
men. Velen hadden hun werk en, erger nog, alle
zekerheden die zij hadden gekend in de ddr ver-
loren. Voor het eerst werden de burgers uit de
ddr geconfronteerd met (hoge) werkloosheid en
ook met dakloosheid, een tot dan toe vrijwel on-
bekend fenomeen. Door de economische proble-
men kwam een aantal Oost-Duitsers in nog gro-
tere problemen omdat zij naar de fles grepen.
Psychotherapeuten kregen handenvol werk. Al
vrij snel na de Wende kregen Oost-Duitsers te ho-
ren dat zij een Mauer im Kopf hadden en dat die
muur eerst maar eens overwonnen moest wor-
den. Dan zou het wel goed komen.  

West-Duitsers konden over het algemeen
maar weinig begrip opbrengen voor de Oost-
Duitsers die zeiden dat niet alles zo slecht was
geweest in de ddr. Zij moesten maar snel af van
hun Ostalgie, de hang naar de zekerheden van
voor de val van de Muur. Over en weer maakten
luidruchtige Oost- en West-Duitsers elkaar ver-
wijten, waarvan de meest hardnekkige door ve-
len werden opgepikt en op die manier ontstond
een negatieve beeldvorming van elkaar. Dit had
een selectieve herwaardering van het leven in de
ddr tot gevolg (de allesomvattende controle van
de Stasi daar gelaten). 

Al vrij snel na de totstandkoming van de Duitse
Eenheid op 3 oktober 1990 overstemden klachten
van Oost-Duitsers over hun positie in de Bonds-
republiek de aanvankelijke euforie. Uit enquêtes
in de eerste helft van de jaren negentig bleek dat
tweederde van de inwoners van de voormalige
ddr zich tweederangsburger voelde. West-
Duitse sceptici vonden het maar vreemd dat er zo
werd geklaagd. Via een solidariteitstoeslag droeg
de West-Duitse bevolking bij aan de Duitse Een-
wording en wat kreeg zij ervoor terug? Hadden
Oost-Duitsers zelf niet aangedrongen op een zo
snel mogelijke vereniging van beide Duitslan-
den, nadat zij moedig de straat op waren gegaan
om de Muur te beslechten? Moesten zij niet
vooral van alle nieuwe mogelijkheden, waar
West-Duitsers zo hard voor hadden gewerkt in de
jaren vijftig en zestig, gebruik maken? 

Veel Oost-Duitsers kwamen tot de conclusie
dat van de bloeiende landschappen die Helmut
Kohl hen had beloofd weinig terecht was geko-
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daarom ook wel een liquidatieorganisatie ge-
noemd, vooral door Oost-Duitsers zelf. Opval-
lend is dat de Treuhand zonder parlementair toe-
zicht opereerde. Er kwam veel kritiek op de Treu-
hand met wellicht als hoogtepunt de reacties op
de roman ‘Ein weites Feld’ van Günther Grass.
Hoofdpersoon in dat boek is de 70-jarige dossier-
bode Theo Wuttke die voor Treuhand werkt.
Grass laat in deze roman de corruptie en het ver-
dwenen belastinggeld in de organisatie van de
Treuhand aan bod komen. Op de cover van Der
Spiegel verscheen kort daarop de bekendste
Duitse literatuurcriticus Marcel Reich-Ranicki,
die het boek verscheurde. Grass reageerde laco-
niek op de actie van Reich-Ranicki. Hij zei dat hij
de foto alleen maar kon verklaren vanuit de on-
zekerheid die bij West-Duitsers na de val van de
Muur was ontstaan.

kolonisering van de industrie

De Treuhand sloot een derde van de Oost-Duitse
industrie en het overige deel werd voor 1 Deut-
schmark verkocht aan West-Duitse concerns en
speculanten. In 1997 bedroeg de industriële pro-
ductie nog 45,6% van wat er in 1989 werd gepro-
duceerd. De grote staalfabrieken van de deelstaat
Brandenburg werden vernietigd. Het exportsuc-
cesnummer Orwo Film werd opgedoekt. Het
West-Duitse Krupp-Stahl kocht voor een habbe-
krats de grote walserij in Oranienburg met hulp
van staatssubsidies. Een Berlijnse fabriek van
verwarmingsinstallaties die werk verschafte aan
1850 werknemers werd het faillissement inge-
dreven. Het aantal banen daalde in enkele jaren
van 9,7 miljoen naar 6 miljoen. Inmiddels is de
Oost-Duitse industrie voor 90% in West-Duitse
handen. Verbolgen Oost-Duitsers spraken van
een kolonisering van hun industrie. Ook de
landbouw kreeg met zware klappen te maken.
Sinds de muntunie op 1 maart 1990 konden
Oost-Duitse landbouwbedrijven het niet meer
bolwerken tegen West-Duitse handelsketens.
De boeren kregen voor hun landbouwproducten
nog slechts de helft van hun vroegere prijs. Veel
boeren verloren hun werk of ze gaven er zelfs de

de gevolgen van de ‘wende’

Bondskanselier Helmut Kohl had in 1990 met
een tienpuntenplan de route uitgestippeld voor
de vereniging van Oost- en West-Duitsland. Nie-
mand zou het slechter krijgen, zo beloofde hij.
Hij stelde onder andere vrij reisverkeer tussen
Oost- en West-Duitsland, vrije verkiezingen, het
stichten van een federatie van Oost- en West-
Duitsland en een invoeging in de Europese een-
wording voor. De reacties in het buitenland lie-
pen sterk uiteen. De Verenigde Staten reageer-
den vanaf het begin positief, maar Margaret
Thatcher en Ruud Lubbers zagen in een groot
verenigd Duitsland een gevaar voor Europa. Het
voor Duitsland altijd belangrijke Frankrijk was
ook niet direct een voorstander, maar Mitterand
vond dat het volk moest beslissen. Kohl leek wei-
nig oog te hebben voor initiatieven vanuit Oost-
Duitsland, maar daar viel niet veel tegenin te
brengen. Kohl had te maken met de wankele po-
sitie van Gorbatsjov en de mogelijke dramati-
sche gevolgen van zijn val in de Sovjet-Unie. Bo-
vendien bleek een meerderheid van het Oost-
Duitse volk voor een vereniging met West-
Duitsland. Tegelijkertijd waren de grote vluchte-
lingenstromen nauwelijks in de hand te houden.
Daarbij leken de oppositiegroeperingen weinig
besluitvaardig. Jarenlang hadden zij zich afgezet
tegen het sed-regime, maar hoe gestalte te geven
aan bijvoorbeeld een democratisch socialisme
leek niet eenvoudig, zeker gezien het economi-
sche en morele bankroet van de ddr.   

Voor de overgang van de Oost-Duitse econo-
mie naar een vrije markteconomie werd een
aparte organisatie in het leven geroepen: de Treu-
hand-Anstalt, in de volksmond kortweg de Treu-
hand genoemd. Officieel had de Treuhand drie
taken: de organisatorische omwenteling van de
volkseigen bedrijven in Oost-Duitsland, het in
particulier eigendom terugbrengen van staats-
eigendommen aan vroeger eigenaren en het
onderzoeken van de mogelijkheden van de derde
weg tussen kapitalisme en socialisme. In de
praktijk bekeek de Treuhand welke Oost-Duitse
bedrijven moesten worden gesloten en het werd
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werken en uit gepensioneerden die de laatste ja-
ren van hun leven in hun voormalige vaderland
willen doorbrengen. De toenemende stroom van
Oost-Duitsers naar West-Duitsland is een grote
zorg voor de Duitse regering. Het getuigt niet be-
paald van een groot vertrouwen in de economi-
sche ontwikkeling van Oost-Duitsland.

In de vroege jaren negentig ontstond er een
groeiende kloof tussen Oost- en West-Duitsers,
wat onder andere erin resulteerde dat zij elkaar

‘Ossis’ en ‘Wessis’ ¬ met weinig vleiende con-
notaties ¬ gingen noemen. Als gevolg van de
klachten van een groot gedeelte van de Oost-
Duitse bevolking en het onbegrip met een nei-
ging tot arrogantie bij menig West-Duitser werd
zelfs gesproken van ‘Jammerossis’ en ‘Besserwes-
sis’. Uit de neue Bundesländer klonk verontwaardi-
ging over de ongelijke lonen voor hetzelfde
werk. Bovendien waren de voor West-Duitse be-
grippen extreem lage huren in het voormalige
Oostblokland vermenigvuldigd tot soms het
tienvoudige. Werkloosheid en dakloosheid wa-
ren vreemd voor Oost-Duitsers. Daarbij kwam
dat velen, ook hoog opgeleiden, niet alleen hun
baan verloren, maar ook weinig uitzicht hadden
op werk. ‘Hastde noch Arbeit’, heb je nog werk,
was het eerste wat menig Oost-Duitser de ander
vroeg. De gewonnen vrijheid van meningsuiting
en onbeperkte reisvrijheid bleken bitter weinig
waard, omdat er weinig viel in te brengen tegen
de ‘Wessi’ en het geld bij velen ontbrak om op va-
kantie te gaan. De kort na de Fluwelen Revolutie
in het vooruitzicht gestelde mogelijkheden ble-

brui aan. Van de 850.000 landbouwers zijn er nu
nog 170.000 over. De landbouwoppervlakte ver-
minderde met 20%, de veestapel daalde met 50%
bij de runderen, met 65% bij de varkens en met
70% bij de schapen. 

Ook de werkloosheidscijfers spreken boekde-
len. In 1992 bedroeg het werkloosheidspercen-
tage in heel Duitsland 8,5%. In West-Duitsland
was 6,6% van de beroepsbevolking werkloos, in
Oost-Duitsland was dat 14,8%. In 1994 kende
Duitsland een werkloosheidspercentage van
10,6%. Het percentage werkloze West-Duitsers
was gestegen tot 9,2%, het percentage steeg in
Oost-Duitsland tot 16%. In 1997 steeg het werk-
loosheidspercentage in de Bondsrepubliek tot
recordhoogte: 12,7%, 11% van de West-Duitse be-
roepsbevolking tegen 19,5% van de Oost-Duitse
beroepsbevolking. In de jaren daarna daalde het
percentage aan West-Duitse kant tot iets meer
dan 8%, terwijl het percentage aan Oost-Duitse
zijde relatief weinig daalde tot ruim 18%. Mo-
menteel schommelen de werkloosheidscijfers
rond de 10% in heel Duitsland, terwijl in het
oosten van het land dat percentage schommelt
rond de 18,5%. Dit zijn gemiddelde cijfers. In een
stad als Berlijn is het verschil in werkloosheids-
cijfers tussen Oost- en West-Duitsers niet zo
groot, maar in kleinere steden in een deelstaat
als Mecklenburg-Vorpommern is soms één op de
drie Oost-Duitsers (langdurig) werkloos. 

De hoge werkloosheid ¬ als voornaamste mo-
tief ¬ veroorzaakte een grote migratiestroom
van Oost-Duitsers naar West-Duitsland. Van 1989
tot 1997 migreerden meer dan 1 miljoen Oost-
Duitsers naar West-Duitse deelstaten. Vanaf 1998
namen het aantal verhuizingen van Oost- naar
West-Duitsland weer toe. Het waren vooral goed
opgeleide en gemotiveerde  jongeren die meer
kansen zagen in West-Duitsland. Dat had een ver-
lies aan arbeidskapitaal in Oost-Duitsland tot ge-
volg. Het was alsof de toekomst uit het oosten ver-
trok. In 2000 migreerden ongeveer 214.000 Oost-
Duitsers naar West-Duitsland, terwijl 153.000
West-Duitsers naar Oost-Duitsland vertrokken.
De laatste groep bestaat voornamelijk uit West-
Duitse migranten die in Oost-Duitsland gaan
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In korte tijd werd het beeld van
de laffe, achterlijke, luie en
inefficiënte ‘Ossi’ verspreid in
Duitsland. Dit geldt ook voor de
constructie van de ‘Wessi’ als een
genadeloze egoïst



in de ddr niet hard te werken, omdat de baan
toch niet op het spel stond. Roethe’s visie is wel
erg kort door de bocht. Verborgen werkloosheid
was er inderdaad en de implosie van de socia-
listische economie heeft zeker te maken met de
weinig flexibele houding van de regering, maar
er werd ook hard gewerkt, bijvoorbeeld in de ge-
zondheidszorg en in het onderwijs. Daar vallen
altijd kanttekeningen bij te maken, het onder-
wijs was doorspekt van de socialistische ideolo-
gie, maar op de lagere scholen was er wel veel
aandacht voor het individuele kind. In de ge-
zondheidszorg lag de nadruk op preventie, iets
waar de gezondheidszorg in het Westen na de
Wende steeds meer de nadruk op is gaan leggen.
Bovendien waren artsen in de eerste plaats arts
en niet manager. Huisartsen van tegenwoordig
moeten vooral laten zien dat ze veel behandel-
methodes beheersen om mee te gaan in de
markt, terwijl behandelmethodes gebaat zouden
zijn bij veel specifieke kennis. Het behoeft wei-

ken minstens zo onbereikbaar als ten tijde van
de ddr. Sommige West-Duitse opinieleiders
vonden dat de ‘Ossis’ niet zo moesten zeuren. Zij
waren van mening dat het leeuwendeel van de
Oost-Duitsers beter af was dan voor de Wende.
Bovendien waren de mogelijkheden wel degelijk
aanwezig als je er maar hard genoeg voor wilde
werken. 

De Hamburgse socioloog Thomas Roethe
stelde dat ‘Ossis’ eerst maar eens moesten leren
werken voor hun pleziertjes en dat ze niet zo
passief moesten zijn. De titel van zijn boek, Leben
wie bei Kohl, arbeiten wie bei Honecker (1999) is
veelzeggend. Het is een verwijt aan Oost-Duit-
sers die kunnen genieten van de welvaart in het
Westen onder de toenmalige bondskanselier
Helmut Kohl, maar die zo inefficiënt werken als
onder de sed-partijsecretaris Erich Honecker.
Hij benadrukt dat de verborgen werkloosheid in
de ddr erg hoog was en dat veel baantjes hele-
maal niet ter zake deden. Bovendien hoefde men
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Een van de eerste klachten van Oost-Duitsers na de
Duitse Eenwording was dat zij voor hetzelfde werk
minder betaald kregen dan hun West-Duitse colle-
ga’s. Net na de Wende verdienden zij gemiddeld
zo’n 60% van het loon van West-Duitse arbeids-
krachten. Inmiddels is dat percentage gestegen tot
gemiddeld 91%. Per bedrijfstak lopen de verschil-
len sterk uiteen. De vaste lasten per Oost-Duitse
werknemer zijn enorm gestegen. De gelijkschake-
ling met West-Duitse normen is drastisch doorge-
voerd. Te denken valt aan verzekeringspremies en
huurverhogingen. Daar staat tegenover dat de hu-
ren in Oost-Duitsland veelal nog lager zijn dan in
West-Duitsland, maar de woningen zijn doorgaans
in een minder goede staat. Onlangs besloot het
Hooggerechtshof dat de inkomensverschillen tus-
sen Oost- en West-Duitsland rechtmatig zijn gezien
de huidige economische ontwikkelingen. Het is wel
de bedoeling dat de lonen uiteindelijk gelijk ge-
steld zullen worden. Maar wanneer? 

In onderstaande tabel zijn cijfers van het Statis-

tisches Bundesamt Deutschland tegenover elkaar
gezet. Het gaat hier om een geografische scheiding.
Er wordt geen rekening gehouden met migratie-
stromen. Oost-Duitsers die in West-Berlijn wonen
worden bij West-Duitsland gerekend.   

Brutomaandloon gemiddelde werknemer in 2002
Duitsland West-Duitsland* Oost-Duitsland**

man vrouw man vrouw man vrouw
3.946 2.789 4.015 2.873 3.102 2.265

Uurloon gemiddelde slager in 2002
Duitsland West-Duitsland Oost-Duitsland
11,44 12,05 7,65

Uurloon gemiddelde bakker in 2002
Duitsland West-Duitsland Oost-Duitsland
11,27 11,82 7,47

**  Inclusief West-Berlijn
**  Inclusief Oost-Berlijn

Inkomensverdeling Oost- en West-Duitsland



de tegenstanders van de regering goed. Dan wa-
ren er burgers die de Tweede Wereldoorlog had-
den meegemaakt en die niets liever wilden dan
nooit meer oorlog. Zij geloofden in het alom ge-
predikte antifascisme en in de utopische voor-
stellingen van het socialisme. Zoals in elke
samenleving waren er ook opportunisten die
met de wind van het socialisme meewaaiden.
Onder de tegenstanders liepen de meningen ook
zeer uiteen. Een flink aantal probeerde naar het
Westen te gaan en zoals we weten is dat soms
ook gelukt. Anderen wilden wel, maar zij waren
bang voor de gevolgen voor hun familie. Zij ko-
zen eieren voor hun geld en probeerden ervan te
maken wat ervan te maken viel. De dapperen wa-
ren actief in heimelijk georganiseerde bijeen-
komsten. De mogelijkheden daartoe waren af-
hankelijk van de verschillende periodes in de
ddr. Tegen het eind van de jaren tachtig werd
het steeds meer mogelijk om je stem te laten ho-
ren, al bleef ook dat soms niet zonder gevolgen. 

Historici zijn het er in grote lijnen over eens
dat de omslag in de bereidheid om de straat op te
gaan plaatsvond op 7 oktober 1989 in Leipzig. Bij
een grote demonstratie, die vanuit de kerk door
verzamelde oppositionele activisten werd geor-
ganiseerd, bleef geweld van de kant van de poli-
tie uit. Hier putte het deel van de bevolking in de
hele ddr, maar vooral in Leipzig en in Berlijn,
dat de straat op wilde gaan, moed uit. Uit het feit
dat in de aanloop naar de demonstratie in de zie-
kenhuizen vele extra bedden waren neergezet en
extra bloedzakken waren aangesleept, blijkt dat
het ook heel anders had kunnen gaan. Zelfs kort
na de val van de Muur was de verhoogde staat
van paraatheid in de Russische kazernes een we-
zenlijke dreiging, die godzijdank geen werkelijk-
heid werd. 

Het grootste deel van de bevolking zocht zijn
heil in het privé-leven. Onder de gegeven om-
standigheden zochten velen naar manieren om
er het beste voor henzelf uit te halen. Zo bleven
zij redelijk vrij van risico’s en kon zelfs gebouwd
worden aan geluk. Als zij lid moesten worden
van de Freie Deutsche Jugend (FDJ) om een be-
paalde opleiding te volgen, dan deden ze dat zon-

nig uitleg dat het schrijnende gebrek aan huis-
en tandartsen van nu bij ‘Ossis’ geen genade
vindt. 

Wolf Wagner, hoogleraar sociale wetenschap-
pen in Erfurt, toonde in Kulturschock Deutschland
(1999) aan dat de constructie van de ‘Ossi’ en de
‘Wessi’ volstrekt willekeurig tot stand is geko-
men. Vermoedens over het leven in het socia-
lisme gecombineerd met kennis over de ddr als
dictatuur met de lange arm van de Stasi vormden
een gefragmenteerde en verwarrende voor-
onderstelling. In korte tijd werd het beeld van de
laffe, achterlijke, luie en inefficiënte ‘Ossi’ ver-
spreid in Duitsland. Aangezien er altijd wel men-
sen zijn die in dat beeld passen kreeg de voor-
onderstelling al snel de status van algemeen oor-
deel. Dit geldt ook voor de constructie van de
‘Wessi’: het kapitalisme is een niets- of niemand-
ontziende concurrentiemaatschappij en dus is
de ‘Wessi’ een genadeloze egoïst. Elke keer dat op
tv of radio, in de krant of in het dagelijks leven
een West-Duitser zich hooghartig over Oost-
Duitsers uitlaat, zien ‘Ossis’ dat beeld bevestigd.  

principiële bezwaren opzij gezet

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de
‘Ossi’ in werkelijkheid niet bestaat. Oost-Duit-
sers zijn net zo verschillend van elkaar als West-
Duitsers en Nederlanders dat zijn. Hoewel de
Oost-Duitse samenleving in de ideologie van het
real existierende Sozialismus zoveel mogelijk ge-
lijkgeschakeld werd, was de bevolking zeer
heterogeen. Professoren woonden weliswaar
soms in dezelfde appartementen als arbeiders en
de salarissen verschilden in vergelijking met het
Westen vele malen minder van elkaar, toch wa-
ren er ook toen al grote verschillen. In de vele
discussies die sinds de Wende zijn gevoerd wordt
dat nogal eens vergeten. Ook de reakties op het
sed-regime liepen zeer uiteen. Zo waren er men-
sen die heilig geloofden in het socialisme. Een
aantal van hen waren het eens met de uitgangs-
punten van kleine verschillen in inkomens,
maar anderen gingen veel verder in het volgen
van de partij. Zij keurden zelfs de harde lijn tegen
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ten of voor hen een nieuwe ABM-baan beschik-
baar is.  

Naast economische factoren waren het vooral
sociaal-culturele oorzaken die ‘Ossis’ deden kla-
gen over het democratisch kapitalisme. Ze waren
niet gewend aan de normen en waarden die een
vrije markteconomie met zich mee brengt. In
hun ogen bracht het kapitalisme het slechtste in
de mens naar voren. Geld is zo belangrijk, dat an-
dere zaken er niet meer toe doen. Iedereen is zo
belust op het hebben van zoveel mogelijk geld,
dat egoïsme en arrogantie de boventoon voeren.
In het kapitalisme, dat voor menig ‘Ossi’ gelijk
stond aan de wereld waarin zij nu leefden, is het
heel normaal om je ellebogen te gebruiken in de
zucht naar meer. Het kapitalisme staat gelijk aan
een Ellebogengesellschaft, waarbij je desnoods ten
koste van anderen jezelf verrijkt. Dat het normaal
zou zijn om jezelf naar voren te werken en daar-
bij geen acht te slaan op anderen, ervaren veel
Oost-Duitsers helemaal niet als normaal. Dat de-
gene die het hardst schreeuwt, het meeste krijgt,
is een ander voorbeeld van kritiek van Oost-
Duitsers. Tegelijkertijd ervaren met name oudere
Oost-Duitsers dat de Westerse samenleving een
stuk onveiliger is dan vooraf gedacht. Je kunt zo-
maar met zinloos geweld te maken krijgen, iets
wat in de ddr toch veel minder voorkwam, is
hun ervaring. Je moet extreem goed op je spullen
letten, want voor je het weet is je portemonnee
verdwenen. Er kwamen de klagende Oost-
Duitsers genoeg voorbeelden ter ore om dit beeld
van de ellebogenmaatschappij te versterken. 

In de ellebogenmaatschappij gaat het vooral
om het vergroten van het prestige, zo hoorde ik
menig Oost-Duitser verklaren. De inhoud is
daarbij ondergeschikt aan de vorm. Zo vertelde
de 29-jarige Odette mij dat ze op haar eerste bus-
reis naar het (niet-socialistische) buitenland met
een West-Duitse man aan de praat raakte. Hij
vertelde honderd uit over zijn reizen naar talloze
landen waaronder China. Hij somde alles op wat
hij had gezien en meegemaakt. Toen zij door-
vroeg over wat hij over China had geleerd, bleek
dat bitter weinig te zijn en dat hem dat helemaal
niet interesseerde. Hij ging verder met zijn op-

der de ideologie te onderschrijven. Het gebeurde
ook dat mensen lid werden van de partij om
maar te kunnen studeren. Principiële bezwaren
werden opzij gezet om het gemakkelijker te ma-
ken voor de toekomst van henzelf en hun kinde-
ren. Dat wil niet zeggen dat iedereen die stu-
deerde stilletjes tegen de partij was. Gedreven
academici gingen soms heel ver om hun doel te
bereiken. Anderen keurden dergelijk gedrag
scherp af. Kortom, de Oost-Duitse samenleving
had veel meer lagen dan vaak wordt aangeno-
men. Dat geldt natuurlijk ook voor de Oost-Duit-
sers in het hedendaagse Duitsland. 

critici van het kapitalisme

Door de malaise in Oost-Duitsland kwam kritiek
op alles wat het Westen symboliseerde. Draaide
in de ddr alles om het socialisme en de sterke
greep van de Sozialistische Einheitspartei Deut-
schlands (sed) op het dagelijks leven, veel ‘Ossis’
vonden dat in de kapitalistische Bondsrepubliek
alles draaide om geld. Ze waren terechtgekomen
in de heerschappij van het geld, de Herrschaft des
Geldes. De toegang tot de vrijheden die duizen-
den Oost-Duitsers de straat op had gedreven in
de herfst van 1989 had een hoog prijskaartje.
Weliswaar was het aanbod in de supermarkten
veel groter dan in de ddr, de meeste producten
waren onbetaalbaar. In het oostelijke deel van
Berlijn werden veel woningen gesaneerd,
waardoor de meeste Oost-Duitsers zich de huren
niet meer konden veroorloven. Waren de huren
ten tijde van de ddr naar westerse begrippen on-
realistisch laag, nu waren de vaste woonlasten zo
hoog geworden dat ze niet meer in verhouding
stonden tot de lonen en uitkeringen. Het verlies
van werk is, zoals eerder gememoreerd, voor
velen een bittere pil. Een aantal van hen is
hoger opgeleid en heeft een academisch denk-
en werkniveau, maar heeft desalniettemin geen
rooskleurige vooruitzichten. Zo kan het voor-
komen dat juristen nu werken in tijdelijke,
meestal weinig verheffende banen, zogenaamde
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Als
er weer een jaar om is, moeten zij maar afwach-
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politieke carrière hebben gemaakt, CDU-partij-
voorzitter Angela Merkel is wellicht het bekend-
ste voorbeeld, worden als typisch West-Duits ge-
zien. Zij vinden weinig genade bij een groot deel
van de Oost-Duitse bevolking. Nog steeds krijgt
de PDS, de postcommunistische partij veel stem-
men uit het Oosten, al heeft de partij bij de laat-
ste verkiezingen op 22 september 2002 veel ver-
loren. De oorzaken voor dat verlies zijn talrijk,
maar zeker niet onbelangrijk is het dat de PDS na

de verkiezingen in 1998 in enkele gebieden,
waaronder in Berlijn, regeringspartij is gewor-
den. De economische en de sociaal-culturele situ-
atie is er voor Oost-Duitsers niet beter op gewor-
den, integendeel, en dat heeft de teleurstelling
groot gemaakt. De werkloosheid is toegenomen,
de investeringen in Oost-Duitsland hebben wei-
nig voorspoed gebracht en de economische voor-
uitzichten zijn op zijn zachtst gezegd niet erg
rooskleurig. Die omstandigheden hebben een
negatieve invloed op veiligheid in de samenle-
ving, het begrip van West-Duitsers voor hun
Oost-Duitse landgenoten en het gedrag ten op-
zichte van elkaar in het dagelijks leven. 

De ergernis zit soms in kleine dingen, zo te-
kende ik op in gesprekken met Oost-Duitsers in
het voormalige Oost-Berlijnse stadsdeel Fried-
richshain, dat nu gefuseerd is met Kreuzberg.
Naar het theater gaan bijvoorbeeld. De 56-jarige
Renate vertelde me dat het ten tijde van de ddr

iets bijzonders was als je naar het theater ging. Je
zorgde dat je goed was geïnformeerd en je was
ruim van tevoren aanwezig. Nu is het nog steeds
iets bijzonders als je je een keer de dure kaartjes
voor het toneelstuk kunt veroorloven. En dan zie

somming over andere reizen, waarbij bleek dat
hij indruk wilde maken met de hoeveelheid aan
reizen en exotische dingen die hij had gezien. Op
elke vraag naar meer informatie over het land
waar hij geweest was, bleef hij het antwoord
schuldig. Het leek ondergeschikt te zijn aan zijn
talloze ervaringen die in zijn ogen volledig wa-
ren: ‘seen it, done it, been there’. Thomas (40), die
kort voor de val van de Muur met toestemming
naar het West-Berlijnse stadsdeel Kreuzberg mi-
greerde, vertelde dat hij problemen ondervond
in de contacten met West-Duitsers in zijn omge-
ving. Als hij een café binnenging en een gesprek
aanknoopte dan ging dat goed totdat hem werd
gevraagd waar hij werkte. Omdat hij blij was met
zijn eerste baan in het westen, waarmee hij in
het onderhoud van zijn gezin kon voorzien, ant-
woordde hij zonder schroom dat hij bij de BVG,
het Berlijnse gemeentevervoerbedrijf, werkte.
Het gesprek stokte onmiddellijk. Een baan bij de
BVG had totaal geen status en dat bleek een niet
te nemen hindernis voor zijn gesprekspartner.
Voordat Thomas kenbaar had gemaakt waar hij
werkte, was het gesprek vol enthousiasme ver-
lopen. Na de ‘onthulling’ rondde de West-Duitser
het gesprek snel af en zag Thomas de man nooit
meer terug.      

botsende normen en waarden

De kritiek van veel Oost-Duitsers op het heden-
daags democratisch kapitalisme zou niet mis-
staan in het normen- en waardendebat waar nu
in Nederland zo veel over gesproken wordt. The-
ma’s als veiligheid, respect voor elkaar en nor-
men voor wat je doet en wat je laat worden door
het leeuwendeel van de ‘Ossis’ in de mond geno-
men als het gaat om normen en waarden die zij
in het huidige Duitsland als zeer negatief erva-
ren. Menigeen vraagt zich verwonderd af of dit
nu de democratie is waarvoor zij hun nek heb-
ben geriskeerd door de straat op te gaan. Zij heb-
ben net zo weinig te zeggen als in de ddr en om-
dat zij minder te zeggen hebben dan hun West-
Duitse landgenoten ervaren zij de Bondsrepu-
bliek als ondemocratisch. De Oost-Duitsers die
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het vinden van een baan of het gebrek aan res-
pect en begrip tijdens alledaagse ontmoetingen. 

De aanvankelijke euforie kort na de Duitse
Eenwording heeft bij Oost-Duitsers al lang plaats
gemaakt voor kritiek op de democratie en op het
hedendaagse kapitalisme in de Bondsrepubliek,
waarin mensen vele malen minder om elkaar ge-
ven dan om zichzelf. Hoewel er ook voorbeelden
zijn waarbij contact tussen Oost- en West-Duit-
sers goed loopt ¬ zo zijn er ook relaties opge-
bloeid tussen ‘Ossis’ en ‘Wessis’ ¬ lijkt de kloof
over het algemeen onoverbrugbaar. Ruim der-
tien jaar na de val van de Muur voelen ‘Ossis’
zich vreemden in eigen land. Zo lang het in
Duitsland nog van groot belang is om Oost of
West voor Duits, Duitser of Duitsland te zetten,
met alle connotaties van dien en zowel op econo-
misch als op sociaal-cultureel gebied, zal de kloof
niet geslecht worden. 

je West-Duitsers die te laat binnen komen, kla-
gen over het gebrek aan service en vooral naar
een toneelstuk gaan om anderen over te vertel-
len waar je al niet geweest bent. Hetzelfde geldt
voor reizen. Des te meer en des te verder, des te
hoger het prestige. Als je dan vraagt wat ze wer-
kelijk hebben gezien en ervaren, dan gaat de in-
formatie niet veel verder dan wat oppervlakkige
constateringen, vond Renate. Ook het prestige
van het hebben van een goede baan, waarmee je
indruk kan maken op je gesprekspartner, zonder
dat het gaat om wat je werkelijk doet, is moeilijk
te accepteren voor een groot aantal Oost-Duit-
sers. Laat staan de kleine kwaliteiten van het
openhouden van een deur, het opstaan voor een
oudere in het openbaar vervoer of het respecte-
ren van de ander om wat hij of zij is, niet om wat
hij of zij doet. De kleine dingen in het dagelijks
leven worden groot en winnen aan betekenis bij
de problemen die Oost-Duitsers ondervinden bij
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