
38 DE TELEGRAAF

E
en paar dagen na de val
van de Berlijnse Muur,
9 november 1989, ver-
trok ik naar Berlijn om
voor deze krant een

reportage te maken over, simpel-
weg, de mensen op straat. De
herenigingen, de Trabantjes
propvol blije mensen en de feest-
stemming: een unieke gebeurte-
nis.

Begin jarentachtig was ik ook
al in deze stad geweest om via
het beruchte Checkpoint Charlie
Oost-Berlijn te bezoeken. Op een
of andere manier had ik doorlo-
pend het gevoel te worden opge-
pakt. Ik was opgelucht die avond
weer in ’het Westen’ terug te
keren.

Ook hoogleraar/oud-politicus
Friso de Zeeuw bezocht rond
deze tijd Oost- en West-Berlijn
en raakte gefascineerd door de
absurditeit van de hele situatie.
„Ik ben een kind van de Koude
Oorlog, opgegroeid in die tijd vol
dreiging. Via station Friedrich-

strasse reisden we naar Oost-
Berlijn om daar in een compleet
andere wereld te belanden.”

De fascinatie mondde, samen
met een verzameltic, uit in nog
steeds bestaand particulier DDR-
museum in Monnickendam,
gedreven door Friso en zijn
vrouw Thea. „Klein maar fijn! We
bezitten een uitgebreide collectie
consumentenartikelen zoals

prachtig elegant serviesgoed,
maar ook officiële documenten,
medailles, brochures en foto’s.
Via persoonlijke verhalen wordt
aangetoond hoe DDR-burgers
zich een weg door de staatsbu-
reaucratie baanden.”

Het museum is tot eind april
gesloten, want een belangrijk
deel van de collectie is vanaf 15
november te zien in het Museum
van de 20e Eeuw in Hoorn. Voor-
afgaand wordt in het weekeinde
van 9 en 10 november in Jardin
d’Hiverre (Baarn) door Friso de
Zeeuw en een grote groep vrijwil-
ligers het festival 30 Jahre Mau-
erfall georganiseerd. „Daar kijken
we terug op het leven van alledag
in de DDR, op de Koude Oorlog
die ook Nederland in zijn greep
had. Natuurlijk ook op de val van
de Muur en de Duitse eenwor-
ding.”

Euforische
sloop

door Marjolein Schipper

De Zeeuw heeft een mooie lijst
sprekers weten te verzamelen
zoals Ben Bot (oud-minister en
de eerste zaakgelastigde van
Nederland in de DDR), maar ook
de laatste ambassadeur, Egbert
Jacobs. Verder de woordvoerder
van de laatste DDR-regering
Matthias Gehler, historicus
Maarten van Rossem, Eppo van
Nispen tot Sevenaer (Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid)
en journalist Margriet Brands-
ma.

„Verder boekpresentaties,
muziek, filmbeelden en natuur-
lijk een autotentoonstelling met

Trabantjes en enkele officiële
staats-Volvo’s van het Politbu-
reau. Die Trabis brengt DDR-hits.
En er zijn DDR-versnaperingen
verkrijgbaar zoals Rotkäppchen
Sekt!” Tijdens het festival wordt
De Zeeuws laatste boek De tast-
bare DDR gepresenteerd. „Vooral
over de sociale geschiedenis in de
tijd na de Tweede Wereldoorlog.” 

Meer informatie op ddr-museum.nl

Volgende week: slapen onder 
een deken, weet u het nog? 
Herinneringen naar 
toen@telegraaf.nl

Alles was heus niet beter in de jaren 60, 70 en 80, maar misschien wel veel leuker! In
deze rubriek halen we bijzondere herinneringen op. Vandaag: de val van de Berlijnse
Muur wordt in november herdacht met het festival ’30 Jahre Mauerfall’.

Inwoners van
West-Berlijn
begroeten
hun buren uit
het oosten.
Die komen
aanrijden In
een Trabant-
je, uiteraard.

TOEN

Daar gaat-ie!
Tot groot

enthousias-
me bezwijkt

de Muur.
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Tips? Mail naar mschipper@telegraaf.nl

’Het succes was een
totale verrassing! We
hadden dit lied eigen-

lijk geschreven voor de vredes-
demonstratie in 1983. Maanden
stonden we op één. Toen de
Muur viel, werd het weer een
hit en tien en twintig jaar later
opnieuw”, zegt Harrie Jekkers.

En dat terwijl de muziek
volgens Jekkers „niet echt
poppy is en met bovendien een
politieke tekst”. ’Toch is het
een evergreen geworden en
daar ben ik natuurlijk trots
op.”

Toen de Muur viel, was Jek-
kers samen met schrijfmaat
Koos Meinderts in Spanje. „We
keken in een café urenlang
naar de beelden. Aangeschoten
zei ik tegen Koos: ’Goed voor
Berlijn, slecht voor het liedje’.
Het tegendeel bleek waar.”

Momenteel staat Jekkers op
zondagmiddag met een uitver-
kochte solovoorstelling in de
Koninklijke Schouwburg in
Den Haag. „Een late erkenning
van mijn werk, een groot ca-
deau!”

Harrie 
Jekkers
De doorbraak van Klein
Orkest, opgericht door zan-
ger en cabaretier Harrie
Jekkers en Koos Meinderts,
kwam met ’Over de muur’.
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Dit Kwatta-soldaatje is zo’n zestig jaar
geleden bij elkaar gespaard door de moe-
der van Jeanne Baken. „Met zegeltjes die
op de Kwatta chocoladerepen zaten. Het
soldaatje is ondanks zijn ouderdom nog
steeds heel flexibel! Het was eigendom van
mijn jongste broertje Hans, net als mijn
moeder helaas overleden.”

Dit mag nooit weg!

HOE IS HET MET...


