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Als delegatielid op bezoek in 
Ballenstedt (DDR) in 1968
Gert Jan Beuzel

In Land van Lochem nr. 1 van 2019 werd aandacht besteed aan de jumelage van Lochem met Bil-
lerbeck en Ballenstedt in de Harz. Gert Jan Beuzel heeft een mooie aanvulling: Hoe was het om 
in april 1968 met een Lochemse delegatie op bezoek te gaan in Ballenstedt, Lochems zusterstad 
in de DDR? Best spannend en interessant, zoals u in dit artikel kunt lezen. Beuzel maakte deel uit 
van de tweede Lochemse delegatie, die naar Ballenstedt reisde, om er een vriendschapsverdrag 
te ondertekenen. Zijn persoonlijke verslag uit een andere tijd en wereld.

Uit de krant wist ik, 
dat er in 1967 een 
Lochemse delegatie 
op bezoek was ge-
weest in Ballenstedt 
in de DDR, maar 
daar eindigde mijn 
betrokkenheid. Toen 
ik begin 1968 werd 
gevraagd om mee 
te gaan als lid van 
de tweede delega-
tie, was ik verrast. 
Toch zegde ik toe. 
Er volgden een paar 
avonden, waarop 
de aspirant DDR-
gangers werden 
bijgepraat over het 
aanstaande bezoek. 
Met mijn 21 jaren 
was ik verreweg het 
jongste delegatielid. 

We hoorden ook dat de Lochemse burgemeester Tuyll 
van Serooskerken onze delegatie zou leiden.

Op weg naar Ballenstedt
Op 17 april 1968, de woensdag na Pasen, vertrokken 
we in drie auto’s uit Lochem naar Ballenstedt. Zonder 
de Lochemse burgemeester, want die was ziek. In zijn 
plaats was H.B. Althoff, een hotelier en gemeente-
raadslid, onze leider. Het was stralend voorjaarsweer 
en dat zou zo blijven gedurende de gehele reis. In 
Gütersloh werd een hapje gegeten en daarna ging 
het via Hannover verder naar Helmstedt, waar we om 
17.00 uur naar de grensovergang met de DDR reden. 
Het was alsof je een groot kamp binnenreed. De eer-
ste blik naar weerskanten was beangstigend. Direct 
na de grenspaal zag ik de eerste wachttoren, zo één 
op hoge poten zoals ze in de concentratiekampen van 

Hitler-Duitsland ook stonden. Meters boven ons zag 
ik hoofden met petten en de lopen van automatische 
wapens. Maar er waren ook wachthuisjes langs de 
weg met militairen van de DDR-Volksarmee en een 
enkeling in een aardebruin uniform. Dat waren Rus-
sen, hoorde ik van mijn medereizigers. 
We kwamen bij het grensgebouw, waar de stroom 
auto’s zich splitste in een grote stroom transitverkeer 
naar West-Berlijn en een klein aantal auto’s, dat de 
DDR binnen wilde. Omdat de DDR niet was erkend 
door de meeste westerse landen kwam je in een 
diplomatiek niemandsland, waar je bij problemen niet 
mocht rekenen op steun van een ambassade of con-
sulaat. Je was er aan je lot overgelaten en zo voelde 
ik mij ook een beetje toen de Lochemse auto’s bij het 
grensgebouw geparkeerd waren. Op de weg waren 
de DDR-grensbeambten met een demonstratieve on-
verschilligheid bezig de stroom transit-reizigers naar 
West-Berlijn te controleren. Toen ik me omdraaide, 

H.N.C. van Tuyll van Serooskerken 
was burgemeester van Lochem van 
1964 tot 1971

De grensovergang Helmstedt/Marienborn in de jaren 60, gezien 
van de westzijde.
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zag ik een tweetal bewapende parachutisten langs 
de kant van de weg staan. Het was een beangstigend 
decor als in een film, maar het was werkelijkheid en 
wij zaten er midden in.
We begonnen aan een zwerftocht langs een aantal 
loketten in het grensgebouw, met achter de loket-
ten vermoeide DDR-beambten. We vorderden traag, 
de sfeer was klinisch en mij bekroop het gevoel: hoe 
komen we hier weer uit ? 
Na een uur was het toch zover, dat iedereen de stem-
pels in zijn paspoort had staan en geld had gewisseld. 
Per verblijfsdag moesten we 10 West-marken omwis-
selen, dus 50 Mark per persoon voor het bezoek. Onze 
auto’s en bagage werden niet gecontroleerd, dit in 
tegenstelling tot anderen, die ook de DDR in wilden. 
We kregen het vermoeden, dat het bericht van ons 
bezoek hier was doorgedrongen met de duidelijke 
boodschap van de DDR-overheid aan het grensperso-
neel: Niet moeilijk doen ! 
En toen mochten we de DDR binnenrijden.

Een behulpzame DDR-beambte zorgde er voor, dat de 
drie Lochemse auto’s moeiteloos konden invoegen in 
de stroom West-Berlijn-gangers. Langzaam reden we 
de eerste kilometers door het “Sperrgebiet”. Na een 
kilometer of vijf kwamen we bij een parkeerplaats, 
waar een auto stond te wachten. Het was de auto van 
burgemeester Baender van Ballenstedt, die met de 
gemeentesecretaris Frau Mingram en een chauffeur 
op ons stond te wachten. De begroeting was aller-
hartelijkst, vooral tussen degenen, die elkaar het jaar 
daarvoor al hadden ontmoet. 
We reden door naar Magdeburg, waar we in de Rast-
stätte “die Börde” iets aten. Daar mochten we ook een 
kijkje nemen in de Intershop. Dat was een winkel waar 
je alleen met westerse valuta en een westers paspoort 

goederen kon kopen die uit het westen kwamen. Het 
was pure discriminatie van DDR-mensen, ingesteld 
door de eigen DDR-overheid. Ik was blij dat er vrijwel 
niets gekocht werd; met 5 minuten stonden we weer 
buiten. 
In colonne ging het door de donkere DDR naar Bal-
lenstedt. De wegen waren soms zeer slecht, maar de 
burgemeestersauto reed flink door. We kwamen door 
plaatsen, die een sombere indruk maakten. Er was 
weinig straatverlichting, neonreclames en verlichte 
etalages ontbraken helemaal. We zagen een enkeling 
op straat, allemaal mensen met een aktetas onder 
de arm. Het was alsof iedereen van een vergadering 
kwam.

Het officiële bezoek begint
Onverwacht waren we in Ballenstedt, waar we naar 
Hotel Ballenstedter Hof reden. De koffers werden uit-
geladen en door de behulpzame hotelhouder Martin 
Hense naar de kamers gedirigeerd. In de grote zaal 
dronken we iets en we hoorden wat het programma 
voor de komende dagen zou zijn. Het bezoek aan Bal-
lenstedt was begonnen.
Het officiële deel van het bezoek begon op donder-
dagmorgen om negen uur. Ook al had Nederland de 
DDR niet officieel erkend, een lagere Nederlandse 
overheid, de gemeente Lochem, sloot een vriend-
schapsverdrag met de gemeente Ballenstedt, een stuk 
DDR-overheid. Toch een impliciete erkenning, zo zag 
men het in de DDR. We luisterden eerst naar burge-
meester Baender, daarna kreeg Althoff het woord als 
leider van de Lochemse delegatie. Beiden spraken 
over de positieve kanten van internationale contacten 
op dit niveau. En toen werd het vriendschapsverdrag 
ondertekend, terwijl de Lochemers en de voltallige 
gemeenteraad van Ballenstedt toekeken. Baender en 
zijn Lochemse collega moesten zich zeker van hun 
zaak voelen, want bij zoveel getuigen viel die over-
eenkomst niet meer te ontkennen.

Een DDR-grenspaal.

Hotel Ballenstedter Hof in Ballenstedt was niet nieuw. Hier 
verbleven we van 17 tot 21 april 1968. 
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‘s Middags genoten we van een overdadige lunch, 
zoals alle eten en drinken tijdens het bezoek overdre-
ven goed was. De Nederlandse vrienden werden in de 
watten gelegd op een manier, die ver af stond van het 
gewone leven in de DDR. Na het middagmaal bezoch-
ten de Lochemers het “Lehrer Institut”, de pedagogi-
sche academie van Ballenstedt. Naast iedere Loche-
mer zat een leerling of een leerkracht. We luisterden 
er naar de directeur, die een aardige toespraak hield 
en spraken tussendoor met onze tafelgenoten. 
De Gummi Werke waren ons volgende doel. We ont-
moetten directeur Stöckl, bekeken de fabriekshallen 
en gingen aansluitend naar het ontspanningsterrein 
van de Gummi Werke. Daar konden we zien, dat de 
zorg van de fabriek voor zijn arbeiders verder ging 
dan de acht werkuren per dag, die in de fabriek wer-
den doorgebracht. 

Bezoek aan de Evangelische Gemeente
Burgemeester Baender en partijsecretaris Wolf verge-
zelden ons op vrijwel al onze tochtjes en ontmoetin-
gen. De enige uitzondering was een gemeente-avond 
van de Evangelische Gemeente in Ballenstedt op don-
derdagavond. Een viertal Lochemers, waaronder ik 
zelf, had een verhaaltje voorbereid over een bepaald 
aspect van het kerkelijk leven in Lochem. Als jongste 
van het gezelschap zou ik iets vertellen over de zon-
dagsschool en de catechisatie. Ik was nerveus, toen 
ik mijn verhaal in het Duits moest doen ten overstaan 
van zo’n 60 mensen, die naar de bijzondere gemeen-
teavond waren gekomen. Ik hoop dat mijn verhaal 
enigszins is overgekomen. Het was een bijzondere 
avond, die liet zien dat het geloof in God mensen kan 
samenbinden. 

Bijzondere contacten
De volgende dag stond een excursie naar een kasteel 
in de Harz en een bezoek aan een kerk in Quedlin-

burg op het programma. Ik voerde wat belangeloze 
gesprekken met lieden als de partijsecretaris Wolf 
en gemeentesecretaris Frau Mingram, die mij niet 
bovenmatig boeiden. Het pseudo-officiële delegatie-
gedoe begon me tegen te staan. Tot echt persoonlijke 
gesprekken kwam je vrijwel niet. Daarvoor liet het 
programma geen ruimte en bovendien was je voort-
durend als groep bezig. Dat betekende dat er altijd 
mensen waren, die meeluisterden. Het gaf me het 
gevoel opgesloten te zijn in een collectief protocol.
Een enkele keer ontsnapte ik er aan, zoals op vrijdag-
avond, toen ik in gesprek raakte met Paul Wegener. Hij 
was een telg uit een Ballenstedtse fabrikanten-familie. 
Toen de oorlog voorbij was lag hun fabriek in puin en 
Ballenstedt lag in het deel van Duitsland, dat door de 
Russen bezet was. Het was moeilijk voor de familie 
Wegener om het bedrijf weer op te bouwen. Als fabri-
kant stond je in de ogen van de Russen en hun Duitse 
communistische handlangers al bij voorbaat aan de 
verkeerde kant. Pauls broer en zus zagen het niet 
meer zitten in de Oostzone en vertrokken naar het 
Westen. Maar voor Paul Wegener was Ballenstedt zijn 
thuis en daar zou hij blijven. Hij verdween voor een 
jaar achter de tralies, maar kreeg wel de belofte dat 
zijn familie het bedrijf mocht houden. Dat was heel 
wat, want in veel gevallen werden bedrijven meteen 
onteigend. Nadat hij uit de gevangenis was ontslagen 
kreeg hij de leiding van het bedrijf terug. Met een 
handjevol mensen begon hij aan de wederopbouw 
van de fabriek voor technische meetapparatuur. De 
DDR-overheid stond het toe, maar dat dreigde te 
veranderen toen het bedrijf weer op poten stond. Er 
ging toen een golf van onteigeningen door de DDR, 
de eerste fase van het proces om de kapitalistische 
maatschappij om te vormen tot een socialistische 
samenleving. Het bedrijf van de familie Wegener in 
Ballenstedt bleef goeddeels buiten die onteigenings-
golf, ook omdat veel meetapparatuur naar de Bonds-
republiek, Frankrijk en andere landen in West-Europa 
ging. Dat was zeldzaam voor een bedrijf in de DDR en 
maakte dat de staat voorzichtiger was met onteige-
nen. Rond 1960 werd de staatsinvloed in het bedrijf 
sterker en toen ik in april 1968 met Paul Wegener zat 
te praten, was zijn familie het eigendomsrecht vrijwel 

Inge Fuchs en Peter Meijer waren mijn gespreks-
partners in het Lehrer Institut.

Gezicht op Quedlinburg in april 1968.
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kwijt. Zijn zoon, die in de voetsporen van zijn vader 
wilde treden, zou niet meer worden dan een gewone 
medewerker van het bedrijf. Het vervulde Paul Wege-
ner met spijt. 
Zelf was hij een heer naar westerse maatstaven 
gebleven, ondanks ruim 20 jaar leven in een socialis-
tische samenleving met zijn eigen, volkse levensstijl. 
Hij droeg overhemden, die uit het Westen kwamen 
en rookte West-Duitse filtersigaretten. Toen we vrij-
dags een ritje maakten in zijn auto door de oostelijke 
uitlopers van de Harz, viel mij op dat zijn autoradio 
op de Deutschlandfunk was afgestemd en die zat in 
Keulen. Bij de meeste andere auto’s was de autoradio 
steevast afgestemd op een Oost-Duitse zender. Want 
in de DDR was het kwalijk als je luisterde naar West-
Duitse radio of keek naar West-Duitse televisie. Paul 
Wegener durfde zich een onafhankelijke opstelling te 
permitteren en was daarmee één van de weinigen in 
Ballenstedt. De meeste anderen liepen volledig in de 
pas van het regime. Dat was natuurlijk zo bij de SED-
secretaris van de Kreis, een heer Wolf, die het prototy-
pe was van het saaie, ideologisch denkende partijlid. 

Dan was er de gemeentesecretaris, Frau Mingram, een 
kleine, actieve vrouw van rond de 50. Zij bruiste van 
energie en enthousiasme voor het bezoek, maar in 
haar gesprekken nam ze geen risico.

Burgemeester Baender
Dat gold niet voor Rudolph Baender, de burgemeester 
van Ballenstedt, die met zijn collega uit Lochem op 
het idee voor dit contact was gekomen. Baender was 
een man van achter in de 50 met golvend grijs haar. 
Na 1945 werd hij de eerste gekozen burgemeester 
van Ballenstedt en dat was hij 20 jaar later nog. Hij 
kwam over als een man die de gemeentelijke politiek 
helemaal beheerste. Daarnaast bleek hij mens te zijn 
op een prettige manier. Dat zag ik op donderdagmid-
dag, toen hij even stond te wachten en zijn dochter 
voorbij kwam met zijn enige kleinkind. Toen was een 
grootvader te zien, die trots was op zijn kleinkind. Ver-
der leek Rudolf Baender zich op zijn gemak te voelen 
in het gemêleerde gezelschap van Nederlanders, die 
regelmatig op een lichtvoetige manier bezig waren, 

en Oost-Duitsers die moeite hadden met al die vro-
lijke Nederlanders. Baender en Althoff hadden elkaar 
snel gevonden en Baender liet Althoff de ruimte om 
op een Bourgondische wijze de sfeer te bepalen. Dat 
verschafte hem waarschijnlijk de kans om de zaak in 
de gaten te houden. Want Rudolf Baender zal als geen 
ander hebben geweten, dat er een nummer politiek 
koorddansen werd opgevoerd. Ik kon me zijn voort-
durende zorg voorstellen; per slot van rekening zou 
hij ter verantwoording worden geroepen als er in de 
ogen van het DDR-regime iets fout ging. 

Rondrit door de Harz
Op zaterdagmorgen vertrokken we om zeven uur 
per bus voor de rondrit door de Harz. Ik zat naast de 
heer Meyer, die ik op donderdagmorgen had leren 
kennen als gemeenteraadslid. Het bleek mogelijk om 
met hem voorzichtig over politieke onderwerpen te 
praten. Op een gegeven ogenblik liep ik zelfs in het 

Ds. Van der Heijden 
in gesprek met Frau 
Mingram, de gemeente-
secretaresse van 
Ballenstedt.

De heren Baender en Althoff tijdens een gezellige avond in Hotel 
Ballenstedter Hof. 

Groepsfoto in de Baumannshöhle. Op de eerste rij de heren 
Baender, Stegeman, Althoff en ds. Van der Heijden.8
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Engels met hem te praten. Hij was als krijgsgevan-
gene in Canada geweest en vond het leuk om na jaren 
weer gebruik te maken van zijn Engels. Het wekte hier 
en daar verbazing.

We bekeken de Rappbodentalsperre, een stuwdam in 
de oostelijke Harz, en bezochten de Baumannshöhle, 
een druipsteengrot. In Werningerode werd geluncht, 
waarna we het Schloss bezochten, dat als “Feudal 
Museum” was ingericht.
Daarna zouden we nog een roofridderburcht gaan 
bekijken, maar daar kwamen we gelukkig niet verder 
dan de “Gaststätte”. 

Afscheid
De zondagmorgen stond in het teken van afscheid 
nemen. Maar eerst was er de Evangelische kerkdienst, 
die begon om tien uur. De vier Lochemers, die op de 
gemeente-avond waren geweest, zaten vooraan in de 
kerk, totdat dominee Brochus aan zijn preek toe was. 
Toen stonden wij op en liepen door het middenpad 
de kerk uit, vriendelijk lachend naar alle kanten. Het 
was ontroerend hoe de kerkgangers reageerden, van 
verschillende kanten hoorde ik “Gott segene Euch”.
Buiten de kerk namen we afscheid van de dominee 
en zijn vrouw. Plotseling werd ik aangesproken door 
een vrouw, die voorbij kwam. Ze zei, dat de Merce-
des die bij de kerk stond daar opviel en dat zoiets 
zelfs voor Walter Ulbricht (de toenmalige DDR-leider) 
onbetaalbaar was. Toen ging ze verder: “Jetzt fahren 
Sie wieder zurück in die Freiheit und wir bleiben hier”. 
Ze vertelde dat ze kon merken, dat haar West-Duitse 
familie van hen vervreemdde. Voordat ik bekomen 
was van haar opmerkingen, was de vrouw met haar 
boodschappentas weer verdwenen, net zo snel als ze 
verschenen was. 
En toen was het de hoogste tijd om Ballenstedt achter 
ons te laten, als we op tijd in Lochem terug wilden 
zijn. Burgemeester Baender vergezelde ons tot aan de 
grens. We kwamen door Magdeburg, waar nog veel 
in puin lag; de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog 
waren duidelijk zichtbaar. Tussen Ballenstedt en de 
grens hebben we vaak gezwaaid naar voorbijgangers, 
die soms heel verbaasd reageerden. De scheiding in 
Oost en West was sterk. 
De grens leverde geen problemen op, het betekende 
vooral een uur geduld hebben voor de DDR-bureau-
cratie. Gecontroleerd werden we ook nu niet, het 
bezoek was kennelijk bekend en wij kregen een spe-
ciale behandeling. Toen we eindelijk West-Duitsland 
binnenreden, haalden we opgelucht adem. We waren 
weer in ons deel van Europa.

Schloss Werningerode was een “Feudal Museum”.

Horecaman Althoff in zijn element. Rechts van hem de heer 
Ossekoppele en mevrouw Assen uit Lochem, en de fotograaf uit 
Ballenstedt, die ons op zaterdag vergezelde

Bezoek aan Schloss Frankenstein. V.l.n.r. de heren Rodermond 
en Assen uit Lochem, en Wolf, Vater, Stöckl en Paul Wegener uit 
Ballenstedt.
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