
Schoolreisje naar Berlijn 1976 

Het zal ergens rond de derde klas zijn geweest dat ik op schoolreis mocht naar het buitenland.  

We konden kiezen tussen Londen, Madrid of  Berlijn. In Londen was ik al eens geweest. 

 

Pas veel later begreep ik dat op onze school de meisjesmeisjes voor Londen kozen, de 

cultuurliefhebbers voor Madrid en dat ik tot het clubje dappere strijders behoorde, die wel eens het 

in 1976 nog gevaarlijke Berlijn durfden te betreden.  

 

Het werd me thuis van alle kanten afgeraden: ‘Londen is toch veel leuker voor een meisje, of anders 

Madrid … prachtige winkels hebben ze daar.’  

 

Opgevoed worden door een man van opaleeftijd heeft zo zijn nadelen maar ook voordelen. We 

leefden samen een klein leventje in een lief appartementje waar we maar weinig tijd doorbrachten, 

want de buitenwereld vereiste onze continue aanwezigheid. Er was één ding waar we zo vaak 

mogelijk beiden van genoten: de dagsluiting op televisie van Carmiggelt. Ik kreeg dan altijd een 

waxinelichtjesklein glaasje wijn van hem. 

 

‘Lieve kind, de Koude Oorlog loopt ten einde. Er gaan dingen veranderen in de wereld. Als je Berlijn 

wilt zien zoals het nú is, dan is dit de enige kans in je leven.’ 

Hij begon me te kennen. Hij begon op mama te lijken. 

 

De volgende dag schreef ik me in voor Berlijn en kreeg een hele lijst veiligheidsregels  en – 

maatregelen mee. 

 

‘Papa, is het écht gevaarlijk in Berlijn?’ 

‘Ach, welnee, lieve kind, laat je niks wijs maken. Alleen maar voor mensen zoals jij, dus wees een 

beetje braaf, alsjeblieft.’ 

‘Haha, wat is er dan met mij, pap?’ 

‘Jij maakt gevoelige mensen woedend.’  
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Berlijn was een driedimensionale sprookjeservaring. Nog nooit had ik een grote stad gezien die 

helemaal verstoken was van neon, reclame en ander geflikker. Ze rees voor me op als een 



hemelhoog bastion van architectonische kunst, slechts verlicht door enkele paaltjes met lampjes zo 

zacht als gaslicht. Ik waande me in een Charles Dickens-verhaal. Van de in het Westen zo bedreigend 

beschreven Koude Zaken merkte ik weinig.  Behalve dan dat ze onze bus meer dan drie uur aan de 

Oost-Duitse grens lieten staan omdat een lollig figuur uit onze klas na de paspoort- en 

spiegelcontrole in zijn beste steenkolen-Duits riep: ‘Und jetzt konnen wir die Hasjies wieder 

aufmachen. Vielleicht wollen Sie auch etwas. Isse Nice!!’ 

En toen we een keer met de metro naar een museum onderweg waren vonden we het wel een 

aardig idee met onze neuzen en tongen tronies tegen de treinraampjes te maken, waarop een paar 

stasi’s hun geweren in stelling brachten. Het was de eerste en laatste keer dat iemand ooit een 

wapen op me richtte. 

Ik was verliefd geworden op een stad die mijn familie haatte, en het hele Westen trouwens ook, 

maar volgens mij waren ze er bij ons thuis mee begonnen. 

Na een paar biertjes op een terras moesten wij meisjes tuurlijk even naar het toilet. Daar zat een 

armoedig vrouwke die een prijs vroeg in een valuta die wij niet goed begrepen.  Ik had in de kontzak 

van mijn jeans nog een west-berlijnse mark zitten en donderde die dan maar op het schoteltje. De 

vrouw sprong op, kuste me op beide wangen en vertelde me dat ze nu eindelijk koffie kon kopen.  

Het kwam niet echt binnen. Ik dacht: ‘Goh, wat verdienen die toiletjuffrouwen hier weinig.’ Terug in 

het hostel vertelde een leraar ons over de economische positie van burgers in het beeldschone, 

oostelijke deel van de stad. 

‘Ik hoop dat jullie een mooie en leerzame ervaring hebben gehad, jongelui. En ga nu maar lekker 

slapen want morgen hebben jullie weer een lange reis terug naar huis.’ 

Ik had er weinig zin in. 

Toen we aankwamen stonden - als waren we kleuters terug van een ponypark - alle ouders te 

wachten voor de school. Ik ontsleutelde de fiets die ik er vier dagen eerder had neergezet en trapte 

mezelf naar huis. 

Er was niemand thuis. 
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Die avond at ik met mijn vader in het huis van mijn zus en zwager. Er was weer van alles aan de hand 

in de zaak en de familieruzies. Heb slechts één poging gedaan iets te vertellen over Berlijn. 



Maar er was niemand thuis. 

Na elven bezocht Carmiggelt ons flatje met een indrukwekkend oorlogsverhaal over hoe gevaarlijk 

‘gehoorzaamheid’ kan zijn. Mijn vader schonk een glas wijn voor me in en nam zelf een jenevertje. 

‘Hoe was het, meiske?’  

Ik was thuis. 

Veertien jaar later werd mijn eerste kind geboren. Op de dag dat de Berlijnse Muur viel. Met mijn 

kersverse baby in mijn armen keek ik naar de beelden op tv. Mijn familie dacht dat het kraamtranen 

waren. 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden 

Het werk van schrijvers en dichters op Nederland Schrijft mag gratis worden 

gelezen en/of gedownload voor eigen gebruik. Iedere verspreiding, 

openbaarmaking, verveelvoudiging of bewerking is niet toegestaan. 
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