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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 sociaal-

wetenschappelijke 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). 
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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 Stasi-

archieven 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). 
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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 

                                                 
8In 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. 
9ASKD: 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-oorlog-

achtige 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 handels-

afdelingsleider “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). 
13Hoewel de beurs in Leipzig niet tot het buitenland behoorde, werd deze bezocht door representanten van (niet-
socialistische) 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 

                                                 
15ASKD: 003 017. 
16ASKD: 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 Stasi-

akten 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 Stasi-

schandpaal 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). 
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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 

                                                 
20De 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. 



 172 

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’ 

                                                 
21Maar 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 niet-

aangepasten 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).  
23Zie 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).  
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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 
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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 

                                                 
24 ‘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. 


