DDR
Deutsche Demokratsche Republik

De Duitse Democratische Republiek (Deutsche Demokratische Republik) was een communistisch land. Het
kwam overeen met de Russische bezettingszone van Duitsland en bestond van 1949 tot 1990. De DDR was een
van de strengste dictaturen in het Europese Oostblok. Aangezien er ook een democratische Bondsrepubliek was
(West-Duitsland), vluchtten DDR-inwoners daarheen. Om dat te voorkomen werd in 1961 de grens tussen Westen Oost-Duitsland door de DDR hermetisch afgesloten: ook wel de Duits-Duitse grens genoemd ). Tussen 1949
en 1952 kon men de grens tussen oost en west nog gewoon en normaal oversteken. Soms was er wel controle,
maar dit ging bijvoorbeeld om verboden goederen. Echter vluchtten er veel mensen naar West-Duitsland en
vluchtten er bijna geen mensen naar Oost-Duitsland. In mei 1952 werd er
prikkeldraad neergezet op de Duits-Duitse grens. Toch probeerde sommige
mensen te ontsnappen. Soms lukte dit, maar vaak raakte mensen hierbij gewond
en soms overleden ze zelfs. Sommige verhalen werden wereld beroemd. Zo was
er eens een Oost-Duitse soldaat die werkte in Oost-Berlijn. Op een moment nam
hij een aanloop en sprong over het prikkeldraad tussen beide Berlijns. Aan de
andere kant van het prikkeldraad stond een busje en de soldaat lukte het om te
vluchten naar West-Berlijn. Later kwamen bij het prikkeldraad nog wachttorens. Tot 1961 bleef dit zo. Hierna
werd de grens vergroot, met betonnen muren en velden met mijnen. Toen werden de Berlijnse Muur om WestBerlijn gebouwd en het IJzeren Gordijn door Duitsland en Europa. Hoewel
Oost-Duitsland formeel de Duitse Democratische Republiek heette was het in
feiten geen democratische republiek, maar een dictatuur. In de DDR was er geen
vrijheid van meningsuiting. Dus je mocht wel iets vinden, maar het niet zeggen.
Echter was de bevolking niet altijd zo trouw. Sommige mensen die dichtbij
West-Duitsland woonden, konden West-Duitse radio luisteren en televisie
kijken. In Oost-Duitsland was dit verboden net als meer dingen. In 1953 was er
Volksopstand in Berlijn. Ook de sport nam een belangrijke positie in bij de D.D.R. Positieve uitzonderingen op
sportgebied waren er gelukkig ook. Hier moeten zondermeer de kunstschaatser Katharina Witt en de kosmonaut
Sigmund Jähn genoemd worden Het gebruik van verboden middelen bleek achteraf de verklaring voor de snelle
opkomst en de ongekende successen van de Oost-Duitse topsport en van het onnatuurlijk gespierde en behaarde
voorkomen van zowel atleten als atletes. Kogelstootster Heidi Krieger kreeg zoveel lichamelijke klachten van de
jarenlange toediening van mannelijke hormonen, dat zij uiteindelijk tot een geslachtveranderende operatie
besloot. In 2005 klaagden 190 sporters uit de DDR de firma Jenapharm aan, producent van het anabole middel
Oral-Turinabol. De sporters in kwestie hadden door het jarenlange dopinggebruik ernstige schade opgelopen,
waaronder onvruchtbaarheid, borstkanker, zaadbalkanker en hartproblemen. Jenapharm betaalde mee aan
schadeloosstelling van de sporters.. Witt, in de pers betiteld als “het mooiste gezicht van het socialisme” en
daarmee internationaal aanzien verwierf, schaatste verschillende gouden medailles bij elkaar op de Olympische
Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen. Zij was voor het regime het perfecte uithangbord. Het leverde
haar tal van privileges op die voor de gemiddelde Oost-Duitser onbereikbaar waren. Ze bezocht concerten van
bijvoorbeeld Michael Jackson in West-Duitsland vanwege diens inspirerende choreografie. Jähn heeft ook
terecht een plaatsje in de eregalerij van de DDR verworven. Hij was de eerste Duitser die, met het ruimteschip
Sojus 31 en met zijn Sovjet collega Valeri Bykowski, in 1978 een geslaagde ruimtetrip maakte. Bijna 189 uur

lang vloog hij met zijn collega in een baan om de aarde. Ook had dit land een grote verscheidenheid wat
industrie aangaat, van mijn bouw tot aardewerk. Tot 1985 zou dit zo blijven. Michail Gorbatsjov werd in 1985
leider van de Sovjet-Unie en zorgde voor meer vrijheid. Niet alleen in het communistische Rusland, maar ook in
onder meer Oost-Duitsland. Misschien heeft hij wel gezorgd voor de Duitse hereniging? Nadat
Gorbatsjov aan de macht kwam, mocht de bevolking veel meer. Toch was het niet genoeg en de bevolking was
niet tevreden. Ze wilden weer één Duitsland vormen. Vooral jonge mensen wilden dit. De gezondheidszorg in de
DDR was van een hoge kwaliteit. Dit betekent dat het één van de beste van de wereld was. Ook was de
gezondheidszorg gratis en kon iedereen erg gebruik van maken. Tot 1975 werden mensen in de
DDR ongeveer net zo oud als in de BRD. In 1989 werd een Oost-Duitse vrouw gemiddeld 76
jaar en drie maanden oud. Een Oost-Duitse man werd gemiddeld 69 jaar en twee maanden oud in
datzelfde jaar. De babysterfte bij geboorten in de DDR ging door de jaren heen erg omlaag. Aan
het begin van de DDR was de sterfte 72 op 1000 geboorten, later werd dit 8 op 1000 geboorten.
De val van de DDR begon in mei 1989, toen het IJzeren Gordijn, de door de Russen opgetrokken
grens tussen het Oostblok en West-Europa, open ging. Daarna viel ook de Berlijnse Muur op 9
november 1989. De mensen konden weer van Oost- naar West-Duitsland en andersom. Zo moest de DDR toch
ophouden te bestaan en dat gebeurde, op 3 oktober 1990, met de hereniging. In veel grote steden, zoals Leipzig,
Dresden en Maagdenburg moesten de vele communistische karaktertrekken van het land plaats maken voor de
invloeden vanuit het westen. Er kwam weer één Duitsland met één Berlijn en één leider. De Koude Oorlog was
al afgelopen en kort er na viel de Sovjet-Unie .Na een periode van het regeren van een land met harde hand van
Wilhelm Pieck ,Walter Ulbricht en Erich Honecker, was het de beurt aan de
laatste president van de D.D.R, Manfred Gerlach, om het gordijn voorgoed te
sluiten en samen met West Duitsland een nieuw land te starten “Bundes Repubik
Deutschland“ met als hoofdstad Berlijn. De vraag of de DDR een rechtsstaat of
een "onrechtsstaat" is geweest, is in Duitsland tot op heden onderwerp van
discussie. Zeker is dat de mensenrechten werden geschonden, dat er in het geheim
executies plaatsvonden, terwijl de doodstraf officieel was afgeschaft en dat de
rechters meermaals een oordeel velden op aanwijzing van de politie en de
communistische partij. Burgers die kritisch waren over de regering en zij die wilden emigreren werden vervolgd,
gepest en achtergesteld. Dat gold ook voor hun kinderen. Zij werden ontslagen of werd het hun kinderen
verboden op school om eindexamen te doen Duitse politici in de D.D.R. hebben zich laten vereeuwigen door
postzegels uit te laten geven met hun beeltenis. Een ervan was Walter Ulbricht ( hier onder enkel zegels van
deze “dictator” hij had de bij naam “die Ziege” (de geit ).
Dit was mij rubriek “rondje Europa" .Volgend maand gaan we verder met onze reeks achter het ijzeren gordijn
van weleer . We gaan naar Polen
Tot volgende maand
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