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Voorwoord
In de Bernauer Strasse waait een koude wind uit het oosten. Het is mei 2019,
maar het kwik raakt niet hoger dan een graad of negen. Als ik de trap van de
U-Bahn, de metro, omhoogloop, kom ik op een breed en lang grasplein, het
laatste bewijs dat hier ooit een zwaarbewaakte grens tussen twee stadsdelen,
twee landen, twee werelden heeft gestaan. Op deze plaats liep van 1961 tot
1989 de Berlijnse Muur.
Het doet me denken aan de eerste keer dat ik in Berlijn was, 34 jaar eerder.
De stad werd toen nog door de Muur in twee gesneden; om in West-Berlijn te
komen moest je eerst over het grondgebied van Oost-Duitsland rijden en de
norse blikken van de Oost-Duitse grenswachters trotseren. Bij de
Brandenburgse Poort kon je op een trapje gaan staan om over de Muur te
kijken, naar die vreemde communistische wereld aan de overkant. Gluren bij
de buren…
Voor wie jonger is dan veertig moet die gestolde wereldorde wel een
overblijfsel uit de middeleeuwen lijken: twee vijandelijke legers, tot de tanden
gewapend, die elkaar zenuwachtig in de gaten hielden. Twee Duitse staten, die
weinig met elkaar te maken wilden hebben. Europa, dat van noord naar zuid
in tweeën werd gespleten door prikkeldraad en wachttorens. Geen mens die in
1985 trouwens durfde te voorspellen dat die vastgeroeste situatie, die ontstaan
was na de Tweede Wereldoorlog, ooit helemaal overhoop zou worden gehaald.
En dat is net wat er vier jaar na mijn eerste bezoek aan Berlijn gebeurde. In
het wonderjaar 1989 gingen de vermolmde communistische regimes van
Oost-Europa een voor een onderuit. 1989 was ook het jaar waarin ik voor het
radionieuws van de toenmalige BRT begon te werken. In plaats van op het
derde balkon zat ik nu meteen op de eerste rij. Daarna heb ik het geluk gehad
de eenmaking van Duitsland van nabij te kunnen volgen. Ik zag hoe het
grauwe en grijze Oost-Duitsland stilaan meer kleur kreeg, hoe steden en
dorpen een complete opknapbeurt kregen. Het leek snel te gaan, tien jaar na
de eenmaking was er op het eerste gezicht nog weinig onderscheid tussen
oost en west. Maar achter de schone schijn van de gerestaureerde
vakwerkhuizen zat een andere werkelijkheid. Die van de verliezers van de
9
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eenmaking, vijftigers en zestigers, die in de jaren negentig hun baan waren
kwijtgeraakt en nooit meer echt werk hadden gevonden.
Dat is maar één van de problemen waarmee het oosten van Duitsland nog
altijd worstelt. In de nieuwe deelstaten, zoals ze nu al dertig jaar heten, ligt de
productiviteit van de werknemers een heel stuk lager dan in de oude
Bondsrepubliek. En dus blijven ook de lonen achter bij de evolutie in het
westen van Duitsland. Jonge mensen, vooral vrouwen, zijn de afgelopen
dertig jaar massaal weggetrokken uit de kleine steden en dorpen van
Thüringen, Brandenburg, Saksen. De meesten van hen gingen naar het
westen. Wie achterbleef was vaak oud of slecht opgeleid.
Dat heeft geleid tot ontgoocheling en frustratie bij de achterblijvers.
Teleurgesteld in de eenmaking van DDR en Bondsrepubliek zochten ze hun heil
bij radicaal-rechtse partijen als de Alternative für Deutschland. Die behaalt in
het oosten van Duitsland met gemak dubbel zoveel stemmen als in het westen.
Tegelijk laten ook allerlei extreemrechtse groeperingen weer van zich horen.
Samen met de anti-islambeweging Pegida vormen ze een gevaarlijke
mengelmoes aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum.
Berlijn is dertig jaar na de val van de Muur weer de bruisende stad uit de
jaren twintig van vorige eeuw. Jongeren uit heel Europa gaan er graag naartoe
omdat de ongedwongen, creatieve sfeer hen aanspreekt. Tegelijk is Berlijn een
arme stad geworden. Na de eenmaking vielen allerlei financiële voordelen van
de speciale status uit de Koude Oorlog weg, waardoor veel bedrijven de stad
verlieten. Nu is Berlijn arm maar sexy, zoals de vroegere burgemeester Klaus
Wowereit placht te zeggen. En de stad heeft van de nood een deugd gemaakt:
in oude, verlaten industriepanden werkt een nieuwe generatie van grafische
ontwerpers, architecten, filmmakers, webdesigners en kunstenaars aan de
industrie van de toekomst.
Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd dat ik de eenmaking van
Duitsland bijna dertig jaar heb kunnen volgen voor de nieuwsdienst van de
VRT. De opeenvolgende hoofdredacteurs van het radionieuws hebben mij de
kans gegeven om vaak ter plekke te gaan kijken. Dat is de enige plaats waar
een journalist echt hoort te zijn.
Ten slotte ben ik veel verschuldigd aan mijn vrouw Lieve. Ze heeft me niet
alleen aangemoedigd dit boek te schrijven, zonder haar geduld zou het nooit
voltooid zijn.
Kessel-Lo, 1 oktober 2019
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