vandaar dit boek
Hans Olink (1949), journalist en schrijver

Achteraf kun je zeggen dat ze zich
hebben laten inpakken
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"Het was eeD bont gezelschap van indivi
dualisten dat kort na dc 'l wccdc lvereldoorlog
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uir Nederland naar Oost-BerlijD vertrok om

Het is nict in allc gevallen goed afgelopen.
Somnigcn krcgen mot met de autoriteiten in
de DDR, zoals de vcrtalcr, journalist en schr;i'
ver Nico Rost. Dc Ncdcrlandcr Ncrd hct land
uitgezet. Dat was hem al eers eerder overkomen:Rostwasindejaren twintig en dertig cor.

daar te werken: een journalist, ccn s.hriiver,
ccn pianist, een architect, ccn cineast, een musicoloog. ze zagen mckaar rvcl eens, maar ze

vormden zeker gecn grocp. Het waren stuk
voor stuk sterke persoonliikhcdcn.
Wat hen bond was dcaftccrvan hetnazisme
cn dc stellig€ overtriging da1 he! communisme
de beste Naarborgwas orn hct Iand weer opte
bouwen, zonder oorlog en gew€ld. zonder de
Russis.he communistcn r\'rs hct ook niet ge
Iukt om Hitlerte verslaan, rvisren ze zeker.
Het ging orn negen kunstcnaars, Nederlanders, maar ook Duitscrs die in de jaren derrig
nazi Duitdand ivaren onwlucht,voor hen was
het dus een tcrugkccr. Ze kozcn bcwust voor
het oosten van Bcrlijn, dar toen in dc Sourjelische Besatzutlgs Zotlc lag; in 1949 werd die
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Ze wildcn nccwerkcn aan het leegmaken
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van de hoofdcn van dc L)uitscrs die twaalfjaar
langwaren vergiftigd doorde nazi's cn hct fas'
cistischc gcdachrcDgoed; drt was ook h€t offci'
ele docl van hct commun;stischc regiDrc, hcr
hoofd moesr worden gereinigd- Un zc warcn
meerdanwelkom: Die Regierungrult die K nstlrr, wasdcslogan in dc DDR.

Maar het moet geen prerie zin geiveest om
daard;ccr Da dc oorlog te ronen, en zekcr niet
inhetoosten. Er was gebr€k a:n alles. het land

in dewattenwerdcn gclcgd, cn ooknietdat ze
door het rcgimc wcrdcn misbruikt-

'Ze gingen de

DDR helpen

dt' hoofden te
zuiveren \an
nazistisch
tlenken'

respondcnt in Berlijn voor De Teleg/aal en werd
na de machtsovername doorde nazi's geinter
neerd en vcrvolgcns uitgewezen naar Ncdcr1and. l)aar werd hii tiidens de bezetring lveer
opSepakr, uitcindelijk krvam hijin Dachau rc'
rccht. Darro\.cr schrccrhii,in oost Rcrlijn, h.t
bock 'coethe in Dachau', wat hem grorc bekcndbcid oplcvcrde.
TocD ik, iarcn gclcden il, aan dit projccr begon, waren zesvrn de negen kunstcnaarsoverleden. Een \r!n de drie die ik zelfhcb kunnon
spreken was de cartoonisr Frilz Behrendt, die
tijdens ziin verblijf in de DDR prop!gandama
tcriaalloor dc FDJ, dc communistische jcugd
bcweging, had getckend, cn zclfs hcr onrlvcrp
voor het wrpen van de DDR had gcmaitkt.llij
wasgocd bcvrirnd mct Erich Honccker. de lare-

rc dictator. Ook Behrendr heeft cen halfiaar
vastgczeten cn het land toen gcdcsillusioneerd

Sonrmigc nab€staandcn hcb ik kunnen in'
terviewen- En ik heb veelrrchiclwcrk gedaan
in Berliin, ik heb €r bij elkaar ruim een jaargewoond. Tegen{'oordiq ecn heerlijke stadl Een
enkel portret heb ik al eeD s ccrdc r, inecn !ndc

was vcrwocsr on bcrooid. Berlijn zag er door de
boDrbardemcntcn uit als een maanlandschap,
Tot dik iD dcjrrcn vijftig moesren de inwoners

re vorm, gepubliceerd.
Met de kennis van nu kunncn we ze naieve-

puinruimen. w:r dreef die kunstenaars om
zi.h er tc vcsrigen? Daar was ik nicuwsgierig

lingen noemen die zich hebben lareninpakken.
Maar de negen kondcn cind j.rcn veertig nog
niet bevroeden hoe dc DDR zich zou ontwik'

naar, daarom heb ik dit boek geschreven.

kelen. Het waren echtc idealisten, vol goede

Zc hadden wel pivileges: sommigen mochren biivoorbeeld vrit reizen, wat gewone OostDuitsers niet mochten.lln ze kregen vriimakkeliikeen huis. Maarje kunr nier zeggen dar ze

bedoelingen."
sars olink
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