Het litteken van Europa
EEN MOTORREIS LANGS
HET IJZEREN GORDIJN IN
DUITSLAND
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Op een kaart van Europa uit 1949 staarde het me aan: nog een grens,
of beter een ex-grens. Voor Duitsland loop ik niet bepaald warm. Het is
me te geregeld, te schoon, te ernstig, en ik ben de taal van Goethe niet
machtig, maar ik heb goede herinneringen aan een stuk ex-DDR op een
motorreis naar Polen, Rusland en Finland, en de Italiaanse bergen waar ik
zo naar snak, kunnen het sluitstuk worden. Tijd om plannen te smeden…

I

k bestudeer de langste fietsroute van Europa, de
Iron Curtain Trail, download gps-tracks, pas die aan,
en beslis halfweg te beginnen en naar het zuiden
te rijden. Mijn voornemen: zo dicht mogelijk langs
het voormalige IJzeren Gordijn blijven aan Oost-Duitse
kant, waar mogelijk offroad, musea en monumenten
bezoeken en praten met Oost- en West-Duitsers, jong en
oud. Hobbelend op de nagelnieuwe KTM 390 Adventure
langs dit litteken van de recente Europese geschiedenis,
wordt het ook bijna per ongeluk een studiereis naar een
zelf-beleefd verleden, en mijn steenkolenduits gaat er
met zevenmijlslaarzen op vooruit.

Ogen overal
Als eerste uitvalsbasis kies ik een kleine camping net
over de Oost-Duitse grens. Ik sta tussen fietsers, en lang
niet voor het laatst. Tientallen reizende fietsers zal ik
ontmoeten en letterlijk nul andere motards. Vlakbij,
op de A2-snelweg, ligt de voormalige grensovergang

Helmstedt-Marienborn, de belangrijkste tussen beide
voormalige Duitslanden. Om West-Berlijn, dat de facto
midden in de DDR lag, over de weg te bereiken, diende
je deze grensovergang te nemen. 8 tot 12 miljoen westerse burgers passeerden hier jaarlijks. Voor DDRburgers was het schier onmogelijk om naar nietcommunistische landen te reizen.
En dan daagt het… hier was ik al eens! ’s Nachts,
in een auto, onderweg naar een vriend in Berlijn. De
herinneringen komen terug: het aanschuiven, de schijnwerpers, de norse bevelen, de controles, de unheimliche
stilte, het gespannen rijden op de DDR-snelweg, zonder
verlichting en zonder tankstations. Van de snelweg
afgaan of stoppen onderweg was ten strengste verboden. Zo was het om toen door de 140 km lange corridor
door de DDR te rijden naar de levendige enclave van
West-Berlijn. Een jaar later zou de Muur vallen.
De DDR had het bevel over alle grensovergangen. De
klok rond werkten er duizend mensen en werd het hele
terrein verlicht door schijnwerpers, dicht tegen elkaar
om geen enkele schaduw te werpen, want daarin konden
vluchters zich verschuilen. Het elektriciteitsverbruik
was dat van een kleine stad. De douanebeambten
moesten alles wat mogelijks naar ‘West’ rook in beslag
nemen, zelfs lege colablikjes.
De zeven hectaren zijn bewaard als Gedenkstätte
Deutsche Teilung Marienborn, een nagelnieuw museum
dat vertelt over de grens, het controleproces, de muur,
vlucht- en spionageverhalen. Op een bord staat het
verhaal van dokter Annemarie Retter die zonder het
te beseffen geschiedenis schreef door hier als eerste
DDR-burger officieel de grens met West-Duitsland over
te gaan. Op 9 november 1989 gaf een van de hoogste
partijbonzen, Günter Schabowski, een persconferentie
in Berlijn, waarin hij stelde: “Iedere DDR-burger mag de
grens over.” Aarzelend voegde hij eraan toe “Dat geldt...
vanaf nu.” Dokter Retter twijfelde nog of ze de woorden

Outfitcheck
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JAS:

REV’IT NEPTUNE 2 GTX

BROEK:

REV’IT NEPTUNE 2 GTX LADY

HELM:

INTEGRAAL LS2 STREAM FLUO-ROOD

LAARZEN:

BMW ENDURO GORETEX

HANDSCHOENEN:

BMW GS RALLYE GLOVES +
RICHA ICE POLAR GORETEX

Een elektricien die aan de
grensovergang HelmstedtMarienborn werkte,
vertelt: “De locatie van een
elektrisch probleem werd
aangeduid met een van de
vier windrichtingen: noord,
zuid, oost en vijandwaarts.”

op de tv goed had gehoord, maar ze besloot het uit te
testen. Met de woorden “Schabowski hat gesagt ‘sofort’”
overtuigde ze de verwarde grenswachters. Om 21.15 uur
werd de eerste micro onder haar neus geduwd door het
samengestroomde journaille aan West-Duitse kant.

Halt! Hier Grenze
De benaming ‘IJzeren Gordijn’ is een metafoor voor
de scheidingslijn tussen het kapitalisme en het communisme, tussen West- en Oost-Europa, in de periode
1945-1989. Vrijwel onmiddellijk na WO II steeg de
spanning tussen de Sovjet-Unie en de andere geallieerden, en begon de Koude Oorlog. Het IJzeren Gordijn liep
van het hoge noorden van Finland tot Italië, en had een
lengte van 6.800 km. Het Duitse stuk van het IJzeren
Gordijn, de zogeheten ‘innerdeutsche Grenze’, was 1.378
km lang. Omdat in de eerste jaren honderdduizenden
burgers van Oost naar West vluchtten, werd de grens
uiteindelijk hermetisch afgesloten.
Twintig kilometer ten zuiden van Marienborn toont
het Grensdenkmal Hötensleben zeer aanschouwelijk hoe

de grens was in zijn meest gesofisticeerde en dodelijkste versie, vanaf de jaren 70. Vluchtende DDR-burgers
moesten achtereenvolgens de volgende hindernissen
zien te overwinnen: een sperzone van vijf kilometer
waarbinnen elke verplaatsing werd gecontroleerd,
permanent bewaakte uitkijktorens, de Kolonnenweg
waarlangs gepatrouilleerd werd, stille signaaldraden,
een mijnenveld van tien tot dertig meter breed, rollen
scheermesdraad, een antivoertuigengreppel, een strook

Het IJzeren Gordijn liep
van het hoge noorden
van Finland tot Italië,
en had een lengte van
6.800 km. Het Duitse
stuk was 1.378 km lang.
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Geen wegwijzers, geen gsm-bereik, geen
verlichting en tal van kruisende gangen.
Als je in deze mijn zou afstappen, vind je
de uitgang nooit meer terug.
aangeharkte aarde waarin voetsporen zichtbaar bleven,
antitankbarrières, hondenloopstroken, schijnwerpers,
en dan kwam de laatste en dodelijkste barrière, de
‘zelfschietende’ splinterbommen, opgehangen aan de
dichtgeweven metalen hekkens. Pas in 1984 werden de
1,3 miljoen landmijnen geruimd en de 60.000 splinterbommen ontmanteld.

Zondag = Gottes Tag
Onderweg kruis ik de grens zo vaak dat ik niet meer
weet of ik in Oost of West ben. Pas nadat iemand me
zegt dat ik op het wegdek moet letten – nieuw, glad

Ik rijd over de beruchte Kolonnenweg. Over de grens
van een recente Europese dictatuur, over geschiedenis.

asfalt aan de ex-DDR-kant – heb ik een aanknopingspunt. Ook de bruine plakkaten waarop staat ‘Hier waren
Duitsland en Europa tot datum x om uur x verdeeld’
helpen. Ik vind data die uiteenlopen van 10 november
1989 tot 31 maart 1990.
Zondag is duidelijk Gottes Tag. Vandaag zie ik omzeggens niemand, ook niet op de bredere hoofdwegen.
Het is midden op de dag, stralend weer, auto’s staan voor
huizen geparkeerd, maar het lijkt alsof er een nucleaire
ramp plaatsvond. Een terrasje voor een koffie vinden,
laat staan een restaurant dat open is, lijkt ijdele hoop.

Het goud van de nazi’s
Voor een paar dagen heb ik een nieuwe uitvalsbasis
gekozen. Mijn tentje kijkt uit op een massieve kaliberg,
de afval uit zoutmijnen. Eerste afspraak: Merkers
Adventure Mine, een gewezen zoutmijn. In een groep
met gids dalen we af tot vijfhonderd meter onder de
grond. In lage, open voertuigen sjezen we aan een rotvaart door mijngangen met haarspeldbochten en steile
afdalingen. Geen wegwijzers, geen gsm-bereik, geen
verlichting en tal van kruisende gangen. Als je hier zou
afstappen, vind je de uitgang nooit meer terug. ‘300 à
350 kilometer’, zegt de gids, ‘we weten het niet precies.’
Na het zoutmijnmuseum met graafmachines en zelfs
zoutmijnmotoren, een film over de ontginning, de concerthal en de zoutkristalgrot, komen we in… de schatkamer van de nazi’s. Tijdens WO II werd hier de volledige
goud- en deviezenvoorraad van de Reichsbank bewaard,
samen met de belangrijkste kunstschatten uit musea
van heel Duitsland. De zoutmijn haalde wereldwijd de
krantenkoppen nadat de goedgeïnformeerde Amerikanen in april 1945 de mijn veroverden en Generaal
Eisenhower trots bij de schatten kwam poseren.

Het Skulpturenpark Deutsche Einheit is een verzameling kunstwerken
van wisselende kwaliteit, snokvol symboliek, politieke leuzen, met
een gouden poort en een spectaculair vlaggenveld. Het veld ligt in
kniediepe voren en met de beste wil van de wereld krijg ik de lichte
KTM er niet meer uit. Vriendelijke passanten schieten te hulp.

Van BMW naar EMW
Het stadje Eisenach, ook in de ex-DDR, is mijn volgende doel. Het museum Automobile Welt Eisenach
toont de geschiedenis van de voertuigenindustrie in
Eisenach vanaf 1896 – een van de eerste ter wereld –, de
vooroorlogse jaren van BMW, de ontwikkeling van de
DDR-voertuigen en de productie van Opel na de Duitse
eenmaking. Alle BMW R75-zijspanmotoren voor de
Wehrmacht werden hier gebouwd, maar na WO II lag de
fabriek plots in de DDR en moest men een andere merknaam verzinnen. Het werd EMW, Eisenacher Motorenwerk, en het propellerlogo kreeg twee rode driehoekjes
in plaats van de blauwe.
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Al blijft een hardnekkig gevoel van
tweederangsburgerschap hangen in het
Oosten, er is nu nog nauwelijks iemand te
vinden die terugverlangt naar de DDR.

Musea en plaatsen
• Gedenkstätte Deutsche Teilung, Marienborn
https://gedenkstaette-marienborn.sachsen-anhalt.de/
startseite
• Grenzdenkmal, Hötensleben
www.grenzdenkmal.com

GEDENKSTÄTTE
DEUTSCHE
TEILUNG,
Camping Waldwinkel, Helmstedt
MARIENBORN

1. Gedenkstätte Deutsche Teilung, Marienborn

GRENZDENKMAL,
HÖTENSLEBEN

3. Grenzdenkmal, Hötensleben

• Grenzlandmuseum, Eichsfeld
www.grenzlandmuseum.de
• Grenzmuseum Schifflersgrund
www.grenzmuseum.de
• AWE Automobile Welt, Eisenach
https://awe-museum.de

GRENZLANDMUSEUM,
EICHSFELD

5. Grenzlandmuseum, Eichsfeld

• Bachhaus, Eisenach
https://bachhaus-eisenach.de
GRENZMUSEUM
SCHIFFLERSGRUND

• Merkers Adventure Mine, zoutmijn
www.erlebnisbergwerk.de/de/index.html

6. Grenzmuseum Schifflersgrund

AWE
AUTOMOBILE
WELT,
10. AWE Automobile Welt, Eisenach
EISENACH

BACHHAUS, EISENACH

Werratal Camping, Heringen (Werra)

HAUS AUF
DER GRENZE
9. Haus auf der Grenze

• Haus auf der Grenze
https://pointalpha.com/gedenkstaette/historischer-ort/
haus-auf-der-grenze

11. Bachhaus, Eisenach

• Skulpturenpark Deutsche Einheit
www.skulpturenpark-deutsche-einheit.de

MERKERS
ADVENTURE
MINE

7. Merkers Adventure Mine

Gasthaus Zur Weimarschmieden

• Haus des Volkes, Bauhaushotel, alleen van buitenaf te
bezoeken tenzij je er logeert
Geschiedenis: www.bauhaus-probstzella.de
Hotel: https://bauhaushotel.com

13. Haus des Volkes, Probstzella

DEUTSCH-DEUTSCHES
MUSEUM MÖDLAREUTH

12. Skulpturenpark Deutsche Einheit

SKULPTURENPARK
DEUTSCHE EINHEIT

• Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth
https://moedlareuth.de

14. Deutsch-Deutsches
Museum Mödlareuth
Gasthaus Bertl, Ummerstadt

In 1956 werd de Wartburg ontwikkeld – genoemd
naar de nabijgelegen burcht – met tweetaktmotor. Het
werd dé auto voor partijbonzen en was ook gegeerd in
het Westen. Van de 32.000 Wartburgs die jaarlijks van
de band rolden, werd twee derde geëxporteerd. Voor
DDR-burgers liepen de leveringswachttijden voor een
Wartburg eind jaren 80 op tot 15 jaar. Kostprijs: dertig
maandsalarissen van een goedverdienende arbeider.
Maar met ‘die Wende’ valt het doek voor de autofabriek.
Op 10 april 1991 rolt de laatste Wartburg van de band en
rijdt recht het museum in.
Urenlang vergaap ik me aan race-bolides, aan de
blinkende EMW-motoren en -auto’s, en blijf hangen aan
de allermooiste: de Wartburg Camping, een convertible
stationwagen uit 1957 met ruimte voor twee bedden en
een groene zonneklep.

Kolonnenweg
Ik volg de gps-route verder, en lonk af en toe naar stukken van de Kolonnenweg, die door de DDR-grenstroepen
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gebruikt werd om zo snel mogelijk elk punt van de grens
te bereiken. Telkens staan er verbodsborden maar plots
vind ik een stuk zonder bord. Voorzichtig stuur ik erop.
Het rijdt vreemd met die lange holtes in het ruwe beton.
Ruim dertig jaar na de val van de Muur over deze weg
langs de DDR-grens te rijden, waarover grenstroepen
denderden die mensen tegenhielden die probeerden te
vluchten, is aangrijpend. En overal die uitkijktorens.
Zodra je de ene ziet, ontwaar je de volgende. Het is nog
steeds bedreigend en het grauwe weer helpt niet. Een
stuk verder is de Kolonnenweg niet meer onderhouden en duikt een dicht bos in waar het muisstil is, nog
beklemmender. Het gras in het midden staat kniehoog,
de struiken hangen er half over. Enkele kilometers rijd
ik nog en dan snijd ik af naar een gewone weg. Dit was
genoeg.

Gymkhana in een Simca
Ondertussen wordt de lucht inktzwart en het begint te
gieten. Een uur schuilen onder een Bauhaus-parkpavil-

joen, het kan slechter. Maar ik wil het Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth halen voor sluitingstijd. Aan
de telefoon krijg ik een supervriendelijke vrouw die het
museum wel wat langer wil openhouden. Hoe on-Duits!
Susan Burger spreekt bovendien vlekkeloos Engels. Als
een doornatte straathond trek ik een halfuur later een
rivier door de inkomhal van het museum.
Susan is historica en museum-pedagoog, en leidt
even vlotjes schoolkinderen rond als vooraanstaande
politici. Ze is geboren aan de DDR-kant in een dorpje
vlakbij, en ze vertelt me over haar vader die vanaf 1989
elke dag na zijn vroege shift met vrienden en een krat
bier eropuit trok om de grensafsluiting verder te helpen
slopen. Met zijn 4x4 reed hij voortdurend heen en weer
over de Kolonnenweg. Rillend en gefascineerd sta ik te
luisteren, maar de avond valt snel. We spreken af voor
de volgende dag.
Ik beland bij een ouder koppel in een pensionnetje in
de buurt. Zij (74) reed Gymkhana’s met een Simca 1000,
hij (83) was een gelauwerde Hercules- en KTM-racer.

The European Green Belt
Pan-Europees ecologisch project van 24 landen,
12.500 km lang
www.europeangreenbelt.org
The Iron Curtain Trail / EuroVelo 13
Fietsroute van de Barentszzee tot Turkije, langsheen het
voormalige IJzeren Gordijn
https://en.eurovelo.com/ev13

Logement, motoren welkom,
handige uitvalsbasissen.
• Camping Waldwinkel, Maschweg 46,
38350 Helmstedt (tel. +49 5351 37161)
• Werratal Camping, Steinbergstrasse 7,
36266 Heringen (Werra)
www.werratalcamping.de
• Gasthaus Bertl, Am Viehmarkt 108, 98663 Ummerstadt
• Gasthaus Zur Weimarschmieden,
Gustav-Hess-Strasse 4, 97650 Fladungen
https://zur-weimarschmiede.de/zimmer-gaestehaus
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© Grenzmuseum Schifflersgrund

Het allereerste grensmuseum, geopend in
1991, is een prettig allegaartje van voertuigen,
kleurenkopies en historische documenten. De
ontvangst is uiterst hartelijk en er is zelfs een
opslagplaats voor motorkleren.

Op de voormalige grensovergang in Eichsfeld ligt het Grenzlandmuseum, een modern educatief
museum met binnen- en buitenruimtes, inclusief een gedeelte over het internationaal project de
‘European Green Belt’, een langgerekt natuurgebied langsheen het volledige IJzeren Gordijn.

Motorpatrouille tussen muur en seinhek (1988)
© Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth / Arndt R. Schaffner

Christa en Siegfried Müller wonnen kasten vol bekers.
Motorrijden kan hij niet meer, te veel last van jicht, maar
zij sjeest nog rond met kordate voet op het gaspedaal.
Uit laden en kasten komen lijvige fotoalbums tevoorschijn. Apetrots als ze nog steeds zijn, vallen ze over
elkaar heen van enthousiasme om er nog eens over te
kunnen vertellen.

Verboden te kijken
Na een vroeg ontbijt ben ik klaar voor het museum
bezoek. Een lang stuk muur lieten ze staan, als getuigenis. Witgekalkt in de felle zon staat het snijdend in het
landschap. Susan komt me vervoegen en vertelt. Het
dorpje Mödlareuth ligt pal op de grens tussen Thüringen
en Beieren. De Tannbach, een beek van een meter breed,
vormt de grens tussen de deelstaten. Bewoners springen nu de beek over om boodschappen te doen. Niet zo
tijdens de Koude Oorlog. Het dorp werd onverbiddelijk
opgesplitst, eerst met hekkens, later met een hoge muur
om ook het visuele contact tussen Oost en West te verhinderen. Mödlareuth, een dorpje met vijftig inwoners,
werd het pijnlijke symbool voor de bikkelharde scheiding en kreeg de bijnaam ‘Klein Berlijn’.
Hoeveel filmpjes ik ook zie, de overweldigende
vreugde van de hereniging blijft aangrijpend. Getuigen
van dat historische ‘drama’ zijn ook nu nog aangedaan,
al kwam de ontnuchtering snel. De Oost-Duitse staatsbedrijven belandden in een rotvaart in West-Duitse
handen, voor een prikje. De werkloosheid in het Oosten
vloog de hoogte in. Honderdduizenden, vooral hoger
opgeleiden en jongeren, zochten hun heil in het Westen.
Tot op vandaag zijn amper Oost-Duitsers terug te vinden
in de hogere kaders en de loonverschillen blijven groot.
Maar het gaat de goede kant uit: nu staat de werkloosheid nog slechts enkele procenten hoger dan die in
het Westen, programma’s om jongeren terug te halen,
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werpen vruchten af en er werd gigantisch geïnvesteerd
in wegen, bruggen en andere infrastructuur, soms tot
frustratie van de ‘Wessies’. Al blijft een hardnekkig gevoel van tweederangsburgerschap hangen in het Oosten,
er is nu nog nauwelijks iemand te vinden die terugverlangt naar de DDR.

Un caffè per la signora
Na Mödlareuth wacht me het volgende land: Tsjechië.
Het wordt een blitzbezoek: een overnachting op een
te volle camping, een spectaculaire grenspiste door
lugubere bossen, en twee botte ontmoetingen later, programmeer ik de gps resoluut terug richting Duitsland.
De bergen lonken al in de verte. Nog enkele hinkstapsprongen en ik sla een Italiaanse caffè achterover in de
eerste koffiebar voorbij de Brennerpas. Bergen, zon en
koffie… meer moet dat niet zijn.
MOTOREN & TOERISME
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