ik in dit hoofdstuk nader analyseerde: de afgedwongen warmte in
het privé domein en de lach in het publieke domein.
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Hoofdstuk 7
Het westen als verlossing
Het leven in het Westen, waarnaar wij zo verlangden, zou dat tekorten en zwakke
plekken kennen? (…) voor velen van ons was alles wat achter de onoverwinnelijke
Muur gebeurde, uitgedijd tot in het buitengewoon overdrevene, een voortreffelijke
voedingsbodem voor paradijselijke fantasieën en projecties. (Maaz 1991:190)
Geen westerling kan het zijn ontgaan, dat de wereld buiten de eigen landsgrenzen voor Oost
Duitsers van fundamentele betekenis was. Ook de vraag welke ingrediënten de spil
uitmaakten van de Oost Duitse voorstellingen over het westerse leven, was niet moeilijk te
beantwoorden: dat was de West Duitse materieelconsumptieve overvloed. Voor Oost Duitsers
was de westerse consumptiewereld zó bijzonder, dat zij massaal de Intershop bezochten
ondanks het feit dat dit nu juist de plek was waar zij zich door de Stasi bekeken wisten. In de
loop van dit hoofdstuk zal duidelijk worden, dat westerse goederen in de DDR als “kleine
heiligdommen” werden beschouwd, waarvan de waarde met geen enkele objectieve maatstaf
kon worden gemeten – het waren fetisjen van het westen. De vraag die in dit hoofdstuk
centraal staat is dan ook waarom westerse voorwerpen in de DDR die fetisjwaarde hadden.
In de introductie van de door haar samengestelde bundel Border Fetishisms , met de
veelzeggende ondertitel Material Objects in Unstable Places, werpt Patricia Spyer onder
meer de vraag op waarom er (in instabiele situaties) vaak zo’n “extraordinary power”
(1998:5) van bepaalde categorieën voorwerpen kan uitgaan. Haar antwoord op die vraag luidt
dat goederen een buitengewoon betekenisvolle belofte lijken te doen, die – juist in instabiele
situaties – onweerstaanbaar blijkt: “[the] promise of fulfillment and ultimate arrival” (idem:9).
Zó, volledig uit zijn verband gehaald, lijkt dit wellicht een vage, algemene aanduiding, maar
in dit hoofdstuk wil ik laten zien dat dit precies is waar het mijns inziens in de DDR om ging.
Temidden van de mooi uitziende, sterk geurende, zachte en stralende westerse voorwerpen, zo
stelden Oost Duitsers zich collectief voor, zouden zij eindelijk kunnen zijn wie ze in eigen
land niet konden worden. Dat uitgerekend materiële goederen die belofte lijken te kunnen
doen, hangt volgens Spyer onder meer samen met de materialiteit van voorwerpen, oftewel,
met “the physicality of things” (idem:6). In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat ook die
gedachte buitengewoon bruikbaar is om licht te werpen op de onweerstaanbare
aantrekkingskracht die er voorheen in de DDR van westerse consumptiegoederen uitging.
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Aan het begin van het vorige hoofdstuk voerde ik Helmut ten tonele, die opmerkte
(naar aanleiding van zijn uitreizende vrienden) dat je in de DDR pas écht iemand was
wanneer je het land verliet. De uitspraak is veelzeggend: blijkbaar werd het buiten de grenzen
van de DDR pas écht mogelijk geacht iets van het leven te maken en werd de ultieme
realisatie van het (Oost Duitse) leven buiten de grenzen van het eigen land gelokaliseerd.
Hoewel het voor de hand lijkt te liggen om die conclusie in verband te brengen met het feit
dat de DDR een dictatoriale samenleving was, hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat er
vermoedelijk ook andere redenen waren waarom dergelijke verlangens naar de wereld buiten
de Oost Duitse landsgrenzen werden verplaatst. Aangezien de dagelijkse omgangsvormen in
de DDR mede werden bepaald door een klem van onderlinge gelijkheid, lijkt het aannemelijk
dat het verlangen naar andere zelfverwezenlijking-mogelijkheden niet alleen werd ingegeven
door de wens te ontsnappen aan de dictatoriale druk van de Oost Duitse staat.
Ik wil laten zien dat het verlangen naar een ander bestaan in de beleving van Oost
Duitsers onderdak vond in de materiële welvaart van het westen. Omdat de Oost Duitse
voorstellingen over het welvarende westen niet alleen betrekking hadden op een verlangen
naar een ander bestaan, maar werden ingegeven door de wens aan het eigen bestaan te
ontsnappen, lijkt de aanduiding ‘collectieve fantasieën’ hierop bij uitstek van toepassing.
Dankzij die voorstellingen konden Oost Duitsers een aantal problematische aspecten van hun
eigen bestaan aan het zicht onttrekken door deze te verhullen onder een collectief verlangen –
het verlangen naar de wondere wereld van het westen, waar zij “eindelijk zouden kunnen zijn
wie ze in eigen land niet hadden kunnen worden”.
Hieronder wil ik eerst laten zien welk een onvoorstelbaar grote waarde westerse
goederen in de DDR aankleefde. Daarna wil ik kort ingaan op een aantal zichtbare en
anderszins fysieke kenmerken van de westerse productwereld, omdat de magische
aantrekkingskracht die er van die wereld uitging deels samenhing met het materiële karakter
ervan. Vervolgens wil ik mijn focus richten op een aantal historische factoren die van belang
zijn om te begrijpen waarom uitgerekende materiële objecten in de geschiedenis van dit
gebied zo’n stabiliserende betekenis toebedeeld kregen.

Materiële overvloed in het westen
Wanneer ik Oost Duitsers vroeg hoe zij vroeger tegen het westen aankeken, barstten de
verhalen los. De wondere wereld van het westen!! Het gouden westen!! Alles wat daar
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vandaan kwam was bijzonder en wanneer je als Oost Duitser een cadeautje uit het westen
kreeg, voelde je je de koning te rijk. Het bezit van westerse voorwerpen bracht een zekere
status met zich mee (Diesener & Gries 1992:60). Heiko, de jongeman die ik al eerder
opvoerde en die zowel tijdens mijn verblijf in Rudolstadt als ten tijde van de DDR verkoper
was in een winkel voor huishoudelijke artikelen, vertelde dat mensen vroeger blij waren met
de kleinste dingetjes uit de BRD of het nou een pen was of een pakje kauwgum, een stukje
zeep of een reep chocolade, alles was even gewenst. Mede om die reden waren contacten met
West Duitse vrienden en familieleden voor Oost Duitsers buitengewoon belangrijk. Een van
de redenen waarom West Duitse bezoekers in de DDR altijd met open armen werden
ontvangen was, dat ze vaak allerlei geschenken meenamen, variërend van koekkruiden en
blikken conserven tot en met doe het zelf materialen en complete woninginrichtingen.
Meneer Linke, de man van middelbare leeftijd die vroeger als taxichauffeur had
gewerkt en zelf zijn huis had gebouwd, vertelde dat hij zijn hele badkameruitrusting uit de
BRD had gekregen. Steeds wanneer zijn West Duitse familieleden op bezoek kwamen namen
ze iets mee, de ene keer was het een lading tegels, dan weer goudkleurige kranen of een mooi
versierde spiegel. Dergelijke luxe goederen waren in de DDR niet verkrijgbaar. Ook
badkuipen waren altijd schaars en hij vertelde vol trots hoe zijn West Duitse familie er zelfs in
was geslaagd om een bad voor hem mee te nemen. Omdat hij de jaloerse blikken van de buren
vreesde, hadden ze het heimelijk het huis in gesmokkeld op een tijdstip dat iedereen aan het
werk was. Toen het eenmaal stond had hij zich de koning te rijk gevoeld; hij kende niemand
met een echte West Duitse badkamer!
Een andere manier waarop veel Oost Duitsers in het bezit kwamen van de zo fel
begeerde westerse goederen, was door de kerstpakketten die hen jaarlijks door hun West
Duitse familie of vrienden werden toegestuurd. Anno 1994 speelden die pakketten nog steeds
een belangrijke rol in de herinneringen van veel Oost Duitsers: “dát was wat”, zo werd me
regelmatig op het hart gedrukt. En wat waren mensen ongelukkig, wanneer ze geen West
Duitse familie hadden en nooit een pakket kregen! Zij hoorden er in feite niet echt bij, want
bij kerst hoorde een West Duits kerstpakket, zo simpel was het.1 In dat licht is het dan ook
opvallend, dat noch die pakketten, noch de inhoud daarvan in de DDR ooit gewoon,
vanzelfsprekend of ook maar in de verste verte alledaags werden. Integendeel: “die pakketten

1

Tweederde van de Oost Duitse bevolking had West Duitse familieleden (Borneman 1992:144, op basis van
gegevens uit 1987). Volgens schattingen werd er vanuit de BRD (hetzij in de vorm van geld, dan wel in natura)
ongeveer 2,2 miljoen DM per jaar toegestuurd aan inwoners van de DDR (idem). De West Duitse gevers konden
de gemaakte kosten van de belasting aftrekken, waardoor de vergelijking met ontwikkelingshulp zich opdringt.
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waren kleine heiligdommen”, zo vertelde een vrouw van een jaar of veertig, die bij de
Diakonie in Rudolstadt werkte.
Als er bij voorbeeld zeep in zat dan was het uitgesloten dat men zich daarmee
waste. Hooguit op het allerlaatst (tegen de volgende kerst, wanneer er alweer
bijna een nieuw pakket werd verwacht, mv), maar eerst werd het heel lang
tussen de kleren in de kast gelegd, iedere week in een ander vak, om de lekkere
geur af te geven. Dat was iets, die geur.... daar kon je wel uren van genieten, je
kon er helemaal bij wegdromen. En dan die chocolade en de koffie!! Het was
allemaal een wonder. Het kwam uit een andere wereld, een wondere wereld,
een wereld waar wij mateloos tegenop keken en waar we hemelshoge
voorstellingen van hadden.
Veel mensen vertelden vergelijkbare verhalen. Westerse goederen waren in de DDR zó
bijzonder, dat zelfs West Duitse plastic tasjes een grote ruilwaarde hadden en de lege West
Duitse bierblikjes in menige Oost Duitse woonkamer in de kastenwand ten toon werden
gesteld (Maaz 1993:37). De Intershops, waar westerse goederen werden verkocht, oefenden
op veel Oost Duitsers dan ook een welhaast onweerstaanbare aantrekkingskracht uit en van
hun schaarse westerse geld kochten ze daar vaak (voor westerlingen) alledaagse
consumptiegoederen.2
In het licht van het voorgaande is de mededeling dat westerse dingen status
verschaften, op het eerste gezicht weinig verrassend. Sinds Bourdieu (1984) in zijn studie
over hedendaags Frankrijk heeft laten zien dat de materieelconsumptieve voorkeuren van
mensen veelal relatief weinig te maken hebben met objectief vaststelbare kwaliteitscriteria, is
het een gangbaar sociaal-wetenschappelijk uitgangspunt dat de smaakvoorkeuren van mensen
en de materiële objecten waarmee zij zich omringen, uitdrukking geven aan hun sociaaleconomische positie. Smaak is klassenbepaald en mensen onderscheiden zich van elkaar met
behulp van voorwerpen; daarin brengen zij hun ‘uitgelezen’ smaak tot uitdrukking.
Voorwerpen zijn dan ook te beschouwen als statusmarkers, waarmee mensen hun
maatschappelijke positie en hun cultureel kapitaal ten toon spreiden.
Het interessante aan de situatie in de DDR is echter, dat westerse voorwerpen niet
zozeer uitdrukking gaven aan bestaande statusposities (die men door geboorte, opleiding,
2

Intershops werden in 1962 opgericht. Helaas heb ik niet kunnen achterhalen hoe de Oost Duitse staat deze
uitholling van de officiële ideologie heeft gepresenteerd. Naast de Intershop, waar alleen westerse goederen
werden verkocht tegen betaling van West Duits geld, waren er vanaf het begin van de zestiger jaren ook
zogenaamde Exquisitläden. Daar werden in de DDR geproduceerde luxe goederen verkocht tegen extreem hoge
(Ostmark) prijzen.
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werk of maatschappelijke positie had verworven), maar dat statusposities in de DDR onder
meer met behulp van die voorwerpen werden geconstitueerd. Omdat Oost Duitsers ‘op eigen
kracht’ geen westerse consumptiegoederen konden kopen maar deze eigenlijk alleen
geschonken konden krijgen (ze konden ze weliswaar in de Intershop kopen, maar ook dan
vrijwel alleen van door West Duitsers geschonken geld), werd de mate waarin zij daar de
beschikking over hadden niet zozeer bepaald door hun maatschappelijke status of sociaaleconomische positie, als wel door de aan- of afwezigheid van West Duitse vrienden en
familieleden. Het was dan ook mogelijk, dat Oost Duitsers met een lage maatschappelijke
positie en zonder noemenswaardige inkomsten, maar mét een uitgebreide westerse familie en
vriendenkring meer westerse voorwerpen en dus meer aanzien en status bezaten dan mensen,
die sociaal-economisch of cultureel hoger op de Oost Duitse maatschappelijke ladder
stonden.3
Als mijn verblijf in Rudolstadt me echter íets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel
dat goederen méér zijn dan statusmarkers en dat de aantrekkingskracht daarvan grotendeels
wordt bepaald door irrationele factoren. Zo vertelde een Oost Duitse student dat hij en zijn
landgenoten de realiteit volledig uit het oog dreigden te verliezen wanneer ze westerlingen
zagen:
wanneer we hen zagen, met die dure kleren aan en die dikke auto’s, dan vergaten we
bijna dat zij ook naar de w.c. gingen en moesten eten om in leven te blijven. Het leek
een ander, een beter, een perfecter soort mensen. En dat beeld, dat idee hing samen
met bepaalde uiterlijkheden. Tot aan de Wende hebben we geloofd dat de mensen aan
de andere kant van de Muur beter waren, omdat ze er beter uitzagen.
De vraag wát het in de DDR betekende om ‘een beter, een perfecter soort mens’ te zijn, hoop
ik in dit hoofdstuk te beantwoorden. Maar dat dit Oost Duitsers veel waard was, was
duidelijk. Op de vraag waarom Oost Duitsers veelal zelfs bereid waren om de blikken van de
Stasi te trotseren door in Intershops westerse goederen te kopen, antwoordde bij voorbeeld
meneer Linke: “die winkels waren mooier ingericht, er was meer aandacht voor de opmaak en
hoewel je daar véél meer betaalde dan de goederen waard waren, kon je het wél zien, wanneer
iemand zijn kleren daar kocht. Het was echt een gehobenes Einkaufen”.
3

In combinatie met de ruilnetwerken, die in hoofdstuk vier aan de orde kwamen (en waarin geld een relatief
kleine rol speelde, terwijl bepaalde [sociale] vaardigheden juist uitermate belangrijk waren) én in het licht van
het feit dat een hoge maatschappelijke positie niet alleen werd bewonderd, maar ook bespot, komen de contouren
in beeld van een volgens andere scheidslijnen verlopende klassenindeling dan in de meeste kapitalistische
samenlevingen gangbaar is. Naast (en deels in plaats van) het vermogen op de juiste wijze een weg naar ‘de top’
te banen, werd status in de DDR in belangrijke mate bepaald door het hebben van (voor de buitenwereld
onkenbare) verwanten en de juiste (ruil) vaardigheden.
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Hoewel in mindere mate, gold dat ook voor de Exquisit-winkels waar Oost Duitsers
luxegoederen van West én Oost Duitse makelij konden kopen. Het verlangen naar die
goederen werd duur betaald, zo blijkt onder meer uit een anekdote uit november 1967, toen
een Oost Duitse vrouw zich op hoge toon in de Exquisit-winkel van Leipzig kwam beklagen
over de schoenen die zij daar twee dagen geleden voor 150 (Oost Duitse) Mark had gekocht
maar waarvan de naad nu al kapot was. Toen de winkel contact opnam met de leverancier,
bleken de schoenen door de Oost Duitse staat voor slechts acht (West Duitse) Mark van de
BRD “im Interzonenhandel” te zijn gekocht. Voor dat lage bedrag, zo legde de leverancier uit,
“könne man ja wohl keine Qualität liefern” (Schwarze 1969:138-9).
Ridicuul wordt de situatie pas echt, wanneer men zich realiseert dat niet eens met
zekerheid te zeggen is of de bedoelde schoenen wel ‘West Duits’ waren. Het is heel wel
mogelijk dat de ‘West Duitse’ schoenen, waar de Oost Duitse staat 142 (Oost Duitse) Mark
op had verdiend, oorspronkelijk in de DDR geproduceerd waren. Want omdat de DDR altijd
op zoek was naar manieren om harde valuta te verwerven en de lonen in de DDR veel lager
waren dan in westerse landen het geval was, werd er in de DDR veel voor westerse / West
Duitse bedrijven geproduceerd. Op het product werd vaak níet vermeld dat het in de DDR
gefabriceerd was, zo legde de vrouw me uit, die zowel ten tijde van de DDR als na de Wende
een meubelproductiebedrijf leidde. De meubels die in de DDR voor het westen werden
geproduceerd, werden als zogenaamde ‘blanco waren’ naar de BRD vervoerd. De plaats van
herkomst stond er niet op omdat de West Duitse opdrachtgever de (West Duitse) kopers niet
wilde laten weten dat het hier Oost Duitse goederen betrof.
En zo kon het gebeuren, aldus Heiko, dat mensen voor hun spaarzame DeutschMarken
in de Intershop ‘westerse’ chocolade kochten, terwijl dat in werkelijkheid dezelfde chocolade
was, die met een Oost Duits wikkel eromheen in de Exquisit-winkels werd verkocht. Het
betrof hier dan chocolade die in de DDR was gefabriceerd en waarvan een deel een Oost
Duitse verpakking had gekregen om als Oost Duits luxeproduct in de Exquisit-winkels te
worden verkocht, terwijl een ander deel naar de BRD was geëxporteerd om pas dáár te
worden verpakt. Díe chocolade werd vervolgens met een West Duitse verpakking eromheen
als ‘West Duitse chocola’ weer terug geïmporteerd naar de DDR, waar ze voor een veelvoud
van de West Duitse prijs als Westprodukt in de Intershop werd verkocht.
Een extremer voorbeeld van de manier waarop producenten vervreemd kunnen raken
van de door hen gefabriceerde goederen, is moeilijk denkbaar. Het meest interessante is echter
dat zelfs de wetenschap dat een deel van de ‘westerse’ producten in eigen land was
gefabriceerd, niets afdeed aan de onweerstaanbare aantrekkingskracht die daar als ‘westers
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product’ van uitging. Op basis hiervan constateerde Heiko dat mensen blijkbaar bereid waren
om hun schaarse DM-en neer te leggen voor spullen waarvan de aantrekkingskracht voor een
belangrijk deel slechts bestond uit de sfeer en uitstraling van het westen. Met zijn uitspraak
raakte hij aan een van de meest fascinerende kwesties op het gebied van de studie van
consumptie: hoe is het mogelijk dat mensen zich zó laten bedriegen en/of verleiden?4
De onweerstaanbare aantrekkingskracht die de westerse materiële wereld op zoveel
Oost Duitsers uitoefende hangt mijns inziens samen met een aantal concrete en minder
concrete (historische) factoren, waarop ik hieronder wil ingaan. Ik zal beginnen met de meest
concrete: het uiterlijk. Vervolgens zal ik toewerken naar de minder ondubbelzinnig
waarneembare zaken.

‘Westerse’ goederen: ‘natuurlijk’, opgepoetst, niet-functioneel en zintuiglijk
De voornaamste manier waarop de Oost Duitse beeldvorming over het westen tot stand kwam
was via de West Duitse televisie. Uit tal van uitspraken die ik hierover optekende blijkt, dat
Oost Duitsers collectief hebben gemeend dat het hoogst aantrekkelijk uitziende beeld dat zij
op de West Duitse televisie zagen, een correcte afspiegeling was van de manier waarop het er
in het westen in werkelijkheid aan toeging. “[V]irtuelle Realität [wurde] als alltägliche
Realität empfunden”, aldus de uit de DDR afkomstige historicus Hermann Glaser (1994:22).
In Rudolstadt verwoordde een vrouw van middelbare leeftijd dit als volgt:
Wij geloofden écht wat er op de West Duitse televisie werd verteld. We
dachten dat het klopte en dat de vlekken er écht uit zouden gaan met dat
westerse waspoeder. Een keer, vlak nadat al die spullen ook bij ons te koop
waren, ging ik met mijn zoon boodschappen doen en die wilde toen graag dat
ik een bepaald afwasmiddel kocht, dat hij in een reclame had gezien. Het was
een bekend en duur merk, dus ik dacht dat het wel goed was en ik wilde het
wel een keer proberen. Thuis liet hij het water in de afwasbak lopen, deed het
spul erbij en de borden erin. Vervolgens staarde hij naar het water, in
afwachting van een wonder. Toen haalde hij er een bord uit, maar wat een
teleurstelling: het was helemaal niet stralend schoon zoals ze op de reclame

4

Hoewel deze kwestie in dit hoofdstuk impliciet aan de orde komt, zal ik er in meer theoretische zin pas in de
conclusie op terugkomen.
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hadden gezegd. Het was nog steeds smerig. Het klopte niet. Maar verlokkend
was het, dat wel...
De voornaamste manier waarop ik tijdens mijn onderzoek zicht kreeg op wát Oost Duitsers
vóór 1989 nu eigenlijk precies zagen wanneer zij naar de westerse televisie keken, was toen ik
tijdens het uitdelen en ophalen van enquêtes in korte tijd veel verschillende Oost Duitse
woningen kon aanschouwen. Doordat daarbij de verschillen zichtbaar werden tussen de
woningen waaraan sinds de Wende weinig of niets was gedaan enerzijds en de woningen, die
sindsdien onder handen waren genomen anderzijds, kwamen de materiële contrasten tussen
beide werelden scherp in beeld. In de ongerenoveerde woningen werd het beeld gedomineerd
door rechte lijnen, doffe kleuren en de overmatige aanwezigheid van met houtmotief beplakt
spaanplaat die in hoofdstuk vier uitvoerig aan bod kwamen. In de woningen die wel al onder
handen waren genomen vielen mij drie kenmerken op, die in gecomprimeerde vorm op de
volgende afbeeldingen te zien zijn.
Door het gebruik van ‘natuurlijke elementen’ en pogingen om herinneringen op te
roepen aan ‘voorbije tijden’, wordt hier (1) een bovenal ‘natuurlijke’, ‘nostalgische’ en
‘authentiek uitziende’ materiële wereld getoond, die er bovendien (2) opvallend opgepoetst
uitziet. (3) De aankleding en inrichting van deze wereld is alles behalve functioneel. Deze drie
kenmerken zal ik hieronder kort toelichten, om daarna in te gaan op het mogelijke appèl dat
daarvan kan zijn uitgegaan. (zie afbeeldingen 17a en b)
Anno 1994 werden er overal in Rudolstadt voorwerpen te koop aangeboden waarvan
het natuurlijke karakter dominant onder de aandacht werd gebracht. Houten meubels en
voorwerpen waren zó populair dat dit mijn promotor tijdens een tweedaags bezoek ‘in het
veld’ al opviel. Kastwanden werden aangeprezen als echt Eiche rustikal, een slaapkamer was
natürlich und gut, en reclamefolders en winkeletalages werden opgesierd met tal van naar ‘de
natuur’ verwijzende elementen: herfstbladeren, bloemen, maar ook (beeldjes of afbeeldingen
van) poezen, vogels en andere dieren.
Nostalgie naar ‘voorbije tijden’ was onder andere zichtbaar in de vele nagemaakt oude
voorwerpen, waar ten tijde van de DDR zo fanatiek tegen werd gestreden: van gebloemde
serviezen tot geornamenteerde meubels en van de bekende Hummel figuurtjes tot de wervend
bedoelde aanduiding original Alt-Bürger Blau-Weisz bij serviezen.5 Bij het aanschouwen van
reclamefolders vielen mij verder vaak de nostalgische zwart-wit afbeeldingen op.

5

Voor de geschiedenis van Hummel figuurtjes, zie Chaimov (2001). Zie ook Stewart (1984), die over miniaturen
iets vergelijkbaars stelt als ik hier over nostalgisch aandoende voorwerpen: met behulp hiervan wordt een
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Voor zover de combinatie van natuurlijke en vermeend nostalgische elementen nog
niet genoeg authenticiteit suggereerde, werd de indruk dat dit een belangrijk verleidend
ingrediënt was, versterkt door de verwijzingen naar exotische landen. Zo werd er in winkels
en reclamefolders de aandacht gevestigd op originale Nepal-Teppiche, terwijl er ook bij de
inrichting van etalages en de vormgeving van reclamefolders veelvuldig gebruik werd
gemaakt van exotische attributen, zoals palmbomen en wilde dieren.
Zeker in vergelijking tot de in hoofdstuk vier uitvoerig beschreven Oost Duitse
vormen en voorwerpen, zag de westerse materiële wereld er vooral buitengewoon opgepoetst
uit. Veel voorwerpen waren ostentatief versierd en verfraaid. In de periode dat ik in
Rudolstadt verbleef waren ‘kristallen’ vazen en glaswerk onmetelijk populair en hetzelfde
gold voor de vele anderszins glanzende voorwerpen, al dan niet zilver- of goudkleurig. Waar
veel vloeren vroeger waren bedekt met verschillende soorten dofgekleurd zeil, daar was
hoogpolige vloerbedekking sinds de Wende populair. En waar Oost Duitse zitmeubels veelal
waren bekleed met (eveneens dofgekleurde) stoffen in rustige tinten, straalden de banken en
fauteuils die recenter waren aangeschaft me veelal tegemoet met hun bijna glanzende stof
waarin wel oplichtende elementen leken te zijn verwerkt.
In vergelijking tot vroeger, toen ‘functionaliteit’ juist gepropageerd werd, viel me in
Rudolstadt op hoeveel moeite mensen zich getroostten om juist de functie van voorwerpen
aan het oog te onttrekken. Dat was niet alleen zichtbaar bij meubels met sierranden,
sierpanelen of gekrulde en gedraaide ornamenten, maar ook bij de houten ombouwen om
centrale verwarmingen, bij inbouwkeukens, een met ‘houten’ tegels verfraaid plafond, een Lvormige kastenwand waarmee de hoek van de kamer aan het zicht werd onttrokken, het
verstoppen van leidingen in daaromheen gebouwde kastjes en het ‘verfraaien’ van de muur
door de hoogpolige vloerbedekking daar een stukje tegen op te laten lopen en deze dan op de
muur af te zetten met een houten plint.
In hoofdstuk vier beschreef ik hoe het Oost Duitse publiek, gedurende de ruim veertig
jaar dat de DDR bestond, door vormgevers en de redacties van tijdschriften als Kultur im
Heim en Form und Zweck, werd onderricht om zich toch vooral een verstandige attitude eigen
te maken ten opzichte van de materiële omgeving. Onder het motto dat men de hedendaagse
realiteit (van een industriële productiewijze, een eindige hoeveelheid natuurlijke grondstoffen
en een beperkt staatsbudget) moest leren accepteren, werden mensen aangespoord deze niet
langer te verdonkeremanen met behulp van zogenaamd romantische bloemen of ruches, die
voorbije tijd van handwerk in herinnering geroepen. Dergelijke voorwerpen bemiddelen als het ware tussen de
anonimiteit van massaliteit en het verlangen naar ‘authenticiteit’. Zie ook Warnier & Rosselin (1996).
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valse associaties opriepen met een nooit bestaan hebbend weleer. De voorkeur voor dergelijke
vormen zou slechts een vlucht zijn, waarin een vorm van vals bewustzijn tot uitdrukking
kwam – aldus de strenge socialistische leermeesters. In hetzelfde hoofdstuk gaf ik echter al
aan, dat de pogingen om de Oost Duitse consument een dermate rationele smaakvoorkeur bij
te brengen in de DDR altijd op weerstand bleven stuiten. Het lijkt er dan ook op, dat Oost
Duitsers altijd zijn blijven verlangen naar de niet-functioneel, maar juist opgepoetst
‘natuurlijk’ uitziende voorwerpen, die in het westen in iedere marktkraam en op iedere
straathoek voor weinig geld te koop aan werden geboden, en die zij dagelijks op de televisie
zagen.
Mijns inziens zijn er twee redenen waarom een meer afstandelijke, kritische
benadering van de materiële cultuur van het westen – zoals die onder meer dagelijks door de
Oost Duitse media werd verkondigd! – geen kans van slagen had, waardoor veel Oost
Duitsers werkelijk geloofden dat wat zij op de televisie en in de West Duitse tijdschriften
zagen ‘de waarheid’ was. In de eerste plaats waren de Oost Duitse media notoir leugenachtig.
Wat daarin vermeld werd of wat daarop te zien was kon men op voorhand eigenlijk beter niet
geloven, zo legde een maatschappelijk werker uit Rudolstadt me uit:
In de DDR werd de kloof tussen woord en werkelijkheid steeds groter. Iedereen zag
dat. Je hoefde de krant maar open te slaan en te lezen welke rozerode verhalen daarin
werden opgetekend en dan hoefde je vervolgens maar uit het raam te kijken om te zien
hoe grauw het hier in werkelijkheid was, om te weten hoe breed de kloof was die
woord en werkelijkheid van elkaar scheidde.
In de tweede plaats heb ik in Rudolstadt veel verhalen opgetekend waaruit bleek dat vooral de
zintuiglijke prikkels die er van westerse goederen uitgingen verantwoordelijk waren voor de
onweerstaanbare aantrekkingskracht die daarvan uitging. Hieronder zal ik uitvoerig naar die
verhalen verwijzen, maar een kernachtige verwoording trof ik aan bij de Oost Duitse
psychotherapeute en schrijfster Annette Simon, die haar eerste reis naar het westen (die in
1980 plaatsvond) als volgt beschreef:
Heute weiß ich, daß sie unter dem inneren Motto: Nicht verführen lassen! ablief. Mich
beeindruckten im Westen besonders sinnlich-ästhetische Dinge: Die Gerüche und die
Farben, die verschiedensten Gerichte (1995:60).
Zoals haar verging het velen. Ter beantwoording van mijn vragen naar de aantrekkingskracht
van westerse consumptiegoederen werd opvallend vaak verwezen naar de sterke zintuiglijke
prikkels die daarvan uit waren gegaan. Veel mensen vertelden me dat westerse dingen zo
heerlijk roken, zo prachtig glansden en straalden, en zo anders aanvoelden. Verder waren de
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kleuren zo veel helderder en mooier, en voor zover het voedsel betrof was de smaak daarvan
doorgaans zoveel sterker en lekkerder dan in het Oosten. Het meest verlokkende kenmerk van
de wondere wereld van het westen was de geur, zo blijkt uit de verhalen dienaangaande. Toen
Heiko mij vertelde over de geur van de kerstpakketten die zijn familie jaarlijks had ontvangen
leek hij zelfs zes jaar na dato nog bijna weg te dromen:
Alleen al de geur die daaruit kwam.... Die was onbeschrijflijk. Die zal ik nooit
vergeten. Dat kun je aan iedereen vragen en dat zal iedereen bevestigen. De
geur van die zeep, van dat waspoeder en die koffie..... De kleren, die in die
pakketten zaten, die roken nog maanden naar dat merkwaardige mengsel van
geuren.
De Oost Duitse schrijver Thomas Rosenlöcher heeft beschreven hoe hij als kleine jongen op
het station in Berlijn liep en welhaast buiten zijn wil om werd gedwongen om een “geheimer
Neongeruch” (1992:10) te volgen, dat uit een Intershop bleek te komen. Hoewel het voor hem
op dat moment geen enkele zin had om de winkel binnen te gaan, omdat hij geen Westgeld
had, waardoor de daar uitgestalde goederen voor hem onbereikbaar waren, werd hij steeds
weer naar binnen gedreven “um ihren Geruch zu riechen” (idem). Ook Rosenlöcher is van
mening dat het aan de geur én aan de straling en glans te wijten was, dat de Oost Duitse
bevolking ieder jaar in december collectief in de ban raakte van de West Duitse
kerstpakketten. Hij beschrijft hoe de hele keuken veranderde, wanneer er een pakket was
aangekomen dat als “kleiner Wohlstandsgletscher” (idem:8) op de keukentafel werd gezet om
daar even te worden geopend. Op dat moment leek de ruimte wel te baden in het denkbeeldige
licht dat zelfs “von den Puddingpulvern ausging” (idem:9). Hoewel het pakket na een snelle
blik weer werd gesloten om pas op kerstavond écht te worden geopend, bleef de geur nog
dagenlang in de keuken hangen en die was zo sterk, dat iedereen die langskwam vroeg:
“[h]abt ihr ein Paket bekommen?” (idem).
Behalve verschillend van geur, zagen westerse goederen er tevens totaal anders uit dan
Oost Duitse, zo blijkt uit alle verhalen. Verschillende (sociaalwetenschappelijke) schrijvers
hebben gewezen op de uiterlijke verschillen tussen de (goederen uit de) twee Duitslanden.6
Inwoners van Rudolstadt maakten me duidelijk dat onder andere de kleur een belangrijk
onderdeel uitmaakte van de aantrekkingskracht die er uitging van de voorwerpen die uit het
westen kwamen. Een man van middelbare leeftijd legde uit: “spullen uit de BRD waren
veelkleuriger dan die van ons. Bij ons had je groen, maar in de BRD had je daarnaast ook

6

Zie bij voorbeeld Piskorz (1993:189), Glaser & Halter (1991:11).
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lindegroen en weidegroen en lentegroen. En zo was het met alle kleuren”. Verder viel het op,
wanneer Oost Duitsers probeerden mij de aantrekkingskracht van westerse voorwerpen te
beschrijven, hoe vaak er werd vermeld dat West Duitse dingen zo’n bijzondere glans hadden.
De glans van het westen was zó kenmerkend, dat velen kort en bondig naar “das goldene
Westen” verwezen. Zo omschreef ook Rosenlöcher de Intershop op het hiervoor beschreven
Berlijnse station als een “glänzende Grotte” waarin hij vooral werd getroffen door de “Glanz
des Fortschritts”, waar een “inwendiges” (1992:9) en “höheres Leuchten” (idem:11) van
uitging.
Door sommigen werd de straling en glans van westerse voorwerpen in één adem
genoemd met een verwijzing naar de onvergelijkbaar verschillende tactiele indrukken die
deze, in vergelijking tot Oost Duitse producten, hadden achtergelaten. Een oudere vrouw bij
voorbeeld, die mij lyrisch had verteld over de glans en de geur van westerse dingen en aan
wie ik vroeg hoe zij mij, wanneer ik blind zou zijn geweest, het verschil tussen dingen uit de
DDR en die uit de BRD zou hebben verduidelijkt, antwoordde daarop: “ik zou je laten voelen
hoe zacht de West Duitse stoffen voelden en ik zou je laten voelen hoe anders die dingen
aanvoelden”. Daarbij maakte ze een beweging alsof ze een rond ding streelde. Ter illustratie
vertelde ze over haar buurvrouw, die pas een nieuwe bank had gekocht met bijpassende
bijzettafel. Vooral de bank was zo mooi, zo “bunt und rund” en ook het verschil met de harde
stoffen van de DDR was aanzienlijk, zo maakte zij mij duidelijk.
Gevraagd wat voor appèl er door die zintuiglijk indrukken van West Duitse goederen
was uitgegaan, antwoordde Heiko:
Die geuren beloofden dat het leven méér was dan hier, dat het méér was dan functionaliteit en
doelgerichtheid. Kijk, ons waspoeder maakte schoon. Het was functioneel en het beantwoordde aan
zijn doel. Maar dat waspoeder uit het westen, die zeep uit het westen... Dat was totaal iets anders, dat
was onvergelijkbaar. Die zeep, hoe die rook... Die zeep verlokte je om haar te gebruiken, om ervan te
genieten: dat was een beleveniszeep. Terwijl die zeep uit de DDR… die stonk misschien niet echt – het
waspoeder overigens wel, dat stonk echt – maar het was níet de bedoeling dat je er plezier aan
beleefde. Onze zeep had tot doel om schoon te maken en daarmee was de kous af. En zo was het met
alles. Bij ons was het zout gewoon zout en dat stond er ook op. Het was een eenvoudige witte
verpakking, met ‘zout’ erop: stincknormal. En hetzelfde gold eigenlijk voor alles. Vergeleken met
kasten uit het westen, waren onze kasten volkomen rechttoe rechtaan. Westerse kasten hadden hier een
richeltje, daar een randje en daar weer een versierinkje.
En neem onze kleren, die waren totaal niet uitnodigend om aan te trekken. De spijkerbroeken
bij voorbeeld: op een gegeven moment kwamen die stone washed broeken in de mode. Maar de DDR
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had die stof niet. Uiteindelijk heeft Schalck Golodkowski opdracht gegeven om die stof te importeren
en toen werden er in de DDR eindelijk ook van die broeken gemaakt.7 De regering wist natuurlijk heel
goed dat de bevolking alleen met consumptiegoederen tevreden gesteld kon worden en dus deed ze
eindeloos haar best om te verschaffen wat er gevraagd werd. Maar het lukte nooit. Het was altijd te
weinig en het was nooit het goede. Zo ook met die spijkerbroeken: die kwamen er dan wel, maar dan
was het model toch net niet goed. Wij wilden ze met hier een etiket en een stiksel in een bepaalde
kleur daar. Maar wat kregen we? Van die rechttoe rechtaan broeken. Het was dan wel een spijkerbroek
en het was de goede stof, maar zonder de gewenste franje en versieringen.
En zo was het met alles. Alles was te functioneel, te weinig verlokkend, te weinig een
beleveniservaring wanneer je ernaar keek. Maar het oog wil ook wat hè? En dát was het geheim van
westerse dingen. De aantrekkingskracht van westerse dingen zat hem er in dat die dingen een heel
andere uitstraling hadden dan onze dingen. Onze dingen waren functioneel, als je ernaar keek was het
duidelijk dat ze een doel hadden en nuttig waren, maar dat je er verder niets van moest verwachten.

De eerlijkheid gebiedt me te melden dat ik degene was die het begrip ‘functionaliteit’ in het
gesprek met Heiko had geïntroduceerd. Maar toen ik dat woord eenmaal had genoemd, veerde
hij op: dát was het! Daar ging het om, ik haalde hem de woorden uit de mond. Oost Duitse
dingen waren functioneel en niets meer dan dat, terwijl westerse dingen – zoals hij het
noemde – “belevenisdingen” waren.
In zijn antwoord maakte Heiko duidelijk, dat de visuele indrukken van functionaliteit
(als ‘niets-anders-dan-bruikbaarheid’) versus niet-functionaliteit (als ‘plezier-verschaffende
belevenis’) middels de geur en andere zintuiglijke waarnemingen tot een alomvattende
fysieke ervaring werden, die in het ene geval níet en in het andere geval als uitgesproken
verleidelijk werden ervaren. Mijns inziens is het bepaald geen toeval dat “the extraordinary
power” (Spyer 1998:5) van ‘westerse’ goederen in de verhalen die mensen me daar achteraf
over vertelden zo nadrukkelijk in verband werd gebracht met de fysieke manieren waarop ze
daarmee in contact kwamen. Ik denk dat dit één van de factoren is geweest die er
verantwoordelijk voor waren dat westerse goederen in de beleving van veel Oost Duitsers de
ultieme vervulling leken van hoe het Oost Duitse leven eigenlijk had moeten zijn.
De tweede reden waarom de belofte van “fulfillment and ultimate arrival” (idem:9)
uitgerekend met behulp van westerse goederen leek te kunnen worden waargemaakt, hangt
mijns inziens samen met de centrale rol van ‘het materiële’ in de Oost Duitse geschiedenis.
7

Als leider van het “Bereich Kommerzielle Koordinierung” en (vanaf 1975) staatssecretaris van buitenlandse
zaken, was Alexander Schalck Golodkowski de grote Devisen-Beschaffer van de DDR (Kenntemich 1993:244).
Onder zijn leiding werd alle Oost Duitse waar met internationale waarde – kunst, kostbaar handwerk, maar ook
Oost Duitse politieke gevangenen – tegen harde valuta aan het Westen verkocht.
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Zoals ik in hoofdstuk drie en vier liet zien, stonden materieelconsumptieve verlangens én
beloften in de DDR van meet af aan centraal in de verbintenis tussen staat en inwoners. Zowel
de staat als de bevolking kenden een belangrijke sociaal en mentaal stabiliserende en
heilbrengende rol toe aan ‘het materiële’, waardoor de ontwikkelingen op dat gebied een
centrale factor konden worden in Oost Duitse subjectiverings- én identificatieprocessen.
Daarop wil ik nu ingaan, want als de verhalen die ik in Rudolstadt optekende íets duidelijk
maken dan is het wel, dat de waarde en betekenis van goederen, méér dan met welk extern
waardecriterium dan ook, vooral samenhingen met collectieve (deels van staatswege
bepaalde) voorstellingen over ‘wie wij zijn’ en ‘wie wij willen zijn’.

Het materiële in Oost Duitse identificaties en wederzijdse beeldvorming
De verhalen van mijn gesprekspartners maken duidelijk dat het feit dat de materiële
levensomstandigheden in de DDR zich bepaald níet zo gunstig ontwikkelden als was beloofd
én als aan de andere kant van de Muur het geval was, van diepe invloed is geweest op hun
gevoelens van zelfvertrouwen en -waardering. “Wij waren niets waard, want ons geld was
niets waard”, heette het bij voorbeeld, of “wij waren niets waard, want hier werd niets tot
stand gebracht of opgebouwd”.8 Velen hadden kritiek op de materieelconsumptieve situatie in
het land en zelfs de kritiek op de onmogelijkheid om naar het buitenland te gaan, bleek veelal
economisch of materieel te zijn ingegeven: “wij hebben ook hard gewerkt, maar we konden
niet eens het land uit!”, “ons geld, onze munt, onze nationaliteit was in het buitenland níets
waard”, of: “het ergste van de DDR was, dat wij het niet waard waren om naar het buitenland
te mogen gaan”. Een van de weinige keren dat iemand spontaan een iets algemener klacht
over het leven in de DDR naar voren bracht (“wir sind immer so gehalten daß wir gebückt
und geduckt durch das Leben gingen”) werd zelfs díe uitspraak ingegeven door een
mededeling over de materiële levensomstandigheden: “wir haben ja nichts gehat, man hat uns
als Bettler angesehen”.
Daarnaast blijkt ook uit het feit dat sommige Oost Duitsers aangaven zich ten aanzien
van buitenstaanders te hebben geschaamd voor de materieelconsumptieve omstandigheden
waarin zij leefden, dat zij de materiële tekortkomingen in hun land bijna als een persoonlijk
falen ervoeren. Zo vertelde een vrouw dat ze zich altijd schaamde wanneer ze West Duits
8

Deze en de hierna volgende uitspraken heb ik tijdens mijn verblijf in Rudolstadt uit verschillende monden
opgetekend.
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bezoek kreeg: wat kon je mensen, die zelf afkomstig waren uit een land waar alles te koop
was, nou voorzetten? En een goede vriendin van mij, Diana, maakte duidelijk dat ze zich
altijd buitengewoon onzeker had gevoeld wanneer ze een Intershop inging, juist omdat daar
zo’n onbekende, niet-Oost Duitse wereld werd vertegenwoordigd.
Ik voelde me daar altijd een groentje. En veel mensen leek het zo te vergaan. Je
zag dan dat ze zich volledig oppompten voordat ze naar binnen gingen. Dan
léken ze weliswaar heel zelfverzekerd, maar je zag gewoon dat het een
houding was. Iedereen was onzeker daar. Er was zoveel dat je niet kende, alles
zag er anders uit en de spullen lagen bovendien zó dat je ze niet zelf kon
pakken of ze even in je hand kon houden; je kon er alleen maar naar kijken.
Het was allemaal zo onbekend, je voelde je echt heel klein wanneer je daar
was. Vaak bedacht ik dan als een soort geruststelling voor mezelf dat de
verkoopster ook maar gewoon een Oost Duitse vrouw was.
Diana’s uitspraak maakt duidelijk dat de westerse materiële overvloed gevoelens van
minderwaardigheid opriep. Vergelijkbare gevoelens schemerden hier en daar door in de
verhalen die mensen me vertelden over hun ontmoetingen met West Duitsers die de DDR
bezochten. Ook daaruit bleek dat de materiële verschillen tussen Oost en West Duitsland bij
Oost Duitsers gevoelens van minderwaardigheid teweeg hadden gebracht. In die verhalen
figureerden patserige West Duitsers die zich in de DDR gedroegen alsof ze God waren, en
Oost Duitsers, die op vakantie in het socialistische buitenland als Duitsers tweede klasse
werden behandeld omdat hun geld slechts een fractie van de DM waard was. Talloos waren
de verhalen over dingen, talloos ook de anekdotes waarin mensen elkaar tot dingen
reduceerden en zich door middel van en als dingen tot elkaar verhielden.
De Oost Duitse psychiater Johannes Piskorz stelt onomwonden dat Oost Duitsers hun
eigen materieeleconomische bestaan eigenlijk permanent vergeleken met dat aan westerse
zijde van de grens en zich in die vergelijking steeds het minder geslaagde, minder bedeelde,
armoediger tweelingbroertje voelden.9 “Das Dasein als Schatten der bundesdeutschen
Gesellschaft blieb die Lebensform der DDR-Deutschen” (1993:190). Andersom lijkt de DDR
een minder belangrijke rol te hebben gespeeld in de identiteitsformatie van West Duitsers,
maar het staat buiten kijf dat West Duitsers zichzelf eveneens met hun Oost Duitse ‘buren’
vergeleken, en dat de respectievelijke materieelconsumptieve verworvenheden van beide
9

Zie ook Simon, die eveneens de vergelijking met een tweeling maakt (1995:11 e.v.). En zie Von Plato: “despite
the efforts of the GDR state, West Germany’s values and norms, its currency and standard of living, became the
yardstick against which all else was measured” (1993:41).
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landen ook in die vergelijking een voorname rol hebben gespeeld. In hoofdstuk vijf liet ik
zien dat de afbladderend-grauwe materiële staat waarbinnen het Oost Duitse bestaan zich
afspeelde, in de perceptie van westerlingen een treffend symbool was voor de achtergebleven
algemene ontwikkeling van het leven in de DDR.
Dat wordt prachtig geïllustreerd in de vele anekdotes die de West Duitser Hanns
Werner Schwarze in de bundel Die DDR ist keine Zone mehr heeft vastgelegd (1969). In zijn
geheel is dit boek een treffende illustratie van de stelling dat de materiële verschillen tussen
de BRD en de DDR bij de inwoners van beide landen aanleiding hebben gegeven tot
gevoelens van respectievelijk trots en schaamte, én tot een neerkijken op dan wel opkijken
naar de ander. Dit is des te opmerkelijker aangezien de bundel als zodanig geenszins
betrekking heeft op een materieel of consumptief thema, maar in volstrekt algemene zin
ingaat op de toenmalige situatie in de DDR. Zo is er in de bundel bij voorbeeld een interview
opgenomen met een West Duitser die zojuist – het interview dateert uit oktober 1967 – was
teruggekeerd van een vakantie aan de Zwarte Zee. Op de vraag van de interviewer of hij nog
contact had gehad met mensen ‘uit de zone’, antwoordde hij dat dit nauwelijks het geval was
geweest: “nur mit einem bin ich ins Gespräch gekommen, weil er meinen Wagen bewundert
hat, BMW 1800, neues Modell” (idem:15). Nadat hij de prijs had genoemd, was het contact
echter meteen afgelopen: de Oost Duitser was boos geworden en had hem voor de voeten
geworpen, dat híj net zo trots was op zijn Wartburg, temeer daar híj vier jaar op zijn auto had
moeten wachten en er omgerekend méér voor had moeten betalen dan de West Duitser voor
zijn BMW!! Elders komt een Oost Duitser aan het woord, die uitlegt waarom hij nóóit in de
Bondsrepubliek zou willen wonen. Hij heeft er genoeg van om elke keer wanneer hij West
Duitse familieleden op bezoek krijgt “guten Eindruck [zu] machen (…) [auf zu tischen], daß
sich der Tisch biegt, und [zu] erzähl[en], daß es ihm gut gehe und daß er gar nicht zu
bedauern sei” (idem:99-100).
Een ander mooi voorbeeld waaruit blijkt hoezeer de respectievelijke nationale
materiële verworvenheden in staat waren bij individuele Oost of West Duitsers gevoelens van
minder- of meerderwaardigheid teweeg te brengen, komt tot uitdrukking in de hieronder
weergegeven brieven, die prominent werden getoond op een tentoonstelling over kerstcultuur
in Oost en West Duitsland die in december 1992 in Berlijn werd gehouden. De linker brief
werd geschreven door een West Duitse vrouw aan haar Oost Duitse schoonzus, de rechter
door een Oost Duitse nicht aan haar West Duitse tante – voor alle duidelijkheid: de twee
brieven en briefschrijfsters hebben niets met elkaar te maken.
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Würzburg, den 10.12.1987

Luckenwalde, den 26.12.85

Liebe Schwägerin!

Liebe Tante Henny!

Schöne Festtage zu Hause in Leipzig!

Vielen Dank für Dein schönes Weinachtspaket.

Vielen Dank für die Einladung, Ihr macht Euch

Es ist am 23. angekommen. Wir haben schon

immer so viel Arbeit. Leider müssen wir nach

gezittert.10 Es war ziemlich zerfläddert, als ob es

unserem Haus sehen, fliegen am 20. nach

um die halbe Welt gegangen wäre.

Sanfangi (?). Wir wären gern bei Euch gewesen,

Mutti sagt, es ist nicht alles drin, was du sonst

kommen die Wuppertaler?

immer schickst. Kein “Tosca”, ist aber nicht so

Grüß bitte alle von uns.

schlimm. Mutti hat noch welchen vom letzten

Geht es euch gut? Hat Hans den neuen

Jahr. Das wird ja nicht schlecht und riecht

Wartburg, die zehn Jahre müßten doch rum

immer gleich. Wir haben eine Gans gestern

sein?

gegessen und hinterher Schokopudding, aus

Wir haben viel zu tun und ich bin noch nicht

deinem Paket, der ist nicht so krisselig (?) wie

dazu gekommen, Euch ein Päkchen zu packen.

unserer.

Ich schreibe bereits auf dem Briefpapier, das du

Dann sind wir abends bei Schneiders gewesen,

mir geschickt hast.

die hatten Apfelkorn von ihrer Oma geschickt

Feiert schön, wir denken an Euch,

bekommen. Mir hat der gut geschmeckt, Mutti

Eure Hannelore und Kurt.

trinkt ja lieber [sauren ?] Wein und Papa
Konjak.
(...) Dein lieber Romy!
P.s.: Hoffentlich hast Du unseren Dresdner
Stollen bekommen, und die Kerzen, hattestdu
Dir ja welche gewünscht.

Beide brieven gaan vrijwel uitsluitend over materiële en consumptieve onderwerpen en het is
opvallend hoe neerbuigend er aan de ene kant van de grens wordt bedankt voor de uitnodiging
(waar de geadresseerde overduidelijk niet alleen geen tijd, maar vooral ook geen zin in had –
zoveel moeite! Helaas moeten wij naar ons huis in Spanje), terwijl er aan de andere kant met
nauwverholen verwijten wordt gebedeld om meer geschenken.11
Het antwoord op de vraag waar de sterke identificatie met de respectievelijke
materieelconsumptieve levensomstandigheden aan beide kanten van de inter-Duitse grens
mee samenhingen, moet mijns inziens gezocht worden in de centrale rol die ‘het materiële’ in
10

“Gezittert” waarschijnlijk omdat het pakje zo laat kwam; men vreesde dat er dit jaar niets zou komen.
Zoals in de Oost Duitse brief ter sprake komt, werden de pakketten aan de Oost Duitse kant van de grens
geopend, teneinde de inhoud te kunnen vaststellen.
11
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de naoorlogse geschiedenis van beide Duitslanden heeft gespeeld.12 Zoals in hoofdstuk twee
en drie uiteen werd gezet werd er na 1945 in beide delen van het land een nieuw houvast
gezocht bij de noodzaak tot materiële wederopbouw. In beide delen van het land werd even
hard gewerkt om de oorlogsschade weg te werken en dat houvast te bereiken, maar van meet
af aan waren de voorwaarden daarvoor in de BRD vele malen gunstiger dan in de DDR het
geval was. De Amerikanen deelden chocolade, koffie en sigaretten uit, terwijl de Russen de
Oost Duitse spoorrails en andere industriële verworvenheden demonteerden. Van meet af aan
excelleerde de DDR in mooie (materialistische én materiële) beloften waar weinig van terecht
kwam,13 terwijl de materiële wederopbouw én de daarmee gepaard gaande mentale en sociale
pay-off in het westen van het land vele malen succesvoller was. Veelzeggend in dat verband is
de conclusie van Borneman:
The major difference between East and West Berliners (…) lies in the fact that the
Wirtschaftswunder is translated into prosperity by West Berliners, whereas the Aufbau
is translated into hard work by East Berliners (1992:287).
Vanaf het moment dat het Wirtschaftswunder in de BRD zijn gouden vruchten begon af te
werpen, slaagden de inwoners van West Duitsland er in toenemende mate in, om de ervaring
van wat ik eerder – in navolging van Geissler (1961) – als ‘Het Grote Niets’ heb aangeduid,
om te zetten in, of te verbergen onder, een relatief stralend opgepoetste, materiële presentatie
van ‘wie wij zijn’.
Verbraucher. Wir sind ein Volk von Verbrauchern. Krawatten und Konformismus,
Hemden und Non-Konformismus, alles hat seine Verbraucher, wichtig ist nur, daß es
sich – ob Hemd oder Konformismus – als Markenartikel präsentiert (Böll 1963:12).

12

Voor de relatie tussen materiële en economische voorspoed enerzijds en gevoelens van ‘Duits-zijn’ anderzijds,
zie ook Mühlberg (1994:40), die duidelijk maakt dat de DM voor Oost Duitsers hét symbool was voor een beter
leven. Gallenmüller & Wakenhut (1994:179-80) maakten duidelijk dat, in het rijtje van de 20 belangrijkste
identificatiesymbolen in de toenmalige BRD, zeven betrekking hadden op materiële en economische thema’s
(Wirtschaftskraft, DM, Produkte ‘Made in Germany’, Wohlstand, Westlicher Lebensstil, Freie Marktwirtschaft
en High-Tech-Industrie). Zie ook Kleßmann & Wagner (1993:35), waarin een bericht uit 1961 is weergegeven,
waar een Oost Duitser stelt dat de meerderheid van de Oost Duitse bevolking liever aan de andere kant leeft
omdat het daar materieel beter is, maar dat West Duitsers moeten oppassen dat ze niet als rijke oom gaan
optreden. Zie ook Schwarze (1969:99), die meldt dat de Weimar-republiek wel met de naam “Firma statt Staat”
werd aangeduid, terwijl de BRD bekend staat als “Konsumgesellschaft statt Staat”.
13
In de inleiding maakte ik al duidelijk dat ik te weinig recht doe aan de historische fluctuaties. Dat geldt hier
zeker, want na een moeilijke beginperiode was er in de DDR, ongeveer tot halverwege de jaren zeventig sprake
van een zeker optimisme, dat grotendeels samenhing met de verbeterde materiële levensomstandigheden. In het
midden van de jaren zeventig, was de onvrede over de materieelconsumptieve situatie in het land al wijd
verbreid, zo blijkt b.v. uit een relatief betrouwbare (niet voor publicatie bedoelde) representatieve enquête,
uitgevoerd door het (door de SED gecontroleerde) Institut für Meinungsforschung te Leipzig. In 1975 was
slechts 37.1% van de ondervraagden van mening dat de boodschappenfaciliteiten in de DDR goed waren
(Fulbrook 1995:139).
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Het naoorlogse West Duitse consumentisme is over het algemeen – en zo ook in het hier
weergegeven citaat van Böll – tamelijk kritisch beschreven, omdat het uiting zou geven aan
het collectief ontkennen en/of ‘verdringen’ van de last van de Tweede Wereldoorlog.
Het is duidelijk dat materiële strevingen de inwoners van beide Duitslanden na de
Tweede Wereldoorlog hielpen om de blik óp de toekomst en wég van het verleden te richten.
Dat daarin een onwil en/of een onvermogen tot uitdrukking kwam om ‘de last van het
verleden’ op dat moment onder ogen te komen, lijkt me evident. De vraag is echter of er toen
iets anders mogelijk was. Volgens de Nederlandse historicus Friso Wielenga zou het juist
ongeloofwaardig en onwaarachtig zijn geweest indien het Duitse volk zich die schuld direct
na de oorlog collectief zou hebben aangetrokken (1993:28). Mijns inziens geheel terecht stelt
hij de retorische vraag of er zo kort na 1945 überhaupt sprake had kunnen zijn van “rouw om
de dood van miljoenen joden, Russen, Polen, Sinti en Roma die veelal geminacht werden en
waarvan het lot de meeste Duitsers onverschillig liet?” (idem). Later, na de ‘revolutie’ van de
roemruchte 68er Generation, is de collectieve schuld zozeer onderdeel van ‘het West Duitse
zelfbeeld’ geworden, dat er in de BRD tot op de dag van vandaag nauwelijks een publiek
debat kan plaatsvinden, zonder dat het op de een of andere manier in verband wordt gebracht
met Duitsland’s schuld aan de Holocaust.14
Waar de gestaag toenemende materiële welvaart in de naoorlogse BRD heeft
gefungeerd als basis voor een nieuw te ontwikkelen onderling vertrouwen (en daarmee ook:
een vorm van onderlinge / nationale saamhorigheid), daar zijn de naoorlogse ontwikkelingen
die zich dienaangaande in het oostelijk deel van Duitsland hebben voltrokken minder
eenduidig positief te schetsen. De materiële welvaart nam weliswaar toe, maar in de – voor de
hand liggende en continue – vergelijking met het westen was dat een stuk minder het geval.
Een vrouw, met wie ik tijdens mijn onderzoek in Rudolstadt in gesprek was over de nieuw
verworven welvaart, legde me uit: “ach weet u, ik heb de oorlog meegemaakt en daarna
veertig jaar DDR. Ik blijf altijd een Ossi.” Toen ik haar vroeg wat dat was, antwoordde ze:
“dat is iemand die altijd toegrijpt wanneer hij wat ziet en die altijd te veel inkoopt”. In haar

14

Wielenga merkt op dat het nazi-verleden zich “[of men wilde of niet] in de Duitse identiteit had ingebrand”
(1993:70). Hoewel het de vraag is in hoeverre het oorlogsverleden in Duitsland werkelijk écht open is komen te
liggen (zie b.v. het feit dat zelfs Günther Grass tot 2006 zweeg over zijn lidmaatschap van de SS), was de
publieke erkenning van schuld mijns inziens alleen mogelijk binnen de relatief welvarende context die de BRD
ondertussen was geworden. Waar het onderlinge vertrouwen in Duitsland danig geschaad was in de strijd om het
dagelijks bestaan die het leven tot na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte, zorgde de toenemende welvaart er
m.i. geleidelijk aan voor – doordat er voor iedereen ‘voldoende’ was – dat het onderlinge wantrouwen afnam.
Mijns inziens heeft de economische en materiële welvaart in eerste instantie een vorm van existentieel
vertrouwen en mentaal houvast geboden, waardoor het geleidelijk aan mogelijk werd om de blik meer te richten
op de wereld buiten de muren van het eigen huis en zo onderling vertrouwen te ontwikkelen.
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beleving liep er een ongebroken lijn van 1945 tot 1989, een lijn van gebrek, tekort en altijd
meer willen hebben. Op sociaal vlak ontwikkelde er zich in de DDR mettertijd weliswaar een
vorm van onderlinge saamhorigheid en vertrouwen, maar de Nische (als meest exemplarische
symbool daarvan) was tevens een manier om de onderlinge strijd en afgunst op een afstand te
houden.
In de voorgaande hoofdstukken heb ik getracht een genuanceerd perspectief op de
Oost Duitse geschiedenis te schetsen, maar heel plomp samengevat zou men kunnen zeggen
dat noch de materiële, noch de sociale beloften van de Oost Duitse staatsmacht, die ten
grondslag lagen aan de na 1945 tot stand gekomen verbintenis met de bevolking, waren
waargemaakt. Aangezien de Oost Duitse blik, zeker vanaf de Wirtschaftswunder-jaren,
continu op het westen was gericht om de eigen ontwikkelingen daarmee te vergelijken, leek
zich dáár te ontwikkelen wat aan oostelijke zijde van de grens minstens even hartstochtelijk
was gewenst én van staatswege bovendien zelfs in de meest schitterende woorden beloofd,
maar nooit echt werd gerealiseerd. De toenemende West Duitse welvaart werd door Oost
Duitsers dan ook veel vérstrekkender ingevuld.
De mooiste illustratie van de alomvattende betekenis die materiële artefacten,
consumptie en overvloed sinds 1945 in beide delen van Duitsland toebedeeld hebben
gekregen in de collectieve identiteitsformaties in beide delen van het land én van de rol die de
verloren oorlog en de collectieve ervaringen van toen in dat proces bleven opeisen, is vervat
in een kleine anekdote, die uit 1958 dateert. Daarin wordt een kleine Oost Duitse jongen ten
tonele gevoerd die, wanneer er vlak voor zijn ogen in het oostelijk deel van Berlijn een
Mercedes wordt geparkeerd, aan zijn moeder vraagt: “mama, zijn dat ook Duitsers?”, waarop
de moeder antwoordt: “Ja, Günter, das sind auch deutsche, aber ich glaube, daß sie den Krieg
nicht verloren haben wie wir... sie tun wenigstens so...” (opgenomen in Schwarze 1969:13).
Eerder maakte ik duidelijk dat Oost Duitsers, bij het zien van West Duitsers
“met hun dure kleren en dikke auto’s” de realiteit zodanig uit het oog verloren, dat zij
in hen een ander, beter, perfecter soort mensen meenden te herkennen. Juist de
combinatie van de oneindige identificatiemogelijkheden die de West Duitse welvaart
Oost Duitsers bood, terwijl diezelfde welvaart in concrete zin volstrekt onbereikbaar
was, maakte duidelijk dat de West Duitse welvaart in de DDR het perfecte
aanknopingspunt was voor collectieve fantasieën. Daarop wil ik hieronder ingaan.
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West Duitsers als het betere zelf
Na de Wende heeft de Nederlandse schrijver Ian Buruma een aantal vooraanstaande West
Duitse intellectuelen geïnterviewd over de Duitse vereniging. In een gesprek met “een
beroemde West Duitse schrijver” merkte deze over zijn nieuwe landgenoten op: “Ik hou niet
van die mensen in het Oosten. Ik heb het gevoel dat ik ze ken. Ik wil niets met ze te maken
hebben” (Buruma 1994:35). Toen Buruma deze woorden voorlegde aan een “literair criticus”
uit de oude Bondsrepubliek, reageerde hij als volgt:
Ik begrijp hem heel goed (...). Ik ben maar een paar jaar ouder dan hij.
Eigenlijk is het een wonder zo snel als de Duitsers in de Bondsrepubliek
beschaafd zijn geworden. Wij maken nu echt deel uit van het Westen. We
hebben de democratie geïnternaliseerd. Maar de Duitsers van de voormalige
DDR, die zitten nog vast in een premodern tijdperk. Dat zijn de lelijke Duitsers
(idem:36).
Waarna Buruma concludeerde dat
[d]e culturele afkeer van de lelijke Ossis’s in hun slecht zittende pakken, hun
stone-washed spijkerbroeken en plastic schoenen, (...) méér [was] dan alleen
maar snobisme. De onuitgesproken boodschap was dat de Wessi’s er maar op
het nippertje aan waren ontkomen zelf van die crypto-nazi-, met paradepas
stappende Duitsers te blijven, en wel doordat ze iets anders waren geworden,
moderne Europeanen misschien (idem).
Uit deze uitspraken blijkt, dat de identificatie van de twee Duitse bevolkingen met hun
respectievelijke materieelconsumptieve levensomstandigheden óók aanleiding had gegeven
tot vormen van wederzijdse projectieve identificatie. West Duitsers keken neer op ‘de lelijke’
Oost Duitsers met hun armoedige, achterhaalde uiterlijk omdat zij daarin een ‘overwonnen’,
historisch weggewerkt deel van zichzelf – hun “contemporary ancestors” (Fabian 1983:32) –
herkenden.15 Oftewel, zoals Lissek-Schütz duidelijk maakt: “in jedem Wessi steckt auch ein
Ossi – zumindest ein Überrest davon” (1994:113). Andersom lijkt het erop dat Oost Duitsers
hebben opgekeken tegen de West Duitsers met hun stralende uiterlijk, omdat zij dáárin een in
de loop van de geschiedenis beter ontwikkeld deel van zichzelf meenden te herkennen. “In
comparing their lifecourse with those of West German peers, for whom material prosperity
was a constant (...), they developed a sense of themselves as weaker and poorer, ‘lacking’
15

Zie ook Wilk die, toegespitst op de koloniale situatie, stelt dat “if colonial time is at the heart of colonial
cosmology, style and fashion are its outward concrete symbols” (1990:85, curs. in orig.).
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something ineffable” ( Borneman 1992:201). De belangrijkste oorzaak van de
onweerstaanbare aantrekkingskracht die de West Duitse welvaart op Oost Duitsers uitoefende
was mijns inziens dan ook, dat de welvarende West Duitse wereld alles representeerde wat zij
helaas niet waren geworden, maar wel hadden kunnen zijn.
Over de voor de hand liggende vergelijking van de inwoners van de twee Duitse staten
met een tweeling heeft Borneman opgemerkt dat West Duitsers in de ogen van Oost Duitsers
“the desired other” waren (1992:24). Ik denk echter dat de aanduiding ‘de verlangde ander’
beter kan worden vervangen door ‘het verlangde zelf’. Tijdens mijn onderzoek kreeg ik een
klein aantal concrete aanwijzingen op grond waarvan de gedachte zich opdrong dat Oost
Duitsers in de stralend uitziende West Duitsers vooral meenden te hebben herkend wie zij
hadden kunnen zijn geweest als de geschiedenis anders was verlopen. Zo werden Oost
Duitsers die geen DeutschMarken bezaten, in de DDR wel met ‘Aso’ aangeduid.16 Blijkbaar
hoorden mensen die geen DM-en bezaten ‘er’ simpelweg niet bij. Zij waren de ‘asocialen’ die
buiten de gemeenschap vielen. Een vergelijkbare mededeling komt tot uitdrukking in de
manier waarop het gebied rond Dresden – het enige gebied in de DDR, waar het onmogelijk
was om West Duitse televisie te ontvangen – werd aangeduid, namelijk als het “Tal der
Ahnungslosen”. Mensen die geen toegang hadden tot het westen hadden klaarblijkelijk geen
idee van wat er zich in algemene zin in de wereld afspeelde. Beide opmerkingen maken
duidelijk dat, in de constante vergelijking van de wereld binnen de Muur met de wereld aan
westelijke zijde daarvan, het bestaan in eigen land niet alleen als relatief waardeloos werd
beschouwd, maar vooral ook als een slap aftreksel van het ‘echte’ bestaan. Dát speelde zich
buiten de Muur van de DDR, in het westen af. Dit doet sterk denken aan de anekdote van
Helmut en de uiteenspattende Nische, die duidelijk maakte dat je ‘pas echt iemand’ kon
worden, wanneer je het land verliet.
Iets soortgelijks viel impliciet te beluisteren in de antwoorden die ik zo nu en dan
optekende wanneer ik mensen vroeg wat het westen nou precies zo bijzonder had gemaakt.
Hoewel op die vraag doorgaans tamelijk concrete omschrijvingen volgden, antwoordden
mensen ook vaak tamelijk vaag, in de trant van: “Naja, da gab es halt alles, was es bei uns
nicht gab”. En wanneer ik dan, op zoek naar een nadere invulling van de algemene aanduiding
‘alles’, dóórvroeg (waren de dingen die daar vandaan kwamen zoveel mooier of beter, of hing
16

In de DDR was ‘aso(ciaal)’ overigens een veel ernstiger scheldwoord dan in de BRD of Nederland het geval is.
Ik vermoed dat dit enerzijds samenhing met het feit dat de als scheldwoord bedoelde aanduiding in deze
socialistische samenleving nóg onacceptabeler klonk dan in een kapitalistische als de onze al het geval is, terwijl
de ‘objectieve criteria’ voor die aanduiding in de DDR anderzijds niet aanwezig waren: iedereen had werk en
daarmee een voor allen herkenbare en erkende maatschappelijke rol.
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de betekenis van ‘alles’ soms samen met het feit dat er in Oost Duitse winkels zo vaak weinig
te krijgen was?), volgde op beide suggesties een soort gemompel in de trant van, “ja, nee, daar
ging het niet om. Hier was vaak óók veel te krijgen, maar…. dáár was gewoon alles wat er bij
ons niet was”.
In hun verwarrende vaagheid maakten dergelijke reacties duidelijk dat de
aantrekkingskracht van de West Duitse materiële wereld weliswaar te maken had met
concrete omschrijvingen over ‘mooi’ en ‘lelijk’ en ‘volle’ en ‘lege’ winkels, maar dat ze
vooral veel sterker en alomvattender was dan met behulp van welk criterium dan ook óóit zou
kunnen worden vastgesteld. De West Duitse materiële wereld “[repräsentierte] das
‘Eigentliche’” (Diesener & Gries 1992:60). De aantrekkingskracht van de westerse
materieelconsumptieve wereld bestond dááruit, dat in het westen alles was wat er aan
oostelijke zijde van de grens niet was. De materiële wereld aan gene zijde van de Muur
maakte in algemene zin zichtbaar wat Oost Duitsers ontbrak: niet alleen wat Oost Duitsers
wilden hebben maar nooit konden krijgen, maar vooral ook wat zij wel wilden zijn, maar nooit
hadden kunnen worden. Veelzeggend in dit verband is Borneman’s conclusie over het
verschil tussen de manier waarop tussen 1910 en 1955 geboren West én Oost Duitsers over
hun leven vertelden. Terwijl aan West Duitse kant economische en materiële succesthema’s
(zoals vrije tijd, consumptiegoederen en welvaart) een centrale rol speelden, noemden Oost
Duitse mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd slechts één thema kenmerkend voor hun
bestaan, en dat was “lack” (Borneman 1992:287), gemis. Zoals ook Borneman duidelijk
maakt, stond dit gemis niet op zich, het had steeds betrekking op het leven in het westen. In de
DDR miste men wat in de BRD tot ontwikkeling was gekomen. En zo stond ook de
aantrekkingskracht van het westen niet op zich. De beelden van westerse overvloed
ontleenden hun zeggingskracht primair aan het feit dat ze geografisch én emotioneel zo
dichtbij waren, terwijl ze tegelijkertijd onbereikbaar ver weg waren. Daarmee vormden zij de
perfecte basis voor collectieve fantasieën over “fulfillment and ultimate arrival” (Spyer
1998:9). Met zijn mooi uitziende uiterlijk, zijn aanlokkende geuren en zijn stralende glans
leek de welvarende wereld van het westen de ultieme materialisatie van de socialistische
heilsboodschap over een materieel verbeterd bestaan als basis voor onderlinge solidariteit.
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Het appèl: harmonie
Alles bij elkaar en in contrast tot de Oost Duitse materieelconsumptieve wereld lijkt de
materieelconsumptieve westerse wereld er voor de inwoners van de DDR één te zijn geweest,
waar alle functionaliteit, alle opvoedende rationaliteit en op het heden gerichte eerlijkheid (wij
zijn nu eenmaal klein behuisd, leg je er bij neer!, we leven nu eenmaal in de twintigste eeuw,
accepteer het maar!), waartoe men in de DDR met grote druk werd uitgenodigd, waren
verdwenen. Ik denk dan ook, dat Oost Duitsers zich het bestaan aan gene zijde van de grens
zó voorstelden alsof het leven van alledag zoals zíj dat kenden, dáár juist níet hoefde te
worden geaccepteerd zoals het was, omdat dat leven dáár leek te bestaan uit een vorm van
tijdloze harmonie, waarin strubbelingen en spanningen simpelweg niet bestonden.17 Zó zag
het plaatje eruit, dat zij via de West Duitse televisie dagelijks konden aanschouwen. Er lijken
twee redenen te zijn waarom dat plaatje gevoelsmatig zo harmonieus werd ingevuld en
vertaald.
In de eerste plaats is het geen toeval, dat de zintuiglijke waarnemingen zo nadrukkelijk
naar voren kwamen in de verhalen over de aantrekkingskracht die er van de materiële wereld
van het westen uitging. Juist omdat zowel de geur, alsook de tong- en oogstrelende én de
tactiele eigenschappen van westerse consumptiegoederen zo sterk waren, werden de visuele
indrukken die de goederen achterlieten, via meerdere zintuigen tegelijkertijd overgebracht.
Wat mensen visueel in en aan die dingen meenden te kunnen herkennen en ‘aflezen’ (nietfunctionaliteit en een stralend opgepoetste, maar toch ‘natuurlijke’ ‘authenticiteit’) vertaalde
zich aldus in een meer omvattende fysieke ervaring. De ervaring van hetgeen men zag werd
versterkt doordat deze gepaard ging met andere sensorische indrukken. En doordát de visuele
indrukken aldus als alomvattende lichamelijke ervaring werden versterkt en verrijkt, was de
verleidelijke werking die er van het uiterlijke beeld uitging, vanzelfsprekend moeilijker te
weerstreven met behulp van verstandelijke tegenwerpingen, dan het geval zou zijn geweest
wanneer het alleen om een uiterlijk beeld zou zijn gegaan.
Mijn interpretatie is in de tweede plaats sterk geënt op een uitspraak van Katrin, de
ontwerpster uit Chemnitz naar wie ik al eerder verwees en met wie ik regelmatig over de Oost
Duitse beeldvorming over het westen sprak. Zij legde me uit waarom zíj dacht dat harmonie
in die beeldvorming een belangrijk element was geweest. Volgens haar hing dat grotendeels
17

Ofwel, zoals het op een reclamefolder voor nostalgisch uitziende dakpannen werd verwoord: “Wo ich den
Alltag vergesse, bin ich zu Hause”. Op een andere folder werd een woonkamerameublement aangeprezen onder
het motto: “Den Alltag vergessen - die Freizeit genießen”.
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samen met de uiterlijke kenmerken van de westerse materiële cultuur, die ik hiervoor als
natuurlijk, nostalgisch en authentiek omschreef. “Al die droogboeketten en gebloemde
banken”, zo legde Katrin me uit,
al dat soort vormen van ‘natuurlijkheid’ geven uitdrukking aan een verlangen;
een verlangen om terug te gaan in de tijd; níet terug naar een concreet tijdperk
of naar een concrete periode. Het is het verlangen om terug te gaan naar een
soort oergevoel. We willen terug naar de tijd dat er nog geen scheiding was in
onszelf, terug naar de tijd dat we nog één waren, ongespleten. Dat gevoel van
eenheid missen we en dat zoeken we in de natuur. De natuur is echt en eerlijk.
Katrin probeerde het appèl onder woorden te brengen dat er volgens haar van de hiervoor
weergegeven en beschreven plaatjes, etalages en voorwerpen uitging. Zij meende dat
dergelijke afbeeldingen een appèl deden op een welhaast intuïtief, algemeen menselijk
verlangen naar een ideale wereld waarin men – zoals zij het omschreef: “één en ongespleten”
kon zijn. Dát was wat Oost Duitsers volgens haar zochten en meenden te vinden in hun
collectieve identificatie met het welvarende westen. Of dit een algemeen menselijk verlangen
is waag ik te betwijfelen, maar Katrin’s interpretatie lijkt me zonder enige twijfel relevant in
de Oost Duitse context. Ik denk dat het door haar geschetste verlangen samenhing met wat ik
eerder omschreef als ‘het Oost Duitse gemis’.
De DDR ontstond in een periode waarin het sociale leven volledig in het teken stond
van het materiële tekort. Mede als een gevolg van de schrijnende materieelconsumptieve
tekort waar de inwoners van (het oostelijk deel van) Duitsland (voorafgaand aan, tijdens en)
na de Tweede Wereldoorlog onder leden, werden zij pijnlijk geconfronteerd met ‘Het Grote
Niets’ – een situatie waarin van sociale cohesie geen enkele sprake was en waarin het failliet
van onderlinge saamhorigheid schrijnend helder zichtbaar werd. In hoofdstuk twee en drie
wees ik er al op hoe onvoorstelbaar het was dat mensen juist in díe context waar onderlinge
saamhorigheid zich slechts als een onmogelijkheid liet kennen, desalniettemin houvast
meenden te kunnen vinden bij een leer van onderlinge solidariteit. Dat zij dat houvast (tot op
zekere hoogte) toch vonden, hing in de eerste plaats samen met de absolute noodzaak daartoe.
Het is immers onmogelijk om als samenleving voort te bestaan bij de gelijktijdige erkenning
van het failliet van onderlinge saamhorigheid. Omdát dat onmogelijk is, móet men
gemeenschappelijk een realiteit wegschrijven, die men zojuist buitengewoon indringend heeft
leren kennen.
In de tweede plaats werd het vinden van een nieuw houvast bij de socialistische
saamhorigheidsbelofte óók mogelijk gemaakt door wat je zou kunnen noemen ‘de
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materialistische verpakking’ daarvan. Want zelfs al zag men voor de problemen van sociale
aard geen oplossing, dan toch leek het streven naar materiële verbetering, dat als het concrete
beginpunt voor het toekomstige sociale welbevinden werd aangeboden, de moeite van het
nastreven en proberen waard. En dus deden mensen hun best: bouwend aan de ingestorte
huizen hoopten zij dat daarméé uiteindelijk ook weer onderlinge saamhorigheid en warmte
zouden ontstaan. De ervaringen waarop die hoop gestoeld was, waren echter taboe. Die
moesten onuitgesproken blijven. Zij waren slechts in omgekeerde vorm, namelijk als
positieve beloften, opgenomen in het toekomstprogramma van de samenleving. De negatieve
levenslessen als zodanig heetten mét de denazificatie en de implantatie van het socialisme in
de DDR te zijn beseitigt.
Dát impliceerde echter, dat de inwoners van de samenleving die zich op die basis heeft
kunnen ontwikkelen, onderling verbonden waren in de gedeelde geheime kennis van een
traumatische, verboden realiteit. ‘Het gat’ in de sociale harmonie was het centrum
waaromheen de samenleving was ontstaan. Daarmee was dit sociale ‘gat’ tevens constitutief
voor alles wat zich daarbinnen – aan sociale relaties – kon ontwikkelen. Dát is wat ik in de
voorgaande hoofdstukken heb laten zien. Ik liet zowel zien, hoe de Oost Duitse staat er van
meet af voor trachtte te zorgen dat de kloof tussen woord en werkelijkheid niet zichtbaar werd
(kort concreet samengevat: dat niet bekend werd dat de denazificatie mislukt was, en later: dat
argwaan en Stasi heersten waar solidariteit gepreekt werd), alsook hoe er zich – mede ten
gevolge daarvan – onder de inwoners van het land een vorm van samenleven ontwikkelde,
waarin een onderlinge warmte gecelebreerd werd die tegelijkertijd een afdekking was van
onderlinge afgunst en strijd.
Het ‘gemis’ waar Oost Duitsers mee worstelden was van sociale aard. Zij leden onder
het feit dat hun onderlinge omgangsvormen, gekenmerkt als die waren door een krampachtig
gemanifesteerde warmte, tevens een vorm van competetiveness, onderlinge jaloezie en
wantrouwen aan het zicht onttrokken, waarin een continuïteit zichtbaar dreigde te worden met
een periode uit de geschiedenis, die zo traumatisch was dat men zowel van overheidswege, als
op het niveau van de individuele sociale relaties zijn best deed om deze te vergeten of weg te
schrijven onder het motto van de stralende toekomst met het opbouwen waarvan sindsdien
een begin was gemaakt. Hoewel er ook in de realisatie van de Oost Duitse materiële beloften
veel mis ging, waardoor het streven naar materiële verbetering als basis van existentieel
houvast en onderling vertrouwen in de DDR nooit echt werd bevredigd, werd het wél
dagelijks gevoed door de socialistische proclamaties over materiële verbetering als basis voor
een op te bouwen paradijs op aarde. Hierdoor bleef ‘het materiële’ als focus van niet
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waargemaakte en steeds uitgestelde beloften én verlangens een rode draad in de Oost Duitse
geschiedenis.18
En juist omdat materiële verbetering als concreet streven potentieel haalbaar was, in
tegenstelling tot de problemen van sociale aard, waarvan ik hiervoor liet zien dat die het
doodgezwegen middelpunt van de Oost Duitse samenleving waren én bleven, kon het
verlangen naar verbetering van de materiële omstandigheden in de loop van de Oost Duitse
geschiedenis de uitspreekbare en collectief gedeelde dekmantel blijven ter verhulling van
andersoortige, niet-uitgesproken problemen.19

Materieelconsumptieve consensus
Deze hypothese werd bevestigd door Niethammer’s analyse van de alomtegenwoordige
materieelconsumptieve kritiek die hij in 1987 in de DDR beluisterde. Die kritiek was volgens
hem zó algemeen en wijd verbreid, dat er sprake leek van een “officiell lizenziertes Ventil”
(1991:39). Niethammer kreeg de indruk dat de inwoners van de DDR hun bestaan vrijwel
volledig hadden gereduceerd tot een materieeleconomische aangelegenheid, waardoor de
materieelconsumptieve klachten in wezen uitdrukking gaven aan andersoortige onvrede, met
betrekking tot zaken die als zodanig onbenoemd bleven:
Die Versorgungskritik wurde zu einem beherrschendem Thema fast jedes Interviews
und bei parteinahen Befragten keineswegs weniger. (…) [Dieser] nur allzu
verständliche Reduktion der Fülle des Lebens auf das unmittelbar Materielle, war in
der DDR zur ‘lingua franca’ geworden, in die sich alle Gefühle übersetzen müszten
(idem).
Op de vraag waarom alle mogelijke gevoelens van onvrede in de DDR juist materieel
vertaald werden, suggereerde Niethammer dat de materieelconsumptieve kritiek uitdrukking
gaf aan een “tiefen Konsenses mit den ökonomistischen Wertannahmen des Systems”,
waardoor “nur auf dieser Ebene ökonomisch nicht eingelöster Perspektiven die Kritik des
Volkes und die der Führung übereinstimmte” (idem). Deze suggestie is volledig in
overeenstemming met hetgeen ik in hoofdstuk drie en vier heb laten zien. Inderdaad bestond
18

Zie ook Catherine Pence (2003), die in een artikel met de treffende titel “the myth of the suspended present.
Prosperity’s Painful Shadow” een schets geeft van de permanent door de Oost Duitse staat gepresenteerde
belofte van toekomstig heil, te realiseren dankzij verbeterde materieelconsumptieve omstandigheden en ter
afdekking van een verleden van pijn.
19
Vanzelfsprekend was dit niet gedurende de gehele Oost Duitse geschiedenis in dezelfde mate het geval. Ik wijs
er uitdrukkelijk op dat ik hier met grove penstreken een rode lijn schets.
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er in de DDR consensus tussen staat en bevolking bij het nastreven van materiële doelen (om
sociale onvolkomenheden niet te benoemen). En vanwege het taboe op het benoemen en
zichtbaar maken van sociale tegenstellingen en spanningen, werd der Fülle des Lebens in de
DDR vrijwel volledig gereduceerd tot het direct materiële.
Omdat het materiële terrein als “lingua franca” fungeerde, lag het voor de hand dat
problemen eveneens op materieelconsumptieve wijze leken te kunnen worden opgelost in de
voor de hand liggende identificatie met de (in mentaal en psychologisch opzicht) zo dichtbije
en tegelijkertijd zo onbereikbare West Duitse welvaart. Daarin meende men de oplossing voor
alle (Oost Duitse) problemen te herkennen. Het schitterende westerse plaatje gaf in de DDR
aanleiding tot een fantasie dat Oost Duitsers, als ze al die dingen ook hadden, pas echt een
harmonieuze samenleving zouden kunnen realiseren, waarin tevens ruimte was voor
individuele zelfverwezenlijking.
Omdat materieelconsumptieve voorspoed in de DDR verbonden was met veel verder
reikende heilsbeloften, leek de westerse materiële welvaart in staat om ‘het gat’, ‘het gemis’
in de Oost Duitse samenleving goed te maken, op te vullen. ‘Als wij dát nou maar zouden
hebben, dan zou alles goed komen’, zo zou je de Oost Duitse fantasieën over het westen kort
kunnen samenvatten. In een gesprek met meneer Linke maakte hij me duidelijk dat de
voorstellingen over het leven in westerse welvaart inderdaad op een zodanig vérstrekkende
manier werden ingevuld. Pratend over zijn zelfgebouwde huis kwam het westen meermalen
ter sprake. Als hij aan de andere kant van de muur had gewoond had, dan hij niet alleen een
écht “droomhuis” kunnen bouwen, zo zei hij, maar door de materiële welvaart zou het hem
dáár überhaupt mogelijk zijn geweest om te verwezenlijken waar hij in de DDR nooit toe in
staat was.
In het westen was alles mooi en geweldig, dáár hadden mensen geen zorgen, dáár was
het pas echt mogelijk om gelukkig te zijn. Daar leek alles altijd beter en mooier dan bij
ons. Alles zag er zo mooi uit! Wij dachten echt dat het daar een paradijs was, een
Schlaraffenland pur.
Het is een kernachtige verwoording van mijn op Niethammer geïnspireerde these: waar de
ongunstige materiële situatie het enige probleem in de Oost Duitse samenleving was dat
benoemd mocht worden, werd de fictieve oplossing van alle (óók onbenoemde) problemen in
de fantasie van veel Oost Duitsers eveneens op materieel en consumptief vlak worden
gezocht. ‘Als wij nu ook maar zo rijk en welvarend waren als aan de andere kant van de
Muur, dan ......’ en daarna volgde een volledig harmonieuze invulling van wie ‘wij eigenlijk
hadden kunnen zijn’, waaruit alle bestaande – zij het niet benoemde – frustraties,
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tekortkomingen en problemen waren weggesneden. Die gedachte werd tevens bevestigd door
een uitspraak van een maatschappelijk werker die ik in Rudolstadt interviewde en die het
volgende antwoord gaf op mijn vraag hoe híj dacht dat Oost Duitsers zich het westen hadden
voorgesteld:
Bij ons werd de schizofrenie tussen woord en werkelijkheid steeds groter en
daarin speelde de westerse materiële wereld een belangrijke rol. Wij dachten
écht dat mensen in het westen dichter bij hun ideaal stonden, dat de
werkelijkheid en de idealen daar veel meer één waren dan bij ons en dat
mensen daar gelukkiger waren, omdát daar geen schizofrenie was. Dat dachten
we door alles wat we op de televisie zagen. En de westerse bezoekers
bevestigden dat beeld. Die zagen eruit zoals in de reclame, ze lachten zoals in
de reclame en ze roken zelfs zoals in de reclame. Het beeld dat door de
reclame op de televisie werd verspreid, werd door hen in levende lijve
bevestigd. En op basis daarvan dachten wij echt dat de inwoners van het
westen en hun ideaal één waren. In die versmelting speelden
consumptiegoederen een belangrijke rol: doordat zij die hadden, was het bij
hen zoals het was. En als wij die nu ook maar hadden, dan was het bij ons ook
zo en dan kwam er een einde aan de schizofrenie. Dan werd de kloof tussen
ideaal en werkelijkheid ook bij ons gedicht.
Met behulp van deze voorstelling van zaken trachtten Oost Duitsers aan het zicht te
onttrekken dat hun ‘samenleving’ wellicht méér gekenmerkt werd door onderlinge
spanningen en afgunst dan zij in hun Nischen trachtten te ervaren. Het feit dat men
gezamenlijk naar het westen verlangde, zoals men ook gezamenlijk spottend lachte over de
leugens die het publieke domein in de DDR beheersten, leek de suggestie van onderlinge
verbondenheid en gemeenschappelijkheid te bevestigen.
Dat de zo harmonieuze voorstelling van zaken niet helemaal reëel was, blijkt
vanzelfsprekend het meest prangend uit het feit dat veel Oost Duitsers op de een of andere
manier werkzaamheden voor de Stasi verrichtten. Zij waren echter slechts een symbool –
afgezien van hen was het Oost Duitse bestaan als zodanig gebouwd rond de afdekking van
onderling wantrouwen en de dreiging van jaloezie, afgunst en potentiële krabbenstreken. Dát
inzicht, dat zowel door de staat als door de inwoners van de DDR van meet af aan werd
weggedrukt onder een materialistisch gestoelde doctrine van onderlinge saamhorigheid en
solidariteit, zou in het dagelijks leven van de inwoners van de DDR zichtbaar worden, indien
zij niet zouden vasthouden aan de ‘materialistische’ fantasie over het westen als de plaats
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waar een bestaan gestalte zou kunnen krijgen, dat aan de oostelijke zijde van de Muur helaas
niet gerealiseerd was, maar dat eigenlijk ten diepste ook het hunne was. Door de collectieve
fantasie over een bestaan temidden van ouderwets gepolitoerde tafels en gezellig huiselijke
droogboeketten, waarin vanzelfsprekend geen sprake was van afgunst of andere sociale
spanningen, werd de verantwoordelijkheid voor de mate waarin die ‘vanzelfsprekende’
harmonie níet in overeenstemming was met het Oost Duitse bestaan, buiten de betrokkenen en
ten dele bij de dingen geplaatst.
Juist omdat het destabiliserende element hiermee volledig was weggewerkt – uit zowel
de officiële ideologie als de symbolische orde tussen mensen zelf – en de fantasie zo mooi
was als de westerse wereld er op de televisie uitzag – glanzend, stralend, welriekend, zacht en
harmonieus – kan men zich voorstellen wat er gebeurde toen de Muur openging. Waar een
bestaande fantasie wordt doorbroken, dreigt zichtbaar te worden welke horror daarmee werd
afgedekt. In het volgende hoofdstuk zal ik laten zien dat dit inderdaad was wat er gebeurde
toen de Muur viel. “[T]he relationship between fantasy and the horror of the Real it conceals”
(Žižek1997:7) werd zichtbaar, op het moment dat men juist het tegendeel verwachtte.
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Hoofdstuk 8
De Wende: een fantasie doorbroken
Where we think we have caught hold of the Grail, we have only grasped a thing, and
what is left in our hands is only a cooking pot (Bataille 1988:130).
In het najaar van 1989 gebeurde het ondenkbare: de inwoners van de DDR konden de BRD
vrijelijk betreden en nog geen jaar later verenigden de twee Duitslanden zich. Gedurende dat
jaar verkeerde Duitsland in een feeststemming. Vooral in de DDR was sprake van een enorme
euforie. De gevoelens van vreugde verdwenen echter buitengewoon snel en in de tijd dat ik in
Rudolstadt verbleef overheersten gevoelens van onvrede, teleurstelling, frustratie en
wanhoop. Velen voelden zich zoals de man op de markt, bedrogen door de westerse wereld.
Velen zeiden de DDR te missen. “Toen was de wereld nog gemoedelijk, warm en
overzichtelijk”, zo klonk het nostalgisch. Het was opmerkelijk dat deze stemming in alle
lagen van de bevolking te vinden was. Ook mensen die het sinds de Wende in economisch
opzicht beter ging dan voorheen, betoonden zich vaak gefrustreerd en teleurgesteld. Al met al
heb ik bijna niemand gesproken die ronduit tevreden was over de veranderingen die na 1989
hadden plaatsgevonden. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is hoe deze
stemmingswisseling moet worden begrepen.
Wanneer ik mensen vroeg waarom zij precies zo ontevreden waren over de
veranderingen die hadden plaatsgevonden, volgden daarop verschillende antwoorden. Na
enige rubricering meen ik de onvrede te kunnen onderverdelen in drie clusters, waar meerdere
subthema’s in vallen, die ieder voor zich aanleiding waren tot frustratie en ontevredenheid.
Kort samengevat draaiden de Oost Duitse klachten anno 1994 om de volgende drie
hoofdthema’s:
In de eerste plaats waren veel Oost Duitsers teleurgesteld in wat de economische
omwenteling in praktijk teweeg had gebracht. In een markteconomie, zo luidde de Oost
Duitse communis opinio, gold alleen het recht van de sterkste. Mede daardoor was de
werkeloosheid in de DDR extreem hoog. Bovendien bedrogen mensen elkaar om er zelf beter
van te worden. Een tweede reden waarom de kapitalistische wereld in de DDR op zoveel
weerstand stoot was dat de sociale differentiatie tussen mensen sinds de Wende sterk was
toegenomen, waardoor – zo beweerde men allerwegen – de onderlinge betrokkenheid tussen
mensen was verdwenen. In de derde plaats bleek ook de verhouding tussen Oost en West
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Duitsers in het geheel niet zo harmonieus te zijn als men had verwacht. In tegendeel: West
Duitsers keken op een uitgesproken arrogante en neerbuigende manier neer op Oost Duitsers
en hun voorbije samenleving, waardoor Oost Duitsers collectief het gevoel kregen dat ze
tweederangs burgers in eigen land waren geworden. Zoals in de loop van dit hoofdstuk
duidelijk zal worden, doken de materieelconsumptieve veranderingen die de Wende tot
gevolg had gehad, in alle clusters op als oorzaak, gevolg of illustratie van de onvrede en
klachten.
Hieronder zal ik dieper ingaan op de drie hoofdbronnen van onvrede. Voorafgaand
daaraan wil ik dit hoofdstuk echter beginnen met een schets van de gebeurtenissen die zich in
de DDR hebben afgespeeld vanaf het moment dat een deel van de Oost Duitse bevolking in
de herfst van 1989 de straat op ging. Daarna zal ik de stemming schetsen die ik in 1994 in
Rudolstadt aantrof, om vervolgens in te gaan op de verschillende redenen die ter verklaring
daarvan werden aangevoerd.

De Wende
Vanaf het moment dat groepen Oost Duitsers er in augustus 1989 in slaagden om via de West
Duitse ambassade in Praag toegang tot het westen af te dwingen, begon de roep om
verandering in steeds bredere lagen van de Oost Duitse samenleving op te klinken. In de krant
verschenen ingezonden brieven waarin mensen – eerst voorzichtig, later steeds duidelijker –
veranderingen eisten: meer openheid, democratie en vrijheden. “Wir sind das Volk” klonk het
allerwegen en ‘het volk’ duldde niet langer dat er voor hem gesproken en geregeerd werd.
‘Het volk’ eiste verandering van de bestaande Oost Duitse machtsstructuren. Opgemerkt moet
worden, dat het een tamelijk specifiek gedeelte van het Oost Duitse volk was dat toen sprak.
De mensen die de straat opgingen en om veranderingen riepen waren over het algemeen
diegenen, die voordien ook op een kritische manier maatschappelijk betrokken waren
geweest: intellectuelen, mensen die actief waren binnen de protestantse kerk, (actieve)
partijleden, schrijvers, kunstenaars en journalisten. De meeste Oost Duitsers waren in de
nazomer van 1989 even weinig geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen als voorheen.
Evenals voorheen, werden zij ook toen voornamelijk bewogen door de materiële en
consumptieve zorgen en problemen in het land. “In the industrial provinces, what little protest
did occur was largely nonpolitical, directed against the inconveniences of purchasing the
staples of everyday life under socialism” (Kopstein 1997:1).
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Zoals in alle steden en stadjes van het land werden er ook in Rudolstadt vanaf midden
oktober 1989 bijeenkomsten georganiseerd in kerken, theaters, door jeugdverenigingen en op
scholen. Ook in Rudolstadt werden de eerste initiatieven daartoe door de plaatselijke
intelligentsia genomen. Op 16 oktober riep het theaterensemble op om in het theater bijeen te
komen voor een open dialoog. Drie dagen later werd er een vredesgebed in de protestantse
kerk georganiseerd, waarna de deelnemers doorliepen naar de katholieke kerk aan het andere
eind van het centrum van de stad. Aan die eerste demonstratie deden naar schatting 2000
mensen mee. Hoewel er al ruim een maand in andere steden van het land werd
gedemonstreerd, vertelden verschillende deelnemers aan die eerste demonstratie in Rudolstadt
hoe bang ze waren geweest toen ze de straat op waren gegaan. De “Chinese oplossing” van de
zomer daarvoor, waarbij de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede bloedig waren
neergeslagen, stond hen toen nog helder voor ogen. En aangezien het in de DDR zó lang zó
ondenkbaar was geweest om op straat hardop een dissidente mening te verkondigen, werd
alleen dat al als bijzonder griezelig ervaren. Bovendien was er ook in Rudolstadt tijdens de
eerste demonstraties overal politie aanwezig en werden er foto’s van de demonstranten
gemaakt.
Ondanks de angst nam het aantal deelnemers aan de wekelijks gehouden demonstraties
snel toe. Toen het langzaam maar zeker duidelijk werd dat er van staatswege niet met harde
hand werd opgetreden, zo vertelden velen, maakte de angst langzaam maar zeker plaats voor
het gevoel dat men getuige was van een buitengewoon bijzondere tijd.
Vanaf eind oktober raakten de gebeurtenissen landelijk in een stroomversnelling. Op
vier november vond in Oost Berlijn de grootste demonstratie uit de geschiedenis van de DDR
plaats; er nam naar schatting een miljoen mensen aan deel. Toen er op zeven november ook in
Dresden een massademonstratie plaatsvond, werd daar voor het eerst openlijk om terugtreding
van de regering geroepen. Dezelfde dag nog trad deze af en op acht november deden elf leden
van het zittende Politbureau hetzelfde.
Tijdens de persconferentie een dag later (negen november), waarop Günter
Schabowski als lid van het verkleinde Politbureau de recente gebeurtenissen toelichtte,
gebeurde het onvoorstelbare. Schabowski kreeg een vel papier toegeschoven dat hij voorlas.
Iedereen die de gebeurtenissen op de televisie had aanschouwd vertelde me later, dat het leek
alsof Schabowski niet wist wát hij voorlas, maar uit zijn verklaring bleek dat de inwoners van
de DDR met onmiddellijke ingang en zonder dat zij daar nog langer een aanvraag voor
hoefden in te dienen het land mochten verlaten. Die mededeling was echter zó onvoorstelbaar
dat het in eerste instantie bijna niet doordrong. Men geloofde zijn oren gewoon niet, het kón
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niet waar zijn. De Oost Duitse dominee Weber, die naderhand een dagboek publiceerde
waarin hij die opmerkelijke dagen beschreef, gaf de uitwerking van Schabowski’s op de
televisie uitgezonden persconferentie als volgt weer:
[D]ie Bedeutung der Mitteilung scheint keiner zu begreifen, auch er selbst
nicht und noch weniger die Zuschauer an den Fernsehapparaten. Erst langsam
löst sich eine Art Schockzustand, und die Ungeheuerlichkeit dieser Nachricht
tritt ins Bewusztsein. Sollte das bedeuten... man verbietet sich die Gedanken
sofort wieder. Unmöglich, ein Scherz, eine der vielen Gummiverordnungen,
wie man sie gewöhnt ist. Hoffnungen werden geweckt, die dann durch die
entsprechende Interpretation wieder zerstört werden. Oder vielleicht doch?
Tatsächlich, in den Spätnachrichten die Bestätigung des nicht Zu-hoffenGewagten. Tausende Ostberliner an den Grenzübergangsstellen zu Westberlin
(...) passieren die Grenze (Weber 1990: 23-4).
Diezelfde dag, op negen november 1989, werd de grens tussen de beide Duitse staten
voorgoed geopend. Het nieuws verspreidde zich razendsnel door het land en binnen een paar
uur was ‘heel’ Oost Duitsland ervan op de hoogte dat het land niet langer hermetisch was
afgesloten van de buitenwereld. Hoewel de Oost Duitse douaniers in eerste instantie onwillig
reageerden, was ook hun al snel duidelijk dat zij de toegestroomde massa landgenoten de
grens konden laten passeren zonder hen een strobreed in de weg te leggen. Voor het eerst
hoefden er geen spiegels onder de auto’s te worden gehouden, geen dagvisa te worden
gecontroleerd, de inhoud van auto’s en tassen niet aan een nauwkeurig onderzoek te worden
onderworpen om te zien of er misschien mensen de grens over werden gesmokkeld. Iedereen
die dat wilde kon ongehinderd de grens tussen Oost en West Duitsland over, om aan de
andere kant te worden opgevangen door de al even massaal toegestroomde West Duitsers.
Wat er in die uren en in de dagen en weken nadien gebeurde, heeft wekenlang het
nieuws beheerst. Overal ter wereld heeft men de beelden op de televisie kunnen
aanschouwen: volkomen verstopte Oost Duitse wegen, kilometerslange rijen Trabantjes die
probeerden de grens te bereiken, onoverzichtelijke mensenmassa’s bij de grensovergangen en
Oost en West Duitsers die elkaar aan westerse zijde van de grens huilend in de armen vielen.
Aangezien iedere Oost Duitser aan de West Duitse zijde van de grens een bedrag van honderd
DM Begrüßungsgeld ontving, was dat voor de meeste Oost Duitsers een extra aanleiding om
de wereld aan gene zijde van de grens met eigen ogen te gaan aanschouwen. Iedereen ging. In
de eerste tien dagen na negen november passeerden naar schatting acht miljoen Oost Duitsers
de grens met West Duitsland. De meeste mensen die me hier naderhand over vertelden,
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herinnerden zich hun toenmalige gevoelens nog goed. Ze vertelden dat ze hun tranen niet
hadden kunnen bedwingen toen ze voor het eerst in West Duitsland rondliepen. In de verhalen
viel op hoe prominent mensen zich zelfs jaren later nog wisten te herinneren wat voor een
indruk vooral de materiële kenmerken van de West Duitse wereld toen op hen hadden
gemaakt. Die welvaart! Alles was er! Overal was alles te koop! Alles zag er even mooi uit: de
mensen, de straten, de huizen, de auto’s, de winkels, alles! Dat vooral de
materieelconsumptieve kenmerken van het West Duitse bestaan Oost Duitsers toen diep
hebben getroffen kwam ook duidelijk naar voren in de opstellen die ik middelbare scholieren
uit Rudolstadt over de Wende liet schrijven.1 Zo schreef een13-jarig meisje:
Als wir vor 5 Jahren das erste Mal nach Westdeutschland gefahren sind, hatten wir uns
sehr darauf gefreut. Damals hatten wir noch unseren alten Wartburg, mit den hat uns
mein Opa nach Westdeutschland gefahren. Als wir die Straßen von Ostdeutschland
nach Westdeutschland wechselten, sagte mein Opa zu meinen Vater “man merkt es
schon, daß man im Westen ist”. Wir fuhren weiter und holten die 100,- DM, die für
jede Person zustande, ab und fuhren dann gleich an das nächste Geschäft was wir
sahen. Meine Oma stieg aus dem Auto und ging in das Geschäft hinein und in diesem
Augenblick weinte sie von Glück. In diesem Moment fragte meine Mutter meinem
Bruder was er gerne haben möchte. (...) Ich könnte mir natürlich auch etwas aussuchen
und suchte mir mein 1. Radio aus. Und an diesem Tag würde alles anders für uns.
Een ander 13-jarig meisje schreef in haar opstel:
Ich und meine Eltern führen nach Westdeutschland und tätigten
Weihnachtseinkäufen. Wir könnten es noch nicht fassen was wir dort sahen. Es
war wie im Himmel.
De treinen puilden uit, mensen namen hun stokoude oma’s en opa’s mee om de honderd DM
in ontvangst te nemen waar ook zíj recht op hadden. Eén vrouw wist zelfs te vertellen dat ze
had gezien hoe een vrouw haar kinderwagen op een station in Oost Duitsland had
achtergelaten: zij wilde persé mét haar baby naar de BRD om twee keer honderd DM te
incasseren, maar de wagen kon de propvolle trein niet meer in. Ook sociaalwetenschappers
viel het op dat met name de materieelconsumptieve kennismaking met het westen voor de
meeste Oost Duitsers van groot belang was. “In the days and weeks after the opening, East
Germans gorged themselves on the symbolic goods of West German nationness. (...) They
flocked to the shopping centers and stores in a consumptive orgy”, aldus Borneman
1

Tijdens mijn verblijf in Rudolstadt liet ik 465 middelbare scholieren van verschillende scholen een opstel
schrijven over een aantal door mij gekozen thema’s, waaronder de Wende.
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(1992:321). Toen de van oorsprong uit Polen afkomstige socioloog Zygmunt Bauman in die
dagen aan Oost Duitsers vroeg, of hun onvrede ook betrekking had op bij voorbeeld de
kwaliteit van het onderwijs, kreeg hij van alle kanten te verstaan dat hij het niet had begrepen.
Het ging niet om de kwaliteit van de medische zorg of het onderwijs. Het ging om “the
gratifying feeling of self-assertion, expressed in the act of consumer choice” (1992: 170).
In het licht van alles wat hiervoor aan de orde is gekomen zal het weinig verbazing
wekken dat zoveel Oost Duitsers hun zelfbevestiging uitgerekend vonden in de ruimere
materieelconsumptieve keuzemogelijkheden die de BRD te bieden had. In de DDR was het
materiële, zowel van overheidswege als at grassroots level, van meet af aan immers het
ankerpunt geweest voor tal van vage, maar verstrekkende beloften én verwachtingen omtrent
“the promised land” (Hann 1993:7). Hoewel die beloften en verwachtingen in de DDR nooit
gerealiseerd werden, deden de stralende materiële kenmerken van het leven aan gene zijde
van de Muur vermoeden dat dáár alles in werkelijkheid zó was, als men in de DDR had
beloofd en verlangd. In hoofdstuk zeven liet ik zien dat de materiële kenmerken van het West
Duitse bestaan in Oost Duitse ogen de bevestiging waren van het gevoel dat het in díe
omgeving mogelijk zou zijn om het eigen bestaan in geïdealiseerde vorm tot ontwikkeling te
laten komen.
Nog los van het feit dat het materiële in de twintigste-eeuwse geschiedenis van (Oost)
Duitsland zo’n centrale rol had gespeeld, is consumptie sinds de Tweede Wereldoorlog in
heel Europa bovendien een steeds belangrijker plaats gaan innemen, vooral sinds de enorme
welvaartsstijging die zich in het noordwestelijk deel vanaf het eind van de jaren vijftig begon
te voltrekken.2 Toen de Muur aan het eind van de jaren tachtig viel was consumptie voor de
meeste inwoners van Noord West Europa één van de voornaamste manieren waarop zij
gewend waren zichzelf sociaal te positioneren (Bourdieu 1984) en hun (groeps)identiteit tot
uitdrukking te brengen (Miller 1987, Ditmar 1992, Lunt & Livingstone 1992). De euforie van
de kooplustige Oost Duitsers tijdens de Wende moet dan ook zowel in algemene zin als
binnen de specifieke Oost Duitse context worden beschouwd als een uitdrukking van de
verwachting, dat de westerse warenwereld hun eindelijk de mogelijkheid zou bieden om te
laten zien wie zij (in hun fantasie) ‘echt’ waren.
In een poging te verwoorden wat haar en haar landgenoten in die euforische herfst van
1989 bewoog, heeft Christa Wolf die dagen als een “Traum-Zeit” omschreven (1994:45).
Toen waren Oost Duitsers volgens haar “einige Wochen lang (…) wirklich die, die sie sein
2Voor

de (mentale) voorgeschiedenis van het moderne consumentisme in Europa, zie Campbell (1987), voor de
Verenigde Staten, zie Leach (1992).
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könnten” (idem). Hoewel Wolf hiermee uitdrukkelijk niet wees op het verband tussen
consumptie en zelfbeeld, lees ík haar omschrijving wel op die manier.3 Ik zie in haar woorden
een bevestiging van mijn these dat Oost Duitsers, toen zij eindelijk toegang hadden tot de
wondere (waren)wereld van het westen die zij tot dan toe slechts in hun dromen hadden
kunnen betreden, collectief het gevoel hadden dat hun dromen waren uitgekomen en de
werkelijkheid eindelijk samenviel met hun fantasieën.4 Voordat ik hier dieper op inga wil ik
eerst het verdere verloop van de Wende en de daarop volgende gebeurtenissen schetsen,
waarbij ik vooral zal focussen op de economische en materieelconsumptieve veranderingen.

De Vereniging
Na negen november 1989, toen de grens voor het eerst werd geopend, bleven de
ontwikkelingen in de DDR elkaar snel opvolgen. Op 17 november stelde de nieuwe Oost
Duitse regeringschef (Hans Modrow) aan de BRD voor om een Vertragsgemeinschaft te
vormen. Het ministerie voor staatszekerheid (de Stasi) werd opgeheven, de burgerbeweging
het Neue Forum werd toegelaten,5 de leidende rol van de SED werd uit de grondwet geschrapt
en republiekvluchtelingen verkregen amnestie. In de Oost Duitse (partij)krant verschenen
berichten over de handelwijze van de Stasi. Op de Oost Duitse televisie verschenen beelden
van de levenswijze van de hoogste partijfunctionarissen in het dorp Wandlitz, die aanleiding
waren tot massale woede, vooral vanwege de (naar Oost Duitse maatstaven gemeten)
luxueuze, grotendeels in Intershops aangeschafte westerse inrichting en aankleding: “al die
jaren dat zij water predikten, dronken zij zelf wijn!”, zo verwoordde een oudere man de
volkswoede. Er werden schandalen bekend over corruptie, machtsmisbruik en illegale
(wapen)handel tot in de hoogste partijregionen. En op één december 1989 trad de in 1976
ausgebürgerte Oost Duitse zanger Wolf Biermann op in de DDR.
Ondertussen vonden er nog steeds overal in het land demonstraties plaats, waaraan
steeds meer mensen deelnamen. Op 27 november schreef de directeur van een grote
cultuurinstelling uit Rudolstadt, die bij een aantal demonstraties in Rudolstadt, Leipzig en
Dresden aanwezig was geweest, na afloop van een demonstratie in zijn dagboek: “Stimmung
3In

de appendix ga ik in op mijn gebruik van de analyses van intellectuelen ter illustratie van een algemeen
Volksempfinden.
4Zie ook de psychologe Annette Simon, die eveneens duidelijk heeft gemaakt dat Oost Duitsers tijdens de
Wende voor het eerst het gevoel hadden dat zij en hun wensen één waren: “Realität und Wunschproduktion
werden eins” (1995:15).
5
Op de eerste bijeenkomst in Leipzig (18/11/1989) waren 50.000 mensen aanwezig.
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kippt, massive Forderung nach Einheit Deutschland”. Ook andere commentatoren bemerkten
rond die tijd een omslag, die volgens velen het duidelijkst tot uitdrukking kwam in de
veranderde leuze die door de demonstranten werd gescandeerd. Waar de eerdere
demonstraties onder het motto “wir sind das Volk” verliepen (een motto waarin de
democratische, politiek-ideële doelen van de eerste demonstranten doorklonk), daar werd die
kreet steeds luider overstemd door de zinsnede “wir sind ein Volk” (een kreet waarin de
gerichtheid op concrete politiek-economische en materiële veranderingen doorklonk). De
omslag van de eerste naar de tweede kreet was veelzeggend: de demonstraties, die waren
begonnen in een poging om de DDR te hervormen, waren steeds meer gericht op de
hereniging van de twee Duitse staten (Baer 1995).
Overal nam de roep om vereniging toe. Reeds in december 1989 bekende de Oost
Duitse CDU zich tot de markteconomie en kondigde ze aan te zullen streven naar een nieuwe
“Einheit der Nation” (Weber 1991:227).6 Omdat de opening van de DDR een massale
volksverhuizing van Oost naar West op gang had gebracht, kwamen de belangrijkste sectoren
van de Oost Duitse economie lam te liggen en dreigde in het land de totale chaos uit te breken
(Darnton 1990:189). Mede daarom werd besloten reeds op 18 maart 1990 algemene
verkiezingen in de DDR te houden.
Ondertussen waren er echter niet alleen Oost Duitsers naar de BRD vertrokken.
Andersom was eveneens een stroom op gang gekomen, één die kleiner van omvang en vooral
ook eenzijdiger van samenstelling was. Hij bestond vooral uit West Duitse handelaren, die
zich de kans om het kooplustige Oost Duitse publiek te bedienen niet lieten ontnemen.
Goederen en marktkramen werden in de BRD ingeladen en aan Oost Duitse zijde van de
grens uitgeladen. In menig Oost Duits stadje werden provisorische koophallen en tenten uit de
grond gestampt, opdat de Oost Duitse bevolking zo snel en efficiënt mogelijk in staat kon
worden gesteld de felbegeerde Westwaren te kopen. Voor het eerst in de geschiedenis bleven
de Oost Duitse winkels leeg. Nu er West Duitse goederen te krijgen waren wilde niemand zijn
geld nog uitgeven aan Oost Duitse waar. Zelfs de Oost Duitse vleeswaren en groenten
moesten het afleggen tegen de West Duitse varianten. En had men tot 1989 jarenlang moeten
wachten op de zo felbegeerde Trabant, diezelfde auto’s werden nu voor een habbekrats (en
soms zelfs voor niets) weggegeven. (zie afbeelding 18)

6Ten

tijde van de DDR was de CDU één van de zogenaamde Blockparteien; onderdeel van het zogenaamde
‘democratisch blok’, waren de partijen vooral bedoeld om de democratische claim van de DDR gezicht te geven.
In de volksmond werden ze spottend Blockflüten genoemd: meefluitend met het wijsje van de macht.
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Een West Duitse meubelverkoper vertelde dat hij direct na de val van de Muur in
Rudolstadt een zaak had geopend waar hij in de Bondsrepubliek opgekochte restpartijen
verkocht. Volgens hem maakte het niets uit wat voor spullen hij meenam – het liep toch wel,
want “de mensen wilden alles hebben, als het maar uit het westen kwam”. Op een eind
februari 1990 gehouden markt in Rudolstadt, waar handelaren uit het relatief dichtbij gelegen
West Duitse stadje Bayreuth hun waar te koop aanboden, liep het dan ook storm. De
Rudolstädter bevolking kon met Oost Duitse marken betalen, waarbij een koers van 1:5
gerekend werd. Dat betekende dat men voor een ananas 24,95 Mark betaalde en voor een reep
chocolade 7,50 Mark. Bij lonen die (zelfs bij een fictieve koers van 1:1) vele malen lager
waren dan in de BRD,7 waren de prijzen bepaald “überteuert”, maar, zoals inwoners van
Rudolstadt opmerkten: “wann habe ich einmal die Möglichkeit, das Alles einzukaufen”.8
Deelname aan de Westerse materiële voorspoed werd hét centrale thema in de aanloop
naar de verkiezingen. De CDU van bondskanselier Kohl afficheerde zich uitdrukkelijk als de
partij die de West Duitse welvaart mogelijk had gemaakt. Op de eerste bijeenkomst in de
DDR waar Kohl optrad (en het startsein gaf voor de verkiezingscampagne), beloofde hij in de
DDR eenzelfde materiële welvaart te realiseren (“blühende Landschaften”) als op dat moment
in de BRD bestond. Deze belofte vulde Kohl echter op een specifieke partijpolitieke manier
in: die welvaart zou er alleen komen indien de kiezers ervoor zouden zorgen dat de SPD uit de
regering bleef (Darnton 1990:205).
Op 18 maart 1990 gebeurde dan ook wat de meeste commentatoren hadden voorzien:
in de DDR won de CDU de verkiezingen met een enorme voorsprong op de andere partijen.
“Die Noch-DDR hat die schnelle D-Mark gewählt” heette het in het krantenbericht waarin
melding werd gemaakt van de monsterzege van de CDU.9 Economische en materialistische
overwegingen hadden het gewonnen van de meer ideële, politieke doelstellingen waarmee de
eerste demonstranten in de herfst van 1989 de straat op waren gegaan. De inwoners van Oost
Duitsland hadden gestemd vóór een zo snel mogelijke vereniging met de BRD, vóór de DM
en de beloofde materiële voorspoed van Kohl’s blühende Landschaften. Hun stem was
uitdrukkelijk bedoeld tégen iedere poging om een aangepast socialisme te ontwikkelen, zoals
bij voorbeeld door de aanhangers van Neues Forum werd voorgestaan. Na de verkiezingen
noteerde de voornoemde directeur in zijn dagboek: “das Volk will seine Vergangenheit zu
7Gemiddeld

lagen de bruto lonen in de DDR in 1988 op 1171,50 Mark, hetgeen netto uitkwam op een
gemiddelde van 935,20 Mark (Kopstein 1997:159).
8
Thüringer Kurier, 26 Februar 1990:11.
9
Krantenknipsel zonder verwijzing, afkomstig uit een mij ter beschikking gesteld dagboek van de periode rond
de Wende.
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Grabe tragen (...) Auf dem Markt wird Erdinger Weißbier ausgeschenkt. Die Vorhut der
neuen Zeit ist da: die Händler”.
Vanaf dat moment ging de transformatie van Oost Duitsland heel snel – vooral in
materieel opzicht. Vrijwel direct na de verkiezingen werd bekend dat de voorheen felbegeerde
auto, de “Trabant P 601 in der Ausführung Limousine und Universal” met ingang van heden
“ohne Vorbestellung” kon worden gekocht (Ost Thüringer Nachrichten 17/03/1990). “[U]nter
dem Motto ‘Ansehen - Kaufen - Mitnehmen’” – een tot dan toe volstrekt onbekend fenomeen
in de DDR – werd de auto vanaf die dag “im Freiverkauf angeboten” (idem 20/03/1990).
Steeds meer Oost Duitse goederen lagen onberoerd in de winkelschappen en toen bekend
werd dat op één juli 1990 de Währungsunion zou plaatsvinden, waardoor de Oost Duitse munt
zou verdwijnen en er in beide landen met DM-en betaald zou worden, kocht niemand meer
iets uit de DDR. Overal vonden dramatische prijsdalingen plaats. Schoenen die voorheen 190
Ostmark kostten, werden opeens voor 29,60 Ostmark aangeboden en de spullen waarvoor
men tot voor kort in de rij had moeten staan, kon men nu bijna gratis meenemen. Oost Duitse
winkelruimtes werden door West Duitse ketens opgekocht, bestaande afnameverdragen met
Oost Duitse producenten werden opgezegd en zelfs de in de DDR geproduceerde bladmuziek
ging in de ramsch, “als ob Chopin für den Westen anders komponiert hätte” (Thüringer
Allgemeine Zeitung 28/06/1990). Was er in de DDR slechts één krant geweest, nu waren er
plotseling tal van kranten en tijdschriften te koop. Aangezien deze hun voornaamste
inkomsten uit advertenties genereerden, kregen ook Oost Duitse lezers plotseling zaken
aangeboden waarvan voorheen in de socialistische DDR geen sprake had kunnen zijn:
grondstukken en andere investeringsmogelijkheden bij voorbeeld, maar ook seksuele gunsten
en diensten.
Wat in materieel en consumptief opzicht al aan de gang was, vond op één juli 1990
zijn officiële bevestiging: vanaf die dag werd er in het gehele land nog maar één munt
gebruikt en daarmee was de vereniging van de twee Duitslanden in praktische zin een feit.
Overal in de DDR vond die dagen een ware stormloop op de banken plaats, zo ook in
Rudolstadt. Voor de bank stonden lange rijen te wachten (zie afbeelding 19), want iedereen
kwam zijn geld inwisselen. Een medewerkster van de Sparkasse (één van Duitsland’s grootste
banken), die toentertijd bij de (Oost Duitse) bank werkte, vertelde me dat de
bankmedewerkers overuren maakten om de enorme stroom mensen weg te werken. ‘s Avonds
werd er doorgewerkt om de gehate Aluchips (spotnaam voor de Oost Duitse marken, die van
aluminium waren gemaakt) zo snel mogelijk om te wisselen voor het equivalent van de
felbegeerde DM. Iedereen wilde weten wat er van zijn geld was geworden, hoeveel “schönes
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Geld” hij nu eigenlijk precies had. Hoewel men dat natuurlijk ook zelf had kunnen uitrekenen,
benadrukte de bankmedewerkster dat mensen het doodeenvoudig met hun eigen ogen wilden
zien.
Waarom Oost Duitsers het nieuwe geld met eigen ogen wilden aanschouwen, hoop ik
in het voorgaande duidelijk te hebben gemaakt. Voor hen vormde de munt het entreekaartje
tot de westerse wereld. Het was hét middel met behulp waarvan ook zij voortaan toegang
zouden hebben tot de materiële overvloed van het Gouden Westen en als zodanig werd het
door sommigen beschouwd als de sleutel tot “de hemel op aarde”, zoals het 13-jarige meisje
het in haar opstel had genoemd. Daarnaast zagen velen het ook als een mogelijkheid om het
tot dan toe geleefde bestaan op te schonen, zo bleek bij voorbeeld uit het feit dat veel
echtparen die reeds lang geleden waren getrouwd, met het nieuwe geld naar het westen gingen
om alsnog andere trouwringen voor elkaar te kopen. Omdat er, zoals de eerder genoemde
bankmedewerkster me uitlegde, in de DDR maar twee soorten trouwringen hadden bestaan,
had praktisch iedereen dezelfde ring gehad.
Mét de komst van de DM veranderde het materieelconsumptieve landschap in de DDR
in rap tempo. Winkels werden omgebouwd, anders aangekleed en ingericht, oude Oost Duitse
winkels zagen zich genoodzaakt de deuren te sluiten, en nieuwe winkels openden dagelijks
hun deuren, zo vertelde de directeur van de IHK (Industrie und Handelskammer, Duitse
kamer van koophandel) in Rudolstadt. In het begin waren vooral winkels voor
huishoudelektronica en spijkerbroeken, autozaken, taxibedrijven en rijscholen enorm
populair. Ook werden er ondernemingen opgericht die voorheen in de DDR helemaal niet
hadden bestaan, zoals videotheken, seksshops, speelhallen, verzekeringsbedrijven,
makelaarskantoren en computerwinkels. En verder werd het straatbeeld niet alleen met
nieuwe winkels, maar ook met felgekleurde westerse reclame ‘opgefleurd’.
Wieder hob der Zauberer sein Stöckchen, und über den grauen Geschäften
erblühten die Schilder neuer Firmen. Lange gehegte Wünsche konnten endlich
in Erfüllung gehen. Und jetzt? Jetzt, sagte der Zauberer den Leuten, wird alles
leicht und schnell gehen. (Wolf 1994:50).
Snel ging het inderdaad. Toen ik in 1994 in Rudolstadt rondliep, was het moeilijk
voorstelbaar dat mensen hier amper vijf jaar geleden in de rij hadden moeten staan voor
bananen en sinaasappels, terwijl een kiwi een volstrekt onbekend product was. In 1988 had
het de meeste westerse bezoekers nog moeite gekost om de verplichte 25 omgewisselde
marken per dag uit te geven, maar anno 1994 was ook in Rudolstadt alles te koop waar je als
verwende westerling naar zou kunnen verlangen: van met gouden randjes versierde
229

longdrinkglazen tot en met verse basilicum en van thrillers van John le Carré tot en met de
nieuwste modellen breedbeeldtelevisie. Nergens waren meer rijen te bekennen, op
marktdagen kuierde het publiek ook hier op zijn gemak over het marktplein en net buiten het
centrum van Rudolstadt was een supermarkt gevestigd met een vloeroppervlakte van bijna 6
vierkante kilometer, waar ruim 85.000 artikelen werden verkocht. In materieel opzicht was
Rudolstadt identiek geworden aan een willekeurig West Duits provinciestadje. De inwoners
kapten en kleedden zich volgens dezelfde modetrends als hun West Duitse of Nederlandse
generatiegenoten, ze kregen gemiddeld zo’n 100 reclamefolders per maand in hun brievenbus
(eigen telling gedurende een periode van ruim een jaar) en ook hier maakten de medewerkers
van het postkantoor gedurende de tijd dat postorderbedrijven hun nieuwe catalogi verstuurden
overuren, om alle catalogi zo snel mogelijk uit te pakken en te verzenden. De kiosk verkocht
19 tijdschriften over geld, de beurs en andere financiële aangelegenheden en ook hier hingen
er in het bankgebouw posters waarop te lezen viel: “Ansprüche sind wie Kinder: Sie
wachsen”, of “Papa sagt, hier wächst unser Geld schneller als ich”. Op het postkantoor hing
echter een heel andersoortige poster: één met een adres erop waartoe men zich kon wenden
indien men last had van koopverslaving.10
Het materieelconsumptieve landschap van de voormalige socialistische samenleving
was volledig veranderd en alles waar de Oost Duitse bevolking tot voor kort nauwelijks van
had durven dromen, was daadwerkelijk en in zeer korte tijd gebeurd. Dat dit echter niet
gepaard ging met de verwachte vreugde en tevredenheid, zal ik hieronder schetsen.

Oost Duitse onvrede
Opmerkelijk genoeg was veruit het merendeel van de inwoners van Rudolstadt uitgesproken
negatief over de komst van de westerse consumptiemaatschappij. Sterker nog: er hing een
uitgesproken sombere stemming in het land, die op tal van manieren in verband werd gebracht
met de materieelconsumptieve veranderingen die hadden plaatsgevonden. Hoewel vrijwel
niemand die ik sprak écht terug wilde naar de DDR, waren gevoelens van nostalgie wijd
verbreid en ook die namen veelal materiële vormen aan. Overal in de voormalige DDR
werden winkels opgericht waar mensen (nieuwe of tweedehandse) Oost Duitse goederen
10Helaas

bleek het een verouderde poster. Wel heb ik de leidster van de locale afdeling van de
Verbraucherzentrale (de Duitse consumentenbond die na de Wende ook in het oosten van het land overal
vestigingen had geopend) geïnterviewd. Die gesprekken leverden niet veel op.
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konden kopen.11 Tijdens mijn verblijf in Rudolstadt reageerden veel mensen als door een
wesp gestoken, wanneer ik vragen stelde die gericht waren op de materieelconsumptieve
transformatie van het land (samenvattende parafrasering, mv):
ja, nu is alles er, maar het leven is er zeker niet beter op geworden. Alles draait
alleen nog maar om geld tegenwoordig. Vroeger was er niets, maar nu kunnen
we het niet betalen. Door de komst van het kapitalisme is er van ons vroegere
leven en van de vroegere solidariteit tussen mensen niets meer over gebleven.
Hoewel een parafrasering, was dít de mededeling die anno 1994 in verschillende toonaarden
in de gehele voormalige DDR circuleerde. Na verloop van tijd noteerde ik deze en
soortgelijke opmerkingen niet eens meer. Ze kwamen zó vaak voor dat ik alle variaties op
dergelijke klachten in mijn dagboek simpelweg als ‘het standaardverhaal’ wegschreef. Het
meest opvallend daarbij was dat vrijwel iedereen die ik sprak het bovenstaande (in grote
lijnen) bleek te onderschrijven. In de vijftien maanden dat ik in Rudolstadt woonde, heb ik
slechts een klein aantal mensen leren kennen die echt positief waren over de transformatie van
het land en zij behoorden níet allemaal tot diegenen, die in financieel-economische zin het
meest hadden geprofiteerd van de Wende in het land. De onvrede ging door alle lagen van de
bevolking heen en ook mensen die het in absolute en/of relatieve zin beter ging dan voorheen
het geval was waren vaak niet tevreden over de materiële transformatie van het land.
Hoewel de klachten zeker niet alleen betrekking hadden op de materiële transformatie
van het land, was dat wel de spil waar alles om bleek te draaien. Samengevat zou men die spil
als volgt kunnen samenvatten:
in ruil voor materiële overvloed hebben wij alles moeten opgegeven dat ons vroeger
onderling verbond. Terwijl de centrale waarde vroeger de onderlinge solidariteit was,
is er tegenwoordig nog maar één God en dat is Mammon. Waar ons vroegere bestaan
werd gekenmerkt door een grote mate van onderlinge warmte en betrokkenheid, is
tegenwoordig iedereen elkaar’s duivel geworden en dat komt allemaal door de komst
van het kapitalisme, het geld en de dingen. Daardoor is ons voormalige leven beroofd
van al zijn positieve kenmerken.
In verschillende toonaarden en geïllustreerd met behulp van verschillende voorbeelden was
dit de mantra die door de hele Oost Duitse samenleving zong. Ik kon geen gesprek beginnen,
geen onderwerp aansnijden, geen vraag stellen, zeker niet wanneer die betrekking had op de
materiële en consumptieve veranderingen, of het bekende verhaal werd ten gehore gebracht.
11Over

materiële vormen van Ostalgie, zie Berdahl (1999), Betts (2003:191 e.v.), Bach (2002).
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Drie vrouwelijke medewerksters van de gemeentelijke Diakonie, die verantwoordelijk
waren voor het begeleiden van alleenstaande vrouwen, vertelden me dat ze sinds de Wende
uitgesproken achterdochtig en slecht van vertrouwen waren geworden. “En dat is maar goed
ook”, zo zei een van hen, “want wie goed van vertrouwen is, is dom. Daar loopt iedereen
overheen. Als je goed van vertrouwen en gul bent wordt er alleen maar misbruik van je
gemaakt”. Gedrieën legden ze me uit dat alles vandaag de dag alleen nog om geld en
goederen draaide. Dat speelde ook door op het werk, zelfs wanneer iemand een baan had die
daar als zodanig helemaal geen aanleiding toe gaf – bij voorbeeld wanneer men hulpverlener
was. Mede door de toegenomen verschillen tussen de mensen waren de contacten sinds de
Wende enorm verkild. Mensen vertrouwden elkaar niet meer,12 ze groetten elkaar niet meer
op straat, vriendschappen waren kapot gegaan doordat er opeens een gevoel van onderlinge
concurrentie was ontstaan. Bovendien was het leven zo hectisch geworden dat mensen geen
tijd meer voor elkaar hadden. De vrouwen vertelden dat ze alle drie uit hun eigen omgeving
wisten dat ook veel huwelijken te lijden hadden onder de nieuwe tijd. Zelfs de sfeer in de
familiekring werd vaak verpest door de onderlinge concurrentie en het wantrouwen dat overal
om zich heen greep. Een van de vrouwen vertelde hoe de omgang in haar eigen familie door
de komst van het kapitalisme drastisch veranderd was:13
Vroeger vierden we vaak grote feesten met elkaar. Dat is nu veel minder geworden. Het is te duur
geworden en we hebben geen tijd meer voor elkaar. We vertrouwen elkaar ook minder. Wanneer we
tegenwoordig bij elkaar zijn, wordt er altijd op gelet: wat heeft die, wat heeft die, hoe komt hij
daaraan, hem moet het wel erg goed gaan, hoe komt dat, hoeveel verdient hij, wat doet hij met zijn
geld, etc. Dat verpest de sfeer en daardoor zijn we niet meer zo open en vertrouwelijk met elkaar.
Vroeger, als er iemand in de familie jarig was geweest, hadden we de hele familie voor het eten
uitgenodigd: we hadden Klöße14 gemaakt met vlees erbij en eventueel sla als die er was, en dan een
toetje en daarna, bij de koffie, nog veel zelfgebakken Kuchen. Maar als er nu iemand jarig is, dan
wordt het alleen nog gevierd wanneer het een kind is en dan nodigen we elkaar tegen de avond uit om
worst te komen roosteren op de barbecue. Het is te veel moeite geworden; we hebben en nemen er de

12Het

is interessant dat de kwestie van het gebrek aan vertrouwen door velen alleen typerend werd geacht voor
de post-socialistische tijd (en dus niet voor de DDR en de Stasi). Dit kan worden geïnterpreteerd als kenmerkend
voor de totale ontkenning met betrekking tot het thema ‘stasi’. Het is echter ook mogelijk (en dat denk ik eerder),
dat het bestaan van de Stasi vroeger zó’n vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven was, dat het
daarmee samenhangende wantrouwen eveneens onderdeel was geworden van de Oost Duitse habitus en als
zodanig nauwelijks werd opgemerkt.
13In tegenstelling tot de meeste gesprekken heb ik deze wél op tape opgenomen.
14
Gekookte ballen van aardappel en meel, typisch Thürings gerecht.
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tijd niet meer voor en we hebben er ook geen zin meer. Het is allemaal zo deprimerend geworden…
De één heeft geen werk meer, de ander krijgt geen crècheplaats.
Vroeger hadden we ons erop verheugd wanneer er weer eens iemand op bezoek kwam, maar
nu? We reageren heel anders op elkaar. Een intiem gesprek is er niet meer bij. Dat gaat gewoon niet
meer. We willen niet ook van elkaar nog alle problemen erbij krijgen en we willen ons ook niet meer
in de kaart laten kijken. Het is allemaal anders geworden. Je weet ook niet meer wie er eerlijk is en
wie niet, wat er gelogen is en wat niet. De ene bedriegt nog meer dan de ander. En dan is er de
onderlinge afgunst in de familie. Wij hadden een nieuwe auto gekocht en mijn broer kwam: “een
nieuwe auto? De vorige deed het toch nog?” Maar het gaat hém toch niet aan hoe ik mijn geld uitgeef,
wat ik met mijn geld doe??? Zijn dochter ziet er altijd uit als een prinses, dan vraag ik toch ook niet
waar hij het geld vandaan haalt??

Op de vraag waarom ze elkaar niet meer in de kaart lieten kijken, antwoordde ze:
Vroeger waren we zo’n beetje allemaal gelijk. Ieder had dezelfde problemen, we stonden allemaal op
dezelfde trede, we zaten allemaal in dezelfde boot. Nu ga ik mijn familie toch mijn bankafschrift niet
laten zien? En tegenwoordig moet je jezelf aanbieden, je moet jezelf weten te verkopen; dat werd ons
ook zo geleerd bij een omscholingscursus. Vroeger had dat geen enkele rol gespeeld, men had alleen
maar gekeken hoe je echt was. Het uiterlijk, de presentatie, ach...... Maar nu moet je jezelf zo goed
mogelijk presenteren. Naar boven moet je likken, anschleimen und arschkriechen. Het is alleen nog
maar blabla vandaag de dag. Waar ik eerst werkte moesten veel mensen na de Wende ontslagen
worden, ik kon blijven. Ik vertrouwde er op dat dat verder goed zou gaan en heb me nergens meer mee
bemoeid. Maar mijn collega’s zijn naar de baas toe gegaan en hebben met hem gepraat: “wij hebben
nog jonge kinderen, voor ons is het werk veel belangrijker” etc. Toen werd ik ontslagen, de anderen
konden blijven. Dat was echt een breekpunt voor me. Sindsdien vertrouw ik niemand meer.
Iedereen kapselt zich in in zijn eigen slakkenhuis en iedereen leeft alleen nog maar voor
zichzelf. Er is nu dan geen Stasi meer, maar nu zijn het de werkgevers die je onder druk kunnen zetten.
Vroeger, toen we allemaal nog in dezelfde boot zaten, hadden we allemaal dezelfde problemen. En als
je andere problemen had waren dat politieke problemen of problemen met de Stasi. Maar vandaag zijn
het allemaal verschillende problemen en vandaag gaat men ervan uit dat, wanneer men problemen
heeft, men daar zelf verantwoordelijk voor is. Mensen zijn ook egoïstischer geworden. Hoofdzaak is:
mij gaat het goed. Je moet zo voor jezelf vechten. Binnenkort ga ik naar mijn tante in het Westen en ik
weet nu al hoe het zal gaan: “nieuwe auto?? Hoe kan dat nou???”
Nee, niemand hoeft meer zoveel over me te weten als vroeger, dat is nergens goed voor. Ik
ben opgevoed met de gedachte dat ik mijn naasten zo moet liefhebben als mezelf, maar zeg nou zelf:
kan ik die, die me een loer draaien (mich über das Ohr hauen) liefhebben? Je moet ermee leren
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omgaan. Vroeger heb ik altijd spontaan gereageerd, spontaan gehandeld. Nu hoor ik de dingen aan, ik
zeg niet al te veel en ik overdenk het in rust. Ik vertrouw niemand meer. Je wordt toch overal belazerd:
bij de instanties, bij de Treuhand, bij de woningbouwverenigingen...
Dat ik ontslagen ben door toedoen van mijn collega’s, daar ben ik nog niet overheen. Dat heeft
mijn leven veranderd. Het gezicht alleen zegt niets. Bij iedereen moet je je afvragen: kan ik die
vertrouwen of niet? En alles hangt samen met de druk om te presteren, om meer te zijn dan je buren en
meer te hebben dan je buren: hij heeft dat al en ik nog niet, bij haar ziet het er beter uit dan bij mij...
Strijd, afgunst, jaloezie, meer willen dan eerst, meer willen dan anderen, meedoen in de strijd om
status… Daar gaat het om vandaag de dag.

In dit lange verhaal komen alle thema’s naar voren, die ook in zoveel andere gesprekken
opdoken: geld dat de wereld regeerde, het onderlinge klimaat dat niet meer was wat het
vroeger was, prestatiedruk, jaloezie onderlinge concurrentie en wantrouwen, die de eens zo
egalitaire en gemoedelijke samenleving beheersten. Nog méér dan in de Oost Duitse Nischesamenleving het geval was geweest, trokken mensen zich sinds de Wende binnen hun eigen
vier muren terug en dat alles kwam door het kapitalisme en de daarmee samenhangende
levenswijze, waarin alles alleen nog maar draaide om geld en materiële bezittingen. Van het
Oost Duitse bestaan was niets meer over: alle onderlinge warmte en wederzijdse
betrokkenheid hadden plaatsgemaakt voor egoïsme vanaf het moment dat het land westers
was geworden. Zo klonk het allerwegen en in de krant verschenen regelmatig grapjes waarin
de spot werd gedreven met de centrale plaats van egoïsme in de huidige samenleving.
Dat de Oost Duitse bevolking na de Wende nog maar weinig vertrouwen had in de
samenleving en toekomst, bleek ook uit demografische gegevens. In de periode tussen 1989
en 1992 daalde het aantal in Oost Duitsland gesloten huwelijken met 62% (Eberstadt
1994:526) – een “marriage shock” waarvoor nauwelijks een historische parallel te vinden is,
want zelfs tussen 1942 en 1946 daalde het aantal in Berlijn gesloten huwelijken ‘slechts’ met
30% (idem). De Oost Duitse sterftecijfers over het jaar 1992 waren nog niet beschikbaar toen
de politiek econoom Nicholas Eberstadt zijn onderzoek uitvoerde, maar op basis van de
cijfers uit 1991 was al duidelijk dat de sterftecijfers in alle leeftijdsgroepen sinds de Wende
waren toegenomen – “many of these increases were dramatic” (idem). Maar het meest
veelzeggend voor de schoktoestand waarin de voormalige DDR zich drie jaar na de val de
Muur bevond, achtte Eberstadt de daling van de geboortecijfers in het voormalige Oost
Duitsland: in 1992 waren die met 55% gedaald ten opzichte van drie jaar daarvoor
(idem:520).
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Industrialised societies (…) have scarcely ever registered such radical declines in
fertility – not even during the chaos and destruction attendant upon defeat in total war.
(…) Eastern Germany’s adults appear to have come as close to a temporary suspension
of childbearing as any large population in the human experience (idem:520-1).
Ook in Rudolstadt waren soortgelijke tendensen zichtbaar: in 1988 werden er in Kreis
Rudolstadt nog 877 kinderen geboren, in het jaar 1993 was dat aantal gedaald tot 287. Het
aantal huwelijken dat per jaar werd gesloten liet een vergelijkbare daling zien: in 1988 waren
dat er 578, in 1993 slechts 177.15 Bovendien kwamen mij in Rudolstadt opvallend veel
zelfmoordverhalen ter ore. Sommige mensen kenden zelfs meerdere mensen die besloten
hadden een eind aan hun leven te maken. Een van de vrouwen van de Diakonie vertelde dat er
sinds de Wende maar liefst drie mensen uit haar dorp zelfmoord hadden gepleegd. Eén van
hen, een man, was werkloos geworden en had zich naar aanleiding daarvan voor de trein
geworpen. Een ander was een jonge vrouw van 21 geweest, die net een jaar een kind had.16
Dit zijn de meest extreme verhalen die ik optekende, maar veelvuldig kwam ik mensen tegen
die aangaven geen enkel vertrouwen in de toekomst meer te hebben. “Over tien jaar? Ik hoop
dat ik dan nog leef”, grapte een 35-jarige vrouw bitter, toen ze vertelde hoezeer haar leven
recentelijk veranderd was. Zoals veel anderen gaf ook zij aan de DDR te missen. Toen wist ze
nog waarvoor ze leefde, toen had ze nog werk, een doel, een structuur, iets om handen. Maar
nu? Gek werd ze ervan om thuis op de bank te zitten en niets te kunnen doen omdat alles wat
ze kon bedenken geld kostte.
Ik heb veel van dit soort verhalen aangehoord, sombere, bittere verhalen, waarin
mensen aangaven hun greep op en zin in het leven volledig te zijn kwijtgeraakt sinds de
Wende. Zelfs in het kleine café onder mijn woning, dat vooral werd bezocht door in
Rudolstadt werkende Wessi’s, Wossi’s (Oost Duitsers die graag voor geslaagde Wessi’s
wilden doorgaan) en andere Möchtegerns,17 werd frequent geklaagd over de vernietigende
Werdegang van de eens zo solidaire samenleving. Ook dáár werd in hun afwezigheid
regelmatig geroddeld over de in Rudolstadt werkende Wessi’s, waarbij men laatdunkend
commentaar leverde op hun pochgedrag en de manier waarop zij te koop liepen met hun
welvaart en geslaagde positie. Nog voordat er in de kranten berichten verschenen over
Ostalgie, werd er in dit café een heuse DDR-avond georganiseerd.
15Statistische gegevens van Rudolstadt over de periode van voor de Wende afkomstig uit Statistische
Jahrbücher der DDR 1988 bis 1990, van na de Wende van het Thüringer Landesamt für Statistik.
16
Zie ook het artikel over zelfmoordpogingen in Berlijn in Profil (nr.29, 13/07/1992:51). En zie Alexijevitsj
(1995) m.b.t. ‘post-Wende’ zelfmoorden in de voormalige Sovjet Unie.
17
Letterlijke betekenis: zou graag willen. Voeg toe: rijk zijn. Möchtegern’s zijn nieuwe rijken of zij die daar
graag voor willen doorgaan.
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Die avond was het café ‘versierd’ met Oost Duitse attributen: tussen de flessen drank
stonden Oost Duitse consumptiegoederen (pakken bonen en andere conserven), aan de muur
hingen oude Oost Duitse landkaarten en ook op de bar stonden tal van DDR-memorabilia.
Veel bezoekers hadden onderdelen van hun oude FDJ-uniform aangetrokken en sommigen
begroetten elkaar met de in de FDJ gebruikelijke groet (“wir sind bereit”), anderen hadden
DDR-insignes opgespeld (“Für ausgezeichnete Leistungen” en dergelijke). Opvallend was
echter dat de muziek die er werd gedraaid niet uit DDR-tijden afkomstig was. Ook nu klonken
in het café de bekende hits, waarvan het lied “alles nur geklaut” van de Oost Duitse band Der
Prinzen op dat moment zonder twijfel het meest populair was. Tijdens mijn verblijf in
Rudolstadt hoorde ik het lied overal: in winkels, cafés, de sportschool en ook bij mensen
thuis. Het refrein ervan luidde als volgt:
es ist alles nur geklaut, heho heho
es ist alles ja nicht mein’, heho heho
es ist alles nur gestolen, nur gelogen, nur geklaut
entschuldigung, das hab’ ich mich erlaubt, heho, heho
das hab’ ich mich erlaubt
Ik kon de tekst niet anders beluisteren dan als een ironisch—bijtende kritiek op de centrale
plaats van geld in de hedendaagse samenleving.
Ook hier niets dan kritiek. De vraag dringt zich op waarom zoveel mensen uitsluitend
zó negatief waren over ‘de nieuwe tijd’. Hieronder wil ik ingaan op de verschillende redenen
die mijn gesprekspartners gaven voor de somberheid waar zij collectief aan ten prooi waren.
Zoals gezegd heb ik de door hun gesuggereerde oorzaken samengevoegd tot clusters klachten,
die samenhingen met (1) de economie en de economische inrichting van de samenleving, (2)
de sociale differentiatie die de introductie van het kapitalisme had veroorzaakt en (3) het
vernederende gevoel als tweederangs burgers te worden beschouwd. Binnen die ‘clusters’ zijn
verschillende thema’s en subklachten ondergebracht en in alle drie spelen de veranderde
omgangsvormen, die gepaard zijn gegaan met de Wende van socialisme naar kapitalisme, een
belangrijke rol.
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Drie redenen voor Oost Duitse somberheid
Eerste reden – een harde economie: bedrog, privatisering en werkloosheid
In heel Rudolstadt viel me op hoeveel buitendeuren van huizen en flats waren beplakt met een
sticker, die bedoeld was om verkopers en vertegenwoordigers op een afstand te houden. De
tekst verschilde, maar een veel voorkomende was:
Wir sind gegen alles versichert. Wir möchten von keiner Sekte bekehrt werden, wir
haben bereits einen Staubsauger. Auch ein Lexikon besitzen wir schon. Wir behalten
unsere Zeitung. Wir wollen auch die Ilte (Illustrierte: tijdschrift, mv) nicht wechseln.
Bitte lassen Sie uns in Ruhe! Danke!
De stickers waren een reactie op één van de eerste Oost Duitse kennismakingen met de
keerzijden van de kapitalistische economie. Direct na de opening van de Muur bezochten
West Duitse handelaars en vertegenwoordigers het land in groten getale en op de stickers was
op bondige wijze een aantal collectieve ervaringen samengevat, die in de voormalige DDR
veel kwaad bloed hadden gezet. Bijna iedereen die ik sprak vertelde toen te hebben
meegemaakt, dat er vertegenwoordigers aan de deur kwamen die goederen en diensten aan de
man probeerden te brengen, waarbij zij op grove wijze misbruik maakten van de Oost Duitse
naïviteit inzake de werking van de markteconomie en de meedogenloze manier waarop
sommigen zich daarin trachtten te verrijken. Inspelend op gevoelens van verlangen én
onzekerheid met betrekking tot de toekomst, werden er toen onder meer dure verzekeringen
verkocht voor zaken waartegen men zich in het geheel niet hoefde of kon verzekeren. Mensen
werden overgehaald om reizen te boeken naar oorden die bij nader inzien niet bleken te
bestaan, of ze kregen voor absurd hoge bedragen kwalitatief slechte producten aangesmeerd.
Daarnaast was de voormalige DDR in die eerste periode na de Wende een gouden
markt geweest voor speculanten. Omdat grond en onroerend goed in de voormalige
socialistische economie nauwelijks waarde hadden gehad, roken West Duitse speculanten hun
kans. Nog vóór de Währungsunion reisden West Duitse makelaars en masse af naar de DDR
op zoek naar de beste stukken grond en interessantst ogende objecten. “Wie im Goldrausch’
seien sie alle ‘durch die DDR gestiefelt’,” zo vertelde een medewerker van één van de
bouwbedrijven die er zelf ook als de kippen bij was geweest om “eine schnelle Mark” te
verdienen (Der Spiegel 13/1990, 140 e.v.). De waardetransformatie die met de introductie van
de kapitalistische markteconomie gepaard ging was voor vrijwel alle Oost Duitsers zó
onvoorstelbaar, dat ze een makkelijke prooi waren voor de snelle jongens van het kapitalisme.
In Rudolstadt circuleerden dan ook tal van verhalen over mensen die tijdens de Wende
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lucratief ogende transacties en deals hadden afgesloten, waarvan achteraf moest worden
vastgesteld dat er sprake was geweest van regelrechte oplichting.
Naast het gevoel dat er misbruik was gemaakt van hun onbekendheid met betrekking
tot de regels van de kapitalistische economie, hadden de economische veranderingen die zich
sinds 1989 in de Oost Duitse samenleving hadden voltrokken in de tweede plaats ook kwaad
bloed gezet, vanwege de manier waarop de Oost Duitse economie was geprivatiseerd. Zo was
er bij voorbeeld van de Oost Duitse industrie sinds de Wende vrijwel niets overgebleven.
Hoewel iedereen voor 1989 had gezien hoe verouderd en herunter gewirtschaftet veruit het
merendeel van de Oost Duitse productiebedrijven was, was de algemene verwachting toch
geweest dat er veel zou kunnen worden hersteld wanneer West Duitse productiebedrijven zich
in de voormalige DDR zouden vestigen. Dat bleek echter tegen te vallen. Niet alleen waren
Oost Duitse bedrijven extreem verouderd en slecht onderhouden, maar bovendien was de
productiewijze ook in ecologisch opzicht ver beneden de internationale maat. En omdat de
lonen en andere productiekosten in buurlanden als Polen en Tsjechië veel lager waren dan in
Duitsland het geval was, gaven (West Duitse) bedrijven die een extra vestiging overwogen
veelal de voorkeur aan andere landen boven de voormalige DDR. De Treuhand zag zich
derhalve genoodzaakt om het merendeel van de tot voor kort relatief productieve fabrieken en
andere staatsbedrijven voor een appel en een ei van de hand te doen.18
Dat lot trof onder meer het grote chemieconcern in Rudolstadt, waar vóór de Wende
7000 mensen werkzaam waren geweest. Het bedrijf werd in 1993 voor het symbolische
bedrag van één DM verkocht aan twee Iraniërs. Nadat de nieuwe eigenaars een grote som
geld van het land Thüringen hadden geïncasseerd, bedoeld voor de renovatie en
instandhouding van de fabriek, hadden zij 6300 van de 7000 werknemers ontslagen. Kort
nadien waren ze met de noorderzon vertrokken –met medeneming van de renovatiesubsidie.
Sindsdien poogde het land Thüringen de fabriek op alle mogelijke manieren draaiende te
houden maar in 1994 waren ook de resterende 700 werknemers niet zeker van hun baan.
Zoals een groot deel van de Oost Duitse productiebedrijven had ook deze fabriek ten tijde van
de DDR internationaal bezien tot de Oost- en Midden Europese top behoord. Veel inwoners
van Rudolstadt begrepen niet hoe hetzelfde bedrijf en dezelfde producten na de Wende
plotseling als Mist werden afgedaan. Velen die ik sprak veronderstelden dat er bij de neergang
van de Oost Duitse industrie sprake was geweest van kwade opzet. West Duitse producenten
zouden er belang bij hebben gehad om alle concurrentie te vernietigen. Voor hen was de DDR
18De aanduiding Treuhand verwijst naar de Treuhandanstallt die, onder verantwoordelijkheid van de
Bundesregierung, verantwoordelijk was voor de privatisering van de voormalige Oost Duitse staatseconomie.
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slechts interessant als afzetmarkt en ze zouden hebben willen voorkomen dat er hier werkelijk
iets zou opbloeien.19
De voormalige werknemers van de chemische fabriek vormden een substantieel deel
van de werkelozen die Rudolstadt rijk was. In 1994 schommelde het percentage werkelozen
officieel rond de 20%, maar in die statistieken waren alleen mensen opgenomen die recht
hadden op een werkeloosheidsuitkering. Veel vrouwen met een werkende echtgenoot, 55plussers die in een andere uitkeringscategorie vielen en de grote aantallen mensen die met
behulp van een Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (voortaan: ABM) aan tijdelijke arbeid werden
geholpen vielen buiten deze cijfers, waardoor het werkelijke percentage werkelozen eerder
rond het dubbele lag.20 Dat betekent dat minimaal 35-40% van de inwoners van Rudolstadt,
die wel wilden en ook zouden kunnen werken, werkeloos was. Dat was ontegenzeglijk een
van de belangrijkste redenen waarom de economische hervorming van de DDR in het land
zoveel kwaad bloed heeft gezet.
Een groot gedeelte van de werkelozen (zowel in Rudolstadt als in de rest van het land)
bestond uit vrouwen, die – anders dan in de oude BRD – allen gewend waren geweest om te
werken en een belangrijk deel van hun identiteit aan hun werk hadden ontleend. Voor de
meesten van hen gold dat ze sterk te lijden hadden onder het gevoel niet meer nodig te zijn en
nergens meer bij te horen. “Vroeger kenden we dat niet”, vertelde de leidster van het
Rudolstädter Wohnungsamt. Mét het wegvallen van een bestaan dat grotendeels rond het werk
georganiseerd was, was voor velen eenvoudigweg alles weggevallen. Over bleven slechts de
leegte en het gevoel “ich werde nicht mehr gebraucht”. Juist omdat werkeloosheid in de DDR
niet had bestaan, was het een fenomeen waar men binnen de voormalige Oost Duitse
samenleving geen raad mee wist. Niemand had er enige ervaring mee en ook de vele
werkeloze vrouwen hadden – anders dan in de oude BRD het geval was – geen enkel idee of
voorbeeld voor ogen hoe ze hun leven zonder werk zouden kunnen inrichten. Ik heb veel
vrouwen leren kennen die de dag somber op de bank doorbrachten, wachtend tot hun
echtgenoot ’s avonds thuis kwam en niet wetend wat ze met de rest van hun leven moesten
aanvangen.
Naast het veelvuldige bedrog waar zij slachtoffer van waren geworden en de harde
19

Het valt buiten het bereik van dit proefschrift, maar los van dergelijke complottheoretische veronderstellingen
is er in heel Duitsland veel kritiek geuit op de manier waarop de privatisering van de DDR heeft plaatsgevonden.
Zo heeft b.v. de gerenommeerde Amerikaanse historicus Charles Maier opgemerkt dat “the Treuhand was
becoming the symbol for a capitalist takeover that was at once rapacious and inefficient” (1997:295).
20
Sommigen beweerden dat de werkelijke werkeloosheid zelfs rond de 50% zou liggen, zie b.v. een artikel in het
(West Duitse) tijdschrift Profil (nr.29, 13/07/1992: 50 e.v.). En ook Maier stelt dat “over one million out of four
million workers were without jobs and another million and a half on subsidized ABM (…) make-work
assignments” (1997:298).
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gevolgen van de economische privatisering, was er een derde reden waarom veel Oost
Duitsers ontevreden waren over de economische vereniging van de DDR met de BRD. Die
was dat de Oost Duitsers die wél werk hadden, slechts 70% verdienden van het salaris dat er
voor een vergelijkbare baan in het westen werd betaald. Omdat de huur en andere kosten voor
levensonderhoud inmiddels op gelijk niveau waren getrokken betekende dit, dat ook de
werkende inwoners van de DDR veel minder te besteden hadden dan die van de oude
Bondsrepubliek.
Het voorgaande maakt duidelijk waarom veel Oost Duitse klaagden over de
economische transformatie van hun land. Zoals gezegd gold dat ook voor veel van de Oost
Duitsers voor wie de Wende in financieel-economisch opzicht positieve veranderingen had
gebracht of zelfs een zegen was geweest. Aangezien de maatschappelijke transformatie tot
gevolg had dat hier alles in razend tempo moest worden opgebouwd, omgebouwd,
gereorganiseerd, gerenoveerd, geprivatiseerd en gerestitueerd, had de Wende in de
voormalige DDR een toename van de sociale differentiatie tot gevolg gehad. Die verschuiving
was verantwoordelijk voor een tweede cluster oorzaken van onvrede en teleurstelling.
Tweede reden – toegenomen sociale differentiatie
Tijdens mijn verblijf in Rudolstadt was overal duidelijk te zien dat niet iedereen gelijkelijk
had weten te profiteren van de transformatie van het land. Met name in het centrum van de
stad waren er enorme verschillen tussen de gebouwen en straten die wél en niet gerenoveerd
waren (zie afbeeldingen 20a en b). Wanneer je vanaf het slot, dat enigszins boven Rudolstadt
uittorent, naar beneden neerkeek op het stadje ontvouwde zich een vergelijkbaar beeld (zie
afbeelding 21). Broederlijk stonden ze naast elkaar, de gebouwen waaraan duidelijk te zien
was dat er veertig jaar lang niets aan was gedaan en de gebouwen die recentelijk volledig
opnieuw waren opgepoetst. Vergelijkbare contrasten tussen oud en nieuw, verwaarloosd en
gerenoveerd waren overal zichtbaar: in de interieurs van woningen en publieke ruimtes, maar
ook op parkeerplaatsen en snelwegen, waar zich naast de felgekleurde, glanzende
Mercedessen en four wheel drives nog steeds een grote hoeveelheid dofgekleurde Trabantjes
voortbewoog (zie afbeelding 22).
Het straatbeeld vertoonde een vergelijkbaar beeld. Sommige winkels waren identiek
aan de schreeuwend-glanzende koopparadijzen waar ook winkelstraten in het westen door
worden gedomineerd. Aan andere winkels was zichtbaar dat er al veertig jaar lang nauwelijks
iets aan was veranderd. Een deel van het publiek droeg modieuze kleding en schoenen, terwijl
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anderen er in ieder opzicht uitgesproken armoedig bijliepen. In hoofdstuk zeven schetste ik al
welke verschillen er zichtbaar waren in de aankleding en inrichting van de huizen die reeds
helemaal opnieuw waren ingericht en die, waaraan de afgelopen veertig jaar niets leek te zijn
veranderd. En wanneer ik mensen op hun werkplek bezocht, manifesteerde zich daar
eenzelfde beeld. Bovendien bestond er daar veelal een groot contrast tussen de ruimtes waar
leidinggevenden werkten en de ruimtes waar iedereen toegang toe had of waar
ondergeschikten werkten. De uiterlijke verschillen waren zó groot dat het niet moeilijk was
om je voor te stellen dat mensen dagelijks op hun werkplek ervoeren dat er een
maatschappelijke tweedeling was ontstaan waarin sommigen er nauwelijks toe leken te doen,
terwijl anderen overduidelijk tot de winnaars behoorden.
Terwijl de nouveau riches ostentatief claxonnerend in hun opvallend versierde auto’s
op het marktplein van Rudolstadt rondreden en zich nieuwe keukens van soms meer dan
100.000 DM lieten aanmeten,21 namen de minder gefortuneerden deel aan de inkoopreisjes
naar Polen die door een reisbureautje in Rudolstadt werden georganiseerd. Voor 40 DM lieten
de deelnemers zich in één dag op en neer rijden naar het net over de grens gelegen stadje
Görlitz, waar ze zich te goed deden aan goedkope kanten blouses, pluchen beesten,
‘kristallen’ glazen, glanzend ‘porseleinen’ serviezen met bloemen erop, ‘echt leren’ jacks
voor 10 DM en spijkerbroeken die werden aangeprezen als “echte Live’s Strauss: there is
nothing more American”.
Ik ging een keer mee. Nadat de vrouw naast wie ik in de bus zat een dag lang over de markt had
gelopen, zeeg ze uitgeput van het kopen neer. Het was zo’n succesvolle dag geweest, ze kon er niet
over uit. Wel vier keer vertelde ze over de kristallen glazen van acht mark per stuk, die in Rudolstadt
wel 30 DM kostten. Ze had er zovéél gekocht als ze mee kon nemen en direct weer ingetekend voor de
volgende inkoopreis. Ze wilde nog meer van dat glas, ze ging het haar hele familie cadeau doen.
Was de luxe van kristallen glazen voor haar vroeger niet bereikbaar vanwege ideologische redenen,
tegenwoordig waren dergelijke glazen weliswaar op iedere straathoek te koop, maar alleen voor haar
buren binnen bereik. Zíj moest ervoor naar het buitenland reizen, want alleen daar, op zo’n Poolse
markt kon ook zij zich consumptief uitleven en zich voor even de koning te rijk voelen.22

De toegenomen sociale differentiatie van de samenleving was een belangrijke oorzaak van de
Oost Duitse frustratie. De pijn dienaangaande werd nog eens extra versterkt vanwege twee
bijkomende factoren.
21

Mededeling keukenverkoper in Rudolstadt.
Zie ook De Volkskrant 18/04/1992.
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In de eerste plaats waren de toegenomen verschillen op meerdere manieren van
invloed op het onderlinge contact tussen mensen. De toegenomen maatschappelijke
concurrentie had de algehele sfeer in de samenleving verkild en verhard, en door de
toegenomen verschillen kwam het vaak voor dat mensen, die vroeger goed bevriend waren,
sinds de Wende plotseling niet meer genoeg bij en in elkaar herkenden om het contact voort te
zetten. En het kwam eveneens vaak voor dat mensen, die voorheen op een normale en soms
zelfs regelrecht vriendschappelijke manier met elkaar omgingen, elkaar sinds de Wende niet
meer wilden kennen, omdat ze zich plotseling te goed voelden voor elkaar.
Bovendien, en in de tweede plaats vonden velen het buitengewoon pijnlijk om te
merken dat zij geacht werden al deze ontwikkelingen te accepteren, omdat ‘het er nu eenmaal
bij hoorde’, volgens de kapitalistische ideologie over ‘succesvol opereren op de vrije markt’.
De toegenomen verschillen leken ideologisch volkomen geaccepteerd. Hoewel beide factoren
in de verhalen die mensen me vertelden volledig door elkaar heen liepen, zal ik beide
hieronder kort toelichten. Eerst zal ik kort illustreren welke veranderingen zich volgens mijn
gesprekspartners op het gebied van het onderling contact hadden voorgedaan, om vervolgens
kort in te gaan op het ideologische aspect. (Voor alle duidelijkheid: deze twee factoren horen
mijns inziens bij datgene wat ik hiervoor heb aangeduid als ‘de tweede reden voor Oost
Duitse somberheid: toegenomen sociale differentiatie’.)
Toegenomen differentiatie in onderling contact
Door schade en schande hadden Oost Duitsers gemerkt hoe belangrijk het in een
kapitalistische samenleving was om anderen duidelijk te maken dat jíj beter was dan een
ander. Steeds moest je jezelf zo goed mogelijk presenteren en zo goed mogelijk voor de dag
komen om anderen te overtuigen van je eigen capaciteiten. Zo merkte Claudia – een
middelbare scholiere uit Rudolstadt – een keer bitter op, toen we het over West Duitsers
hadden: “Die? Die können spielen glücklich zu sein”. En ze legde uit wat ze daarmee
bedoelde:23
Elke keer wanneer er West Duitse musici komen voorspelen bij het orkest van mijn
ouders (haar ouders waren beroepsmusici, mv), weten die zich zó goed te presenteren,
dat het hele orkest al op voorhand onder de indruk is. Dát zou wat worden. Als ze
vervolgens gaan spelen hebben mijn ouders en hun collega’s vaak pas heel laat in de
gaten dat die West Duitse musici eigenlijk net zo goed spelen als zijzelf en helemaal
23

In de appendix leg ik uit waarom ik uitspraken van informanten soms in het Duits en soms in het Nederlands
weergeef.
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niet indrukwekkend veel beter zijn.
Doordat Oost Duitsers dit principe helemaal niet kenden, waren ze zelf regelmatig het
slachtoffer geworden van mensen die dergelijke trucjes beter beheersten – zoals op een totaal
andere manier ook tot uitdrukking komt in de verhalen over het kopen aan de deur. De Oost
Duitse eigenaar van een in 1994 in Berlijn opgericht Bureau für Imageberatung legde in een
interview met een Nederlandse journalist uit dat Oost Duitsers simpele (uiterlijke) trucs zo
slecht doorzagen, omdat het ten tijde van de DDR vooral belangrijk was geweest of men zich
had kunnen voegen en richten naar het collectief waar men deel van uitmaakte (De Telegraaf
10/12/1994). Daardoor, zo legde hij uit, was het Oost Duitsers in feite steeds afgeleerd om
zich boven de groep te verheffen. Ideologisch afkeurenswaardig was het jezelf onderscheiden
van anderen iets, waarvoor men zich had leren schamen. Omdat Oost Duitsers zodoende niet
gewend waren om door mooie praatjes en opgepoetste uiterlijke presentaties héén te prikken
en kijken, waren zij sinds de Wende een gemakkelijke prooi geweest voor allerhande bedrog.
Toegenomen differentiatie ideologisch geaccepteerd
Daarnaast vonden veel mensen het zoals gezegd ook in algemene zin pijnlijk om te merken,
dat de vrijheid om het bestaan naar eigen goeddunken vorm te geven door iedereen op een
andere manier werd ingevuld. De al eerder aangehaalde medewerksters van de Diakonie
vertelden bij voorbeeld, dat veel vriendschappen te lijden hadden onder de toegenomen
mogelijkheden: de één deed plotseling dit, de ander iets heel anders en daardoor werd
duidelijk dat men minder gemeen had en minder op elkaar leek dan men voorheen had
gedacht. Een van de vrouwen merkte tijdens een van onze gesprekken eens somber op: “diese
sogenannte Freiheit hat viele Ketten gesprongen”. En de leidster van het Wohnungsamt legde
me uit dat zelfs mensen die zich vroeger hadden beklaagd over de grote mate van uniformiteit
die het leven in de DDR had gekenmerkt, nu merkten dat juist dát aspect van het Oost Duitse
bestaan iets prettigs en egaliserends had gehad. Juist het feit dat het leven voor iedereen op
dezelfde wijze was georganiseerd, had er óók voor gezorgd dat mensen zich onderling meer
gelijk hadden gevoeld én betoond dan nu het geval was:
We woonden allemaal in dezelfde woonblokken, vandaar zijn we ‘s morgens naar het
werk gegaan waar het verloop van de dag bekend was. Het kind ging naar de crèche,
later naar de Krippe en nog weer later naar school. In ieder geval was het tien uur per
dag onder de pannen en als het ‘s avonds thuiskwam wist je ook dat hij naar Notruf
had gekeken en dan kon hij naar bed. Op het werk kreeg iedereen een warme maaltijd.
Dat kostte 70 pfennig per week. Het eten was niet te eten en iedereen had geklaagd,
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maar de arts at in de kantine hetzelfde vieze eten voor hetzelfde bedrag als iedereen en
daarna ging hij, omdat het zo vies was, net als alle anderen naar de kiosk aan de
overkant om een stuk Kuchen te halen. Wanneer hij tomatensla had willen hebben,
was dat onmogelijk, zoals dat voor iedereen onmogelijk was. Al had hij er bij wijze
van spreken 50 Ostmark voor neergeteld, hij kreeg net zo min tomatensla als ieder
ander. Vandaag de dag echter, laat diezelfde arts zijn assistente elke dag een andere
salade voor hem halen als hij daar zin in heeft. En het is volstrekt ondenkbaar dat hij
nog samen met haar eet. Sterker nog: hij houdt haar op grote afstand. Hij heeft haar in
dienst, maar de inkomensverschillen tussen beiden zijn vandaag de dag wel erg groot
geworden. Over die verschillen heeft híj haar wijsgemaakt dat hij zich diep in de
schulden heeft moeten steken om de praktijk op te zetten, zodat hij haar weliswaar in
dienst kan nemen, maar haar slechts een klein salaris kan betalen. En dan wil hij niet
dat zíj weet dat híj tegenwoordig een echt kleed in zijn woonkamer heeft liggen en niet
meer, zoals vroeger, hetzelfde kleed uit de Konsum als zij en iedereen. Vroeger hadden
we allemaal dezelfde spullen gekocht omdat er geen andere waren en daardoor was het
méér gelijk. De inkomensverschillen waren er wel, maar ze waren minder groot dan
nu. En omdat er niets was, had iedereen voor zijn geld hetzelfde kunnen kopen. Er was
weliswaar niet veel, maar wat er was, was er voor allen.
Uit deze lange anekdote komt duidelijk naar voren dat er vroeger óók verschillen hadden
bestaan, maar dat die veel minder aan de dag traden, waardoor er minder aanleiding was voor
(openlijke tekenen van) jaloezie dan nu het geval is. Daardoor kon men zichzelf en elkaar
wijsmaken dat dergelijke gevoelens ten tijde van de DDR niet of nauwelijks hadden bestaan.
Terwijl nu? “Als een bijtend zuur vreet de jaloezie zich door de samenleving”, aldus een van
de Diakonie-medewerksters.
Het is een veelzeggende uitspraak, waarin in de eerste plaats tot uitdrukking komt dat
er – zoals ik in de vorige hoofdstukken duidelijk hoop te hebben gemaakt – in de DDR méér
werd onderdrukt dan politieke bewegingsruimte alleen. Onder het motto van onderlinge
gelijkheid werden (sociaaleconomische) verschillen ideologisch gerelativeerd en toegedekt,
en in praktisch opzicht traden ze ook daadwerkelijk minder aan het licht, omdat de
consumptieve tekorten ervoor zorgden dat het weinige dát er was relatief eerlijk werd
verdeeld én omdat iedereen gemeenschappelijk verlangde naar het Westen met zijn veelheid
aan goederen. De uitspraak is in de tweede plaats dan ook veelzeggend omdat daarin duidelijk
wordt wat ik hiervoor al aanstipte, namelijk, dat de pijn over de sinds de Wende toegenomen
differentiatie grotendeels samenhing met het feit dat deze in de kapitalistische
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samenlevingsorde ideologisch werd gelegitimeerd in plaats van veroordeeld.24 Onder het
motto dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen bestaan en dat verschillen er nu
eenmaal bijhoren, hoefde men zich er tegenwoordig niet voor te schamen zelf in een dure auto
rond te rijden en zich te goed te voelen om met de werkeloze buurman een biertje te
drinken.25 Volgens dezelfde ideologie was er ook niemand anders verantwoordelijk voor,
wanneer jíj ervoor koos om je te verzekeren tegen nutteloze zaken of een simpele stofzuiger
van bijna 1000 DM aan te schaffen.
De reeds lang voor de Wende uit de DDR vertrokken schrijfster Monica Maron heeft
een treffende analyse over de pijn die Oost Duitsers ervaren ten gevolge van de toenemende
sociaal-economische differentiatie in de voorheen socialistische samenleving. Volgens haar
houdt die vooral verband met het feit dat er sinds het wegvallen van het socialisme in de DDR
geen ideologische rem meer bestaat, met behulp waarvan de onderlinge ongelijkheid zo niet
kan verdwijnen, dan toch in ieder geval moreel kan worden verworpen, waardoor ‘de
verliezers’ zich tenminste nog door een ideologisch gelijk gesteund weten. Bitter stelt Maron
dat Oost Duitsers sinds de Wende vooral
ihre gewohnte Gleichheit [vermissen]. Als sie noch alle eher wenig als viel, eben nur
gleich viel hatten, fühlten sie sich offenbar auch gleich wert. Eine der häufigsten
Fragen in diesem Land war: Du glaubst wohl, du bist was Besseres. Was Besseres war
niemand (…). In Fragen des Geschmacks und der Bildung war die Behauptung, man
lebe in der Diktatur des Proletariats, keine Lüge. Und so plötzlich ist das vorbei; die
Kränkung ist die tiefste und kann nicht vermieden werden. (1992:138)
Ik ben het met Maron eens. Ook ik denk dat de voornaamste reden waarom Oost Duitsers
zo’n last hebben van de sinds de Wende toegenomen differentiatie is, dat de toegenomen
mogelijkheden en bewegingsvrijheid zichtbaar en zegbaar hebben gemaakt wat voorheen
verstopt bleef – onder een ideologisch taboe, materieelconsumptieve tekorten én de daarmee
gepaard gaande collectieve, en dus onderling verbindende, verlangens naar een welvarende
wereld.

24De

aanduiding ‘pijn’ is hier niet alleen metaforisch, maar ook letterlijk bedoeld. Zie McDonald & Leary
(2005), die hebben laten zien dat sociale uitsluiting vaak niet alleen met mentale, maar ook met fysieke pijn
gepaard gaat.
25Dit voorbeeld – geen biertje meer drinken met de buurman – hoorde ik van meerdere mensen.
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Derde reden – een nieuw bestaan en tweederangs burgers
De laatste cluster klachten hing samen met het feit dat Oost Duitsers collectief het gevoel
hadden dat ze tweederangs burgers in eigen land waren geworden, hetgeen mede werd
veroorzaakt door de neerbuigende manier waarop zij zich door West Duitsers bejegend
voelden.
Sinds de Wende is vrijwel niets hetzelfde gebleven in de voormalige DDR. Veranderd
zijn niet alleen de politieke, economische en juridische inrichting van de samenleving, maar
ook de materiële, infrastructurele kenmerken daarvan. Een psychologe, werkzaam bij de
Diakonie in Rudolstadt, vertelde dat ze zich tijdens de Wende reeds in een vroeg stadium had
gerealiseerd hoe alomvattend de transformatie zou zijn, die haar en haar landgenoten te
wachten stond. Omdat ze vreesde de greep op haar leven te zullen verliezen nam ze zich voor
om zich althans op een klein deelgebied, dat betrekking had op haar werk met jeugdigen, te
verdiepen in wat er precies zou veranderen en wat daarvan de (juridische) consequenties
zouden zijn. Toen ze er vijf jaar later over vertelde herinnerde ze zich nog goed hoeveel tijd
en moeite dit haar indertijd had gekost:
Ik wilde persé niet het gevoel hebben, dat de ontwikkelingen over me heen gerold
zouden worden. Ik wilde begrijpen, wat er ging gebeuren en hoe die nieuwe
samenleving functioneerde, die er aan zat te komen. Ik wilde begrijpen, wat er op me
af kwam. Nachtenlang heb ik me verdiept in het arbeidsrecht en het jeugdrecht, maar
ik ben waarschijnlijk de enige geweest die dat toen zo intensief heeft gedaan. De
meeste mensen hebben zich volkomen door de ontwikkelingen laten overweldigen.
Inderdaad legden mensen mij vaak uit dat hun onvrede over de Wende niet alleen samenhing
met de enorme snelheid waarmee de veranderingen hadden plaatsgevonden, maar vooral ook
met het feit dat het gehele Oost Duitse bestaan zo ongeveer van de ene op de andere dag naar
beproefd West Duits model werd ingericht, waarbij eigenlijk niets van wat voorheen in de
DDR had bestaan de moeite van het bewaren waard heette te zijn. Ter illustratie verwees men
bij voorbeeld naar de uitvoerige discussies die er in 1993 en 1994 hadden gewoed over de
vraag of één van de voormalige Oost Duitse verkeerstekens, de zogenaamde grüne Pfeil, in
het oosten van Duitsland mocht blijven bestaan en wellicht zelfs ook in de oude BRD moest
worden ingevoerd. Het langdurige politieke geharrewar dat daarover was losgebarsten stond
volgens de meeste mensen in geen verhouding tot de snelle en rigoureuze manier waarop alles
wat voorheen de DDR was met de grond gelijk was gemaakt. De snelheid waarmee en
rigoureuze manier waarop hun bestaan terzijde was geschoven, had velen het gevoel gegeven
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dat zijzélf als nietswaardig werden beschouwd.
Een van de terreinen waar dat gevoel zijn concrete bevestiging vond, was in de manier
waarop de personele bezetting van de na de vereniging in de voormalige DDR ontstane
vacatures werd ingevuld. Vanaf het moment dat de socialistische samenleving ophield te
bestaan, moest een groot aantal banen opnieuw worden verdeeld – bij voorbeeld op het terrein
van justitie en openbare orde. Daarnaast werden alle mensen in overheidsdienst op Stasibetrokkenheid gecontroleerd en de meeste mensen waarbij die betrokkenheid was vast komen
te staan werden ontslagen. Samen met het grote aantal banen dat nieuw ontstond door de
introductie van de markteconomie, kwam er in de voormalige DDR tijdens en na de Wende
een groot aantal banen vrij. Oost Duitsers vertelden dat zij met lede ogen hadden moeten
aanzien hoe bij de verdeling daarvan mensen uit de oude BRD stelselmatig werden
bevoordeeld ten opzichte van Oost Duitsers. Voor een deel lag dat voor de hand, zoals bij de
voormalige Oost Duitse officieren van justitie, rechters en een groot deel van het
politieapparaat, maar dat bij voorbeeld ook de nieuwe directeuren van het museum en het
theater in Rudolstadt uit het Westen afkomstig waren, stuitte op minder begrip. Hetzelfde gold
voor de vele West Duitsers die sinds de Wende aan het Rudolstädter ambtenarenapparaat
waren toegevoegd. Allerwegen overheerste het gevoel dat Oost Duitsland werd bestuurd door
West Duitsers die in eigen land niet goed genoeg waren om hun ambities te verwezenlijken,
maar die in de toetreding van ‘het Oosten’ hun kans zagen.26 Daar kwam nog bij dat, terwijl
Oost Duitsers slechts 70% van het salaris ontvingen dat er voor een vergelijkbare baan in het
Westen werd betaald, West Duitsers voor hún werkzaamheden in het Oosten een extra toelage
ontvingen, die allerwegen smalend als Busch- of Dschungelzulage werd omschreven.27
Een andere ontwikkeling die Oost Duitsers het gevoel gaf tweederangs burgers in
eigen land te zijn, hing samen met een van de meest omstreden bepalingen in het Duitse
verenigingsverdrag: het recht op restitutie van eigendom. Volgens die clausule moest alle
onroerend goed, dat na 1949 onrechtmatig door de Oost Duitse staat was toegeëigend, worden
gerestitueerd aan de rechtmatige eigenaars.28 Deze maatregel heeft in het oostelijk deel van
Duitsland een massale bezitsverschuiving veroorzaakt, waarbij allerwegen huizen en
26In

Rudolstadt sprak ik een aantal West Duitsers die ronduit toegaven dat dit in hun eigen geval klopte.
toelage was bedoeld om de extra kosten van een verblijf in ‘het buitenland’ te dekken, maar door velen
werd het als een soort smartengeld gezien. Reden voor Oost Duitsers om te denken dat West Duitsers slechts
vanwege de extra verdiensten (en carrièremogelijkheden) bereid zouden zijn in de Oost Duitse ‘jungle’ te
werken.
28
De maatregel had geen betrekking op alles dat tussen mei 1945 en oktober 1949 werd gecollectiviseerd, of door
de Russen was meegenomen, maar slechts op het onroerend goed dat had toebehoord aan mensen die ‘uit eigen
beweging’ hadden besloten de DDR te verlaten. Gezien het feit dat de DDR een dictatuur was valt er te twisten
over de vraag of hier sprake was van ‘eigen beweging’ en een ‘eigen besluit’.
27Deze
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grondstukken ván de Oost Duitse bewoners zijn overgedragen áán mensen, die zichzelf al
decennialang als West Duitser beschouwden. In sommige gemeenten was sinds de Wende
80% van de huizen en grondstukken opgeëist.29 Toen ik in Rudolstadt was, was de
sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag tot restitutie van eigendommen voorbij. In
totaal werden er 3500 aanvragen ingediend, waarvan midden 1994 32% was afgehandeld. De
leidster van de Rudolstädter vestiging van het Amt für offene Vermögensfragen (de instelling
die de restitutieaanvragen beoordeelde en afhandelde), vertelde me dat drie kwart van de
aanvragen gehonoreerd werd. Saillant detail hierbij was echter dat de 3500 aanvragen
betrekking hadden op 10.000 stuks onroerend goed. De gemiddelde aanvraag tot restitutie
gold derhalve voor drie gebouwen. Dat betekende dat diegenen, die de DDR indertijd hadden
verlaten, over het algemeen diegenen waren, die ook toen al veel bezaten. Uitgerekend zíj
werden nu door deze maatregel extra bevoordeeld.
In de ogen van het merendeel van de Oost Duitse bevolking was de manier waarop het
recht op restitutie van eigendom werd ingevuld een pijnlijk concreet voorbeeld van de
financiële en materiële overname van de DDR door West Duitsland. Aangezien het over het
algemeen West Duitsers waren die van de maatregel profiteerden, terwijl Oost Duitsers het
nakijken hadden, luidde een algemeen gevoelen ongeveer zó als in een artikel in Neues
Deutschland (de voormalige Oost Duitse partijkrant) werd opgemerkt: “[a]lle Eigentümer
sind gleich, die westdeutschen gleicher” (11/02/1994).30
Het gevoel tweederangs burgers in eigen land te zijn werd volgens velen tevens
bevestigd door de manier waarop West Duitsers hen tegemoet traden. Van de blijdschap en
wederzijdse verbroedering die er tijdens de Wende tussen Oost en West Duitsers had
geheerst, was niet veel meer over toen ik in Rudolstadt verbleef. “De Muur is weg, maar de
muur in de hoofden is alleen maar groter geworden”, was één van de zinnen waarmee de
onderlinge verhoudingen werden getypeerd. Duitsland dreigde in toenemende mate een land
van Ossi’s en Wessi’s te worden. Volgens Oost Duitsers gedroegen West Duitsers zich alsof
ze de wereld in hun zak hadden. Ze keken neer op Oost Duitsers en bejegenden hen arrogant
en neerbuigend. Deze attitude werd volgens Oost Duitsers ingegeven door het louter op geld
en status gerichte West Duitse perspectief op de wereld. Daardoor zouden zij Oost Duitsers
niet zien staan. Steeds weer zouden West Duitsers Oost Duitsers erop wijzen dat ze niets
voorstelden, wereldvreemd waren, achter liepen en nog heel wat moesten leren. Mede daarom
zouden de meeste West Duitsers (nogmaals: in de ogen van Oost Duitsers) de vereniging van
29

Zie een artikel hierover in Stern (15/04/1992, p. 46 e.v.).
Dahn (1994) voor een Oost Duits perspectief op de restitutie van woningen in de voormalige DDR.
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de twee Duitslanden achteraf geen succes vinden.
Inderdaad verschenen er in de Duitse media regelmatig berichten waaruit bleek dat
West Duitsers zich afvroegen of de Muur niet beter had kunnen blijven staan. Doorgaans
werd die vraag ingegeven door de kosten die er gemoeid waren met de renovatie en
modernisering van de DDR. In het verlengde daarvan wisten veel inwoners van Rudolstadt
me te vertellen hoe gepikeerd West Duitsers hadden gereageerd op de (in hun ogen veel te)
snel toegenomen welvaart in de voormalige DDR. Een vrouw van middelbare leeftijd vertelde
me bij voorbeeld dat zij en haar man met haar uit het westen afkomstige zus op vakantie
waren geweest naar Spanje. Toen de rest van het busgezelschap hoorde dat zij en haar
echtgenoot uit de DDR kwamen, regende het vragen: “wie könnt ihr das denn leisten?” Zelfs
toen ze een eind aan de vragen trachtte te maken door – ten onrechte – te zeggen dat haar zus
de reis had betaald, ontstonden er steeds weer nieuwe discussies: “jullie hebben niets in de
pensioenpot betaald en krijgen nu wel ons goede geld!” Op een gegeven moment had de Oost
Duitse vrouw aan een West Duitse vrouw gevraagd of zijzélf had gewerkt. Toen bleek dat de
vrouw een pensioen ontving omdat haar man had gewerkt. De Oost Duitse vrouw kon zich er
na al die tijd nog steeds over opwinden: “we moeten ons steeds maar weer klein opstellen en
dankbaar zijn omdat we nu ook dat mooie geld hebben! Alsof wíj de afgelopen vijftig jaar
niet hebben gewerkt!”
De moeizame verhouding tussen West en Oost Duitsers was het onderwerp van veel
moppen, die in de tijd dat ik in Rudolstadt verbleef in de plaatselijke krant werden afgedrukt
en in moppenboekjes werden gepubliceerd. Over de door West Duitsers gewenste scheiding
van het inmiddels verenigde Duitsland trof ik onder meer de volgende mop aan:
Treffen sich ein Ossi und ein Wessi.
Sagt der Ossi zum Wessi: ‘Wir sind ein Volk!’
Antwortet der Wessi: ‘Wir auch!’ (Ensel 1994:42).
Ook het West Duitse venijn met betrekking tot de hoge kosten van de vereniging én de
vermeend snelle verrijking aan Oost Duitse zijde was het thema van veel cartoons, evenals de
wereldvreemdheid waarvan Oost Duitsers meenden dat West Duitsers deze kenmerkend voor
hen achtten (zie afbeelding 23).
Zoals op afbeelding 23 wordt gesuggereerd, zagen veel Oost Duitsers West Duitsers
inderdaad als een soort neokoloniale overheersers die niet alleen dachten dat zij de hele DDR,
inclusief de inwoners van dat land, met hun geld konden opkopen, maar die zich daarbij
bovendien meenden alles te kunnen permitteren. De Oost Duits historicus Kurt Finker is van
mening dat zij in de voormalige DDR gewend zijn op te treden als “Herrenmenschen in einer
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Kolonie” (zie interview met hem in Neues Deutschland 20/05/1994). Mede hierdoor voelden
veel Oost Duitsers zich “Heimatvertriebene in eigenen Land”, aldus een niet met name
genoemd psychiater in een interview in het tijdschrift Profil (13/07/1992:50). Dat zelfs
kinderen zich bewust waren van de gevoelens van vernedering die in de voormalige DDR zo
sterk leefden, bleek onder meer uit de volgende zinsnede, afkomstig uit een opstel dat een 14jarige jongen schreef onder de titel ‘Deutschland. Ein Land von Ossis und Wessis?’:
Ich finde es schlimm so die Ossis hinzustellen als wären sie dumm, sie wüsten nichts,
haben noch nie was von Hifi und Video gehört. Es stimmt ja das wir noch einiges dazu
lernen müßten, aber so dumm waren wir nun wirklich nicht.
In het verlengde van dit alles zouden de vele tekenen van Ostalgie dan ook vooral moeten
worden beschouwd als een vorm van protest tegen de volledige devaluatie van Oost Duitse
biografieën.31
Hoewel het evident is dat het voor Oost Duitsers pijnlijk was om te moeten ervaren
hoe hun hele leven en verleden van de ene op de andere dag als volstrekt waardeloos terzijde
werden geschoven, dringt zich toch de gedachte op dat ze dat in eerste instantie zélf in
overgrote meerderheid hartstochtelijk hebben gewenst. Het was immers de Oost Duitse
bevolking, die in de herfst van 1989 niets liever wilde dan de opheffing van hun land en
aansluiting bij de BRD. De monsterzege die de (op snelle hereniging gerichte) CDU bij de
eerste vrije verkiezingen in maart 1990 boekte, hing grotendeels samen met de uitdrukkelijke
belofte dat er van enige hervorming van het socialisme en/of de DDR geen sprake zou zijn.
De meerderheid van de Oost Duitse bevolking wilde het verleden inderdaad – zoals de
dagboekschrijvende directeur indertijd in zijn dagboek noteerde – “zo snel mogelijk
begraven”. Hoe begrijpelijk de pijn omtrent de devaluatie van Oost Duitse biografieën ook is,
ook in die Oost Duitse klacht valt één element op door afwezigheid: mijns inziens maakt de
West Duitse blik ook iets zichtbaar dat men zelf eenvoudigweg niet wil(de) waarnemen.

Wat er weg bleef en de blik van de ander
In meer algemene zin, bleef er mijns inziens een belangrijk element weg in de manier waarop
er over de inter-Duitse verhoudingen werd gesproken, en dat was het gegeven dat Oost
Duitsers de (bewoners van de) wereld aan de andere kant van de Muur voorheen sterk hadden
31Over

Ostalgie is veel geschreven, vooral in de (Duitse) media. Een artikel waarin een groot aantal visies op het
fenomeen helder wordt weergegeven in Le Monde Diplomatique (augustus 2004).
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geïdealiseerd – om zich vervolgens te kunnen identificeren met het positieve beeld dat dit
opleverde. Voorheen fungeerde het Westen voor veel Oost Duitsers immers als de imaginaire
ruimte waar zij de ultieme vervolmaking van zichzelf meenden te kunnen realiseren. In West
Duitsers zagen zij zichzelf, onder betere materiële omstandigheden. Het moet dan ook
buitengewoon pijnlijk zijn geweest om na de Wende te moeten merken dat die herkenning
bepaald niet wederzijds was. Waar Oost Duitsers in hun West Duitse buren au fond zichzelf
zagen, daar werd de blik aan West Duitse zijde meedogenloos gepareerd: ‘wij zoals jullie?
Gelukkig niet zeg! Jullie zoals wij? Hoezo? Op basis waarvan eigenlijk?’ Door het
toegenomen contact dat er sinds de Wende van 1989 tussen West en Oost Duitsers mogelijk
was, bleek steeds duidelijker dat ‘het perfecte West Duitse bestaan’ veel méér het product was
van de Oost Duitse projectieve verbeelding dan Oost Duitsers voorheen wilden inzien.
Daarmee dreigde tevens duidelijk te worden wat de geïdealiseerde projectie van daarvoor
eigenlijk óók was: een manier om alle onwelgevalligheden uit het eigen collectieve zelfbeeld
weg te poetsen. Mijns inziens deed de (vermeende) West Duitse post-Wende minachting voor
de Oost Duitse bevolking vooral zoveel pijn omdat Oost Duitsers in de neerbuigende blik van
de ander hun eigen – tot dan toe niet waargenomen en bij voorkeur ontkende – vuil moesten
herkennen.
In haar boekje Versuch, mir und anderen die ostdeutsche Moral zu erklären (1995)
heeft Annette Simon eveneens opgemerkt dat de West Duitse blik op de Oost Duitse
geschiedenis haar heeft geholpen om een aantal minder welgevallige aspecten uit haar eigen
biografie zuiver waar te nemen. Zo heeft zij bij voorbeeld pas achteraf, na de Wende
terugkijkend en met behulp van een door West Duitsers ontwikkelde blik op haar
geschiedenis, leren inzien hoezeer het voorheen door haar gehanteerde perspectief op haar
leven, de DDR en de geschiedenis was bepaald door “den ‘Herrschenden’ (…) diesen Staat”
(1995: 47-8), terwijl zij tot dan toe meende dat ze daar slechts een kritische en dissidente band
mee had:
Wichtig scheint mir, daß die Loyalität zur DDR, die uns ja nun wirklich eingehämmert
wurde (...), daß diese Loyalität irrationale, fast könnte ich sagen mystische
Dimensionen hatte. Irgendwie haben die platten, uns übergestülpten Muster doch bis
in die Tiefe, ins Unbewußte gewirkt (1995:48).
Verder heeft de blik van West Duitsers Simon duidelijk gemaakt hoeveel zij zich vroeger níet
heeft gerealiseerd, waarvan zij zich pas sinds de Wende bewust is geworden. Juist het feit dat
zij pas achteraf en middels de blik van de ander al díe aspecten uit haar eigen bestaan heeft
moeten herkennen, die ze daar vroeger zorgvuldig uit had weggeretoucheerd, heeft bij haar
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een gevoel van schaamte teweeg gebracht. Zij suggereert dat iets vergelijkbaars voor veel
Oost Duitsers zou kunnen gelden en dat dát de reden zou kunnen zijn waarom zij zich massaal
teweer stellen tegen het negatieve West Duitse beeld op hun samenleving en geschiedenis:
“wenn man sich schämt, schlägt man lieber die Hände vors Gesicht als sich vor einen Spiegel
zu setzen oder sich gar im Auge eines Westlers zu spiegeln” (idem.: 63).
Ik denk dat haar analyse klopt. Via de afkeurende blik van diegenen, met wie het voor
Oost Duitsers voorheen juist zo prettig was om zich te identificeren, werd Oost Duitsers
getoond hoe geïdealiseerd het eigen zelfportret tot nu toe was geweest. Dit inzien was echter
zó bedreigend, dat de meeste Oost Duitsers de kritische, veroordelende blik van de West
Duitse ander na de Wende uit de weg gingen. Zij hielden deze op een afstand door gebruik te
maken van vormen van kapitalismekritiek, die bij alle socialistisch geschoolde burgers vóór in
de gedachten lagen en die allerwegen (ook bij veel West Duitsers) op herkenning en
instemming konden rekenen. ‘In het Westen draait alles om geld.’ In de mate waarin iedereen
het daarmee eens kan zijn, zijn de woorden bijna vergelijkbaar met het officiële Oost Duitse
staatslabel ‘antifascistisch’ – vrijwel niemand zou het aandurven om het tegendeel te
verdedigen…
In de Oost Duitse voorstelling over de Werdegang van hun eigen samenleving sinds de
Wende, hadden de komst van het kapitalisme, de Wessi en zijn vermaledijde spullen en geld
ervoor gezorgd dat hun voorheen zo solidaire samenleving plots werd “verteerd door jaloezie”
en onderlinge concurrentie. Vaak werd het letterlijk zo gezegd: “sinds de komst van de
Wessi’s en de DM, is onze hele samenleving veranderd”. Alsof het louter en alleen om van
buitenaf komende natuurkrachten ging in plaats van om ontwikkelingen en tendensen waarbij
ook de eigen landgenoten betrokken waren.32 Erkennen dat het in de eerste plaats Oost
Duitsers waren, die stinkend jaloers waren en elkaar beconcurreerden alsof hun leven ervan
afhing, zou echter het definitieve einde hebben betekend van de voorstelling van de eigen
samenleving als een in wezen warm en solidair geheel.
Mijns inziens moet de opkomst van Ostalgie in dit licht worden beschouwd: als een
tegenwicht tegen het dreigende inzicht dat het Oost Duitsers waren, die geen biertje meer
wilden drinken met hun buurman omdat ze hem geen blik waardig meer gunden sinds hij
werkeloos was geworden en dus als een verliezer moest worden aangemerkt. Ostalgie deed
iets vergelijkbaars als voorheen het collectieve verlangen naar het Westen. Ook díe
32Parry &

Bloch (1989) hebben laten zien dat de introductie van geld vaak negatieve gevolgen lijkt / heet te
hebben, terwijl het daarbij bij nadere beschouwing om fenomenen blijkt te gaan, die voordien reeds lang
bestonden, maar door de introductie van geld geobjectiveerd werden en daarmee onder één noemer konden
worden gebracht.

252

collectieve voorstellingen hielpen om de Oost Duitse rijen te sluiten tegen de denkbeeldige
vijand, die Oost Duitsers ervan weerhield om werkelijk te worden wie zij zo graag wilden
zijn. Voorheen koesterden Oost Duitsers zich in het harmonieuze beeld van de West Duitser
als degene die zij eigenlijk zouden zijn geweest, als de geschiedenis de grens anders had
getrokken. Die collectieve fantasie hielp hen om de meest onaangename aspecten van hun
eigen samenleving aan het zicht te onttrekken. In die voorstelling was impliciet een bepaalde
‘tegenstander’ gedacht: de Muur, de geschiedenis, “die da oben” – alles, dat hen er als het
ware ‘met harde hand’ van weerhield om onder elkaar een even harmonieuze samenleving te
realiseren als zij in de BRD fantaseerden te zien. Met behulp van die fantasie trachtten Oost
Duitsers zichzelf en elkaar wijs te maken dat zij zelf eigenlijk slechts geneigd waren tot grote
onderlinge solidariteit, maar dat het aan de vervreemdende omstandigheden te wijten was, dat
dat niet lukte.
Toen kwam de Wende. Oost Duitsers verwachtten eindelijk zo te kunnen worden als
hun beeld van het westen was geweest. Eindelijk zouden ook zij in staat zijn om iets te
bereiken in het leven, zonder dat dit ten koste zou gaan van onderlinge saamhorigheid. Dat
nu, bleek niet het geval. Wat in het onbarmhartige licht van de geïntroduceerde kapitalistische
samenlevingsorde zichtbaar werd was, dat Oost Duitsers onder elkaar veel méér verbonden
werden door collectief verstopte ervaringen van onderlinge competetiveness en
krabbenstreken, dan door zoiets gelukzaligs als het gemeenschappelijke verlangen naar een
harmonieuze wereld. De pijn die de vereniging van de twee Duitslanden in de voormalige
Oost Duitse samenleving heeft veroorzaakt is mijns inziens dan ook voor een belangrijk deel
te wijten aan het feit dat de Wende hen heeft beroofd van de collectieve fantasie, waarmee zij
gewend waren om de hen onwelgevallige aspecten van hun eigen bestaan als niet wezenlijk
bij hen horend terzijde te schuiven. Daardoor gebeurde, wat op theoretische gronden
voorspeld had kunnen worden, namelijk dat zichtbaar werd, wat de harmonieuze fantasie
verborgen hield.
It is this traumatic moment of the political qua encounter with the real that initiates
again and again a process of symbolisation (…) [leading] to the emergence (...) of a
new social fantasy (...) in the place of the dislocated one, and so on and so forth
(Stavrakakis 1999:73-4, curs. mv)
Sinds zij niet langer konden vluchten in de fantasie dat zij eigenlijk zó waren als die ander,
aan de andere kant van de Muur, zijn Oost Duitsers hun toevlucht gaan nemen tot een nieuwe
fantasie, die van de Ostalgie. (parafrasering:) “Vroeger leefden wij warm en gemoedelijk en
het komt door het vermaledijde kapitalisme dat daar sinds 1989 zo weinig van over is
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gebleven”. Daarmee trachtten Oost Duitsers het voornaamste te behouden van hetgeen de
Wende in hun land dreigde te vernietigen: de vluchtweg van de fantasie. Ostalgie werkt,
omdat het is opgebouwd uit elementen die weliswaar kenmerkend waren voor het Oost Duitse
bestaan in de socialistische DDR, maar dan op zo’n manier bijeen gebracht, dat één van de
meest wezenlijke ervaringen van wat het van meet af aan óók heeft betekend om Oost Duitser
te zijn, daaruit was weggesneden: een volk met een gemis, zoals Borneman in navolging van
zijn Oost Duitse gesprekspartners zo treffend heeft geconcludeerd.
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Conclusies
Collectieve fantasieën, hegemonie, fetisjisme, materiële goederen en de zintuigen

De hiervoor gepresenteerde conclusie dat Oost Duitsers hun eigen gemis met behulp van de
fantasie over een geïdealiseerde ander aan het zicht hebben trachten te onttrekken, roept in
theoretisch opzicht een aantal vragen op. In de eerste plaats is de vraag waarom ik het
conglomeraat van halfbewuste voorstellingen, projecties en identificaties dat ik in de laatste
hoofdstukken heb beschreven, een ‘collectieve fantasie’ noem. Wat is de theoretische
meerwaarde van dat begrip en hoe kan ‘een fantasie’ als collectief fenomeen gedacht worden?
Gaat het daarbij om een door allen op dezelfde manier individueel ervaren gevoel, waardoor
het begrip ‘collectief’ betrekking heeft op de optelsom van individuele gevoelens? Of gaat het
om een sociaal gegeven en heeft het begrip ‘collectieve fantasie’ eerder betrekking op een
kenmerk van de sociale textuur van de samenleving als geheel?
Een tweede vraag waar ik in deze conclusie op wil terugkomen is, welke plaats de
fantasie over het welvarende westen innam in de verhouding tussen de Oost Duitse staat en de
inwoners van het land. In de inleiding gaf ik aan dat er onder historici en
sociaalwetenschappers wordt gediscussieerd over de kwestie hoe de verhouding tussen staat
en inwoners in de DDR gedacht moet worden. De DDR was een dictatuur, maar welke
speelruimte was er daarbinnen voor de bevolking en hun ideeën en fantasieën over het
westen? Hoe verhielden die voorstellingen zich tot de officiële ideologie en welke plaats
namen ze in in de “illicit cohabitation” tussen staat en volk? Was er sprake van succesvolle
hegemonie?
In de derde plaats wil ik ingaan op de vraag waarom ik de Oost Duitse verlangens naar
de materiële wereld van het westen niet met behulp van het oude, bekende
sociaalwetenschappelijke concept ‘fetisjisme’ heb trachten te duiden. Wat is de theoretische
meerwaarde van het begrip fantasie boven fetisjisme?
In de vierde plaats wil ik dieper ingaan op de vraag of het louter en alleen aan de
specifieke (Oost) Duitse geschiedenis ligt, dat materiële voorwerpen daarin zo’n betekenisvol
centrum konden worden, of dat daaraan ook meer algemene redenen ten grondslag hebben
gelegen. Daarbij wil ik in het bijzonder ingaan op de rol van de zintuigen. Hing het feit dat die
zo’n belangrijke rol speelden in de aantrekkingskracht die er in de DDR van de westerse
materiële wereld uitging, louter en alleen samen met de specifieke Oost Duitse context – van
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mensen die collectief waren afgesloten van een wereld waarover ze tegelijkertijd
mondjesmaat zintuiglijke kennis ontvingen? Of zijn er uit het hiervoor beschrevene ook meer
algemene kenmerken te destilleren die een rol spelen in de manier waarop mensen zich tot
hun materiële omgeving verhouden, en die licht werpen op het verband tussen consumptie, de
zintuigen en de verbeelding?

Collectieve fantasieën
In het voorgaande liet ik zien dat de West Duitse welvaart in de beleving van veel Oost
Duitsers de mogelijke vervulling leek van alles wat zij in hun eigen bestaan misten. Hoewel
zij ogenschijnlijk slechts verlangden naar de materiële welvaart die zij in eigen land zo
zichtbaar mankeerden, schemerde er ín het verlangen naar westerse welvaart in gemaskeerde
vorm tevens een andersoortig gemis door, dat men op sociale gronden niet wilde of kon
onderkennen. Indien het mogelijk zou zijn om het negatief te destilleren van de Oost Duitse
verlangens met betrekking tot het welvarende westen, zou dat mijns inziens een beeld
opleveren van díe aspecten van het Oost Duitse bestaan, die zozeer aan het oog onttrokken
bleven, dat Simon ze pas na de Wende via de kritische blik van West Duitsers als kenmerkend
voor haar bestaan leerde herkennen. Door te fantaseren over harmonie ontkenden Oost
Duitsers impliciet het bestaan van de niet-harmonieuze kenmerken van hun eigen samenleven,
zonder dat ze deze hoefden te (h)erkennen of benoemen.
De reden dat ik dit conglomeraat van halfbewuste collectieve voorstellingen een
‘fantasie’ noemde is, dat het bij het psychoanalytische concept ‘fantasie’ gaat om
voorstellingen die, onder het motto ‘wij willen beter’, bedoeld zijn om aan het zicht te
onttrekken wat daaraan in de weg staat: “[t]he collective fantasy masks the insights that it
contains” (Van de Port 1998:153). In tegenstelling tot een (dag)droom, die slechts een
geperfectioneerde versie van de werkelijkheid of het zelfbeeld van mensen toont – de
werkelijkheid of het ‘zelf’ zoals men zich dat wenst – is de fantasie ook bedoeld om de
onvolkomenheden en mislukkingen, waarop de wens is gestoeld, aan het zicht te onttrekken.1
Juist daardoor schemeren die onvolkomenheden altijd door de wensvoorstelling heen. Kort
1Vergelijk

Laplanche & Pontalis: “Selbst in ihren am wenigsten bearbeiteten Formen erscheint die Phantasie
nicht auf eine intentionale Absicht des wünschenden Subjekts reduzierbar. (…) In dem Maße, in dem der
Wunsch in die Phantasie verwoben ist, wird diese auch zum Ort der Abwehrvorgänge, wie (…) Verkehrung ins
Gegenteil, Verneinung, Projektion. Solche Abwehrvorgänge sind ihrerseits unauflöslich mit der Hauptfunktion
der Phantasie – der Wunschinszenierung – verbunden, einer Inszenierung, bei der das Verbot in der Position des
Wunsches immer gegenwärtig ist” (1973:392-3, curs. mv).
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samengevat zou je derhalve kunnen zeggen dat (dag)dromen (een ideaal) tonen, terwijl
fantasieën (via het ideaal dat ze tonen) pogen om iets onprettigs te verhullen, dat ze daarmee
(impliciet) onthullen.
Om een gemakkelijk voorbeeld op individueel niveau te nemen: in mijn dagdroom kan
ik mezelf zien als een vrouw van de wereld. Ik ben dan mezelf, maar op een fijner, prettiger,
aantrekkelijker manier. Wanneer ik fantaseer dat ik eigenlijk een vrouw van de wereld ben,
ontleent die voorstelling haar kracht grotendeels aan datgene wat impliciet blijft, namelijk:
‘was ik maar anders (geworden)’. De imperfectie zit als het ware in de voorstelling
ingebakken. En hoezeer ik mij ook tracht te koesteren in de prettige voorstelling van mijzelf
als vrouw van de wereld, zij is er primair om mij niet te doen inzien dat er redenen zijn
waarom ik géén vrouw van de wereld ben geworden.
Juist doordat fantasieën veelal bedoeld zijn om weg te drukken, is het taboe bij
implicatie aanwezig in de geïdealiseerde voorstelling. Hoewel het mooie aan een fantasie is,
dat het geestesoog slechts het ideaal waarneemt, is fantasie (ook) een afweermechanisme –
bedoeld om de niet benoemde onvrede aan het zicht te onttrekken.
Dat gold ook voor de fantasievoorstellingen die Oost Duitsers vóór de Wende
koesterden over een bestaan in het welvarende westen. Die fantasievoorstellingen leken te
draaien om een perfecte wereld van individuele zelfverwezenlijking in onderlinge harmonie,
maar ze draaiden in laatste instantie om de onmogelijkheid daarvan in de DDR. Dáár was
individuele zelfverwezenlijking slechts mogelijk binnen de door de staat gestelde grenzen, en
dáár bestond de onderlinge harmonie díe er was in belangrijke mate uit een vorm van
onderling afgedwongen gelijkheid op straffe van sociale uitsluiting, waarin zich de illicit
cohabitation tussen staat en volk manifesteerde. Dat werd niet uitgesproken; de herkenning
van onderlinge jaloezie en krabbenstreken zou het failliet hebben betekend van de
veelgeroemde onderlinge solidariteit. En het inzicht dat de staatsmacht zo diep wist door te
dringen tot het privé-leven van Oost Duitsers, zou hen bovendien hebben beroofd van de
‘schuldige’ aan wie ze de wél onderkende onvolkomenheden van hun eigen bestaan konden
toeschrijven: die da oben. Dat zou een erkenning hebben betekend van de vele verbanden die
er bestonden tussen het (expliciet als ‘niet met de staat verweven’ betitelde) privé-bestaan
enerzijds en de staat anderzijds.
En dus koesterde men fantasieën over het westen alsof dat dromen waren over ‘ons
leven’ temidden van welvaart, terwijl ze eigenlijk gingen over de combinatie van welvaart-
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cum-Gemeinschaft, 2 die in eigen land onmogelijk was. De welhaast magische
aantrekkingskracht die het westen voor de Wende op zoveel Oost Duitsers had, hing samen
met het feit dat de niet-benoemde-problemen-in-eigen-land daar afwezig leken. In die zin
waren de Oost Duitse voorstellingen over het westen een fantasie.
Onder sociaalwetenschappers is er het laatste decennium sprake van een sterk
toegenomen belangstelling voor de studie van collectieve fantasieën. Opvallend daarbij is dat
er vaak wordt verwezen naar het werk van de Sloveense filosoof en psychoanalyticus Slavoj
Žižek, die de inzichten van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan gebruikt om
groepsprocessen te analyseren. Hoewel Žižek’s werk vaak zeer stimulerend en prikkelend is,
is het tegelijkertijd buitengewoon moeilijk te volgen en dat hangt mijns inziens onder meer
samen met het feit dat hij in zijn schrijven moeiteloos overspringt van het collectieve naar het
individuele niveau en vice versa. Žižek lijkt Lacan’s voor individuen ontwikkelde inzichten
simpelweg te extrapoleren naar het niveau van een groep.
Dat is echter problematisch: een gemeenschap of samenleving heeft immers geen
gevoelens of (onder)bewustzijn. Men kan zich voorstellen dat, omdat alle leden van de
samenleving eenzelfde soort collectieve ervaringen hebben ondergaan, zij ook allemaal een
soortgelijke (emotionele) reactie zullen hebben gehad, die zich manifesteert in de vorm van
bepaalde fantasievoorstellingen.3 In zo’n redenering heeft de aanduiding ‘collectief’ dus
eigenlijk betrekking op ‘heel veel individuen’. Een mogelijk gevaar daarbij is echter niet
alleen dat individuele ervaringen en voorstellingen ten onrechte worden veralgemeniseerd,
maar vooral, dat alles wat zich tussen mensen afspeelt uit beeld dreigt te raken,4 waardoor
cultuur dreigt te worden opgevat en bestudeerd als een vorm van “personality writ large”
(McGee & Warms 2000:210, noot 4).5 In deze dissertatie heb ik uitdrukkelijk willen laten
zien dat de collectieve fantasieën die Oost Duitsers over het welvarende westen koesterden
betrekking hadden op problemen die zich tussen hen afspeelden.
Bij mijn denken over de vraag hoe ik ‘het collectieve Oost Duitse gemis’ kon
2Vrij

naar Žižek die stelt dat de opkomst van het nationalisme, dat grote delen van Oost Europa in de jaren
negentig van de vorige eeuw in zijn greep had, samenhing met “a desire for capitalism-cum-Gemeinschaft”
(1990:61).
3Zie bij voorbeeld een artikel van Thoden van Velzen en Van Wetering (2001), waarin zij verwijzen naar “the
fears people felt in those days” (23) ter verklaring voor de opkomst van bepaalde collectieve voorstellingen.
4Dat risico is er níet indien men zich, zoals Thoden van Velzen en Van Wetering in het in de vorige noot
genoemde artikel, concentreert op fantasieën die onderdak vinden in religieus geïnspireerde voorstellingen die
binnen een bepaalde geloofsgemeenschap worden gedeeld. Het sociale veld is dan uitdrukkelijk onderdeel van
de studie.
5McGee en Warms verwijzen hierbij naar het werk van de antropologen van de zogenaamde Culture and
Personality School in de antropologie. Zie b.v. de bundel onder redactie van Robert LeVine (1974) en die onder
redactie van George Spindler (1978).
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begrijpen als een probleem in de sociale textuur van de Oost Duitse samenleving heb ik veel
profijt gehad van het boek Lacan & the Political (1999) van de politicoloog Yannis
Stavrakakis, waarin deze zich concentreert op de “two-way movement between the individual
and the social level” (idem:3-4). Stavrakakis maakt op heldere wijze begrijpelijk waarom
relatief abstracte zaken – zoals religie, ideologie en de natie, maar bij voorbeeld ook muziek,
film, of materiële cultuur – zó’n centrale betekenis kunnen krijgen in het leven van
individuen, dat zij menen dat hun eigen bestaan samenvalt met het volk waarvan ze deel
uitmaken, de God waarin zij geloven of het streven naar materiële verbetering dat zij
voortdurend voorgespiegeld krijgen als bron van (inter)menselijke vervulling.
Volgens hem – en ook hij leunt hier sterk op het gedachtegoed van Lacan – hangt dat
primair samen met het feit dat ieder mens gedurende zijn gehele bestaan blijft verlangen en
streven naar een vorm van alomvattende heelheid, die hij in zijn jongste jeugd heeft ervaren
toen hij in zijn beleving nog één was met de wereld, die zich als een verzorgende moeder aan
hem voordeed. Vanaf het moment dat het kind echter leert dat hij een ander is dan de moeder
– een ervaring die zijn toetreden tot de symbolische orde markeert – ervaart hij zichzelf als
een geamputeerd wezen, een wezen met een gemis of, zoals Stavrakakis het noemt, een
“lacking subject” (Stavrakakis 1999:17). Mensen trachten dat gemis te overkomen, het op te
vullen, maar dat is een vergeefse zoektocht want de mens ís geen eenheid of heelheid, maar
‘slechts’ – aldus Lacan, wederom bij monde van Stavrakakis – “an inchoate collection of
desires” (idem:18). Alleen middels de blik van de ander kan men zichzelf wijs maken dat men
één en volledig zou kunnen zijn, maar ook dát is slechts een spel van make believe. De reden
dat de blik van de ander in staat lijkt de vervreemding of te heffen is, dat ook de ander
incompleet is. Ook hij wordt gedreven door de drang om de scheiding ongedaan te maken, die
zijn toetreding tot de symbolische orde bewerkstelligde. En in zíjn verlangen naar het
opheffen van vervreemding menen wij ‘onszelf’ als zijn mogelijke vervulling te herkennen.
Omdat de mens, in zijn vergeefse zoektocht naar het realiseren van een eigenstandige,
volledige identiteit slechts de buitenwereld tot zijn beschikking heeft en alleen de blik van de
ander de vervreemding (tijdelijk) lijkt te kunnen opheffen, bestaat het menselijk bestaan uit
een serie van identificaties. Zo beschouwd is het menselijk bestaan de aaneenschakeling van
pogingen om een gevoel van heelheid te ervaren met behulp van het verlangen van, en onze
identificatie met, een ander.
In de individuele pogingen tot de constructie van ‘een identiteit’ maken mensen echter
niet alleen gebruik van betekenisvolle anderen (ouders, vrienden, partners, ect.), maar zowel
zijzelf als die betekenisvolle anderen zijn daartoe aangewezen op hetgeen hun in het publieke
259

domein ter beschikking staat aan religieuze, ideologische en anderszins publiekelijk gedane
beloftes en perspectieven. Zodoende vinden alle identificatieprocessen die de mens
onderneemt, per definitie plaats binnen (en eventueel ook met)6 “socially available discursive
constructions such as ideologies, etc.” (idem:36). Mede om die reden is er volgens
Stavrakakis geen enkele reden om een strikte scheidslijn te hanteren tussen het individuele
psychologische niveau – van oudsher het terrein van de psychologie en de psychiatrie – en het
collectieve niveau, waar sociaal wetenschappers en historici zich toe menen te moeten
beperken. De aaneenschakeling van “failed identifications or rather [the] play between
identification and its failure” die mensen ondernemen om zichzelf als een afgerond ‘zelf’, en
hun samenleving als een coherent geheel te ervaren, moet volgens Stavrakakis uitdrukkelijk
worden herkend als een “deeply political play” (idem:29).
Dat ‘spel’ is echter niet vrijblijvend. Niet alleen is de inzet hoog, maar bovendien is
het tot falen gedoemd. “A lack is continuously re-emerging where identity should be
consolidated. All our attempts to cover over this lack (…) through identifications, that
promise to offer us a stable identity, fail” (idem:35). Een ‘identiteit’ bestaat slechts als
verlangen, als streven en als onmogelijkheid. En hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor het
vermeend verbindende identiteitskader dat ‘een samenleving’ zijn ogenschijnlijke samenhang
geeft. Voor zover zo’n samenhang bestaat, is dat de fictieve (en tijdelijke) ‘uitkomst’ van de
politiek-ideologische strijd over ‘wie en wat wij zijn’. Zowel het denken in dergelijke
eenheden als het streven ernaar, geeft volgens Lacanianen blijk van een “essentialist fantasy”
(idem:15). Aanduidingen als ‘identiteit X’ of ‘samenleving Y’ verhullen dat er slechts sprake
kan zijn van pogingen om een mate van eenheid en structuur te ervaren die niet bestaat en niet
kan bestaan. Datgene wat elke keer roet in het eten gooit wordt door Lacanianen aangeduid
met de term ‘the Real’. Met die term attenderen zij op de universele onmogelijkheid om
(zowel op individueel als op collectief niveau) een voltooide ‘identiteit’ te constitueren.
“Given this definition of the Real as antagonism and (social) antagonism as the Real (…) [it]
‘is nothing at all, just a void, an emptiness in a symbolic structure marking some central
impossibility’” (Žižek op cit. bij Miklitsch 1998:485).
De geschiedenis van het centrale belang van materiële verworvenheden voor de
inwoners van beide Duitslanden is een heldere illustratie van Stavrakakis’ stelling, dat de
ideologieën uit het publieke domein een centrale rol spelen in de identificatiepogingen van
mensen ter verhulling van sociale antagonismen. Daarmee heeft Stavrakakis’ lezing van
6Denk

bij voorbeeld aan Jehova’s getuigen (of andere fanatieke religieuze groeperingen), aan voetbalsupporters,
wiens zelfbeeld voor een belangrijk deel samenvalt met een voetbalclub, of aan rechtsradicale jongeren.
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Lacan mij niet alleen op theoretisch niveau duidelijk gemaakt waarom de materiële welvaart
in het westen zo’n belangrijke rol speelde in de Oost Duitse samenleving. In het verlengde
daarvan heeft zijn werk mij tevens geholpen het verband te doorgronden tussen collectieve
fantasieën enerzijds en (politieke) ideologieën anderzijds. Zoals ik hieronder zal laten zien
werd mij, bij het toepassen van Stavrakakis’ inzichten op de door mij bestudeerde Oost Duitse
case, duidelijk, dat collectieve fantasieën veelal het geïmpliceerde bijproduct zijn van de
(politieke) ideologieën die het publieke domein domineren.
Het verlies van de Tweede Wereldoorlog en alles wat in de aanloop daartoe én erna
gebeurde en bekend werd, betekende in Stavrakakis’ termen dat de inwoners van Duitsland
geconfronteerd werden met wat ik hiervoor als the Real omschreef. Het failliet van onderlinge
saamhorigheid kwam schrijnend helder in beeld, van sociale solidariteit of cohesie was geen
enkele sprake. Hoe onvoorstelbaar het ook is dat mensen juist in die context houvast vonden
bij een nieuwe leer van onderlinge solidariteit, dat is tegelijkertijd absoluut noodzakelijk. Het
is immers onmogelijk om als samenleving voort te bestaan bij de gelijktijdige erkenning van
het failliet van onderlinge saamhorigheid. De toenmalige ervaringen stonden op dermate
gespannen voet met het idee van (een min of meer coherente) samen-leving als zodanig, dat
de inwoners van Duitsland gemeenschappelijk een realiteit móesten zien weg te schrijven, die
zich zojuist buitengewoon indringend had gemanifesteerd.
De Oost Duitse bevolking kreeg na 1945 door de nieuwe machthebbers een ideologie
aangeboden met behulp waarvan de voornaamste levenslessen waar men zojuist mee was
geconfronteerd op een positieve manier werden getransformeerd tot nastrevenswaardige
beloften: in het verlengde van materiële verbetering zou de eenheid worden hersteld en
onderlinge solidariteit heersen. Die belofte betekende dat (1) de pijnlijke lessen werden
ontdaan van hun sociaal giftige angel, terwijl ze (in verhulde vorm) (2) de centrale plek
kregen in het publieke domein die hun importantie vereiste, waarbij er tegelijkertijd óók (3)
tegemoet werd gekomen aan de noodzaak tot het verzwijgen ervan.
Binnen de ideologie die de Oost Duitse symbolische orde haar samenhang verleende,
heetten sociale tegenstellingen het gevolg te zijn geweest van de kapitalistische
bezitsverhoudingen die, mét de ontwikkeling van de socialistische samenleving en de
daarmee gepaard gaande ‘denazificatie’, definitief heetten te zijn verdwenen: opgelost, over
en uit. Ze waren er geweest, maar nu waren ze weg. Weggewerkt door een collectief gedeeld
en door de staat gesanctioneerd streven naar materiële verbetering.
Het meest-wezenlijke-maar-onzegbare was aldus in niet-bedreigende vorm in de
symbolische orde van de samenleving opgenomen en de maatschappelijke rijen konden zich
261

sluiten. De sociaal ontwrichtende kennis over de samenleving als een intern gespleten en
potentieel antagonistische ‘eenheid’ was weg, of leek althans verdwenen. Het verbod op het
exploreren daarvan werd gedurende de gehele Oost Duitse geschiedenis strikt gehandhaafd.
Maar aangezien ‘het gat’ in de sociale harmonie zodoende van meet af aan het
centrum was waaromheen de samenleving zich ontwikkelde, was dat gat tevens constitutief
voor alles wat zich daarbinnen – aan sociale relaties – ontwikkelde. Daardoor werd de
samenleving die op Oost Duits grondgebied tot ontwikkeling kwam, intern níet alleen bijeen
gehouden door een bepaalde ideologie, maar óók door een gedeeld geheim dat koste wat kost
verstopt moest blijven. Uiteindelijk ontwikkelde er zich een vorm van onderlinge warmte,
maar die was altijd óók de afdekking van potentiële onderlinge afgunst en strijd. Hoewel deze
in de Oost Duitse publieke ruimte nauwelijks vrij baan kregen, moet de warmte van de
Nischen ermee doordrenkt zijn geweest.
De socialistische gelijkheidsleer was de (van overheidswege gesanctioneerde) manier
met behulp waarvan iedere kennismaking met de traumatische werkelijkheid – dat de
‘gelijkheid’, die als solidariteit werd gepreekt, ook argwaan en Stasi impliceerden – aan het
zicht werd onttrokken. De Nische was een andere. Maar wat de dekmantel ook was en hoe
halfhartig men zich daar ook toe verhield, onderling werden Oost Duitsers verbonden door
(de gedeelde geheime kennis over) een traumatische en verboden realiteit. Die realiteit bleef
weg met behulp van de collectieve fantasie over het welvarende westen waar individuele
zelfverwezenlijking en onderlinge harmonie moeiteloos samen leken te gaan. In de DDR was
het streven naar en fantaseren over materiële verbetering van meet af aan een dekmantel met
behulp waarvan andersoortige, niet-uitgesproken problemen aan het zicht werden onttrokken.
De problemen in de sociale textuur van de samenleving waren en bleven onzegbaar; ze
werden verhuld onder het materieelconsumptieve streven dat de samenleving ogenschijnlijk
verbond. De reden dat uitgerekend dát streven als verbindend kader functioneerde was, dat het
materiële binnen de officiële staatsideologie als oplossing voor alle (onbenoemde) problemen
werd gepresenteerd. Van meet af aan vonden staat en volk elkaar in een publiekelijk
verkondigde materialistische ideologie ter bestrijding van sociale tegenstellingen. In de DDR
bestond zodoende een “tiefen Konsenses mit den ökonomistischen Wertannahmen des
Systems” (Niethammer 1991:39), volgens welke materiële verbetering aan de basis zou liggen
van een veelomvattender toekomstig heil. Hierdoor werd ‘de rijkdom van het leven’ in de
DDR ‘gereduceerd tot het direct materiële’ – zoals Niethammer treffend concludeerde (idem).
Voor zover de materiële strevingen niet werden gerealiseerd, was dat bespreekbaar – zowel
staat als volk hadden er immers van meet af aan belang bij de materiële problemen te
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herkennen als oorzaak en oplossing van the Real. Dientengevolge stond het de inwoners van
de DDR tot op zekere hoogte vrij om de materiële tekortkomingen onderling te bespreken. En
dat gebeurde ook – soms voorzichtig, maar vaak toch ook openlijk. De klachten
dienaangaande zetten de machthebbers er vervolgens op politiek gevoelige momenten toe aan
om een extra wagonlading sinaasappels te laten aanrukken en de bevolking tevreden te
stellen. Juist omdat staat en volk elkaar echter tevens ‘vonden’ in de onbespreekbaarheid van
de problemen in de sociale textuur van de samenleving, fungeerde de materiële ideologie in
de DDR als “lingua franca” (idem). De alomtegenwoordige materieelconsumptieve kritiek
was een “officiell lizenziertes Ventil” (idem) en de materieelconsumptieve klachten gaven
uitdrukking aan andersoortige bronnen van onvrede, met betrekking tot zaken die als zodanig
onbenoemd bleven.
Aangezien het materiële in de DDR als “lingua franca” fungeerde, lag het voor de
hand dat alle mogelijke problemen eveneens op materieelconsumptieve wijze leken te kunnen
worden opgelost. De combinatie van een materialistische ideologie én een sterke identificatie
met de (in mentaal en psychologisch opzicht) zo dichtbije en tegelijkertijd zo onbereikbare
West Duitse welvaart, gaven aanleiding tot een fantasie dat Oost Duitsers temidden van die
materieelconsumptieve context pas echt een harmonieuze samenleving zouden kunnen
realiseren, waarin tevens ruimte zou zijn voor individuele zelfverwezenlijking. De fantasieën
over het westen, die zoveel Oost Duitsers deelden, was enerzijds het product van de
onvolkomenheden in de realisatie van de ideologie die het publieke domein domineerde.
Anderzijds was zij het product van het verbod op exploratie van datgene wat de ideologie haar
(onuitgesproken) zeggingskracht verleende.
Stavrakakis’ werk hielp mij de verhouding tussen ideologie en fantasie in de DDR
scherper te zien. Door expliciet uit te gaan van datgene wat hij in navolging van Lacan met de
term the Real aanduidt, brengt Stavrakakis het fundamentele, sociale belang van ideologieën
en andere gedeelde, ideële voorstellingen scherp in beeld, terwijl hij daarbij expliciet duidelijk
maakt waarom dergelijke voorstellingen slechts de schijn van onderlinge binding bieden.
Juist omdat niet iedereen rechtstreeks gediend is (in sociaal-economisch, materieel
opzicht) bij het onderschrijven van een ideologie, kan deze slechts aanslaan en zijn
verbindende werk doen, door aan te sluiten bij (onuitgesproken) sociaal-psychologische
verlangens en/of belangen –veelal met betrekking tot eenheid, verbroederingen/of
superioriteit. Wanneer ideologische voorstellingen er op deze wijze in slagen om de publieke
ruimte te domineren, bieden zij een verhaal met behulp waarvan eenheid en onderlinge
verbinding worden gesuggereerd: een verhaal over ‘wie wij zijn en waarom’. Maar juist
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omdat dat verhaal altijd op gespannen voet staat met de antagonismen die de
samenlevingsorde doorsnijden, worden er bij de realisatie daarvan tekortkomingen zichtbaar.
En als er een strikt verbod heerst op het benoemen en exploreren daarvan, leveren díe
vervolgens de voedingsbodem én de ingrediënten voor het ontstaan van een fantasie, die
bindkracht verleent waar de ideologie faalt.
Daarmee wordt duidelijk, dat fantasieën in wezen het geïmpliceerde bijproduct zijn
van ideologieën. De Oost Duitse geschiedenis is een heldere illustratie van de stelling dat
ideologie en fantasie te beschouwen zijn als communicerende vaten. Ze veronderstellen,
voeden én constitueren elkaar rond de ontkenning van the real in de sociale textuur van een
samenleving. De een levert het verhaal met behulp waarvan the real aan het zicht wordt
onttrokken, de ander lijkt de impliciete oplossing te bieden wanneer het verhaal zijn
samenbindende kracht dreigt te verliezen. Een mooi voorbeeld van dat laatste zijn de cargo
cults – de religieuze voorstellingen waarbij een vorm van alomvattende verlossing in het
vooruitzicht wordt gesteld, op een moment dat de tot dan toe bestaande religieuze en
ideologische voorstellingen hun vermogen tot het bieden van houvast hebben verloren.
In de DDR zorgden cruciale elementen uit de socialistische ideologie, gecentreerd
rond noties van ‘onderlinge gelijkheid’, ervoor dat er een zekere ‘verbintenis’ tussen staat en
volk tot stand kwam. In het verlengde van de ideologie van onderlinge gelijkheid kwamen
vervolgens bepaalde collectieve arrangementen tot ontwikkeling – waaronder een breed
gedragen taboe op onderlinge differentiatie en het met je kop boven het maaiveld uitsteken –
die duidelijk maakten dat “many state principles were thoroughly integrated in the local mindset” (Kideckel 1993:216). Juist die vormen van ongemerkte aanpassing aan de dictatoriale
context waarin Oost Duitsers leefden, zorgden ervoor dat de Oost Duitse staatsmacht in stand
bleef. Zij werd “multiplied and diffused through people’s everyday habits of conformity and
the meanings they attach to them” (Wedeen 1999:153). Dat die verwevenheid nauwelijks
zichtbaar was, hing samen met de onuitgesproken sociale belangen die mensen hadden bij die
vorm van aanpassing. In hoeverre die situatie kon worden begrepen als een vorm van
succesvolle hegemonie was de vraag waarmee ik hoofdstuk zes afsloot. Op die vraag wil ik
hier terugkomen.
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Succesvolle hegemonie?
In hoofdstuk twee en drie liet ik zien dat de socialistische ideologie in de DDR nooit eenzijdig
‘van boven’ werd opgelegd. Om hegemonie te bereiken moeten de naar-macht-strevenden
beloften doen die in het belang zijn van de ondergeschikten. Dat gold na 1945 ook voor de
nieuwe machthebbers in de DDR. Om in brede lagen van de samenleving succesvol te zijn
moest de socialistische ideologie, met behulp waarvan de nieuwe machthebbers hun claims
legitimeerden, óók appèlleren aan díegenen, die niet rechtstreeks gediend waren met de
transformatie van hun samenleving. Om dat te bereiken zorgden de socialisten ervoor dat de
doctrines met behulp waarvan zij het Oost Duitse bestaan opnieuw inrichtten, inhaakten op
bepaalde buiten- of bovenideologische elementen. Žižek heeft dit principe helder onder
woorden gebracht:
in every ideological edifice, there is a kind of ‘trans-ideological’ kernel, since, if an
ideology is to become operative and effectively ‘seize’ individuals, it has to parasitize
on and manipulate some kind of ‘trans-ideological’ vision that cannot be reduced to a
simple instrument of legitimizing pretensions to power (1996:83).
Als voorbeeld van dergelijke ideologie overstijgende componenten noemt Žižek onder meer
“notions and sentiments of solidarity, justice, belonging to a community, and so on” (idem).
Mede doordat de mooi klinkende beloften van het socialisme na 1945 inhaakten op toen
actuele noden en trauma’s, ontstond er in de DDR een halfhartige (tót de bouw van de Muur
verlieten rond de drie miljoen Oost Duitsers het land) vorm van identificatie met de staat en
het socialisme. Dat impliceerde echter níet, dat er sprake was van ideologische
overeenstemming of eensgezindheid tussen staat en bevolking.
Zoals gezegd: tot 1961 verlieten miljoenen Oost Duitsers het land en daarna was het
voor Oost Duitsers fysiek vrijwel onmogelijk om zich aan de socialistische leer te onttrekken.
Door de omnipresentie van de taal van macht, doordat mensen leerden “[to] internalise their
own surveillance” (Wedeen 1999:147), én doordat Oost Duitsers er een zeker belang bij
hadden ontstond er na verloop van tijd een vorm van “conviviality” tussen heersers en
overheersten (Mbembe 1992:10), waarin ‘onderlinge gelijkheid’ het verbindingspunt was. Dat
betekende echter níet dat Oost Duitsers de situatie waarin zij zich bevonden totaal
onderschreven. Er werd veel gemopperd, vooral over materieelconsumptieve zaken, die,
omdat ze als “officiell lizenziertes Ventil” (Niethammer 1991:39) fungeerden, een geschikt
aanknopingspunt waren om algemener gevoelens van onvrede te uiten. Ook het besmuikte
lachen én het zich terugtrekken in de Nischen duidden erop, dat de onderschikking en
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aanpassing niet (alleen) van harte gingen. Tegelijkertijd hoop ik in hoofdstuk zes duidelijk te
hebben gemaakt, dat dezelfde besmuikte lach en Nische er óók op duidden, dat de aanpassing
méér geïnternaliseerd was dan mensen zich wellicht bewust waren. Beide vormen van
aanpassing zorgden ervoor dat de ideologie van ‘onderlinge gelijkheid’ ook door de inwoners
van de DDR zélf werd gedragen en geconstitueerd. De Oost Duitse geschiedenis was echter
primair de geschiedenis van dictatoriale overheersing en dwang. Niettemin ontstond er binnen
die afgedwongen context ook een vorm van ‘samenwerking’ waardoor velen hun eigen
onderschikking nauwelijks merkten. Dat hing samen met het feit dat “the state’s regulative
and coercive forms and agencies (…) define and create certain kinds of subjects and
identities” (Roseberry 1993:357).
Met deze interpretatie sluit mijn onderzoek aan bij een lange traditie van
antropologisch denken over (de vorm en betekenis van) overheersing en onderschikking.
Lang geleden maakte Godelier duidelijk dat het feit dát ondergeschikten dezelfde
ideologische ruimte delen als de overheersers, níet betekent dat zij het onderling eens zouden
zijn over de betekenis die zij daaraan geven (1982).7 In zijn boek Weapons of the Weak heeft
James Scott (1985) duidelijk gemaakt dat het zaad van de kritiek veelal reeds in de kern van
de hegemonie besloten ligt. Juist omdát de beloften met behulp waarvan overheersers hun
claims trachten te ‘verkopen’, moeten aansluiten bij buitenideologische elementen, dragen die
beloften de kiem van de toekomstige kritiek in zich:
The crucial point is rather that the very process of attempting to legitimate a social
order by idealizing it always provides its subjects with the means, the symbolic tools,
the very ideas for a critique that operates entirely within the hegemony. For most
purposes, then, it is not at all necessary for subordinate classes to set foot outside the
confines of the ruling ideals in order to formulate a critique of power. The most
common form of (…) struggle arises from the failure of a dominant ideology to live up
to the implicit promises it necessarily makes. The dominant ideology can be turned
against its privileged beneficiaries not only because subordinate groups develop their
own interpretations, understandings, and readings of its ambiguous terms, but also
because of the promises that the dominant classes must make to propagate it in the
first place (idem:338).
De geschiedenis van de DDR is een mooie illustratie van Scott’s suggestie dat de kritiek bijna
geïmpliceerd is in de ideologische beloften met behulp waarvan een dictatuur haar macht
7Zie

ook het interview van Eiss & Wolfe met Godelier (2004).
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tracht te legitimeren. Juist omdát de Oost Duitse socialisten met hun ideologie inspeelden op
de verlangens die er na de Tweede Wereldoorlog onder de Oost Duitse bevolking leefden,
deden zij bepaalde ideologisch gefundeerde beloften. Doordat zij die vervolgens niet
waarmaakten, terwijl ze de beloften wél tot het eind van de DDR bleven verkondigen waren
zij, als voornaamste leveranciers van een materialistisch ingevulde heilsboodschap, zelf
verantwoordelijk voor de kritiek, toen die boodschap niet gerealiseerd werd – zie
Niethammer’s conclusie omtrent de consensus tussen de Oost Duitse staat en inwoners over
de materialistische wijze waarop de rijkdom van het leven zou kunnen worden gerealiseerd.
Het is veelzeggend dat Scott reeds lang geleden heeft gesuggereerd, dat ook in de Europese
socialistische landen de kern van kritiek besloten zou kunnen liggen in de beloften van het
daar geleefde “real existing socialism” (idem:339):
the ideology formulated by the ruling class to justify its own rule provided much of the
symbolic raw material from which the most damning critique could be derived and
sustained (…) it is clear that a radical critique of existing arrangements may arise in
virtually any subordinate class that takes the dominant ideology at heart and, at the
same time, penetrates in daily life the realities that betray or ignore the implicit
promises of that ideology (idem).
Behalve de belofte van materiële wederopbouw behelsde de socialistische ideologie tevens
een sociale belofte: het scheppen van onderlinge gelijkheid en sociale harmonie. Kritiek op de
mate waarin díe belofte werd gerealiseerd was onmogelijk. Hoewel men op basis daarvan zou
kunnen denken dat het socialistische vertoog dienaangaande louter en alleen met harde hand
werd opgelegd, waardoor er op dat gebied géén sprake was van overeenstemming of
consensus, liet ik in het voorgaande zien dat de inwoners van de DDR zélf ook grote belangen
hadden bij het níet exploreren van dát aspect van de officiële staatsideologie. Het leerstuk van
de ‘onderlinge gelijkheid’ was in de DDR dan ook het contactpunt tussen de ideologische
belangen van ‘overheersers’ en de door fantasmatische belangen ingegeven ondersteuning
daarvan door de ‘overheersten’.
In de inleiding merkte ik op dat, hoewel de DDR nooit zou hebben kunnen bestaan (en
zeker niet zo lang zou hebben kunnen voortbestaan) zonder de spreekwoordelijke ‘Russische
bajonetten’, de Oost Duitse geschiedenis daar níet toe kon worden gereduceerd. Zoals ik in
het voorgaande heb laten zien, hing dat niet alleen samen met het feit dat de DDR was
gebouwd op de herinnering aan Auschwitz en Dresden. De langdurige stabiliteit van de Oost
Duitse staat was vooral te danken aan de vele verbintenissen die er waren tussen de ‘staat’ en
de ‘bevolking’. Het ‘socialistische’ regime had niet kunnen overheersen zonder de vele
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vormen van aanpassing die de bevolking had geïnternaliseerd, en de bevolking had de
gelijkheidsideologie niet zó sterk geïnternaliseerd, indien ze daar niet óók belangen bij zou
hebben gehad.8 Mede dankzij de socialistische gelijkheidsleer werden de inwoners van de
DDR gevrijwaard van pijnlijke confrontaties met elkaar’s jaloezie en krabbenstreken. In die
zin was er in de DDR sprake van een hegemoniale situatie, níet omdat de inwoners het
kritiekloos eens zouden zijn geweest met alles wat hen door de machthebbers werd
voorgeschoteld, maar omdat er sprake was van “‘a common discursive framework’: a shared,
state-authorized language of cognition, control and contestation” (Blom Hansen & Stepputat
2000:26).

Fetisjisme?
Terugdenkend aan hetgeen ik in hoofdstuk vier én in hoofdstuk acht heb laten zien, lijken de
strenge Oost Duitse vormgevingsideologen het toch bij het rechte eind te hebben gehad, toen
zij de (volgens hen oneigenlijke) verleiding van (Westerse) ‘kitsch’ als een vlucht kenmerkten
en om die reden afwezen. Door hen werd die vlucht fetisjisme genoemd. In het voorgaande
gebruikte ik de term collectieve fantasie. Wat is de meerwaarde van die aanduiding ten
opzichte van het begrip fetisjisme?
Binnen het Marxistisch theoretisch kader geeft de term fetisjisme uitdrukking aan een
vorm van zelfbedrog, die ontstaat in samenhang met de onder kapitalistische bezits- en
productieverhoudingen tot ontwikkeling gekomen vervreemding van de arbeider, waaraan
deze (tevergeefs) tracht te ontsnappen met behulp van de vermeend magische eigenschappen
van commodities. Hoewel Marxistische denkers er vanzelfsprekend vanuit gaan dat het
onmogelijk is om op deze manier te ontsnappen aan een toestand van vervreemding, is het
opmerkelijk dat vervreemding binnen het Marxistische denken in principe op te heffen en op
te lossen is – zij het slechts na een revolutionaire metamorfose van de sociaaleconomische
inrichting van de samenleving.
Waar het begrip fetisjisme binnen de Marxistische theorievorming aldus verwijst naar
een zinloze poging tot ontsnapping, via vermeend magische eigenschappen van commodities,
aan onderdrukkende en vervreemdende sociaal-economische omstandigheden, daar gebruikte
8Hopelijk

ten overvloede: het is niet mijn bedoeling de dreiging en angst te relativeren. Ik hoofdstuk zes liet ik
zien dat de dreiging en angst, zoals ik het daar verwoordde “de mentale muur waren waarbinnen Oost Duitsers
hun leven inrichtten”.
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ik in het voorgaande met opzet het begrip ‘fantasie’ om aan te geven dat het hier mijns inziens
om een andersoortige vlucht gaat. Door collectief te fantaseren over het bestaan aan de andere
kant van de Muur dat ook het hunne zou zijn geweest indien het historische lot de grens
anders had getrokken, trachtten Oost Duitsers de in hun samenleving tot ontwikkeling
gekomen onderlinge omgangsvormen aan het zicht te onttrekken. Het ‘fetisjisme’ waar in de
DDR sprake van was, was dat Oost Duitsers aan de Westerse materieelconsumptieve wereld
een helend en harmoniserend vermogen toeschreven, met behulp waarvan zij hun ogen
konden sluiten voor het gat van de krabbenstreken en de als onderlinge gelijkheid verkochte
‘warmte’ die zij op straffe van uitsluiting in hun eigen gelederen afdwongen. Het gaat hier dus
uitdrukkelijk niet om een (klassengerelateerde) vlucht uit sociaal-economische
omstandigheden. Veeleer gaat het om een gefantaseerde vlucht voor de potentiële erkenning
dat “[o]ur societies are never harmonious ensembles. This is only the fantasy through which
they attempt to constitute and reconstitute themselves” (Stavrakakis 1999:74). Met behulp van
de collectieve fantasie over een bestaan waarin men, omringd door ouderwets gepolitoerde
tafels en droogboeketten, vanzelfsprekend nooit meer last zou hebben van antagonismen of
(sociaal) verval, werd de verantwoordelijkheid voor het feit dat die mate van harmonie in de
DDR niet werd gerealiseerd buiten de betrokkenen en ten dele bij de materiële
omstandigheden geplaatst.
Mijns inziens vluchtte men dan ook niet zozeer voor omstandigheden die men in
principe ook anders zou kunnen inrichten waardoor de vervreemding zou ophouden te
bestaan, maar men vluchtte voor omstandigheden die eigen zijn aan het bestaan, zij het, dat ze
binnen de Oost Duitse context werden versterkt doordat de dictatoriale staat geen open
exploratie toestond van de in de samenleving aan de dag tredende antagonismen en (sociale)
spanningen.
Dat ik de buitengewone kracht die er vóór de Wende in de DDR aan Westerse
voorwerpen werd toegekend, niet toeschrijf aan fetisjisme maar aan een collectieve fantasie,
betekent niet dat ik de term fetisjisme als zodanig onbruikbaar zou vinden (zoals b.v. Pool
1990). In tegenstelling tot fantasieën, die tal van verschillende vormen kunnen aannemen,
waaronder die van materieelconsumptieve verlangens, attendeert de term fetisjisme
uitdrukkelijk op “the compulsive power” (Spyer 1998:4) die er uitgerekend van materiële
voorwerpen kan uitgaan. Mede daardoor attendeert het begrip fetisjisme ons op de
irrationaliteit in het hart van wat zich laat aanzien als een weloverwogen en rationeel proces:
de waardebepaling van goederen.
Dat brengt me bij het laatste thema dat ik in deze conclusie wil behandelen: het in deze
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dissertatie getoonde verband tussen materiële beloften, strevingen en verworvenheden als
aanknopingspunt van collectieve fantasieën. Hoewel er een aantal historisch specifieke
redenen valt aan te wijzen op grond waarvan de collectieve fantasieën van Oost Duitsers over
het welvarende westen uitgerekend op materialistische wijze werden ingevuld, ligt er mijns
inziens ook nog een meer algemene oorzaak ten grondslag aan het feit dat de Oost Duitse
cargo-achtige verlossingsfantasieën waren vastgemaakt aan, en werden gevoed door,
voorstellingen over een materieel beter leven.

Fantasie en materiële objecten; sensorische kennismaking
In Oost Duitse ogen impliceerde de materiële wereld van het westen hún ideale samenleving,
ontdaan van de sociale tekortkomingen en spanningen die in de Oost Duitse alledaagse
werkelijkheid steeds aan de dag dreigden te treden. De Oost Duitse kennis over de westerse
droomwereld was echter niet alléén van imaginaire aard. Deze werd regelmatig (zij het
mondjesmaat) gevoed door werkelijke contacten ermee. Wanneer dat gebeurde was het
opvallend dat mensen vooral lyrisch uitwijdden over de zintuiglijke indrukken die dergelijke
kennismakingen teweeg brachten: men werd (in neutrale of positieve zin) fysiek beroerd door
met name de geur, maar ook de kleur, de glans, de tactiele eigenschappen en vanzelfsprekend
de smaak van westerse producten. Deze waren totaal anders dan die van de Oost Duitse
warenwereld.
In de verhalen daarover komt een kenmerk van de relatie tussen mensen en materiële
cultuur naar voren, dat tot voor kort in de sociaal wetenschappelijke theorieën dienaangaande
nauwelijks gethematiseerd werd: de zintuiglijke manier waarop dingen zich aan mensen
voordoen. In de inleiding gaf ik al aan dat de aandacht binnen het antropologische denken
over materiële cultuur van oudsher enerzijds is uitgegaan naar datgene wat objecten
representeren en anderzijds naar de (bedrieglijke) onweerstaanbaarheid ervan. Het feit dat de
materiële wereld door mensen primair zintuiglijk wordt gekend, werd door
sociaalwetenschappers tot voor kort vrijwel volledig veronachtzaamd (maar zie Falk 1994;
1997, Seremetakis 1994; Spyer 2006).
Pas gedurende de laatste vijftien jaar lijken antropologen zich überhaupt bewust van
de zintuiglijke kenmerken van het menselijk samenleven. Dat heeft een grote hoeveelheid
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studies over de zintuigen opgeleverd,9 maar het is opmerkelijk dat de “sensory turn” tot op
heden grotendeels voorbij is gegaan aan de (sociaal wetenschappelijke) theorievorming over
de relatie tussen mensen en hun materiële omgeving (Edwards et.al. 2006:11).
In de inleiding besteedde ik veel aandacht aan het werk van Campbell en Miller. Beide
auteurs gaven een nieuwe theoretische impuls aan het sociaalwetenschappelijke denken over
massaconsumptie en de relatie tussen mensen en materiële cultuur. Met betrekking tot het
werk van Campbell gaf ik aan, vooral geïnspireerd te zijn door zijn idee dat voorwerpen als
concrete kapstok dienen om een verlangen te bevredigen dat volgens hem onbevredigbaar zou
zijn, omdat het zou samenhangen met de niet te dichten kloof tussen droom en werkelijkheid.
Daarbij vroeg ik me af, of dat verlangen werkelijk zo diffuus en onbenoembaar zou zijn als
Campbell meende, én ik vroeg me af of het werkelijk slechts toeval was, dat het verlangen
zich veelal juist aan dingen bleek te hechten. Met betrekking tot het werk van Miller gaf ik
aan geïnspireerd te zijn door zijn op identiteit gerichte en toch dynamische perspectief. Mijn
voornaamste bezwaar was dat hij, door zijn eenzijdige nadruk op het constitutieve potentieel
van consumptie in het proces van identiteitsontwikkeling, te weinig oog had voor het
problematische karakter van het begrip ‘identiteit’ en voor de existentiële zwaarte van het
begrip ‘vervreemding’.
Mijns inziens maakt de door mij bestudeerde Oost Duitse geschiedenis duidelijk dat
het verlangen van Oost Duitsers naar West Duitse consumptiegoederen werd ingegeven door
een fantasie dat het temidden van die dingen mogelijk zou zijn om een harmonieus
samenleven gestalte te geven en daarmee eindelijk te kunnen worden, zoals men ‘altijd had
willen zijn’. In tegenstelling tot Campbell denk ik dan ook dat de Oost Duitse geschiedenis
laat zien dat het verlangen naar verbetering van de werkelijkheid helemaal niet zo ongericht,
diffuus en onbenoembaar hoeft te zijn als hij stelt. In de DDR werd het ingegeven door de
(ideologisch gestutte) fantasie dat men in en met behulp van dingen eindelijk ‘zichzelf’ (als
een sociaal harmonische eenheid) zou kunnen vinden. Mijns inziens was het evenmin toeval
(zoals Campbell stelt) dat dergelijke verlangens zich uitgerekend aan materiële voorwerpen
hechtten. Hoewel de Oost Duitse fantasie in de eerste plaats samenhing met, en een oplossing
poogde te zijn voor traumatische gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Oost Duitse
geschiedenis, was het niet alléén dááraan te wijten dat ze zo eenduidig materialistisch van
aard was. Dát hing tevens samen met de zintuiglijke manier waarop Oost Duitsers
kennismaakten met de westerse materieelconsumptieve overvloed.

9Classen

(1993), Etnofoor (2005/1), Howes (1991, 2005), Stoller (1997).
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In de Oost Duitse beschrijvingen over het westen kwamen veelvuldig voorbeelden ter
sprake die betrekking hadden op de glans, de kleuren, de ‘aaibaarheid’, de smaak en de geur
van die wereld. Het zijn allemaal zintuiglijke prikkels, die op een heel directe, want
lichamelijke manier informatie verschaffen over de wereld waar ze uit voortkomen. Sinds
Proust zijn magnum opus, à la récherche du temps perdu, begon met een schets van de kracht
van smaakervaringen in het oproepen van herinneringen (1970:52-4), is het common
knowledge dat de zintuigen in staat zijn om bepaalde soorten ‘kennis’ (in dit geval over het
verleden) op een lichamelijke manier over te brengen.10 Het is echter geen toeval dat ik het
woord kennis in de vorige zin tussen aanhalingstekens heb geplaatst: hiermee heb ik willen
benadrukken dat het bij het overbrengen van informatie middels de zintuigen mijns inziens
per definitie gaat om een uitgesproken subjectief en niet-rationeel proces, met als resultaat dus
ook uitgesproken subjectieve, niet-rationele kennis. Doordat materiële voorwerpen ons via de
zintuigen bereiken, reiken zij, zoals Jean-Pierre Warnier heeft opgemerkt, “deep into the
psyche of the subject because [they reach] it not through abstract knowledge, but through
sensori-motor experience” (2001:10).
Sensorisch overgebrachte kennis is het soort kennis dat besloten ligt in indrukken,
herinneringen, associaties, beelden en gevoelens en dat pas in tweede instantie met behulp van
de ratio kan worden onderzocht en geanalyseerd. Juist omdat materiële objecten zich bovenal
op een zintuiglijke, niet-rationele manier aan ons voordoen, zijn ze mijns inziens geschikte
kapstokken voor cognitieve processen die door het verstand eerder gehinderd dan geholpen
zouden zijn. Ik doel op processen van verlangen, identiteitsvorming, herinnering, en vooral
ook: fantasie.11
Zoals ik hiervoor uiteenzette, hebben fantasieën veelal tot doel om de onmogelijkheid
en onbereikbaarheid van een solide identiteit of een harmonieuze samenleving aan het zicht te
onttrekken. Het zoeken naar (individuele en sociale) vervulling genereert “a strong incentive
to actually capture part of this world as inalienable possession in an effort to control precisely
what is uncontrollable: one’s identity in relation to the world” (Van Beek 1996:22). Mijns
inziens ligt het voor de hand dat mensen daarbij niet alleen – zoals door Lacan en zijn
exegeten uiteengezet – gebruik maken van de verlangende blik van de ander, en/of van de
ideologieën die het publieke domein beheersen, maar ook van de materiële wereld om hen
10Voor

het belang van een zintuiglijke insteek bij de sociaalwetenschappelijke studie van eten, zie Veenis
(1995:5-6).
11Zie in dit verband ook Taussig. Met betrekking tot de manier waarop mensen herinneringen, stelt ook hij –
eveneens verwijzend naar Proust –dat “[t]he past is hidden somewhere outside the realm, beyond the reach of the
intellect, in some material object (in the sensation which that material object will give us)” (1995:369).
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heen.
Kijkend naar een voorwerp dat hem aanspreekt, herkent de persoon die ernaar kijkt
iets van zichzelf. Wellicht representeert het ding iets dat kenmerkend is voor zijn levensstijl,
karakter of zelfbeeld – zoals in de (post-, neo-) structuralistische benaderingen van Mary
Douglas en Marshal Sahlins benadrukt. Wellicht herkent de kijker er iets in dat hij zelf graag
(meer) zou willen zijn, maar hoe dan ook representeert het voorwerp iets van hem.
[T]he self is mirrored in the potential object of acquisition with questions which are
rarely formulated and hardly ever articulated: ‘is that for me?’; ‘Am I like that?’;
‘Could that be (part of) me?’; ‘Could I be like that’; ‘Would I like to be like that?’ and
so on; an endless series of questions which are acts of self-formation in themselves
(Falk & Campbell 1996:4).
Kijkend naar een voorwerp en zich (impliciet) dergelijke zelf-vragen stellend, gebeurt er iets
met de kijkende persoon. Hij ziet het object namelijk niet alleen, maar (misschien betast hij
het even, wellicht gaat er een bepaalde geur vanuit, maar zelfs wanneer dat niet het geval is)
al kijkend ontstaat er een voorstelling van hoe het zal zijn, hoe het zal voelen (hoe de
potentiële koper als toekomstige bezitter zal zijn en hoe híj zich zal voelen, hoe zijn bestaan
zal zijn en hoe zijn bestaan zal voelen), wanneer hij het object zou aantrekken, erop zou gaan
zitten, erin zou lezen of ermee zou koken, wanneer het in zijn woonkamer of garage zou
staan. De zintuiglijke prikkels die er van het object uitgaan (primair via de ogen maar
potentieel ook via de vingers, de neus en de tong) brengen een reeks associaties en
voorstellingen teweeg, die als lichamelijke ervaring in zijn lichaam resoneren. Heel even is
zijn lichaam, zijn wezen associatief als het ware ‘gevuld’ met datgene wat hij ziet – ‘vervuld’,
door de associaties en voorstellingen die werden opgeroepen door de zintuiglijke prikkels die
het ding teweeg bracht.
Ruim een decennium geleden merkte de Finse socioloog Pasi Falk op dat “[t]he
pursuit of completion is the core around which the whole system [of consumption, mv]
revolves” (Falk 1994:144). Mét Falk meen ik dat het veelal onstilbare verlangen dat objecten
opwekken betrekking heeft op een verlangen naar compleetheid, vervulling, heelheid en
ondeelbaarheid – een verlangen dat gestild lijkt te kunnen worden door te kopen, te
consumeren. Een van de redenen waarom dat verlangen zo onweerstaanbaar kan zijn is mijns
inziens dat het hier om een zintuiglijk in gang gezet proces betreft, dat als zodanig minder
bereikbaar is voor rationele tegenwerpingen. Om die reden is het onmogelijk om de plaats en
betekenis van materiële objecten en consumptie te begrijpen zonder daarbij aandacht te
besteden aan de rol van de zintuigen (zie Edwards et.al. 2006:5). Juist omdat de
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aantrekkingskracht van materiële goederen veelal lijkt samen te hangen met “such difficult to
grasp phenomena as deeply felt emotions and desires (…) as well as the irrational and the
fantastic, the absurd and the surreal”, kan ik het recente pleidooi van Jojada Verrips voor een
antropologische herwaardering van “our total sensorial experience of the world and (…) our
sensitive knowledge of it” (2005:3-4) van harte onderschrijven.
In mijn optiek hangt het steeds weer opduikende verlangen van mensen naar dingen
samen met wat je de intrinsieke onmogelijkheid van het realiseren van een stabiele ‘identiteit’
zou kunnen noemen.
Zoals gezegd staat ook in het denken van Miller de relatie tussen consumptie en
identiteit centraal. In zijn baanbrekende werk Material Culture and Mass Consumption (1987)
heeft hij willen afrekenen met het cultuurpessimistische, op het Marxistische gedachtegoed
geïnspireerde denken over consumptie, dat het sociaalwetenschappelijke debat zo lang
domineerde. Daarin werden consumenten als willoze slachtoffers van kapitalistische
structuren neergezet – vervreemd van de enige bron van ware zelfverwezenlijking zouden zij
commodities ten onrechte menen te kunnen herkennen als elementen of bouwstenen van hun
identiteit. Dit kritische perspectief op consumptie is echter in belangrijke mate gestoeld op de
premisse dat productieve arbeid de belangrijkste factor is in de manier waarop mensen
zichzelf in de wereld realiseren. Volgens Miller is die aanname volstrekt anachronistisch
geworden in hedendaagse consumptiesamenlevingen, waar mensen zichzelf en hun identiteit
volgens hem allang niet meer met behulp van arbeid, maar vooral met behulp van consumptie
manifesteren en vorm geven. Wanneer hij in één van zijn monografieën over Trinidad kerst
als culturele hoogtijdag analyseert, stelt hij dan ook enigszins uitdagend en met een knipoog
naar het, op het constructieve potentieel van mensen gerichte Marxistische denken: “It is the
consumption of apples and grapes, not their production, nor their origins, which defines what
[the inhabitants of Trinidad] are” (idem:320, curs. mv).
Hoewel ik het met Miller eens ben dat consumptie in het proces van culturele én
individuele ‘zelf’-ontwikkeling heden ten dage een belangrijker rol speelt dan productie, vind
ik het opmerkelijk hoe weinig Miller zich rekenschap geeft van het problematische karakter
van termen als identiteit, zelfconstructie, cultuur en authenticiteit. “[S]elf creation” (idem:71)
lijkt hij te beschouwen als een volstrekt onproblematisch gegeven, en vervreemding als een
tijdelijke fase, die succesvol wordt opgeheven in het continue, met behulp van consumptie
gestalte gegeven, proces waarin individu en/of samenleving zich ontwikkelen en uitdrukking
geven aan hun individuele en/of culturele authenticiteit (idem:292 en 321).
Zoals ik hiervoor aangaf, herken ik in de door Miller beschreven dialectiek tussen
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mensen en objecten in laatste instantie een voortdurend tot mislukken gedoemde poging tot de
constructie van een ‘ware en authentieke identiteit of cultuur’. In plaats van het
ongeproblematiseerde identiteitsconcept dat Miller hanteert, laat de Oost Duitse geschiedenis
zien dat er goede redenen zijn om in het denken over (collectieve) identiteit aan te sluiten bij
de door Stavrakakis en Žižek benadrukte intrinsieke onmogelijkheid daarvan. Hierbij gaat het
me er niet om, het zoveelste pleidooi te houden voor de deconstructie van de onderhavige
concepten. Mij gaat het er om, de relatie tussen identiteit, consumptie en cultuur beter te
begrijpen. Dat is mijns inziens alleen mogelijk wanneer verwijzingen naar consumptie als
expressie van een bepaalde ‘cultuur’ en/of ‘identiteit’ primair herkend worden als uiting van
een verlangen naar soliditeit, met behulp waarvan de confrontatie met het inzicht van de
onmogelijkheid daarvan getracht wordt het hoofd te bieden.
De dialectiek tussen identiteit en consumptie wordt mijns inziens voortgestuwd door
vervreemding – níet als tijdelijke fase in een voortdurend proces van verdere
zelfontwikkeling, maar als motor die ons consumptieve gedrag drijft en die ervoor zorgt dat,
zodra het verlangen naar materiële bezittingen (als de gewenste bouwstenen /
aanknopingspunten voor een solide identiteit) is gestild, dat altijd óók teleurstelling teweeg
brengt – zoals door Campbell terecht benadrukt en theoretisch uitgewerkt.
Op grond van de Oost Duitse case denk ik dat mensen in het uiterlijk van materiële
objecten (een aspect van) hun zozeer verlangde ‘eigen identiteit’, of, collectief ‘authentieke
cultuur’ menen te herkennen – niet langer als verlangen of fantasie, maar als te realiseren
werkelijkheid. Juist omdat voorwerpen zich op een veelheid van zintuiglijke manieren aan
mensen voordoen, zijn het bij uitstek geschikte aanknopingspunten voor (al dan niet
essentialistische) verlangens en dromen, ideologieën én fantasieën. De kracht van dingen
wordt grotendeels bepaald door het feit dat mensen zich aangetrokken voelen tot objecten die
er uit zien als de identiteit die zij zouden willen hebben, terwijl objecten (in tegenstelling tot
subjecten) tegelijkertijd af en ononderhandelbaar echt zijn.
Met deze gedachte ben ik schatplichtig aan Gosewijn van Beek, die in zijn artikel On
Materiality iets soortgelijks uiteenzette (1996). Hij stelde daar dat juist “the ‘incompletion’ of
the subject in relation to the world” een belangrijke rol speelt in de relatie tussen mensen en
materiële objecten (idem:22). De intrinsieke incompleetheid van onze ‘identiteit’ geeft
volgens Van Beek aanleiding tot een “incentive to actually capture part of this world as
inalienable possession in an effort to control precisely what is uncontrollable: one’s identity in
relation to the world” (idem).
Om díe reden is het bezit van het object altijd aanleiding voor de opkomst van (veelal
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door teleurstelling ingegeven) nieuwe verlangens, zoals door Campbell zo mooi uiteengezet.
Men kan het (collectieve) ‘zelf’ nu eenmaal niet maken, ook niet door te kopen. En hoewel
men mét objecten theoretisch wellicht de ingrediënten / onderdelen voor verdere ‘zelf’ontwikkeling kan aanschaffen, zijn juist de veranderlijkheid, de ongrijpbaarheid en intrinsieke
onvervulbaarheid van het subject en zijn ‘identiteit’ aanleiding tot onthechting, teleurstelling,
verwarring, vervreemding, verlangen én fantasie. Mijns inziens trachten mensen dergelijke
gevoelens af te wenden door dingen te kopen. Ze kopen dingen die uiterlijk een kenmerk
bezitten van hun gefantaseerde ware zelf, in materiële en solide vorm, in de vage hoop dat
zijzelf ook zo solide en echt, zo heel en ondeelbaar zullen worden als het ding dat ze
kochten.12
Deze interpretatie leunt niet alleen sterk op Van Beek’s analyse, maar ook op het door
Campbell ontwikkelde perspectief waarin dingen het aanknopingspunt zijn voor verlangens,
dromen en vooral ook (zo zou ik daaraan toe willen voegen): fantasieën. Mét Campbell ben ik
van mening dat die verlangens betrekking hebben op een perfectionering van de
werkelijkheid. Terwijl Campbell echter stelt dat hier een relatief ongericht en onbenoembaar
verlangen in het spel is, meen ik dat het daarbij veeleer gaat om het verlangen naar, en de
fantasie over een onvervreemdbare en waarachtig vervulde identiteit. Terwijl Campbell stelt
dat de materialiteit van objecten geen rol speelt in het opwekken van dat verlangen, denk ik
dat het grotendeels juist aan de materialiteit en de daarmee gepaard gaande zinnelijke
eigenschappen van dingen te wijten is, dat deze in bovengenoemde zin onweerstaanbaar zijn.
Ik zie, ruik, betast en proef iets, dat eruit ziet zoals ik (wil Zijn)
en als ik dat koop, ben ik (even) (wie ik denk dat Ik Ben)
Het is een fantasie, een fantasie over “fulfillment and ultimate arrival” (Spyer 1998:9).
Hoewel het makkelijker is om een ‘fantasie’ als individueel fenomeen te denken, laat de
geschiedenis van Oost Duitsers en West Duitse consumptiegoederen zien, dat het hierbij ook
kan gaan om collectieve fantasieën die betrekking hebben op de perfectionering en
harmonisering van het gehele sociale domein. Daarmee is de Oost Duitse geschiedenis mijns
inziens een treffende illustratie van Stavrakakis’ stelling dat de beloften die de publieke
ruimte domineren een centrale rol spelen in de manier waarop mensen hun verlangen naar een
solide (collectieve) identiteit via (projectieve) identificaties met nabije anderen gestalte
trachten te geven. Andermaal dringt de vergelijking met cargo cults zich op: ook daarbij gaat
12Om

vervolgens teleurgesteld te worden, al is het maar omdat men door de gelijkstelling van de identiteit met
een voorwerp zélf de voorwaarden creëert waaronder die ‘identiteit’ “can be alienated in the most concrete
sense: by stealing, destroying, selling etc” (Van Beek, idem).
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het om processen van collectieve projectieve identificatie, waarbij de identificatie met in
materieel / economisch opzicht superieur ogende anderen de ultieme redding suggereert. Het
is een fantasie – over ultieme vervulling en aankomst, waarmee “a new sense of unity
amongst the peoples” (Gesh 1990:233) tot stand lijkt te kunnen worden gebracht - en tijdelijk
ook wordt gebracht.
In Oost Duitsland was de fantasie prachtig én ze verbond. Groot was dan ook de
vreugde in 1989 toen de Muur viel. Stavrakakis’ werk verklaart de pijn die reeds zo snel zou
volgen: “[t]he more beatific and harmonious (…) a social fantasy the more the repressed
destabilising element will be excluded from its symbolisation – without, however, ever
disappearing” (Stavrakakis 1999:64). Het destabiliserende element wás niet weg en de Wende
was in tweede instantie dan ook traumatisch. Alle krabbenstreken, die ten tijde van de DDR
volledig waren weggedrukt uit de officiële ideologie en uit de symbolische orde, kwamen
tevoorschijn nadat de fantasie een luchtkasteel was gebleken. Sindsdien worden de inwoners
van de voormalige DDR openlijk geconfronteerd met vormen van onderling contact en met
ervaringen, die in de DDR waren weggeschreven onder een hartstochtelijk gepredikte vorm
van onderlinge betrokkenheid en solidariteit – in de Nischen en in het gemeenschappelijke
verlangen naar vervulling en harmonie.
Sindsdien roepen Oost Duitsers collectief om het hardst dat ze iets anders willen:
andere vormen van onderling contact, een andere invulling van het sociale verkeer. Iedereen
roept het en toch komt het er niet van. In het dagelijks leven blijkt het moeilijker dan men
idealiter zou willen om een biertje te drinken met verliezers wanneer men zelf een winnaar is
– of andersom. De gelederen laten zich niet langer sluiten, behalve – wederom – in de fantasie
rond Ostalgie. Blijkbaar werken gezamenlijke verlangens alleen als bindmiddel wanneer ze
worden gesteund door gezamenlijk gedeelde leugens en geheimen. “A shared lie is an
incomparably more effective bond for a group than the truth” (Žižek 1996:83).
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Appendix
mijn aanpak

Zoals ik in de inleiding aangaf, is deze appendix primair bedoeld om verantwoording af te
leggen over mijn manier van werken. Ik wil hier vooral ingaan op de meest kenmerkende
aspecten daarvan: het grote gewicht dat ik veelal toeken aan één enkele opmerking, zelfs als
die in strijd was met een door veel meer mensen geuite opinie, het belang dat ik toeken aan
mijn eigen indrukken en associaties met betrekking tot het door mij verzamelde materiaal, in
plaats van op het materiaal als zodanig, én de generaliserende manier waarop ik over ‘de Oost
Duitsers’ schrijf.

Subjectief
Over het subjectieve karakter van antropologisch onderzoek is veel gediscussieerd en
geschreven, vooral vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat begon als kritiek op de
manier waarop antropologen (onbedoeld) hadden bijgedragen aan de instandhouding van de
koloniale context en verhoudingen, mondde later, mede onder invloed van de opkomst van
‘het postmodernisme’ in wetenschap en literatuur, uit in een grote hoeveelheid geschriften
waarin antropologen zich bezonnen op ethische en normatieve kwesties rond het doen van
veldwerk.1 Sindsdien is het (inter)subjectieve karakter van antropologische kennisvergaring
niet meer weg te denken uit het curriculum dat toekomstige antropologen krijgen aangereikt.
Opgeleid in een periode waarin deze stroming zich steeds duidelijker begon af te
tekenen, heb ik me er echter altijd over verbaasd hoe weinig antropologen schreven over de
verhouding tussen het concrete materiaal dat zij verzamelden enerzijds en de manier waarop
zij inzicht verkregen in de samenleving waar ze te gast waren anderzijds. Vanaf het moment
dat ik zelf onderzoek begon te doen werd ik getroffen door het feit dat mijn kennis over de
samenlevingen in kwestie op een veel diffuser en onnavolgbaarder manier tot stand kwam dan
het woord ‘materiaal’ doet vermoeden. Beide keren dat ik onderzoek deed keerde ik terug uit
‘het veld’ met het gevoel dat mijn inzicht in de betreffende samenleving relatief weinig te
maken had met het concrete materiaal dat ik daar had verzameld. In eerste instantie deed dit
1Zie

vooral de spraakmakende bundel onder redactie van James Clifford en George E. Marcus (1986), Writing
Culture. The Poetics and Politics of Ethnography.
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me vooral twijfelen aan mijn eigen onderzoekscapaciteiten en aan de hoeveelheid door mij
verzameld materiaal. Pas na lange tijd realiseerde ik me dat het daar niet aan lag.
In Rudolstadt heb ik veel concreet materiaal verzameld: ik interviewde winkeliers,
medewerkers van de kamer van koophandel, horecamedewerkers, kleine zelfstandigen die er
ten tijde van de DDR in waren geslaagd hun hoofd boven water te houden, vormgevers,
kunsthistorici, medewerkers van de consumentenbond, medewerkers van kredietinstellingen
voor lange termijn leningen en mensen die in Polen boodschappen deden omdat het daar sinds
de Wende zoveel goedkoper was. Ik sprak met loyale partijleden, met mensen die als
dissident kunnen worden beschouwd, met tal van ‘gewone mensen’ die zo goed en zo kwaad
probeerden er in de DDR het beste van te maken, met medewerkers van de Stasi-archieven en
met mensen die door de Stasi in de gaten waren gehouden. Ik deelde 500 enquêtes uit, ik liet
ruim 350 kinderen een opstel schrijven over door mij gekozen onderwerpen, ik verzamelde de
reclamefolders die bij mij in de bus vielen, ik deed onderzoek in vijf verschillende archieven
waar ik alles verzamelde dat voor mijn onderwerp mogelijkerwijs van belang zou kunnen
zijn, ik onderzocht de (vak)tijdschriften over woninginrichting, vormgeving, reclame en het
vervaardigen van meubels, ik bezocht musea met collecties Oost Duitse materiële cultuur en
reclamemateriaal en ik kopieerde alles wat daarover te vinden was. In Berlijn, Leipzig en Jena
bezocht ik de universiteitsbibliotheken, op zoek naar literatuur én (deels niet gepubliceerde,
want als staatsgeheim geclassificeerde) dissertaties over voornoemde onderwerpen. In de
gesprekken die ik voerde vroeg ik mensen niet alleen naar relatief algemene onderwerpen,
zoals hun bestaan ten tijde van de DDR, de gebeurtenissen ten tijde van de Wende, hun leven
sindsdien, de verwachtingen die ze hadden gekoesterd en de teleurstellingen die ze ervoeren.
Daarnaast stelde ik ook tal van concrete vragen: over boodschappen doen vroeger en nu, over
woninginrichting vroeger en nu, over huizen bouwen, het verschil tussen oudbouw en
nieuwbouw woningen, over woon-werk verkeer vroeger en nu, over winkels en wat er zoal
verkocht werd, over assortimenten, producten en de verkrijgbaarheid daarvan, over het
contact dat mensen onderhielden met hun West Duitse familieleden en de inhoud van de
kerstpakketten die zij hen opstuurden (en vice versa), over de Tweede Wereldoorlog en de
periode direct daarna.
Maar hoeveel gesprekken ik ook voerde met de cassetterecorder op tafel, hoeveel
verhalen ik ook aanhoorde over West Duitse chocolade in kerstpakketten, over ruilnetwerken
en over mensen die voor elkaar in de rij stonden, hoeveel winkeliers ik ook sprak over wat er
zoal gekocht werd en wat niet, wat voor assortimentswijzigingen er sinds de Wende waren
geweest, hoe dat vroeger dan ging, wanneer er televisietoestellen kwamen… ik bleef het
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gevoel houden dat dit het niet was. Hoeveel concreet materiaal ik ook verzamelde, het gaf niet
eens het begin van een antwoord op de vraag waarom mensen voorheen zo hartstochtelijk
hadden verlangd naar de materieelconsumptieve Westerse wereld en waarom ze zó
teleurgesteld waren sinds ze daar zelf onderdeel van uitmaakten.
Het was duidelijk was dat ik iets anders nodig had dan interviews en kopieën wanneer
ik het voormalige verlangen en de huidige onvrede rond de dingen wilde begrijpen, maar er
was geen alternatief. En dus luisterde ik, vaak bijna geïrriteerd, naar wat ik zelf ‘het
Standaardverhaal’ was gaan noemen, over dat er hier te lande vroeger niets was en hoe dat
ging, als er eindelijk kinderkleding kwam, hoe iedereen elkaar dan inschakelde om de fel
begeerde truitjes te kunnen kopen en over hoe het sindsdien, sinds alles er was, eigenlijk
helemaal niet beter was geworden, want iedereen dacht alleen nog maar aan zichzelf
tegenwoordig en er was een ware tweedeling ontstaan tussen mensen die veel hadden en
mensen die zich niets konden permitteren, en zo was dat vroeger toch echt niet geweest, want
in de DDR was meer gelijkheid en onderlinge saamhorigheid geweest dan nu....
Regelmatig vroeg ik me af hoe het mogelijk was dat ik een jaar lang niets anders
optekende dan vergoelijkende geluiden over vroeger en woede over het leven na 1989. Waar
bleef de nuance over het heden, waar waren de zwarte kanten van vroeger? En áls die er dan
al niet waren geweest, waarom reageerden veel mensen dan zo gevoelig, wanneer ik over
vroeger doorvroeg? Deed ik iets fout? Zou een ander allang begrepen hebben dat een andere
manier van vragen hier beter zou werken? Dat het productiever was om heel confronterend te
werk te gaan? Of misschien juist niets meer te vragen en alleen nog maar af te wachten wat
mensen kwijt wilden? Ik probeerde het uit, maar er veranderde niets. Tijdens een kort bezoek
aan Amsterdam kopieerde ik in arren moede het hoofdstuk “Interviewing an Informant” uit
een M&T handboek, maar ik realiseerde me al snel dat de oplossing zeker niet in een
handboek te vinden zou zijn. En de twijfel bleef. De interviewtraining die één van mijn
docenten me (ongetwijfeld ter ondersteuning) aanbood, deed daar weinig aan af. In tegendeel.
Het rare was echter, dat er tegelijkertijd op de een of andere manier toch steeds meer
ideeën tot ontwikkeling kwamen over hoe het zat, in de verhouding tussen Oost Duitsers en
West Duitse dingen. Die ideeën, inzichten en vermoedens kwamen mijns inziens echter niet
zozeer voort uit de concrete informatie die ik verzamelde, als wel uit de manier waarop ‘mijn
informanten’ soms op mij en mijn gevraag reageerden, én uit kleine, maar veelzeggende
gebeurtenissen, die er soms plotseling toe leidden dat het idee dat ik over een bepaald
onderwerp had radicaal werd bijgesteld. Ter verduidelijking zal ik een voorbeeld geven van
zo’n relatief kleine gebeurtenis, die aanleiding was tot een ingrijpende perspectiefverandering.
280

In vrijwel alle gesprekken die ik met mensen voerde werd keer op keer benadrukt
hoezeer de Oost Duitse samenleving van voor de Wende werd gekenmerkt door onderlinge
gelijkheid en hulpvaardigheid. Het feit dat dit beeld zó unaniem werd geschetst en
onderschreven had mijn wantrouwen weliswaar gewekt, maar lange tijd had ik geen concrete
aanknopingspunten op grond waarvan ik het beeld zou kunnen bijstellen, behalve door mijn
toevlucht te nemen tot het Grote Verhaal over ‘de DDR-Als-Dictatuur’ (over de
onwenselijkheid waarvan ik in de inleiding schreef). De eerste kanttekening bij het eenduidige
verhaal over de DDR als een samenleving van grote onderlinge gelijkheid en hulpvaardigheid
(en ik moet bekennen dat er later niet heel veel meer volgden), beluisterde ik in een gesprek
met de voorzitter van één van de tuiniersverenigingen die Rudolstadt rijk was. Hij vertelde me
over het leven in de DDR. Ook hij liet zich daar over het algemeen in tamelijk positieve
bewoordingen over uit, maar op een gegeven moment vertelde hij dat een van de grote
verschillen tussen vroeger, en de samenleving zoals die zich sinds de Wende had ontwikkeld,
volgens hem was dat de meeste mensen vroeger eenvoudigweg niet gewend waren om hun
nek in overdrachtelijke zin uit te steken. En dat kwam, zo legde hij me uit, “omdat het in de
DDR belangrijk was om, áls je eenmaal een warm plekje bij de kachel had, dat plekje nooit te
verlaten. Want als je weg zou gaan, wist je maar nooit of een ander die plek niet zou
inpikken”.
Het verhaal bleef me bij en pas veel later realiseerde ik me dat dit kwam doordat het,
in al zijn kleinigheid, zo volledig in strijd was met het beeld dat mij tot dan toe over de DDR
was geschetst. Want hoewel de uitspraak neutraal geformuleerd was, sprak er louter
wantrouwen uit. Wantrouwen en angst voor de ander, angst voor de strijd die er zou kunnen
losbarsten wanneer je zou opstaan, of opvallen – dan zou je wel eens kunnen worden gepakt,
dan zou je plekje wel eens kunnen worden ingepikt… En hoewel het, zoals ik hiervoor
aangaf, vrijwel het enige verhaal was dat ik tijdens mijn veldwerk optekende waarin een ander
beeld op de DDR naar voren kwam dan dat van de warme en onderling hulpvaardige
samenleving die het in de presentatie van de rest van mijn informanten was, heeft de anekdote
van de voorzitter een bepalende rol gespeeld in mijn perceptie en representatie van de
voormalige Oost Duitse samenleving. Zoals ik in hoofdstuk zes duidelijk maak was die
samenleving in mijn ogen zeker niet (alleen maar) zo warm, gemoedelijk en egalitair als mijn
informanten me vrijwel zonder uitzondering vertelden.
Naar aanleiding daarvan dringt zich echter de vraag op waarom ik meen méér gewicht
toe te kunnen kennen aan de opmerking van één man, terwijl die juist zo sterk en duidelijk in
strijd was met het door vrijwel iedereen geschetste beeld? Daaraan liggen twee redenen ten
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grondslag: in de eerste plaats wantrouwde ik, zoals ik hiervoor reeds aangaf, het door vrijwel
allen geschetste beeld. Maar in de tweede plaats werd ik getroffen door de nonchalante en
achteloze manier waarop de tuintjesvoorzitter zijn opmerking deed.
Juist doordat de mededeling over de mens en zijn plekje bij de kachel op zo’n
terloopse manier werd gedaan, trof het verhaal me als veelzeggend. In de uitspraak zat een
levensles verpakt over ‘de mens en de wereld zoals die nu eenmaal is’ en wanneer die op een
nadrukkelijke manier zou zijn gebracht – ‘kijk eens hoe ík er over denk, wat ík heb bedacht’ –
had ik er ongetwijfeld niet veel meer in herkend, dan de gedachte van één bepaalde persoon,
in dit geval: de voorzitter van de tuintjesvereniging. Maar juist omdat die ‘les’ bijna en
passant ter sprake kwam werd me duidelijk, dat deze eigenlijk als algemeen bekend moest
worden beschouwd: ‘we weten immers allemaal dat… wantrouwen altijd op zijn plaats is, je
beter niet nonchalant kunt omgaan met hetgeen je hebt verworven, je beter niet te veel kunt
opvallen want je weet maar nooit of dat niet tegen je werkt / wordt gebruikt…’ (etc.).
Juist door de volstrekt vanzelfsprekende, impliciete manier waarop het verhaal over de
mens bij de kachel een levensles bevatte over onderling wantrouwen en angst, is het een
helder voorbeeld van hetgeen Michael Taussig “implicit social knowledge” heeft genoemd –
“what moves people without their knowing quite why or quite how” (1987:366). Het gaat hier
om kennis, die van generatie op generatie wordt overgeleverd, waardoor de informatie die ze
bevat volstrekt vanzelfsprekend is, zonder dat ooit expliciet hoeft te worden gemaakt op
welke ervaringen ze precies teruggaat en aan welke ervaringen ze haar waarde ontleent.
Hoewel zulke levenslessen in het ene geval neutraal of positief van aard kunnen zijn,
en in een ander geval negatief en terneerslaand, gaat het in alle gevallen om kennis die zó
vanzelfsprekend is, dat ‘iedereen weet dat het nu eenmaal zo is’. Mede om die reden is het
kennis die vooral wordt gekenmerkt door het feit dat ze níet vaak wordt verwoord en dus ook
niet makkelijk wordt gevonden:
Implicit social knowledge is a reservoir of insights that are not contained in a society’s
canons; knowledge that is not embodied in the language of newspapers, books or academic
journals; knowledge that you will not be able to find under any of the keywords in a library
catalogue; knowledge that is not included in regular syllabuses of schools and universities.
A knowledge that goes the rounds of [a] society like a scent that finds its way into
everything and everybody (Van de Port 1998:100).
Juist omdat dit soort kennis vanzelfsprekend en voorbewust is, wordt ze over het algemeen
niet gearticuleerd. Men kan zich echter voorstellen dat, wanneer die kennis onprettige
inzichten heeft opgeleverd over la condition humaine, het niet articuleren daarvan óók het
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gevolg is van een bepaald belang: het belang om negatieve inzichten over jezelf en de
medemens zo min mogelijk te hoeven tegenkomen en aangaan.
Het verhaal over de mens en zijn plekje bij de kachel maakte duidelijk dat onderling
wantrouwen en angst voor de ander in de voormalige DDR als impliciete sociale kennis
bekend werden verondersteld. Indien dát ten tijde van de DDR een algemeen geldende
levensles was, is het weinig verbazingwekkend dat ik die tot dan toe nauwelijks te horen had
gekregen: niet alleen omdat die les zo vanzelfsprekend was, maar (vooral) ook, omdat
niemand er belang bij had om haar, zo zwartgallig als ze was, vóór in zijn gedachten te
houden en/of aan anderen te melden.
Mijns inziens is dat er ook de reden van dat ik tijdens mijn onderzoek het gevoel had dat
het materiaal dat ik verzamelde en de gesprekken die ik voerde slechts in beperkte mate zicht
boden op de kwesties die mij interesseerden. Een belangrijk deel van de informatie bleef weg
omdat ze vanzelfsprekend was, omdat men er zich nauwelijks bewust van was, maar óók,
omdat ze te negatief was, te zwart. En omdat ze, als zodanig, een fnuikende uitwerking zou
kunnen hebben op de onderlinge betrokkenheid die er in de Oost Duitse samenleving ook
bestond en had bestaan. Op die manier bleef impliciet wat beter impliciet kon blijven: het
inzicht dat de mens de mens soms een wolf is.2 Dat betekent níet, dat het positieve beeld dat
mensen wél vertelden niet zou kloppen of minder waarheidsgetrouw zou zijn dan het verhaal
over wantrouwen en angst voor de ander. Het betekent vooral dat mensen een onuitgesproken
belang hadden bij de selectie die ze maakten en die ertoe had geleid dat ze uitgerekend dát
verhaal vertelden.
Daarmee wordt een ander zicht geboden op de eenduidigheid, het fanatisme en het
algemene karakter van het positief gekleurde beeld op vroeger: in die eenduidigheid, het
fanatisme en het algemeen positieve karakter van de historische representaties, manifesteert
zich het belang achter díe bepaalde selectie. Door alle onderlinge warmte díe er was te
benadrukken zorgde men ervoor dat de ervaringen van onderling wantrouwen op hun plaats
bleven: richtinggevend, maar impliciet en ongearticuleerd. Vandaar ook, dat juist de
regelmatig terugkerende vijandige, afwerende en wantrouwende reacties aan mijn adres
veelzeggend waren: met mijn continu vragende aanwezigheid dreigde ik het impliciete
expliciet te maken en mensen te dwingen te articuleren wat zij liever niet uitspraken en/of
voorbewust hielden.
2Zie

ook Gevers (1995), waarin een prachtig gedetailleerd beeld wordt geschetst van de manier waarop er in
Oostenrijk gedurende verschillende periodes werd omgegaan met, en vooral werd gezwegen over het meest
pijnlijke deel van het verleden: de Tweede Wereldoorlog.
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Overdracht en tegenoverdracht
Omdat het nadenken over het subjectieve karakter van veldwerk zo’n belangrijke
ontwikkeling is geweest in de geschiedenis van de antropologie, bevreemdt het me, dat de
reacties die antropologen met hun aanwezigheid teweeg brengen, door hen zo weinig als bron
van kennis zijn herkend. In het verlengde daarvan bevreemdt het me dat antropologen in hun
teksten zo weinig blijk geven van de mate waarin en de manier waarop zij tijdens hun
onderzoek werden geïnformeerd door hun eigen emoties en door de intuïties die daar het
gevolg van waren. In de theoretische literatuur waarin antropologisch onderzoek en veldwerk
als kennisproces worden geproblematiseerd, is de aandacht van meet af aan vooral uitgegaan
naar de valkuilen en problemen die zich voordoen in het talige contact tussen onderzoekers en
onderzochten. Dat heeft onder andere geresulteerd in teksten, waarvan een deel van de
theoretische portee bestond uit de zo letterlijk mogelijke weergave van de gesprekken tussen
de antropoloog en zijn informanten, omdat daarmee recht werd gedaan aan het
intersubjectieve karakter van het antropologische kennisproces.3
Opvallend afwezig in de antropologische school die hiertoe inspireerde, is de aandacht
voor de intrapsychische aspecten van het onderlinge verkeer, terwijl juist díe een centrale rol
spelen in de manier waarop wederzijds contact plaatsvindt en informatie wordt uitgewisseld.
Het antropologische kennisproces krijgt immers niet alléén gestalte in en met behulp van de
woorden die mensen met elkaar spreken, maar ook in en met behulp van de emoties die zij bij
elkaar oproepen en aan elkaar overbrengen. De vragende aanwezigheid van de antropoloog
roept immers altijd emoties op bij de mensen met wie hij in gesprek tracht te komen. En die
emoties zijn van invloed op de manier waarop zij hem tegemoet treden. Tijdens mijn
onderzoek in een Duits dorp in Argentinië merkte ik dat mijn vragende aanwezigheid bij
vrijwel iedereen afwerende, wantrouwende reacties teweeg bracht: waarom deed ik
uitgerekend in dát dorp onderzoek? Waarom niet in het enige Nederlandse dorp dat
Argentinië rijk was?
In dit specifieke geval waren de reacties afwerend en wantrouwend, maar ik kan me
voorstellen dat tal van antropologen moeten hebben gemerkt dat de mensen met wie zij in
gesprek trachtten te komen, juist bezig waren om hen stroop om de mond te smeren, of er op
andere manieren blijk van gaven tegen hen of de wereld waaruit zij afkomstig waren op te
kijken. Het feit dat daar in de antropologische literatuur nauwelijks melding van wordt

3Zie

bij voorbeeld Pool (1989).
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gemaakt hangt ongetwijfeld samen met een gevoel van schaamte,4 maar daarnaast denk ik dat
het onderwerp ‘emoties’ in de antropologie in algemene zin min of meer taboe is. Hier is
sprake van een blinde vlek, die volgens Charles Lindholm grotendeels samenhangt met
a vain disciplinary hope to be recognized as objective scientists of culture. To achieve this
aim (…) the study of emotional life was left to clinical psychologists, who formulated
pencil and paper tests that turned the analysis of personal emotional states into a matter of
statistics (2006:7).
Binnen de psychologie bestaat echter óók een rijke (zij het vooral klinische) traditie in het
nadenken over het informerende karakter van het wederzijds emotioneel contact tussen
mensen. Men hoeft heden ten dagen allang geen verklaard voorstander van de Freudiaans
angehauchte psychoanalytische stroming in de psychologie te zijn, om te erkennen dat
overdracht en tegenoverdracht belangrijke informerende processen zijn.
Toegepast op individueel niveau brengen de termen iets vergelijkbaars tot uitdrukking
als Taussig voor het sociale niveau heeft omschreven als implicit social knowledge. In beide
gevallen gaat het om onuitgesproken, grotendeels onbewust toegepaste kennis, die gestoeld is
op belangrijke (in)formerende ervaringen – respectievelijk op individueel en sociaal niveau.
Mijns inziens zijn processen van overdracht en tegenoverdracht ook voor antropologen
bruikbare bronnen van informatie.
Door zich expliciet rekenschap te geven van de manier waarop de mensen waarbij hij
onderzoek doet, reageren op zijn vragende aanwezigheid, en door zich vervolgens te
concentreren op de gevoelens die zij daarmee bij hem oproepen, heeft de antropoloog een
belangrijke bron van informatie tot zijn beschikking.5 Zo heb ik het wantrouwen, dat ik
tijdens mijn onderzoek onder Duitse emigranten in Argentinië ontmoette én het daarmee
gepaard gaande gevoel mij te moeten verdedigen voor mijn onderzoek, indertijd als
buitengewoon veelzeggend ervaren (zie Veenis 1995). Tijdens mijn verblijf in de voormalige
DDR merkte ik, dat ik me door de reacties van de mensen met wie ik in gesprek was
regelmatig in een heel andere hoek gemanoeuvreerd voelde: vaak had ik het gevoel dat ik me
als het ware klein moest maken, moest voorwenden dingen niet te weten, moest benadrukken
ook onzeker te zijn. Zo merkte ik, toen ik een keer met een paar kennissen naar een
discotheek ging, dat ik meer aandacht op me vestigde dan prettig was – voor mijzelf, maar
ook voor de mensen met wie ik was – en ik paste mijn dansen aan. Vaak zat het ‘klein maken’
4Zie

ook de afscheidsrede van Bram de Swaan, die daarin de aandacht expliciet vestigt op het belang van juist
dergelijke vormen van overdracht en tegenoverdracht in het sociaalwetenschappelijke kennisproces (2007).
5Zie Paul (1985, met name verwijzingen op p.180), maar ook de bijdragen in Esman (1990, met name Strachey
[1934]).
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hem in zulke kleine dingen. Maar al met al deed het gedrag dat ik mezelf oplegde denken aan
de analyse die de antropoloog George Foster lang geleden gaf van de manier waarop jaloezie
in sommige samenlevingen een centrale, onuitgesproken rol speelt (1972). Daarbij beschreef
hij hoe mensen hun gedrag ongemerkt zó modelleren dat ze, uit angst bij anderen jaloezie op
te roepen, alle mogelijke aanleidingen tot gevoelens van jaloezie verbergen. Foster citeert
daarbij onder andere uitvoerig uit het werk van de antropoloog Gerardo Reichel-Dolmatoff.
Dat citaat leest als een beknopte handleiding “what to do and how to act” voor bezoekers van
de voormalige DDR.:
The best (…) measurement an individual can take (…) consists in not appearing
enviable in the first place and in pretending to be poor, ill, and already in trouble. One
should, therefore, never boast of one’s health and property, never make an ostentatious
display of one’s belongings or qualities, never let it be known that one possesses some
advantage over others (1961:175).
Achteraf realiseer ik me dat ik mijn gedrag in bovenstaande zin aanpaste, maar tijdens mijn
verblijf in Rudolstadt was ik me daar lange tijd nauwelijks van bewust. En voor zover ik me
ervan bewust was, zou ik die aanpassing en hetgeen daarin tot uitdrukking kwam niet snel als
informatie hebben durven gebruiken. Ik had echter het geluk, dat op een gegeven moment
verbaal bevestigd werd wat ik tot dan toe slechts had ervaren. Dat was toen ik op een avond
op stap was geweest met Stefan, een vriend van me uit Rudolstadt, en Mattijs, een
Nederlandse vriend die me in Rudolstadt bezocht. Toen wij, de twee Nederlanders, ons
enthousiasme betoonden over het stadje en de Oost Duitse samenleving, merkte Stefan
lachend op dat wij hier nooit zouden kunnen aarden. We waren “te groot” voor Rudolstadt.
Wat hij daarmee precies bedoelde heb ik hem toen niet gevraagd. Ik was meer bezig zijn
opmerking te ontkrachten – “‘te groot?!’, wat een onzin!”, maar het is zeer de vraag of zijn
uitleg verhelderender zou zijn geweest, dan de opmerking als zodanig – in al zijn
algemeenheid was die immers veelzeggend genoeg.
Ik had het geluk dat Stefan met zijn opmerking verwoordde wat ik anders slechts had
gevoeld en wat ik, om die reden, minder makkelijk als informatie had durven gebruiken. Dat
zou echter zonde zijn, want juist door stil te staan bij het gevoel dat anderen haar geven én bij
de manier waarop zij haar gedragingen daar (welhaast ongemerkt) mee in overeenstemming
brengt, dwingt de antropoloog zichzelf om gericht aandacht te besteden aan de emoties die
haar vragende aanwezigheid klaarblijkelijk oproept. De (uitgesproken subjectieve) inzichten
en informatie die dat oplevert plaatst de concrete (doorgaans makkelijker objectiveerbare)
informatie die ze heeft verzameld vervolgens in perspectief.
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Waar de en passant gedane mededeling van de tuinenvoorzitter me had geattendeerd
op het feit dat een ingebakken vorm van wantrouwen volstrekt vanzelfsprekend was, maakte
de manier waarop ik mijn gedrag tijdens mijn verblijf in de voormalige DDR ongemerkt
aanpaste me duidelijk, hoe belangrijk het was om mogelijke aanleidingen tot jaloezie te
vermijden. Langzaam maar zeker ontstond zo de indruk dat het Standaardverhaal over de
DDR als een warme samenleving van onderling gelijken ook bedoeld was om alle
wantrouwen, jaloezie en onderlinge concurrentie aan het zicht te onttrekken. Op die manier
begon ik oog te krijgen voor de verhouding tussen wat Bonno Thoden van Velzen in een
recent interview heeft aangeduid als respectievelijk de “covered culture” (in Kuik & Veenis
2005:94) en de “emotional undercurrents” (idem:92) die daaronder schuilgaan. Zicht op de
verhouding tussen beide kreeg ik echter alleen door de opmerking van een enkeling, én mijn
eigen gedragsaanpassingen expliciet te relateren aan (en te contrasteren met) het
Standaardverhaal.
Iedere samenleving heeft zijn taboes en dirty secrets. Naarmate het taboe op het
exploreren daarvan strikter gehandhaafd wordt zullen díe aspecten van het samenleven, die
wél representabel zijn, eenduidiger en fanatieker worden verdedigd: de dekfunctie ervan mag
immers op geen enkele manier ont-dekt en ter discussie gesteld worden. Dat brengt mij bij het
tweede opvallende kenmerk van mijn manier van antropologiebeoefening: de tendens tot
generalisaties.

Generaliseren, differentiëren
Doordat ik me regelmatig uitlaat over ‘de’ Oost Duitsers, die ergens naar zouden hebben
verlangd, en met behulp van dat verlangen bepaalde kenmerken van ‘hun’ samenleving ‘aan
het zicht’ zouden hebben ‘trachten te onttrekken’, kan ik me voorstellen dat mijn werk zo nu
en dan doet denken aan dat van de beoefenaars van de Culture and Personality school, die in
de jaren veertig en vijftig opgang deed in de antropologie. Hoewel er binnen de hedendaagse
antropologie hooguit in kritische zin aan hun werk wordt gerefereerd, concentreerden de
beoefenaars van die stroming zich op één van de centrale kwesties van de antropologie: de
relatie tussen een gemeenschappelijke lokaliteit en geschiedenis enerzijds en het bestaan van
bepaalde disposities, opvattingen en gedragingen anderzijds.
Problematisch daarbij was echter vooral dat antropologen van de Culture and
Personality stroming een welhaast zelfstandige kracht toeschreven aan het nauwelijks
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gedefinieerde begrip ‘cultuur’, dat zij aldus niet alleen essentialiseerden en fixeerden, maar
vooral ook als de analytisch determinerende factor beschouwden, in plaats van als het
beginpunt van de analyse. Nog los van het feit dat zowel ‘de cultuur’ in kwestie, als de
mensen die deze (be)leefden daardoor als het ware werden bevroren in onveranderlijke
eenheden, is cultuur niet de motor die het gedrag van mensen bepaalt; het is er ook de
zichtbare uitkomst van. Mensen worden immers niet willoos gedreven door ‘een cultuur’, die
hen voorschrijft hoe te handelen, te denken en te waarderen. Wanneer er in dat handelen,
denken of waarderen opvallende patronen te ontdekken zijn, moet de vraag veeleer gericht
zijn op het achterhalen van de oorzaken, redenen, bronnen, en belangen achter die patronen,
structuren en gelijkenissen.
Nadat de Culture and Personality school gaandeweg in de antropologie aan
populariteit inboette, hebben soortgelijke vragen de afgelopen decennia het denken over de
relatie tussen gedeelde geschiedenis en plaats enerzijds en waarneembare patronen in
menselijke gedragsdisposities anderzijds bepaald. Met behulp van het begrip ‘habitus’
beoogde Pierre Bourdieu (1977) recht te doen aan de machtsverhoudingen áchter patronen in
menselijke gedrags-, smaak- en waarderingsdisposities, én aan de veranderlijkheid daarvan. In
zijn veelgeciteerde werk The Symbolic Construction of Community (1985) heeft Anthony
Cohen de aandacht met name gevestigd op het geconstrueerde karakter van groepsbindingen
en grenzen tussen groepen, én op de actieve rol die mensen spelen bij het creëren en
aanzetten van onderlinge gelijkenissen. En met behulp van de term “chosen trauma” heeft
Vamik Volkan (1997) duidelijk gemaakt dat mensen zelfs een onuitgesproken belang hebben
bij de keuze van bepaalde traumatische gebeurtenissen als collectieve bindkracht.
Het belang van dergelijke inzichten drong zich aan mij op, toen het me tijdens mijn
onderzoek in Rudolstadt begon op te vallen hoe eenduidig en uniform de verhalen waren die
mensen vertelden over ‘het’ Oost Duitse verleden en ‘de’ ervaringen sinds de Wende. Niets
zou gemakkelijker zijn geweest dan dit Algemeen Gedeelde Verhaal Over Vroeger en Nu in
verband te brengen met het feit dat de DDR een dictatuur was geweest, om Oost Duitsers
vervolgens te fixeren in, of te reduceren tot de ‘post-totalitaire cultuur’ waar zij deel van
zouden uitmaken.6 Het werk van Bourdieu, Cohen, Volkan en anderen indachtig, meende ik
6Dit gebeurt regelmatig: zowel in kranten en tijdschriftartikelen, als in (wetenschappelijke) literatuur wordt
regelmatig een verband gelegd tussen een aantal in het oog springende kenmerken, indrukken en thema’s die in
de Oost Duitse samenleving aan de dag treden en/of te beluisteren zijn enerzijds, en de voormalige totalitaire
staat anderzijds. Zo is bij voorbeeld het werk van de Oost Duitse psychiater Hans Joachim Maaz één lange
uiteenzetting om te laten zien dat de emotionele, sociale en culturele ontwikkelingen in Oost Duitsland werden
en worden bepaald door de dictatuur. Ook de historicus Stefan Wolle gaat in zijn boek Die heile Welt der
Diktatur op zoek naar de samenhang tussen repressie en het leven van alledag (1998:17). Bevroren in hun
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dat het vruchtbaarder zou zijn om na te gaan welke keuzes, redenen en belangen er ten
grondslag lagen aan een dermate zwart-witte, algemeen geldende én onbevraagbare
representatie.
Verbaasd over het feit dat het verlangen naar de wondere wereld van het westen
zoveel Oost Duitsers zó sterk in zijn greep had kunnen krijgen én dat de teleurstelling over de
post-Wende veranderingen zó algemeen was, heb ik getracht na te gaan waar de historische
wortels van dergelijke verlangens lagen en welke onuitgesproken belangen daar achter
schuilgingen. De vraag of het verlangen naar de materieelconsumptieve welvaart waarop ik
mij concentreer echt zó algemeen is geweest als ik hier aanneem, zal met behulp van
andersoortig onderzoek moeten worden beantwoord. Aan die vraag ga ik in dit boek voorbij.
Dat betekent, dat ik het verlangen als zodanig niet heb trachten te differentiëren naar klasse,
gender of generatie. De reden voor die keuze is níet zozeer dat ‘een mens nu eenmaal niet
alles kan’, als wel dat de eenduidigheid in de verhalen over vroeger en ‘nu’ mijns inziens als
meest opvallende etnografische gegeven primair nadere duiding behoefte.
Door de generalisaties van mijn Oost Duitse gesprekspartners als uitgangspunt te
nemen en me af te vragen welke onuitgesproken keuzes en belangen daaraan ten grondslag
lagen, begon ik me steeds meer te realiseren dat er bepaalde zaken wegbleven. Door díe in
mijn denken centraal te stellen en in verband te brengen met datgene dat ik wél te horen
kreeg, hoop ik er uiteindelijk in te zijn geslaagd wel degelijk een gedifferentieerd beeld te
schetsen van de Oost Duitse geschiedenis. Ik differentieer echter niet naar klasse, gender,
opleiding of andere sociale en economische criteria. Veeleer differentieer ik in lijn met het
pleidooi van Jarausch, Ross en anderen, die recentelijk opriepen de geschiedenis van de DDR
juist in zijn interne tegenstrijdigheden neer te zetten, in plaats van te kiezen voor hetzij
veroordeling dan wel Verharmlosung. In dit boek hoop ik begrijpelijk te maken welk verband
er bestaat tussen de DDR als een dictatoriale samenleving en de warme herinneringen die
deze anno 1994 bij zoveel Oost Duitsers wist op te roepen.

vermeend (post)dictatoriale levensinstelling en mentaliteit, wo/erden Oost Duitsers echter het meest door de
meer populaire media. Zie b.v. de Spiegel Spezial (1/1991) “Das Profil der Deutschen. Was sie vereint, was sie
trennt” en het tijdschrift Impulse dat in 1994 een nummer uitbracht over “Die Deutschen. Wie sie leben. Was sie
kaufen. Ost / West”. Meer in het algemeen is het opvallend dat men in de hedendaagse literatuur over Duitsland
nog regelmatig op uitspraken stuit, die een hoog Culture and Personality gehalte hebben. Zo verwijst Gesine
Schwan (1997) in haar boek over Duitsland en het trauma van de Tweede Wereldoorlog naar het werk van
Elisabeth Noelle-Neumann en Renate Köcher, waarin werd beschreven dat het Duitsers zou ontbreken aan
“Wärme, Unternehmungsgeist, Lebensfreude” en dat er “etwas Bedrückendes” in veel antwoorden van de
Duitsers ligt; ze zouden last hebben van sterke stemmingswisselingen, snel opgewonden zijn, een dunne huid en
een gebroken trots hebben.
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Dat verband werd mij echter alleen duidelijk toen ik mezelf toestond om méér gewicht
toe te kennen aan een aantal kleine, ogenschijnlijk onbeduidende anekdotes, dan aan de vele
verhalen waarin het tegendeel werd verteld, aan de manier waarop mijn informanten mij
tegemoet traden en aan eigen gevoelsmatige reacties daarop, dan aan het concrete materiaal
dat ik verzamelde, én aan de opvallende overeenkomsten die de verhalen van mijn
informanten kenmerkten, dan aan de verschillen die daarin zeker óók aan te wijzen zouden
zijn geweest.

Een collage
De lijn die ik in dit boek uitzet werd bepaald door ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen én
door de associaties die deze bij mij opriepen. Daardoor ontstond er in mijn denken een
verband, dat ik vervolgens verder ben gaan uitzoeken. Met goed recht kan men beweren dat
wat ik doe een vorm van whig history is: vanuit het perspectief van het heden zoek ik een
spoor terug in het verleden, zonder er rekening mee te houden dat dingen ook heel goed
anders hadden kunnen lopen. Dat hangt samen met de opdracht die ik mezelf had gesteld:
begrijpen waarom het zo liep als het liep. Dáár ben ik vervolgens het materiaal bij gaan
zoeken.
Geschiedenis en antropologie hebben veel raakvlakken, waardoor interdisciplinaire
samenwerking vruchtbaar en vernieuwend kan zijn. Vernieuwing komt echter ook tot stand
wanneer men de bestaande grenzen van een vak en de daar geldende mores niet schuwt. Voor
zover ik dat heb gedaan, is een gebrek aan historische accuratesse daarvan het gevolg. Dat laat
onverlet dat ik dankbaar gebruik heb gemaakt van én grote bewondering heb voor de
nauwgezetheid en het oog voor het sprekende detail dat veel van het historisch werk over de
voormalige DDR kenmerkt. De brede pennenstreek die ik hier hanteer hangt samen met de
vraag die ik wilde beantwoorden, maar ik realiseer me terdege dat dit mijn blik en perspectief
heeft vernauwd – veel tegenstemmen laat ik voor wat ze zijn. Om die reden zou je mijn
werkwijze kunnen omschrijven als het maken van een collage: uit alles wat ik aantrof heb ik
een gerichte selectie gemaakt, die tot doel heeft mijn perspectief op de Oost Duitse
geschiedenis en samenleving inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Dat perspectief ontstond
tijdens het doen van veldwerk, maar óók tijdens het lezen van de historische en theoretische
literatuur waar ik in dit boek veelvuldig naar verwijs.
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In het beeld van een collage past ook mijn gebruik van de uitspraken van intellectuelen
ter illustratie van een algemener Empfinden. In algemene zin is het al kwestieus in hoeverre
men de uitspraken en teksten van intellectuelen kan gebruiken om de gevoelens van ‘gewone
mensen’ te verwoorden. Maar de vraag in hoeverre dat te rechtvaardigen valt dringt zich zeker
op in de studie van de voormalige DDR. Want als er íets duidelijk werd, toen Oost Duitsers in
de herfst van 1989 de straat opgingen, dan was het wel hoe sterk de opvattingen over de te
volgen koers en de verlangde toekomstperspectieven van ‘de intellectuelen’ verschilden van
die van ‘het gewone volk’. De eersten zetten in op verandering met behoud van de
socialistische staat, terwijl de laatsten over het algemeen streefden naar een zo snel mogelijke
opheffing van de DDR en vereniging met het rijke, welvarende buurland. Het was het verschil
tussen de op democratische verandering aansturende leuze ‘Wir sind das Volk’, die in het
begin van de omwenteling werd gescandeerd, en de op vereniging gerichte kreet waar deze na
verloop van tijd door werd vervangen: ‘Wir sind ein Volk’. Veel van mijn Oost Duitse
kennissen uit – wat ik bij gebrek aan een betere term maar zal aanduiden als – ‘het
alternatieve circuit’ vertelden dat die omslag voor hen het keerpunt was. Zij haakten toen
teleurgesteld af.
Meer dan waar ook kwam in die dagen aan het licht hoe diep de kloof was tussen het
algemene Oost Duitse Volksempfinden enerzijds en de stem van Oost Duitse intellectuelen
anderzijds.7 Het is dan ook de vraag waarom ik desalniettemin gebruik denk te kunnen maken
van teksten van de schrijvers Günther de Bruyn en Christa Wolf, de psychiater Hans Joachim
Maaz, de psychotherapeute en schrijfster Annette Simon en anderen. Waarom denk ik door
hen verwoorde zaken, gevoelens en ervaringen toe te kunnen schrijven aan ‘gewone mensen’?
In de eerste plaats betekent het klaarblijkelijk grote verschil tussen de politiekideologische mening en stellingname van die twee ‘groepen’ mijns inziens niet, dat er
vergelijkbaar grote verschillen hebben bestaan in de manier waarop beide hun leven in de
DDR hebben ervaren. Ietwat polemisch zou men achteraf zelfs kunnen beweren dat het feit
dat een groot deel van ‘de intellectuelen’ in 1989 in politiek opzicht afhaakte, toen ‘het volk’
het toneel betrad, in wezen de voorbode was van de teleurstelling die ‘het volk’ na de
vereniging van 1990 te wachten stond. Men zou kunnen stellen dat ‘de intellectuelen’ ook in
1989 beter en sneller in staat waren om ervaringen rationeel te doorgronden en onder woorden
te brengen dan ‘het volk’ – zoals zij dat ook ten tijde van de DDR gewend waren.

7Zie

ook Betts (2000).
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Dat is dan ook de tweede reden waarom ik denk dat de stem van Oost Duitse
intellectuelen wel degelijk veralgemeniseerd kan worden: juist in de DDR vervulden
schrijvers een buitengewoon belangrijke rol – zoals in alle dictatoriaal geregeerde en
totalitaire samenlevingen. Juist omdát in dergelijke samenlevingen heel veel níet gezegd,
gedacht en eigenlijk ook bijna niet gevoeld mocht worden, waren schrijvers en andere
intellectuelen niet alleen de stem, maar ook het geweten én de voelsprieten van de natie en het
volk. Op een voor buitenstaanders nauwelijks navoelbare manier maakten zij tussen de regels
door zichtbaar wat niet getoond mocht worden, ze verwoordden wat niet gezegd mocht
worden en bij de lezer maakten ze vaak manifest wat velen anders wellicht niet zouden
hebben kunnen of durven voelen en ervaren. De Roemeense filosoof Andrei Plesu stelt dan
ook uitdrukkelijk dat literatuur in de dictatoriale samenlevingen van Oost en Midden Europa
een veel groter publiek had dan men zou verwachten: “people used to standing in line as
patiently for books as they did for food” (1995:63). Juist in dictatoriaal geregeerde
samenlevingen hebben schrijvers, dichters en intellectuelen uitdrukkelijk de rol om te
verwoorden wat anders onder het totalitaire tapijt zou dreigen te worden geveegd.
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