
Jong in de DDR
Op het eerste schrijverscongres in Berlijn (1947) werd
opgeroepen geen aparte West- en Oost-Duitse literatuur
te laten ontstaan. Tevergeefs. In de DDR werden auteurs
al snel geacht proletarische helden te creëren....

Door Andrea Kluitmann 19 september 2003, 0:00

Toen in 1989 de Muur eindelijk viel, wachtten met name West-

Duitse literatuurcritici met smart op de eerste Wenderoman. Die

kwam er niet echt, en je kunt je ook afvragen of dat wel moest en

überhaupt kon, waarna de amusante en satirische roman Helden

zoals wij, van Thomas Brussig uit 1995, maar tot eerste

Wenderoman werd uitgeroepen. Met een vergelijkbare

luchtigheid schreven later ook Ingo Schulze (Simpele story's) en

Michael Kumpfmüller (Lotgevallen van een beddenverkoper)

boeken waarin de DDR een rol speelde.

En dan komen nu achter elkaar - ingeleid door het boek

Zonenkinder van Jana Hensel uit 2002 - weer nieuwe, jonge

auteurs hun DDR-jeugd in boekvorm weergeven, zoals Jakob Hein

en Claudia Rusch, beiden geboren in 1971. Wat kan iemand die

achttien jaar oud was toen de Muur viel, voor interessants te

melden hebben over dit land? Ze lijken te jong om zelf veel last te

hebben gehad van het DDR-systeem - en een puberteit hebben we

allemaal wel gehad.

Hensel, Hein en Rusch zijn niet de enige jonge schrijvers die de

DDR van binnenuit beschrijven. Julia Schoch laat de figuren in

haar vertellingen Der Körper des Salamanders zich steeds weer

nieuwe dingen uit de DDR herinneren, de West-Duitse Susanne

Leinemann beschreef in Aufgewacht, Mauer weg de geschiedenis

van een liefdesrelatie tussen haar en een DDR-burger, en in Junge

Talente, de debuutroman van André Kubiczek spelen de laatste
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jaren van de DDR een belangrijke rol. De jonge auteur Julia Franck

heeft net de roman Lagerfeuer gepubliceerd, waarin zij het leven

beschrijft in een kamp voor Oost-Duitsers die hun land verlaten en

naar het Westen gaan.

Misschien drong voor het eerst bij mij door hoe weinig ik wist

over de republiek die eigenlijk hoorde bij het land waar ik was

opgegroeid, toen een vriendin uit de DDR mij haar oude

schoolatlas liet zien. Waar ik vandaan kom, stond er niet op, heel

West-Duitsland was een grijs gebied, er waren alleen enkele grote

steden aangegeven. In mijn atlas was weliswaar een volledige

weergave van de DDR te vinden, maar we keken nooit naar deze

kaart, het land bestond voor ons niet. Duitsland hield op waar die

dikke rode lijn begon. Het was een onderbroken lijn, terwijl de

grenzen naar andere vreemde landen doorgetrokken waren. De

kaart in ons hoofd was op zijn minst even grijs als het Westen in

de DDR-schoolatlas, en misschien nog wel grijzer.

Intussen is er heel veel geschreven over dit verdwenen land,

waarin de literatuur een bijzondere rol speelde. In de begintijd

van de DDR zei de auteur en politicus Johannes R. Becher op het

eerste schrijverscongres in 1947 in Berlijn, waaraan destijds nog

schrijvers uit Oost én West deelnamen, dat het verwerpelijk zou

zijn om een West- en een Oost-Duitse literatuur te laten ontstaan.

Maar vanaf 1949 eiste de alleenheersende Socialistische

Eenheidspartij SED van de literatuur dat zij de doelen van het

socialisme zou propageren, geen modernistische en

formalistische experimenten zou doen en de lezer

identificatiefiguren zou bieden, namelijk proletarische helden.

Dit eisenpakket heette 'socialistisch realisme' en natuurlijk

ontstond onder deze omstandigheden een speciale literatuur, die

zich trouwens wel diende te oriënteren op grote schrijvers als

Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Anna Seghers

en anderen. Literatuur werd gezien als een openbare

aangelegenheid die invloed uitoefent op de hele bevolking,

uiteraard binnen de geldende ideologische en maatschappelijke

kaders. Men probeerde de gedachte in praktijk te brengen dat

literatuur kan helpen de mens te vervolmaken, er moest een

'gebildete Nation' komen.

De Bitterfelder Konferenz in 1959 ging nog een stap verder. Om de

arbeidersklasse beter te leren kennen, moesten schrijvers stage
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gaan lopen in bedrijven. Aan de arbeiders zelf werd, met slogans

als: 'Grijp naar de pen, kameraad, de socialistische nationale

cultuur heeft je nodig', gevraagd hun dagelijkse beslommeringen

op papier te zetten. Deze ideeën werkten niet helemaal - veel

beroepsschrijvers voelden er weinig voor, of schreven veel te

kritisch over het fabrieksleven, en de pogingen van amateur-

schrijvers waren meestal onbruikbaar doordat ze de nodige

literaire kwaliteiten misten.

In 1961 beschouwde men de opbouwfase van de socialistische

staat als afgesloten. Er moest over het dagelijkse socialistische

leven worden geschreven. Er ontstond behoefte aan helden, die na

het doorlopen van verschillende stadia uiteindelijk het

socialistische bewustzijn moesten bereiken. Opvallend genoeg

boden deze richtlijnen veel auteurs juist nieuwe mogelijkheden.

Ze schreven over de bureaucratie, het recht om een

buitenstaander te zijn en kritiseerden de bekrompenheid van de

DDR.

Het hele proces dat het maken van literatuur omvat, werd

zorgvuldig gepland en begeleid. Dit omvatte zowel het verdelen

van papier onder de drukkerijen als ook de distributie, de

profilering van de uitgeverijen (waarvan sommige eigendom

waren van de SED), het leesgedrag en de opleiding en promotie

van auteurs. Schrijvers konden bijvoorbeeld een opleiding volgen

aan het instituut voor literatuur 'Johannes Becher'. Ze hadden een

volstrekt andere status dan in het Westen. Doorgaans was een

schrijver lid van de schrijversbond, waardoor hij een tamelijk

veilig bestaan kon leiden met beurzen of met tijdelijk werk als

dramaturg, redacteur of wetenschappelijk assistent.

Slecht klinkt dat niet, ware het niet dat er ook een heel

controleapparaat bestond dat de inhoud van de boeken

uitgebreid toetste en ook bepaalde dat een DDR-auteur elk

manuscript dat hij in het buitenland (waaronder ook West-

Duitsland) wilde publiceren eerst aan een DDR-uitgeverij moest

aanbieden. Zonder drukvergunning kon geen literair werk

verschijnen, en lang niet iedereen kreeg zo'n vergunning. Aan de

ene kant was de DDR een land dat de status van literatuur erg

wilde opwaarderen, aan de andere kant werd literatuur

onmogelijk gemaakt zodra zij afweek van het cultuurpolitieke

beleid.
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Er waren veel taboe-onderwerpen, zoals de vlucht uit het land

(hoewel Anna Seghers, Brigitte Reimann en Christa Wolf daar

evengoed wél over schreven), staatsveiligheid, willekeur in het

optreden van de politie, homoseksualiteit, pornografie,

zelfmoord, alcoholisme, drugs, werkloosheid en criminaliteit.

Onderwerpen als deze konden niet in het openbaar worden

besproken.

Met de benoeming van Erich Honecker tot partijchef in 1971

veranderde er iets. Hij hield weliswaar tot aan zijn dood in 1994

vol dat de Muur noodzakelijk was als antifascistische

verdedigingswal, maar hij vond ook dat er op het gebied van

kunst en literatuur geen taboes meer mochten zijn. Er leek een

milder literair klimaat aan te breken.

Toch werd Liedermacher Wolf Biermann in 1976 wegens grove

schending van de staatsburgerlijke plichten beroofd van zijn

nationaliteit en het land uitgezet. Er brak een storm van protest

los. Honderden bekende en onbekende DDR-burgers

protesteerden tegen zijn uitzetting en namen daarvoor zelfs

jarenlange gevangenisstraffen op de koop toe. Ook verlieten veel

schrijvers en andere kunstenaars het land. Dat kon, als je maar

ongewenst genoeg was. Overigens stonden veel Oost-Duitse

schrijvers kritisch tegenover de functie die literatuur in West-

Duitsland had, namelijk geen. Jurek Becker, bekend geworden

door zijn mooie roman Jakob de leugenaar die in een joods getto

in Polen in 1943 speelt, zei in 1978: 'Het onmiskenbare genoegen

van auteurs in het Westen om naar een andere uitgeverij te

kunnen gaan als hun manuscript wordt afgewezen, en niet

meteen van staat te hoeven veranderen, is niet goedkoop

verkregen. Voorwaarde hiervoor is dat het geschrevene niets

bereikt, of ten minste veel te weinig.' Maar ook Becker ging in 1977

naar West-Duitsland.

Auteurs als Christa Wolf, Ulrich Plenzdorf, Christoph Hein, Heiner

Müller en Volker Braun bleven in de DDR en probeerden het

precaire evenwicht te bereiken tussen solidariteit en kritiek. In de

loop van de jaren tachtig verloor het regime onder invloed van de

ontspanningspolitiek van Gorbatsjov veel ideologisch terrein en

werd de controlestaat steeds soepeler. In 1989 kwam de Wende.

Het recent verschenen, autobiografische en zeer onderhoudende

boek van de al genoemde Claudia Rusch, onder de strenge titel
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Meine freie deutsche Jugend, is een echte aanrader. Claudia's

moeder had veel contact met staatsvijanden en woonde zelfs een

tijd bij de bekende dissident Robert Havemann en diens vrouw in

huis. Dan had je ook als kind het een en ander te verduren.

Claudia wilde van alles leren en doen, en droomde van het

onbereikbare Frankrijk. Zo wilde ze goed Frans leren, wat niet

meeviel in een land waar naast Duits alleen Russisch als waardevol

werd beschouwd.

Zinnelijk en zonder pretenties vertelt Rusch in 27 korte episodes

over haar jeugd, die zij zonder meer als gelukkig heeft ervaren. Ze

schrijft openhartig en zeker niet met rancune of woede, maar is er

wel van doordrongen dat er dingen zijn die je de DDR niet kunt

vergeven, zoals de verwoesting van complete gezinnen. Voor de

ouders van Claudia was het duidelijk dat hun dochter geen

toekomst had in het land. Toen Claudia vijftien was hadden ze al

een schijnhuwelijk voor haar geregeld. 'Dat heeft een andere

dimensie dan schaarste aan fruit of fakkeloptochten. Dit systeem

bracht ouders ertoe hun kinderen voor altijd weg te geven.'

Mijn eerste T-shirt van Jakob Hein (de zoon van Christoph Hein) is

ook een ik-vertelling in korte hoofdstukken, gaat eveneens over

zijn jeugd in de DDR en is ook heel losjes geschreven. We lezen

over Jakob, maar het boek is niet autobiografisch (het leek Jakob

Hein niet zo spannend om met de biografie van een

schrijverszoontje te komen). Het gaat over zaken als

poëziealbums, pukkels, de eerste vriendin, de eerste zuippartij,

stijve overhemden, muziek, school, televisie en uiteraard T-shirts.

Zaken die in West-Duitsland of in Nederland niet veel anders

waren. En ook weer wel: het is vrijwel ondenkbaar dat een kind

elders zijn excuses aanbiedt voor het schrijven van een spreuk van

de Ierse vrijdenker Brendan Behan in een poëziealbum, zoals

Jakobs klasgenoot Lothar overkomt. Hij moet van zijn ouders ten

overstaan van de hele klas hardop zeggen dat hij hoopt in zijn

vorming tot 'socialistische scholierenpersoonlijkheid' bijlessen te

krijgen in de vakken socialistische moraal en waarden.

Jakob Hein treedt elke zondag op in het Berlijnse café Burger. Daar

lezen jonge schrijvers, die lang niet allemaal gepubliceerd zijn,

voor uit eigen werk. Ze testen het effect van hun anekdotische

verhalen over het dagelijkse leven op het publiek, tussendoor is er

muziek en er wordt flink gedronken. Een soort literatuurparty.
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MEER OVER DDR KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT KUNST EN ENTERTAINMENT

LITERATUUR CLAUDIA RUSCH JAKOB HEIN DOOR ANDREA KLUITMANN

Mijn eerste T-shirt is ook helemaal in die sfeer geschreven,

namelijk zoals vlotte vertellers spreken, en het boek maakt een

onbevangen indruk. Er zitten een paar flauwe scènes in, maar ook

erg grappige beschrijvingen, bijvoorbeeld van de Krimi-serie

Tatort en het fenomeen dat tandplak toen nog niet zo'n slechte

naam had. Voor Hein is de DDR nergens echt bedreigend, maar

eerder belachelijk. In een interview vergelijkt hij het land met een

tandenloze hond die vroeger kon bijten, maar op een zeker

moment alleen nog kan grommen.

De DDR is in de recente Duitse literatuur een belangrijk thema,

juist omdat het land niet meer bestaat, en er nu, veertien jaar

later, genoeg afstand is. De blinde vlekken op die eens zo lege

kaart worden langzaam opgevuld.
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Advertentie van KWF

Masja (47) vertelt aan Remona de Hond:
‘Toen hoorde ik dat ik niet meer beter zal
worden’
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