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De schaduwzijde van het verlichte Duitsland 
 

Merlijn Schoonenboom1 
 

Op dezelfde plek waar 30 jaar de Muur liep is een nieuwe grens gekomen; die tussen het 
goede en het slechte Duitsland. De Oost-Duitser is daarom de enige ‘minderheid’ die in het 

hedendaagse Duitsland collectief mag worden bespot. 
 

 
 

I. De neonazi 
‘Boe!’ De 31-jarige Sandra steekt haar armen in de lucht en kijkt er vervaarlijk bij, 
alsof ze op een verjaardagspartijtje het spook voor de kleine kinderen speelt.  

Eigenlijk verliep tot dan toe alles zoals het altijd gaat als men zich op een feestje 
aan elkaar voorstelt. We staan in een kringetje, alle vijf met een hapje en een 
drankje in de hand, op een vrijdagavond op het kennismakingsfeest van mijn 
nieuwe Bürogemeinschaft. De rest van het gezelschap heeft al keurig verteld waar 
het vandaan komt. De een komt uit Bielefeld, de ander uit Göttingen, en we 
knikken allemaal beleefd naar elkaar; deze keurige West-Duitse steden vragen er 
niet om, om er lang op door te gaan.  

Bij de 31-jarige Sandra gaat het anders. Ze lijkt kort te twijfelen, alsof ze naar de 
juiste manier zoekt ons mede te delen waar ze vandaan komt. Dan zegt ze: ‘Ik 
kom uit Chemnitz’. Daarna wacht ze kort, krijgt een sardonische twinkeling in 
haar ogen en werpt ineens haar armen in de lucht. 

 
1 Merlijn Schoonenboom (1974) is journalist en historicus. Hij schrijft artikelen (o.a. als Duitsland-
correspondent in de Groene Amsterdammer), boeken (bij Atlas Contact en Querido) en columns (o.a. in 
Het Parool (2016) en op de website van het Duitsland Instituut (UvA)), gaf college (in Leiden), houdt 
lezingen (overal) en won diverse prijzen. Hij woont in Berlijn, met vrouw en kinderen. 
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We lachen met haar mee, natuurlijk. Maar eigenlijk zijn wij het, die ze met haar 
gebaar bekritiseert. Onze gedeelde werkruimte in hartje Berlijn is speciaal bedoeld 
voor journalisten; de meesten komen uit Duitsland, anderen uit Nederland, 
Engeland en Amerika. Iedere journalist zal vol overtuiging de verschillen kunnen 
noemen van hun media, maar ze hebben toch een kenmerkende overeenkomst: 
de manier hoe ze over het oosten van Duitsland berichten. 

De stad Chemnitz is het laatste jaar daarvan het meest beruchte voorbeeld 
geworden. De aanleiding ervoor zijn drie dagen in de nazomer van 2018. Deze 
stad in de deelstaat Saksen had toen zijn jaarlijkse stadsfeest georganiseerd. 
Tijdens het feest wordt op de nacht van 26 augustus de 33-jarige Daniel H. met 
een mes doodgestoken, ’s nachts om drie uur na een ruzie buiten een snackbar. 

De politie gaat uit van twee asielzoekers als vermoedelijke moordenaars, één uit 
Irak en één uit Syrië. De rechts-populistische partij Pro Chemnitz organiseert 
daarop een demonstratie waaraan ongeveer 6000 personen meedoen, een groot 
deel ervan is er speciaal voor naar de stad gereisd. In de nasleep ervan vindt een 
reeks gewelddadige extreem-rechtse acties plaats. Een aantal journalisten wordt 
bedreigd, gevechten met linkse tegendemonstranten vinden plaats, een restaurant 
met Joodse bezitter wordt beschadigd. 

In feite is de zaak moreel gezien complex. Want de verwijten van de rechtse 
demonstranten over de omgang met de moord kloppen deels ook wel weer: de 
Duitse media besteden direct opvallend meer aandacht aan de rellen door 
extreem-rechts dan aan de misdaad van de twee asielzoekers. Het argument voor 
de terughoudendheid over de niet-Duitse daders is in meerdere 
hoofdredactionele commentaren uit de doeken gedaan: ’herkomst’ mag niet het 
thema van de berichtgeving zijn. Men wil vooral geen olie op het extreem-rechtse 
vuur gooien, want tenslotte zijn de meeste asielzoekers in Duitsland géén 
criminelen.  

Consequent zijn de Duitse media met deze regel alleen niet. Want anders zou de 
nuance over herkomst ook aanwezig moeten zijn in de berichtgeving over de 
neonazi’s van Chemnitz. In plaats daarvan is de moord aanleiding voor 
wekenlange berichtgeving over het oosten van Duitsland als broeinest van 
neonazisme. Het invloedrijke weekblad Der Spiegel zet op een compleet zwarte 
voorpagina het woord ‘Sachsen’, geschreven in (gedeeltelijke) bruine oud-Duitse 
letters, een duidelijke toespeling op het nazistische gedachtegoed. De 
internationale media duiken er op: in de New York Times verschijnt een 
alarmerend artikel over ‘Chemnitz en de nieuwe kracht van extreem-rechts’. 

Sandra’s sardonische blik maakt plaats voor een ernstige. Want ja, het klopt, van 
die neonazi’s. Die zijn er veel in haar geboortestad, ook in de Plattenbau-wijk 
waar ze zelf met haar moeder woonde, en ja, dat vindt ze vreselijk. Maar: 
‘Uiteindelijk hebben een stuk of vijftig ervan de rellen veroorzaakt, terwijl nu net 
wordt gedaan alsof de hele stad uit neonazi’s bestaat’.  
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De enige reden voor landelijke en internationale journalisten naar Oost-Duitsland 
af te reizen, zegt ze spottend, is 
om een verhaal te maken over 
neonazi’s. Daarna vertrekken ze 
weer. ‘Niemand zegt eens dat 
het grootste Duitse Jugendstil-
stadsdeel uit Chemnitz komt. 
Of dat Katharina Witt, 
kampioene in kunstschaatsen, 
in Chemnitz haar loopbaan 
begon.’ 

 

II. Het andere Duitsland 

En toch had het tien jaar 
geleden, bij de herdenking van 
20 jaar Val van de Muur, wel 
gekund. Ik woonde zelf net een 
paar maanden in Duitsland en 
viel in 2009 als Volkskrant-
correspondent midden in de 
herdenking van twintig jaar Val 
van de Muur. De berichtgeving 
over neonazi’s was ook toen in 
de Duitse media present, maar 
werd gecombineerd door verhalen over andere bewoners van dit gebied rechts 
van Berlijn.  

Glunderende gezichten trokken in de verschillende themabijlagen voorbij. Oude 
Ossi’s die in 1989 bij de omwentelingen aanwezig waren geweest, mochten 
heldhaftige verhalen over hun ‘vreedzame revolutie’ tegen de DDR-dictatuur 
vertellen. Katarina Witt was dat jaar het gezicht van de toenmalige Olympische 
campagne voor München, en over de relatief onbekende cultuursteden van het 
oosten werden nieuwsgierige reisreportages geschreven.  

Jonge auteurs van de ‘Dritte Generation Ost’ mochten nog in 2012 in de grote 
landelijke kranten vertellen dat Oost-Duits-zijn ook voordelen had. Volgens deze 
vroege dertigers waren jonge Oost-Duitsers crisis-bestendiger, omdat ze in hun 
jeugd meer gewend zijn aan heftige maatschappelijke breuken. Ook zouden ze 
door hun werkende DDR-moeders een stuk geëmancipeerder zijn dan hun 
leeftijdsgenoten uit het westen.  

Van deze positieve verhalen hoor je in het 30-ste herdenkingsjaar nauwelijks 
meer iets. Dat komt niet omdat nu ineens alle helden van 1989 gestorven zijn, of 
dat de ‘derde generatie’ inmiddels collectief neonazi is  geworden. Het heeft 
minder met de feiten te maken dan met de beeldvorming rond het oosten: Want: 
‘Als het alléén om harde cijfers zou gaan’, schrijft Jan Fleischhauer, columnist van 
weekblad Der Spiegel, bekend om zijn kritiek op de politieke vooroordelen van 
zijn eigen werkgever, ‘zou men [over Chemnitz] erbij moeten zeggen dat er op 
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iedere buitenlander-hater minstens zoveel brave mensen wonen die niets tegen 
vluchtelingen hebben’.  

De beeldvorming van het oosten in het verhaal van het westen begint volgens 
Fleischhauer in feite al sinds de deling in 1949. De Oost-Duitser kreeg in de 
Koude Oorlog direct de functie van de slechtst mogelijke Duitser. Deels uit 
Schadenfreude over het mislukken van het socialistische systeem, deels uit angst 
voor een nieuwe oorlog lachte men over de Ossi’s; het rook er slecht, men 
kleedde zich merkwaardig, en de auto’s functioneerden er ook al niet zoals in het 
westen.  

In de nacht van 9 november 1989, toen de grenzen werden opengesteld en de 
Muur ‘viel’, veranderde dit kort. De Oost-Duitser had een heldendaad begaan, 
eentje die het aanzien van Duitsland zou kunnen veranderen. 1989 leek het 
contrapunt van 1933 te kunnen worden, schrijft de politicoloog Herfried 
Münkler in Die Deutschen und ihren Mythen (2009). Voor het eerst in de geschiedenis 
stonden Duitsers zonder bloedvergieten aan de basis van een revolutie die ook 
echt slaagde. 

Alleen: het oosten bleek die hoogdravende functie niet te kunnen vervullen. In 
plaats van een contrapunt tegen het nazisme werd het nieuwe herenigde 
Duitsland na 1990 geconfronteerd met een toename van het neonazisme, dat zich 
in een grote hoeveelheid aanslagen op asielzoekerscentra uitte. De meest 
dodelijke aanslag vond weliswaar in het westen van Duitsland plaats (Solingen), 
maar het merendeel ervan vond inderdaad plaats in het oosten. Terwijl de 
aanslagen in het westen geschokte protestmarsen opriepen, werden die in het 
oosten door meerdere ‘gewone burgers’ gebillijkt. 

De oorzaak voor de vreemdelingenhaat in Oost-Duitsland werd door sociologen 
ten dele in de economische achterstand gezocht, maar ten dele ook in een andere 
mentaliteit. Een ‘1968’, met de daarbij behorende progressieve idealen, ontbrak in 
het oosten. Als gevolg daarvan ontbrak ook een grondige afrekening met het 
fascistische gedachtegoed: in de DDR had men zich nooit als ‘schuldige’ van het 
fascisme gezien - met als gevolg dat er geen besef voor het gevaar van extreem-
rechts zou bestaan. 

In de Duitse media werden de ‘nieuwe deelstaten’ daarom als een soort 
schaduwzijde van het herenigde Duitsland opgevoerd. Men zag de koers van het 
naoorlogse West-Duitsland graag richting een open en tolerante samenleving, 
post-nationaal, Europees georiënteerd, waarin voor de uitsluiting van het 
‘vreemde’ geen sprake meer was. In het oosten bleek juist een houding ten 
opzichte van ‘het Duits-zijn’ te heersen die men in het westen overwonnen dacht 
te hebben: etnisch gedefinieerd, tegen het vreemde. 

In 2009 werd de beeldvorming positiever, omdat de politieke context weer 
veranderd was. Duitsland bevond zich kort na de financiële crisis, en er was 
belangstelling hoe de Oost-Duitsers destijds door hun crises waren heen 
gekomen. Ook leek met de succesvolle Oost-Duitse vrouw Angela Merkel aan 
het roer ineens niet meer alles slecht wat uit het oosten kwam. En de 
wederopbouw van historische pittoreske binnensteden in Oost-Duitsland waren 
in die jaren ervoor uitgegroeid tot een voorbeeld voor West-Duitse steden. 
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In 2019, tien jaar later, is 
de context opnieuw 
veranderd. Net als in 
1990 heeft de 
hernieuwde negatieve 
beeldvorming direct te 
maken met de angst voor 
nieuw nazisme. Het 
hernieuwde wantrouwen 
tegen het oosten is 
begonnen met de 
demonstraties van Pegida 
in Dresden, waarbij tot 
aan 30 duizend 
demonstranten de straat 
opgingen ‘tegen de 
islamisering’. Opvallend 
fel werden de deelnemers 
hieraan veroordeeld als 
‘extreem-rechtse’ 
radicalen, door zowel de 
Duitse regering als de 
landelijke media - terwijl 
hun feitelijke politieke 
achtergrond veel diverser 
was. 

Deze nieuwe symbolische scheidslijn tussen het ‘goede’ westen en het ‘slechte’ 
oosten verhardde zich aan het begin van de vluchtelingencrisis in 2015. 
Bondspresident Joachim Gauck, zelf Oost-Duitser, bezocht in augustus dat jaar 
het Saksische stadje Heidenau, waar een brandaanslag op een 
asielzoekerscentrum had plaatsgevonden. Degenen die vóór vluchtelingen waren 
behoorden volgens hem tot het ‘helle Deutschland’, het verlichte deel van het 
land; degenen die tegen vluchtelingen waren behoorden tot het ‘dunkele 
Deutschland’, het duistere deel.  

Deze tweedeling in ‘verlicht’ en ‘duister’ wordt sindsdien zonder schroom voor 
de tweedeling tussen oost en west gebruikt. Twee jaar later vonden de Bondsdag-
verkiezingen plaats, en trad de nieuw-rechtse partij AfD voor het eerst het Duitse 
parlement binnen als de op twee na grootste partij van het land. Het betekent een 
harde breuk met het naoorlogse taboe geen partij ‘rechts van de CDU’ toe te 
laten.  

 

III. De Muur in de hoofden 

De feiten zijn natuurlijk ook veelzeggend: de winst van de AfD is in de nieuwe 
deelstaten het grootst, en het rechts-radicale geweld is er ook groter dan in het 
westen, zoals de aanslag op een synagoge in het Oost-Duitse stadje Halle in 
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oktober 2019 weer heeft onderstreept. Alleen: de complexiteit van de Duitse 
‘Rechtsrück’ wordt door deze strikte verdeling terzijde gedrukt. De AfD boekt 
immers ook flinke winst in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg. En de 
eerste moord met extreemrechts motief op een politicus in het naoorlogse 
Duitsland vond dit jaar in het West-Duitse Kassel plaats, toen een 
rechtsextremist de CDU-politicus Walter Lübcke doodschoot om diens 
opvattingen over Merkels vluchtelingenbeleid eind 2015. 

 ‘Het verhaal van een compleet bruin oosten is net zo verkeerd als dat over 
de grotendeels seksistische en antisemitische moslims.’ Aan het woord is Naika 
Foroutan, Duitslands bekendste migratie-onderzoeker. Deze Berlijnse hoogleraar 
met een Iraanse familieachtergrond is de laatste tien jaar bekend geworden met 
waarschuwende studies naar de volgens haar te weinig progressieve Duitse 
houding ten opzichte van de multiculturele samenleving. In 2019 publiceerde 
Foroutan echter een onderzoek naar de beeldvorming over de Oost-Duitsers, die 
volgens haar grote overeenkomsten bevat met die over moslims in Duitsland.  

Volgens Fouroutan heeft het slechte imago van Oost-Duitsland een functie voor 
de morele geruststelling van de West-Duitser. ‘De dominante samenleving 
externaliseert een instelling, die ze ook in zichzelf draagt, op een andere groep. 
Ze stabiliseert haar zelfbeeld, doordat ze een nog slechtere andere aanwijst. Ze 
kan daardoor zelf democratischer stralen.’ Met andere woorden: in het huidige 
Duitsland, waar men uiterst gevoelig is voor alles wat maar op discriminatie of 
generalisatie van minderheden lijkt, heeft de Oost-Duitser de rol van 
gelegitimeerde zondebok. De Oost-Duitser is de donkere kant van de Duitse ziel, 
de grote schuldige van het huidige rechtspopulisme. De zondaars dienen daarom 
publiekelijk gestraft te worden, zodat ze weer terug in het gelid komen, en 
Duitsland aan het ideaal van zichzelf kan voldoen. 

Dat dit fenomeen in het 30ste herdenkingsjaar zo sterk is, is niet los te zien van 
een globale ontwikkeling. Door de opkomst van de nieuwe rechtse partijen is de 
polarisatie zeer sterk geworden. In Duitsland nemen de media extra fel de positie 
van de progressieve ‘verdedigers van de democratie’ in, en de Oost-Duitsers 
krijgen die van de rechts-populistische ‘vijanden van de democratie’ toebedeeld.  

De kloof tussen oost en west in Duitsland voelt 30 jaar na de Val van de Muur 
daarom aan alsof de jaren negentig weer terug zijn. De ‘Muur in de hoofden’, zo 
luidt een bekend begrip in Duitsland uit die jaren. Het duidde op de wrokkige 
nostalgie van veel Oost-Duitsers, die zich onbegrepen zeiden te voelen in het 
nieuwe Duitsland. Maar de term zou je net zo goed kunnen toepassen op de 
opstelling van veel West-Duitsers; ook aan de westkant van de voormalige Muur 
doet men graag alsof hij er gewoon nog staat.  

Beide partijen leven de verdeling opnieuw vol overtuiging uit; de West-Duitse 
media met een extra fel moralisme, de Oost-Duitsers met hun stemmen op de 
AfD onder het motto, ‘we doen vooral niet wat men in het arrogante westen van 
ons wil’. Deze patstelling blijkt alleen wel een zichzelf versterkend effect te 
hebben; de Muur in de hoofden wordt er steeds ondoordringbaarder door - en de 
aanhang voor de AfD steeds groter.  
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In de aanloop naar de herdenkingsmaand november is het dan ook niet 
verwonderlijk dat er weer een volgende etappe in de beeldvorming is opgekomen. 
Invloedrijke progressieve media als Die Zeit en Der Spiegel publiceren reportages 
waarin men hun sterreporters nu eens wat langer het donkere Oost-Duitsland in 
heeft gestuurd. Een ‘genuanceerd beeld’ over ‘cliché en werkelijkheid’, belooft 
Der Spiegel, en Die Zeit een diepgravende analyse van het ‘anders-zijn van het 
stemgedrag in Oost-Duitsland’.  

‘Begrip’ wordt als mogelijke methode gezien om de patstelling te doorbreken - 
met als uiteindelijke doel natuurlijk de opkomst van rechts in het oosten nu via 
deze weg te verminderen. Ook Foroutan mocht om die reden in Die Zeit haar 
verhaal houden. Volgens haar komt de Oost-Duitse woede voort uit het 
gelegitimeerd verlangen naar ‘emancipatie’. De Oost-Duitsers zitten in dezelfde 
kwetsbare positie die andere minderheden hebben. ’Hoe meer de eigen 
achterstand ten opzichte van de meerderheid wordt ingehaald, des te groter 
wordt terecht ook de ontevredenheid erover wat nog niet is ingehaald’, zegt ze. 
‘In het oosten vragen steeds meer mensen hoe het kan dat ze het economisch 
beter doen, maar dat men hen cultureel nog steeds niet voor vol neemt?’  

Eenzelfde soort oproep tot begrip voor de Oost-Duitser is te lezen in het 
‘Streitschrift für den Osten’, onder de titel Integriert doch erst mal uns! (2018), dat dit 
herdenkingsjaar een relatief verkoopsucces is geworden. Het is geschreven door 
Petra Köpping, staatssecretaris in Saksen, sociaal-democraat en geheel 
onverdacht vanwege haar portefeuille ‘integratie en emancipatie’ en een reeks 
doodsbedreigingen vanuit de rechterhoek. 

Köpping bezocht veel protestbijeenkomsten, onder andere van Pegida, en ging er 
met de deelnemers in discussie. De SPD-politica laat er geen misverstand over 
bestaan: ze is tegen nazi’s, maar ze is er net zo tegen dat de Oost-Duitsers 
collectief als nazi worden bestempeld. Volgens Köpping is de woede over de 
vluchtelingen en het stemmen op de AfD slechts de uiting van een diepe 
teleurstelling in de Oost-Duitse deelstaten.  

Die is direct na 1990 begonnen, schrijft ze. De belangrijkste oorzaak ligt volgens 
haar bij de onverschilligheid vanuit het westen toen het oosten diep in de 
problemen zat. ’Er is in het verleden niet naar de Oost-Duitsers geluisterd. 
Niemand heeft hun concrete problemen echt serieus genomen. Niemand is op 
hen in gegaan’. In plaats daarvan klonk er slechts arrogantie hoe men zich diende 
te gedragen in het nieuwe Duitsland. 

Ik vind Köppings boek op mijn bureau, een paar weken na het gesprek op het 
kennismakingsfeest van mijn Bürogemeinschaft. Sandra, de 31-jarige uit 
Chemnitz, heeft het daar neergelegd. De huidige beeldvorming over haar stad 
heeft haar aan het denken gezet, zegt ze: ‘Eigenlijk begin ik er nu pas echt over na 
te denken, wat het voor mij betekent dat ik uit het oosten van Duitsland kom.’ 

Schuldig voelt ze zich enerzijds, zegt ze. Ze is, net als de meeste goedopgeleide 
jonge vrouwen, weggetrokken, en heeft de stad overgelaten aan ‘boze 
laagopgeleide mannen’, zoals ze het zelf formuleert. Maar bij het verlengen van 
haar paspoort heeft ze onlangs een opvallende keuze gemaakt. Ze is een jaar voor 
de val van de Muur geboren, daarom kon ze bij haar geboorteplaats kiezen uit 
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een tweetal opties: 1. ‘Chemnitz’, of 2. ‘Chemnitz, voorheen Karl Marx Stadt’. Zo 
heette de stad in de DDR-tijd.  

Ze heeft voor het laatste gekozen. Want: ‘Ik ben opgegroeid in het herenigde 
Duitsland, maar ik begin steeds meer te beseffen dat het DDR-verleden ook een 
deel van mijn achtergrond is. En ik wil niet dat ik die achtergrond alleen maar 
slecht moet vinden’. 

 

1. Cover van Der Spiegel, nr. 36 uit 2018: Sachsen - Wenn Rechte nach der Macht 
greifen. 

2. ‘Chemnitz Protests show new strength of Germany’s Far Right’, New York 
Times, 30 augustus 2018. 

3. Michael Hacker ed., Dritte Generation Ost. Wer wir sind und was wir wollen, Berlijn 
2012. 

4. Münkler, Herfried, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlijn 2009. 
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