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DINSDAG 7 MEI
Exact om 9.30 uur gingen wij op weg naar Bad Frankenhausen, de eindbestemming
voor deze dag. John Peeters was onze chauffeur tijdens deze reis. Het was fris,
maar het zonnetje vergezelde ons en er was weinig oponthoud onderweg.
Er was koffie en thee aan boord en natuurlijk de stroopwafels, onlosmakelijk verbonden aan een Historizonreis.
Bij Rastanlage Am Biggenkopf in Diemelstadt maakten we een korte stop. Kort
daarvoor waren de lunchpakketten uitgedeeld, zodat ook de inwendige mens versterkt werd.
Tijdens de reis vertelt Anja Fricke over haar jeugd in (Schachdorf) Ströbeck.
Anja had een hele bibliotheek meegenomen: een krat met boeken uit de DDR-tijd en een
krat met boeken over de DDR-tijd. Daarnaast ook nog documentaires, films en muziek. We
hoefden ons geen moment te vervelen.
Geheel volgens planning arriveerden we om 16.15 uur bij Panoramamuseum Bad Frankenhausen met het
indrukwekkende kunstwerk van Werner Tübke Frühbürgerliche Revolution in Deutschland ook wel bekend als
het Bauernkriegspanorama. (1976-1987)

Om 17.30 uur kwamen we aan bij Hotel Garni Anger 5 in Bad Frankenhausen, waar we hartelijk ontvangen werden.

Met degenen, die nog graag even een wandeling wilden maken,
liepen we voor het avondeten nog naar de romaanse
Altstädter Kirche Sankt Petri (ca. 1000).

Voor het avondeten werden we om 19.00 uur verwacht in Hotel Thüringerhof. Daar was in de kelder voor
ons een tafel gedekt en stond een beamer en scherm klaar.
We genoten van een lekkere Duitse maaltijd. Na het eten gaf Anja haar presentatie over de kunst in de
DDR.

Deze avond introduceerde Anja de uitreiking
van de Oorkonde, geheel in stijl van de DDRtijd.

Daarna konden we van onze welverdiende nachtrust genieten in het zo stille Bad Frankenhausen.

WOENSDAG 8 MEI
Na een goed ontbijt zat iedereen alweer om 7.45 uur weer in de bus op weg naar onze standplaats voor
de komende 3 nachten: Leipzig.
In de ochtend brachten we eerst een bezoek aan Ferropolis ’Stadt aus Eisen’ in
Gräfinhainichen. Hier kregen we een rondleiding van bijna 2 uur. Onze gids, een
‘Zeitzeuge’ was zeer onderhoudend.

De lunch gebruikten we in de Osteria van Ferropolis.
Om 13.00 uur vertrokken we naar Leipzig. Daar liet John ons rond 14.30 uur uitstappen op de Augustusplatz, waar we begonnen met onze stadswandeling door Leipzig onder leiding van Annemiek.

In de stad was erg veel politie op de been
en we vroegen ons af wat er voor bijzonders
aan de hand was. Navraag bij een van de
agenten gaf duidelijkheid: Kroonprins Charles en Camilla waren in de stad.

Daardoor was de Nicolaikirche voor ons nog even gesloten.
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We pasten de wandelroute aan en besloten eerst een kort bezoek te brengen aan het Zeitgeschichtliches
Forum. Vervolgens wandelden we naar de Nicolaikirche, die nog steeds niet toegankelijk was. Via de Alte
Handelsbörse, Altes Rathaus, Barthels Hof, Zum Arabischen Coffe Baum, liepen we naar Gedenkstätte Museum in der ‘Runden Ecke’ , het Stasimuseum.

Er was veel te zien, maar de klok tikte door, dus gingen we rond 16.15 uur naar
de Nicolaikirche. Hier stonden we stil bij de belangrijke rol, die deze kerk
speelde bij ‘die Wende’.

Aansluitend werd het tijd voor
een lekker drankje bij de

‘Reinhardts im Gasthaus Alte
Nikolaischule’

Om 17.45 uur stond John weer klaar met de bus om ons naar het ‘Jahrhunderthotel Leipzig’ te brengen.
Het was even schrikken toen we hier met onze koffers voor een smal trappenhuis stonden en er geen lift
aanwezig bleek te zijn. Vervolgens was de ontvangst door onze gastheer wel heel erg ‘Jahrhundert’, maar
na enig aandringen werden de sleutels toch wat vlotter uitgereikt en kon iedereen z’n kamer opzoeken. Behalve onze Anja …er was voor haar geen kamer meer beschikbaar.

Er was nog net tijd om ons even op te frissen voordat we weer met de
bus op weg gingen voor het diner in een ‘ostalgisch’ restaurant in Leipzig: Gaststätte Kollektiv. Hier werden we al opgewacht door onze gastspreker van deze avond: Prof. Dr. Enrico Hochmuth, in voorjaar 1989
gevlucht naar het westen. Tijdens de maaltijd hadden we met hem een
interessant gesprek.

Twee taxi-busjes brachten ons terug naar ons hotel, waar we even na
tienen arriveerden.
Voor Anja was er gelukkig ook een slaapplaats geregeld in een verderop gelegen hotel.
De voetballiefhebbers volgden nog de halve finale van de Champions
League tussen Ajax en Tottenham, die helaas door Ajax verloren werd.
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DONDERDAG 9 MEI
Deze dag begon met een rit naar Zwickau naar het August Horch Museum, waar we de Trabant in velerlei uitvoeringen konden bewonderen. Natuurlijk ook altijd leuk om hier een klein souvenir te kopen.

Met wat kleine trabantjes op zak vertrokken we om 11.30 uur naar Gera. Hier wachtte onze gastvrouw
Claudia Kuhlage ons op.
Zij nam ons mee naar het Kunst und Kulturzentrum, waar we allerhartelijkst ontvangen werden door
Mechthild. We kregen uitleg over de reliëfwand ‘Lied des Lebens’ en werden rondgeleid door de theaterzaal. Een medereiziger verraste ons met een prachtig lied. “Es gab mir Gänsehaut”, zei Mechthild.
In een van de zalen stond voor ons een heerlijke lunch klaar.

Versterkt door spijs en drank begonnen we aan ons middagprogramma.
Allereerst werden we verwacht bij Gedenkstätte Amthordurchgang,
waar we hoorden hoe het mensen verging die opgepakt werden.

Hierna liepen we naar Restaurant Markt 1, waar we in het voormalige
Rathaus een gesprek hadden met dhr. Ralph Rauch, oud-burgemeester
van Gera. Vele onderwerpen kwamen aan bod en het uur vloog voorbij.
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Om 17.45 uur zat iedereen weer in de bus. Claudia had voor ieder van ons een tasje achtergelaten met
informatie over Gera. Een echte ambassadeur van haar stad!
Wij gingen naar Gaststätte Dix in Gera voor een lekkere Duitse maaltijd.

Het restaurant leende zich niet echt voor de oorkondenuitreiking, dus besloten we dat deze keer in de bus te
doen.
Vandaag ontvingen de laatste drie stellen het welbegeerde document.
Tegen 21.30 uur kwamen we weer ‘thuis’ in ons Jahrhunderthotel, waar ook Anja nu een kamer had.

VRIJDAG 10 MEI
Het ontbijt in ons hotel was elke dag weer uitstekend verzorgd.
Om nog optimaal van ons verblijf in Leipzig te profiteren, hadden we besloten om 8.45 uur te vertrekken
naar de stad.
Daar stonden we eerst stil bij het beeld van
Wolfgang Mattheuer ‘der Jahrhundertschritt’ (1984).
Daarna kon men kiezen voor een bezoek aan het Zeitgeschichtliches Forum (met Anja) of een bezoek aan
de Thomaskirche (met Annemiek).

Om 10.00 uur werden we in het Museum der bildenden
Künste verwacht. Een gids leidde ons in 1,5 uur door het
museum.
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Daarna zochten we de bus weer op en vertrokken om 12.00 uur
naar Freyburg-Unstrut.
Annemiek had bij de bakker verse Leipziger belegde broodjes
en fruit gehaald voor onze lunch onderweg.

In Freyburg-Unstrut werden we bij de parkeerplaats al hartelijk verwelkomd door Anja’s oom Günter

Tomczak en zijn vrouw. Het bezoek begon met een aperitief op de parkeerplaats. Iedereen kreeg een eigen glaasje dat deze middag nog vaker van pas zou komen.
In Eis-Café Merle dronken we een kop koffie of thee. In de tussentijd vertelde Günter Tomczak over zijn
werk en leven in Freyburg-Unstrut ten tijde van de DDR.

Vervolgens maakten we een stadswandeling die eindigde met een wijnproeverij bij Günter Tomczak’s
wijngaard.

Maar er was nog meer wijn. Freyburg-Unstrut is onlosmakelijk verbonden met de Rotkäppchen
Sektkellerei. Daar kregen we uitleg over het bottelen van de wijn, het lukte van een medereiziger om in het wijnvat te kruipen en mochten we uiteraard de Sekt proeven.
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Aangezien de Rotkäppchen Sekt niet in Nederland te koop is en
Anja een soort van ambassadrice is gingen er ook nogal wat
flesjes mee naar huis.

We sloten ons bezoek aan Freyburg-Unstrut af met een diner in Restaurant Zur Sektkellerei.
Om 19.30 uur namen we afscheid van Günter Tomczak en reden terug naar ons hotel in Leipzig.

ZATERDAG 11 MEI
Onze laatste dag alweer. We moesten vroeg uit de veren, maar dat bleek voor niemand een probleem.
Om 8.00 uur lagen de koffers onderin het bagageruim en zat iedereen op zijn plekje in de bus.
Deze ochtend brachten we een bezoek aan Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, de voormalige
DDR-grensovergang bij Helmstedt aan de Autobahn Berlin-Hannover.

Na 1,5 uur vervolgden we onze reis. In Lauenau was voor ons de lunch gereserveerd bij BrauhausFelsenkeller Rupp-Bräu. Het was onze laatste gezamenlijke maaltijd.
Hier werden de laatste oorkondes uitgereikt. Een medereiziger nam hier de gelegenheid om de reisleiding
hartelijk te bedanken.
De thuisreis verliep aanvankelijk heel voorspoedig, maar bij Barneveld kregen we toch nog veel oponthoud
door wegwerkzaamheden. Om 18.30 uur arriveerden we bij P&R Westraven in Utrecht, waar we door Arjan Segers verwelkomd werden.
Daar namen we afscheid van elkaar met een ‘dank je wel‘ en ‘tot ziens op een volgende reis!’

https://historizon.nl/thema/ddr-reis-masterclass-met-anja-fricke/?portfolioCats=58
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