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Friso de Zeeuw is directeur van het DDR-museum in Monnickendam en initiatiefnemer van
het festival 30 Jahre Mauerfall in Baarn. Trabantjes zijn daar zeker te zien. © Friso de Zeeuw

Val van de Berlijnse Muur wordt groots
herdacht in Baarn
Dertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. De historische gebeurtenis wordt in het weekend
van 9 en 10 november groots herdacht met het tweedaagse festival 30 Jahre Mauerfall bij het
Bomencentrum in Baarn. Mét Trabantjes, maar zonder Angela Merkel.
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De reden dat het in Baarn plaatsvindt: de plek ligt centraal, het conferentieoord is prachtig én
er is veel ruimte voor oude auto’s uit de DDR zoals Trabantjes en Wartburgs en zelfs de
exclusieve raceauto Melkus. Maar er is nog een reden: bij het Bomencentrum van Hans
Blokzijl staan DDR-wagens tussen zijn verzameling Volvo’s. Zoals die van regeringsleider
Erich Honecker. In totaal zijn er zes DDR-Staatskarossen te zien. Oost-Europese oldtimers
kunnen zich nog melden.
,,De bruinkoolgeur kan ik helaas niet meenemen’’, zegt prof. dr. Friso de Zeeuw, directeur
van het DDR-museum in Monnickendam en initiatiefnemer van het festival. ,,En ook een stuk
Muur hierheen halen, is niet te doen. Veel te zwaar.’’
De Zeeuw en zijn vrouw Thea verzamelen al sinds 1985 spullen uit de DDR. ,,We zijn van
meet af aan gefascineerd door dat land. Het is een chronische verzamelwoede geworden’’,
zegt hij erover.

Die Trabis
Wel neemt hij mensen mee naar Baarn die in de DDR hebben geleefd. De Zeeuw presenteert
er ook zijn nieuwe boek: De Tastbare DDR. Er zijn meer boeken over de socialistische
heilstaat te koop en er hangen foto’s uit de vervlogen tijden aan de muur. ,,En er komt een
combo, Die Trabis, die speciale hits uit de DDR gaat vertolken’’, zegt De Zeeuw.
Medewerking verleent ook het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn dat direct na het festival
een speciale expositie opent onder dezelfde titel De Tastbare DDR.
Het wordt niet alleen een nostalgisch festival over de DDR, dat van 1949 tot 1990 bestond.
De Zeeuw: ,,Het was natuurlijk wel een dictatuur’’, zegt hij. ,,Maar ik wil ook laten zien, ook
in mijn nieuwe boek, dat mensen ondanks de dictatuur er nog in slaagden een leefbaar leven
te leiden. Ik hoop dat bezoekers iets zullen proeven van hoe het leven toen was. Aan de bar
verkopen we ook DDR-versnaperingen. En we schenken Rotkäppchen Sekt.’’ De Zeeuw
presenteert zaterdagavond een DDR-quiz.

Kind in de DDR
In Baarn kunnen bezoekers een afwisselend programma verwachten, met interviews, colleges,
boekpresentaties, muziek, filmbeelden, kunstuitingen, autotentoonstelling en verkoop van
boeken en DDR-items. Zo komt ook de woordvoerder van de laatste regering van de DDR,
Matthias Gehler, toen de chef van Angela Merkel.
Nederlanders en Duitsers die in de DDR hebben geleefd, vertellen over hun belevenissen.
Zoals Anja Fricke, die als kind is opgegroeid in Oost-Duitsland en daarover vertelt. Of Enrico
Helmuth, die de DDR is ontvlucht. Alex en Beate Waning werden gearresteerd op verdenking
van spionage.
Daar verwacht De Zeeuw de historische experts Maarten van Rossem, Willem Melching en
Hanco Jürgens en de journalisten Margriet Brandsma, Annette Birschel en Dieuwke van Ooij.
Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot komt, eerste zaakgelastigde van
Nederland in de DDR. Er zijn gesprekken met auteurs over de DDR.
Het festival wordt gehouden in en rond de Jardin d’Hiverre op het Bomencentrum in Baarn is.
,,Voor degenen die met de trein komen, gaan we een pendeldienst organiseren van het station
naar de locatie, met Trabantjes en Barkas-bussen’’, zegt De Zeeuw.

Merkel
Angela Merkel zelf of andere Duitse grootheden komen niet naar Baarn. ,,Het is dan in
Duitsland de officiële herdenking, daar worden ze natuurlijk verwacht’’, zegt De Zeeuw.
Het festival begint zaterdag om 11.00 uur en eindigt zondag om 17.00 uur. Het complete
programma staat op ddr-museum.nl. De kaartverkoop loopt via het Bomencentrum, exploitant
van de Jardin d’Hiverre of via ddr-museum.nl.

