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dramatische leegstand in
Oost-Du itsland. Ongeveer
ee n miljoen won ingen staan
leeg . De bevolkingsgroei
neemt afen de hoge werk
loosheid drijft vooral jonge
ren naar het nogaltijd rijkere
wes ten van het land.
De leegloop dreigt zelfs het
voortbestaan van sted en te
bedreigen. omdat er te v..ei
nlghuur binnenkomt voor
herstel en daardoor opnie uw
mensen vertrekken . De rege
ringscommissie die het pro
bleem moet aanpakken.
heeft voorgesteld om op gro
te schaal vervall en gebou
wen te slo pe n.Tot d ie tijd

~ staan de ver laten kaz ernes
sym bool voo r de ondergang
van een wereldri jk.

sche Demokratische Repu
blik een half miljoen Soviet
milita iren inclusief hun ge
zinnen.
Nadat in 1994 de laatste Rus
sische troepen naar huis wa
ren teruggekeerd. bleven hun
kazernes ach ter. In to taal
gaat het om 5.50.000 hectare
militair terrein. Een deel er
van is in gebru ik genomen
door het Duitse lege r (Bun
deswehr). Op ande re terre i
ne n wo rden asielzoek ers ge
hui svest. of ze zijn geschikt
gemaakt voor recreatie.
Maar voor tal van ka zernes is
nog geen nieuwe bestem 
ming gevonden. Ze liggen te
geïso lee rd . de bodem is ver
vui ld of er ligt nog munitie.
Er is sowieso sprake van een

T ien jaar na de Duitse een-
wo rding zijn de sporen

van de Koude Oorlog nog
volop zichtbaar in de voor
ma lige DDR. Het verval van
oude kazernes van het Rode
l eger, met zijn afgebladder 
de muurschilderingen , doet
haastdenken aan de ruïnes
van het Romeinse Rijk .
Stalin maakte Oost-Duits
land na he t trauma van Hi t
Iers overval tot de be langrij k
ste voorpost van het Sovjet
rijk tegenover het Westen .
Hier werd De Mu ur ge
bouwd en lagen de grootste
conce ntraties van So vjet .
troepen e n -materieel van al
le warschaupactstaten . Vóór
de heren iging op 3 okto be r
1990 hu isden erin de Deut-
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