
De smaak van vrijheid 

De jongen stond bovenop de muur bij het Brandenburger Tor en bekeek de 

werklui, die onder het oorverdovende gejuich van de uitzinnige menigte steeds 

meer brokken steen uit de muur beukten; de muur die hem zijn hele leven had 

gescheiden van het monument, waarvan hij door de muur die de ‘Unter den 

Linden’ Boulevard van Oost-Berlijn scheidde, alleen de bovenkant had kunnen 

zien; de godin Victoria, die door vier trotse paarden in een tweewielige wagen 

werd voortgetrokken. 

Vanaf zijn uitkijkpost bovenop de muur zag hij aan de Oost-Berlijn kant een 

steeds langer wordende rij Trabanten of ‘Trabbies’, waarvan de bestuurders 

onophoudelijk hun vrijheid tegemoet toeterden. Terwijl zijn vriend hem de fles 

wijn aanreikte, waarmee ze zich in het vrolijke feestgedruis hadden begeven, 

dacht hij terug aan zijn leven tot nu toe. Hij wist niet beter dan dat er een muur 

was. Het meertje dat vlak bij het huis van zijn ouders lag en waar hij vanaf zijn 

kindertijd in had gezwommen, kende hij alleen maar tot aan de witte boeien. 

Soms was hij weleens te ver doorgeschoten met zijn surfplank en achter de 

boeien terecht gekomen. Dan klonk er meteen een blikken stem door de 

luidsprekers: ”Bitte verlassen Sie das Gebiet der Deutschen Democratischen 

Republik!”.  

Hij was als kind weleens nieuwsgierig geweest naar wat zich achter die muur 

afspeelde, maar er werd eigenlijk nauwelijks over gepraat. Toen hij negen jaar 

oud was, waren ze voor het eerst naar de Oost-Duitse kant gereisd. Ze moesten 

er op het consulaat een speciaal visum voor aanvragen en hun paspoorten 

werden bij de oost-westgrens streng gecontroleerd. Ze hadden ook hun hele 

auto moeten uitpakken, voordat ze verder mochten rijden. Hij herinnerde zich 

verder niet veel van het bezoek, behalve dat het er grijs en lelijk was geweest. 

Maar zijn tante was wel heel aardig en ze waren hartelijk ontvangen. Hij had 

haar nooit meer terug gezien. Misschien zou daar nu verandering in komen. Zijn 

moeder had gisteren gezegd dat ze waarschijnlijk een enorme cultuurshock zou 

krijgen. Hij was benieuwd hoe de jongeren uit Oost-Berlijn zouden zijn, vooral de 
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meisjes. Hij had gehoord dat de Oost-Duitse meiden nogal vrij waren wat seks 

betrof. Hij zou kijken of hij vannacht misschien zijn eerste Oost-Duitse meisje 

zou kunnen versieren.  

Er viel een enorme brok uit de muur en het gejuich werd nog oorverdovender. 

Iemand stak vanuit de oostelijke kant zijn hand door het gat en zwaaide. Daarna 

werd het snel groter. Tien minuten later baanden de eersten uit het Oostelijk 

deel zich een weg door het gat, hun handen opgeheven in een ‘Eureka’ houding. 

De werklui kregen steeds meer hulp met het wegruimen van de uitgehouwen 

brokken steen, en hij zag mensen die elkaar huilend en juichend in de armen 

vielen. Hij kreeg zelf ook een brok in zijn keel. Zijn vriend naast hem had tranen 

in zijn ogen. Ze klopten elkaar op de schouders. Ze waren pas negentien, maar 

ze beseften dat ze deel waren van het grootste historische evenement van de 

eeuw. Hun West-Berlijn zou niet langer een eiland van vrijheid, omringd door 

een muur van prikkeldraad, beton en bewapende uitkijkposten zijn. De stad zou 

weer één geheel zijn; niet Oost- en West-Berlijn, maar gewoon Berlijn, zoals zijn 

moeder het als klein meisje gekend had. Een stad met mensen uit het oostelijk 

en het westelijk deel, die voor het eerst hun dromen en verhalen konden delen. 

Zonder censuur, zonder angst, zonder Stasidossiers, die jaren in politieke 

gevangenschap konden betekenen. Nu de muur opengebroken was besefte hij 

voor het eerst ten volle, wat het betekende om vrij te zijn. Hij sprong van de 

muur af en rende de stroom mensen tegemoet die door het steeds grote 

wordende gat naar binnen drongen. Hij liep op een jongen van zijn leeftijd af, 

met kort piekhaar en een gebleekte spijkerbroek, het soort dat niemand in West-

Berlijn nog zou dragen. De jongen zag hem, ze gaven elkaar spontaan de hand. 

“Welkom in West-Berlijn”, zei hij en gaf de jongen zijn fles wijn. De jongen nam 

de fles van hem aan en zette deze aan zijn mond; de smaak van vrijheid was 

verrukkelijk.  

 

Gebruiksvoorwaarden 
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