
de Tra-bantjes, 
de zoetige tweetact geur van kolen…

21 Vierkante meter 
DDR-geschiedenis 
Een land dichtbij in taal en afstand  
en toch heel ver weg in onze beeld-
vorming. In Monnickendam staat  
het DDR-Museum. Volstrekt uniek  
voor Nederland.

Het museum bestaat uit een tentoonstellingsruimte van circa 21 vier-
kante meter en is met 13 vitrines vol historisch DDR-materiaal  
optimaal benut. Het ademt leven, werken en politiek in de periode 
1949-1990, vier decennia waarin de DDR, het voormalige Oost- 
Duitsland, bestond. 

Eremedaille en pet
‘Conservator’ van het museum is Friso de Zeeuw. Hij en zijn echtgenote 
Thea kochten in 1989, pal na de val van de muur, bij een stalletje onder 
de Brandenburger Tor een eremedaille en een pet. Beide typische 
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DDR-producten waren het begin van  
een grote verzameling en een uit de hand  
gelopen hobby.

Pieken
De verzameltic van Friso de Zeeuw, in het 
dagelijks leven directeur Nieuwe Markten bij 
BPD Ontwikkeling en Hoogleraar Gebieds-
ontwikkeling aan de TU Delft, kent nauwelijks 
grenzen. Dit wordt extra gevoed door de 
giften die hij regelmatig krijgt. ‘Naarmate  
het museum bekender wordt, krijg ik meer 
spullen aangeboden. Er zijn zo van die pieken. 
Zoals de periode rond 3 oktober 2014, toen de 
hereniging van Duitsland van 25 jaar geleden 
werd gevierd. En rond 9 november, de datum 
dat de muur viel. Ik krijg de spullen overal 
vandaan, van mensen die ooit in de DDR zijn 
geweest, daar een herinnering hebben gekocht 
en het op zolder hebben bewaard. Het mooie 
is dat alles een verhaal heeft’, vertelt Friso de 
Zeeuw vol enthousiasme.

Visitekaartje
Een recente aanwinst voor het museum is  
het visitekaartje van Erich Honnecker, die  
van 1971 tot 1989 de leider van de DDR was 
en enkele weken voor het omverhalen van de 
muur werd afgezet. Het kaartje gaf Honnecker 
tijdens een bezoek aan Nederland aan een 
manager van het Kurhaus in Scheveningen 
waar hij verbleef. ‘Ik kreeg het onlangs van 
deze manager. Hij had gelezen over het 
museum. Zo gaat het meestal’.

De Zeeuw en zijn echtgenote herinneren zich Oost-Berlijn van voor de 
val van de muur nog heel sterk. ‘Wij hebben altijd veel belangstelling 
gehad voor Oost-Europa en voor Oost-Berlijn in het bijzonder.  
Het was een heel andere wereld dan het westen: de Trabantjes, de 
zoetige tweetact geur van kolen en natuurlijk het politieke element.  
In onze ogen een vreemde maar spannende wereld’. 

Appartement
De fascinatie voor de DDR leidde 13 jaar geleden tot de aankoop van 
een appartement. ‘Wij hebben van pakweg 1985 tot 1990 de gedeelde 
stad van nabij beleefd. Als je dat vergelijkt met de jaren erna, is de 
verandering bijna niet te bevatten. Eerst was er de euforie van de 
hereniging, vervolgens de verwachting van grote economische groei. 
Die bleef achterwege. De populariteit van Berlijn heeft pas de laatste  
vijf jaar een enorme boost gekregen, vooral bij jongeren. Het huidige 
straatbeeld toont hippe winkels, samen met het type winkel van Sinkel. 
Sommige winkels hebben nog het typische DDR-imago en houden dit 
met succes in stand’, weet hij uit ervaring.

Stichting
De collectie van het DDR museum is sinds 2000 
ondergebracht in de Stichting DDR Collectie en 
trekt jaarlijks 100 bezoekers. De Zeeuw: ’Dat is 
prima te doen, zeker nu ik het nog combineer  
met twee drukke banen. Gelukkig krijgen we  
hulp van vrijwilligers. De groei in de toekomst 
zien we vooral in de social media en onze website. 
Ongeveer 60% van de bezoekers komt alleen of 
met z’n tweeën. Onder hen veel oud-communis-
ten, bijvoorbeeld uit de Zaanstreek. Of mensen 
die ooit in de DDR vastzaten, omdat ze hun mond 
hadden opengedaan. En voormalig Oost-Duitsers, 
zowel mannen als vrouwen, die met een Neder-
landse partner zijn getrouwd’, vertelt Friso de 
Zeeuw.

Het DDR-Museum is alleen op afspraak  
te bezoeken. 

DDR-Museum
Bereklauw 10, Monnickendam
T 0299 651 872  
E f.zeeuw@worldonline.nl  
Zie ook www.ddr-museum.nl 
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