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atoomproeven in de ruimte, onder water en in de atmosfeer. Na de moord op Kennedy in 1963 en de val van
Chroesjtsjov in 1964 liepen de pogingen van de nieuwe
leiders Brezjnev en Johnson om de spanning te verminderen op niets uit. Het vierde moment is het stuklopen
van de detente tussen Brezjnev en Carter in 1979. In alle
genoemde gevallen spelen soortgelijke factoren een rol:
ideologisch wantrouwen, de herinnering aan de oorlog,
de internationale spanningen – waaronder bij het vierde
moment bijvoorbeeld de Russische inval in Afghanistan
in 1979 – en de problematiek rond Duitsland.
Leffler legt in zijn analyse, tevens het voornaamste
verschil met A preponderance of power, terecht veel nadruk
op het belang van ideologie, maar overdrijft dat soms wel.
Brezjnev wordt bijvoorbeeld een ‘true believer’ genoemd,
iemand die zeker was dat het communisme ooit zijn superioriteit zou bewijzen (p.255). Brezjnev was echter samen
met een deel van zijn familie verwikkeld in gigantische
corruptieschandalen, waarbij de Russische staatskas vele
miljoenen roebels lichter werd gemaakt. Brezjnev beschikte tevens over een imposant wagenpark. Daarover
ging in de Sovjet-Unie de volgende anekdote: Brezjnev
nodigt zijn moeder uit een kijkje te nemen bij zijn collectie luxe auto’s. Zijn moeder is vol bewondering, maar
merkt op: ‘het ziet er allemaal heel fraai uit m’n jongen,
maar wat moeten we beginnen als de communisten weer
aan de macht komen?’ Brezjnev zal vaak in redevoeringen de loftrompet op het communisme hebben gestoken,
maar action speaks louder than words.
Een en ander neemt niet weg dat Leffler een schitterend
boek heeft afgeleverd, gebaseerd op uitvoerig bronnenonderzoek. De periode 1985-1990 verschilde van de vier eerdere periodes onder meer door de markante persoonlijkheden van Reagan, en vooral van Gorbatsjov. Wie in kort
bestek een beschrijving zoekt van Gorbatsjovs ideologische evolutie en van de veranderende omstandigheden in
deze tijd heeft in Leffler een voortreffelijke reisleider. Heel
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geslaagd is de analyse van de hereniging van Duitsland in
1990, een passende apotheose van een studie waarin de
problematiek rond Duitsland vaak centraal staat.
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 hield de
Duitse Bondskanselier Kohl een redevoering, waarin hij
aankondigde stappen te gaan ondernemen om tot een
hereniging te komen. Onmiddellijk laaiden de emoties
op. De Britten, Fransen, Nederlanders, Italianen en bovenal de Russen waren tegen. Sjevardnadze, de Russische
minister van buitenlandse zaken, beschuldigde de Duitse
leiders onverbloemd van openlijk revanchisme. Zelfs
Hitler deed dit soort dingen niet, stelde hij. Leffler legt
vervolgens uit hoe de decennia oude angstbeelden over het
nazisme werden bezworen. President Bush sr. hielp Kohl
bij het overtuigen van Gorbatsjov. Bush was een van de
weinige westerse leiders die Kohl van meet af aan steunde, omdat hij Duitsland als een belangrijke bondgenoot
beschouwde. Hij was bovendien bang dat de Duitsers het
met de Russen op een akkoordje zouden gooien en in ruil
voor hereniging uit de NAVO zouden stappen, wat een
oude angst van de Amerikanen was. Bush en Kohl boden Gorbatsjov veiligheidsgaranties aan: zo zou het herenigde Duitsland geen massavernietigingwapens mogen
bezitten. Gorbatsjov ging vervolgens schoorvoetend akkoord met de Duitse hereniging en zelfs met een Duits
lidmaatschap van de NAVO. Gorbatsjov had immers
andere ideologische opvattingen dan Stalin, Malenkov,
Chroesjtsjov en Brezjnev. Hij beschouwde het kapitalistische Westen niet langer als een vijand. De Sovjet-Unie,
stelde hij bovendien, hoefde geen agressie te vrezen, want
ze beschikte over een groot arsenaal aan kernwapens. Dat
kernwapens ook veiligheid kunnen brengen is een verrassend denkbeeld voor een politicus die zoveel heeft gedaan
om de nucleaire dreiging te verminderen.
Jos van der Linden

Universiteit Utrecht
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is de verdienste van de Berlijnse journalist Wilfried Rott
dat hij een eerste synthese gewaagd heeft. Het resultaat is
een vlot geschreven en goed geïnformeerde geschiedenis
van West-Berlijn.
West-Berlijn werd van begin tot eind beziggehouden
door een hardnekkig ‘Problemquartett’ (p.51). Allereerst
waren er de onduidelijke verhouding tot de vier geallieerden, die Berlijn in 1945 bezet en verdeeld hadden
en sindsdien overhoop lagen. De Sovjet-Unie verenigde
haar sector met de DDR en maakte er de hoofdstad van.
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten bleven de
baas in de westelijke sectoren. Die kregen een eigen bestuur – de senaat – en een parlement, maar de soevereiniteit lag bij de drie (of vier?) Besatzungsmächte.
Mede daardoor was – ten tweede – de relatie tot WestDuitsland omstreden: West-Berlijn stond formeel buiten
de Bondsrepubliek. Het juridisch-politieke leven in de
exclave hing van uitzonderingen aan elkaar. De bewoners
hadden geen direct stemrecht voor de Bondsdag, maar de
wetgeving uit Bonn was wel in West-Berlijn van kracht.
Geen West-Duits paspoort, geen militaire dienst, wel vele
subsidies uit Bonn om een leegloop van de ommuurde gemeenschap tegen te gaan. Het Wirtschaftswunder werd
welbewust naar het verre stadstaatje geëxporteerd.
Dat moest ook wel, want op eigen kracht was WestBerlijn economisch niet levensvatbaar – probleem
nummer drie. De weinige bedrijven die bommen en
Straßenkämpfe overleefd hadden, kozen gezien de socialistische omsingeling na 1948 eieren voor hun geld. Het
economisch verval moest met het optrekken van een reusachtige publieke sector gecompenseerd worden, met alle
gevolgen van dien.
Ten slotte de dringendste vraag: het grote Waarom.
Ooit ontstaan en verdedigd als symbolisch bolwerk tegen
de Russen, raakten zin en doel van West-Berlijn bij tijd en
wijle ver uit zicht. De vergeefse zoektocht naar legitimatie
en rechtvaardiging, naar projecten en opgaven voor WestBerlijn, vormt de rode draad door Rotts boek.
De auteur behandelt West-Berlijn liefdevol maar sceptisch, hij maakt er een geschiedenis van verval van, met
een volstrekt onverwacht happy end. Direct na Deling,
Blokkade en Luchtbrug laat Rott de ‘unheroische Zeit’
beginnen, want al in 1949 was de situatie ontnuchterend:
Berlijns vooroorlogse glans was definitief verdwenen en er
waren midden in de DDR nauwelijks ontwikkelingsperspectieven. De voormalige hoofdstad werd door Konrad
Adenauer zelfs helemaal buiten de Weststaat gehouden.
Na de Oost-Berlijnse opstand in 1953 en de bouw van de
Muur in 1961 restte niet veel meer dan een vage symbolische functie voor West-Berlijn. In 1963 laaide het vuur
van hoop en optimisme nog één keer op: met een grote
verkiezingsoverwinning van Willy Brandt, de inspirerende visite van John F. Kennedy (‘Ich bin ein Berliner!’)
en de eerste bezoekregeling met Oost-Berlijn werd dit
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‘een tijd van hoogtepunten’. ‘De inwijding van de nieuwe
Philharmonie en de grondsteenlegging voor het EuropaCenter voltooiden het beeld van een helemaal niet vervallende, maar juist volhardende, en zelfs vooruitstrevende
stad.’ (p.225)
Maar de pieken zakten snel weer in. De ware
‘Epochenwechsel’ kwam drie jaar later, toen de charismatische Brandt naar Bonn vertrok om Außenminister
te worden. Vanaf 1967 werd Berlijn ‘Hauptstadt der
Revolte’. Eerst het studentenprotest (Rudi Dutschke) en
later het terrorisme (Ulrike Meinhof) weelden tierig in
de opeengepakte, gesubsidieerde en ommuurde mensenmassa met zijn eigen cultuur en circuits. De internationale verdragen die begin jaren zeventig de gammele status
quo rondom de exclave in beton goten, betekenden een
radicale verandering van de tijdshorizon. Alles zou voorlopig zo blijven als het was.
Maar deze zo vurig gewenste normaliteit draaide
uiteindelijk op teleurstellingen uit: ze produceerde stagnatie en provincialisering. Deze sluipende erosie vormt
het fascinerende hart van Rotts boek. Bijna onmerkbaar
breidden affaires, corruptie en bouwschandalen zich uit.
Ze worden de lezer genoeglijk en tot in de kleinste details gepresenteerd. Met bakken vloeide publiek geld in
bodemloze en vervolgens leegstaande prestigeprojecten,
waar dan in de regel het stadsbestuur zelf introk. De
beruchte West-Berlijnse ‘Sumpf ’ en ‘Filz’ waren volgens
Rott ‘chronisch’ en ‘partijoverstijgend’ (p.382). Hij wijt
het euvel aan de hoge subsidiering van het leven in de
exclave, wat tot een langzame ‘Veröffentlichung’ van de
samenleving heeft geleid. West-Berlijn kreeg uiteindelijk
zelfs ‘socialistische, staatseconomische trekjes’, waarna de
hint naar ‘latente gelijkenissen’ met de omringende DDR
natuurlijk niet mag ontbreken (p.318). Het is opvallend
hoezeer de aan beide zijden van de Muur zo vurig gewenste normaliteit ook aan beide zijden van de Muur tot
stilstand en neergang leidde.
Ondanks het toen gegarandeerde ‘transitverkeer’ tussen West-Duitsland en West-Berlijn leek de mentale afstand nog te groeien. Maar ook de DDR bleef voor de
eilandbewoners ver en onaantrekkelijk. Want het waren
vooral de spookachtige ervaringen van de grenscontroles,
die nu de West-Berlijnse indruk van Oost-Duitsland bepaalden. Rotts meesterlijke schets van de transitreizen
is het onmiskenbare hoogtepunt van het boek. Geheel
uitgeleverd aan grillen en humeur van meestal Saksische
douanewachters was het billenknijpen tot je eindelijk je
paspoort terugkreeg en de hobbelige ‘snelweg’ naar WestDuitsland op mocht, dwars over het territorium van de
DDR. De transit werd een ‘vast ritueel’, dat diep in het
‘collectieve bewustzijn’ van West-Berlijn verankerd raakte. Na alle grote mannen als Adenauer, Ernst Reuter,
Kennedy en Brandt, die Rotts geschiedenis aanvankelijk bevolkten, voert de auteur hier eindelijk ook ‘gewone
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West-Berlijners’ ten tonele. Of ze nu in snelle BMW’s
of aftandse Volkswagenbusjes kwamen aanrijden, strak
in pak of langharig met bloemetjes – in de lange en nerveuze rijen voor de Grenzübergangsstelle waren de WestBerlijners opeens ‘allemaal gelijk’ (p.278). Met de onaangename procedure ‘stimuleerde de DDR ongewild in het
door haar zo ongeliefde West-Berlijn een identiteitsgevoel,
dat zonder luid hoera-geroep voor het Westen wel gevoed
werd door een diepe afkeer van het Oosten.’ (p.283)
In de jaren tachtig draaide zo’n beetje alles uit op de
grote showdown van 9 november; alleen wisten de tijdgenoten dat natuurlijk niet. In plaats daarvan verzonk het
eiland – al lang een ‘storende annex’ van Bonn (p.432)
– in toenemende zelftwijfel, met bloeiende alternatieve
culturen. De bestaansrechtvaardiging als vuistpand van
de Duitse eenheid was toen volstrekt achterhaald, wat in
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kringen van de sinds 1989 regerende links-alternatieve
senaat hardop werd uitgesproken. En toch kwam later dat
jaar juist uit deze hoek volstrekt onverwacht het antwoord
op de West-Berlijnse zinvraag: zonder West-Berlijn geen
feestnacht van 9 november 1989. Rott deelt deze conclusie. Voor de geschiedenis van de ‘biotoop’ is dat is eigenlijk jammer, want hij ruilt zo het West-Berlijnse perspectief op het moment suprême weer in voor het nationale. De
plotselinge shift geeft in feite aan, hoe weinig we werkelijk
weten over het West-Berlijnse binnenleven tijdens de revolutie en eenwording – laten we hopen dat Rotts overzichtswerk meer onderzoek stimuleert.
Krijn Thijs

Duitsland Instituut Amsterdam
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nig aandacht besteed aan
en handboek voor
de ‘hogere’ DDR-literatuur
pluimveehouders met
van schrijvers als Christa
de vrolijke titel Das Was
Wolf of Heiner Müller. De
und Wie beim Federvieh
focus ligt meer op publiwerd in 1959 door de
caties als kinder- of kookDDR-censuur verboden.
boeken, kalenders, krimi’s,
Onder andere omdat de auSimone Barck en Siegfried Lokatis eds.,
wetenschappelijke lexica of
teur niet uitsloot dat dieren
Zensurspiele. Heimliche Literaturgeschichten
handboeken voor de veeeen ziel hebben en over de
aus der DDR (Mitteldeutscher Verlag; Halle
houderij. Want alles wat
invloed van aardstralen spe2008) 296 p., ill., €20,- ISBN 9783898125390
in de DDR gepubliceerd
culeerde, zou het boek zijn
werd, moest een getrapte
doordrongen van de geest
censuurprocedure doorlopen: nadat auteurs hun werk
‘der Bonner Reaktion’. Het is een van de vele voorbeelden
vaak eerst zelf aan de eisen van de DDR-leiding hadden
uit de bundel Zensurspiele. Heimliche Literaturgeschichten
aangepast (uit strategische overwegingen of van harte),
aus der DDR van Simone Barck en Siegfried Lokatis.
kregen zij te maken een lector van de uitgeverij en vervolLokatis en de in 2007 overleden Barck hebben als medegens met een censor van het cultuurministerie. Omdat er
werkers van het Zentrum für Zeithistorische Forschung
officieel geen censuur bestond, kreeg deze procedure de
Potsdam veel gepubliceerd over DDR-literatuur, waarbij
verhullende naam Druckgenehmigungsverfahren (drukverze vooral instituties als tijdschriften en uitgeverijen, of de
gunningsprocedure).
censuur belichtten. In 1997 verscheen het standaardwerk
In de inleiding stellen Barck en Lokatis dat hun bun“Jedes Buch ein Abenteuer”: Zensur-System und literarische
del onder meer aantoont dat dit systeem steeds minder
Öffenlichkeiten in der DDR bis Ende de sechziger Jahre, dat
streng werd. Een boek als Ulysses van James Joyce was in
zij samen met Martina Langermann schreven. Dit is een
de jaren vijftig taboe, maar kon eind jaren zeventig vervan de weinige uitgebreide publicaties met het thema censchijnen – weliswaar na lang lobbyen door de uitgeverij
suur in de DDR.
die door middel van een voorwoord kon vermijden dat
Hun laatste boek als auteursduo is dus het vorig jaar
er in de tekst werd ingegrepen. Ook werken van andere,
verschenen Zensurspiele – een verzameling columns die zij
voorheen als ‘decadent’ verbannen, modernisten – Franz
eerder in de Berliner Zeitung publiceerden. De columns,
Kafka, Robert Musil, Max Frisch – verkregen rond 1980
waarvan enkele door andere auteurs zijn geschreven, vereen drukvergunning. Maar was dit wel te danken aan
kennen aan de hand van een schat aan voorbeelden hoe
een grotere doorlaatbaarheid van het censuursysteem?
de censuur in de DDR te werk ging, en hoe verschillende
Twee andere factoren lijken mij minstens zo belangpublicaties door de censuur konden komen, of juist niet.
rijk. Modernisme en decadentie werden door de DDRDaarbij richten de auteurs zich niet zozeer op de bekencultuurpolitici steeds minder als Kampfbegriffe ingezet.
dere censuurgevallen als de liederen van Wolf Biermann
Daarnaast was de doorlaatbaarheid van de censuur mede
of Reiner Kunze’s Die wunderbaren Jahre. Ook wordt wei-
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