
Klein Berlijn 

 

Na zevenendertig jaar sluit ik mijn zuster weer in mijn armen. Gisteravond sloegen de 

mokers van de DDR-grenstroepen de eerste bres in de muur. In 1952 spleet de muur ons 

dorp doormidden. We scandeerden ‘de muur moet weg’ en na enige tijd viel een 

stemmenkoor aan de oostzijde ons bij. Een maand na de val van de muur in Berlijn, kruip ik 

door het provisorische gat. Mijn muts blijft haken aan een ijzeren draad uit het beton, ik laat 

hem hangen. 

Ze is grijs geworden en klein, kleiner dan ik nu. Ik herinner me haar lange slanke lichaam 

in de vermaakte trouwjurk van moeder. De foto op de brug over de Tannenbeek staat op 

mijn dressoir. Zwijgend kijken we elkaar aan. Andere mensen duwen ons opzij. We omhelzen 

elkaar. Haar doffe haren ruiken vertrouwd naar stro en koeien. Zouden ze de boerderij nog 

hebben?  

‘Wat een mooie jas heb je.’ Ze aait voorzichtig over mijn armen en monstert me van mijn 

schoenen die ik vorige week in de stad heb gekocht tot mijn bril van Chanel. Ik zie bruine 

schoenen en een geruite rok die bij ons dertig jaar geleden in de mode was. Plotseling duwt 

ze me terug naar de bres in de muur.  

‘Ik wil zien hoe jullie het hebben,’ roept ze. ‘Heb je een televisie en een auto?’  

Op de brug over de Tannenbeek kijkt ze rond. Ik probeer de omgeving met haar ogen te 

zien: witgeschilderde huizen, de geasfalteerde hoofdweg, een gemaaid gazon rondom de 

vijver waarin eenden zwemmen, tuintjes met hagen en auto’s op de oprit. Haar ogen glijden 

over de beek en ze pakt mijn hand. Langzaam verwijderen we ons van het feestelijke 

geroezemoes, de blijde stemmen en de tranen van weemoed die in de al aangerukte pullen 

bier glijden. 

‘Moeder leeft niet meer he?’ vraag ik. Op het laatste moment was moeder tussen de 

betonblokken van de muur doorgesprongen naar het oosten, naar haar zwangere dochter. 

Ze had niet omgekeken en ik kon niet schreeuwen. Ik herinner me de wapperde paarse 

shawl die ik op school voor haar had gebreid. 

‘Je hebt het gehoord?’ vraagt ze. 

‘Ook al mochten we niet naar elkaar zwaaien, de berichten kwamen wel over.’ 

Ze laat een foto zien van haar man en drie dochters. Ik slik, mijn ogen branden. 



‘Je bent nog alleen?’ vraagt ze.  

Ik knik. 

‘Jurgen ook.’ 

Jurgens ouders hadden voor de oorlog een boerderij in het Thüringse deel van 

Modlareuth. We hadden samen op het schooltje aan zijn kant van de Tannenbeek gezeten 

en gingen samen naar de kerk in het Beierse Töpen. Zijn vader was omgekomen aan het 

front in Rusland, Jurgen was te jong om te moeten dienen. Hij zou de boerderij van zijn 

vader overnemen en ik ging studeren in Bayreuth. Thüringen werd onderdeel van de 

Russische bezetting en later de DDR. In mijn gedachten zie ik ons in het stro liggen tijdens de 

zeldzame weekenden die we bij hem doorbrachten. Met zijn grenspas was het niet altijd 

mogelijk de Tannenbeek over te steken naar westelijk Modlareuth. In juni 1952 pakten 

soldaten  Jurgen en zijn moeder op en brachten hen naar een dorp in het achterland. De 

boerderij werd met de grond gelijk gemaakt. Alles wat ongewenst was, moest verdwijnen uit 

de demarcatiezone. Nog een keer sliep ik bij hem. 

‘Kom met me mee,’ fluisterde ik toen ik ’s nachts stiekem uit de logeerkamer naar zijn 

bed kroop en mijn lichaam dicht tegen zijn warme huid legde.  

‘Ik kan niet,’ zei Jurgen, ‘mijn moeder, ze is ziek.’ 

‘Anderen zorgen voor haar.’ 

‘Ze kent niemand in dit vreemde dorp.’ 

‘Je hebt hier geen toekomst.’ 

‘Er komt een collectieve boerderij.’ 

Jurgen draaide zich om. Het vocht in zijn ogen glinsterde in het donker. Een onzichtbare 

band klemde zich om mijn borst. Moest ik hier blijven? De communisten waren toch ook 

mensen. Het ging goed op de universiteit. Misschien konden we later trouwen, als ik klaar 

was.  

‘s Morgens kreeg ik een lift met paard en wagen van een buurman in het dorp. De 

volgende dag werd de politieverordening van kracht die de vijftig inwoners van het dorp 

scheidde door een manshoge houten hek. Het leven in het dorp ging door. Kinderen werden 

met de schoolbus naar Töpen gebracht en postduiven vlogen brieven over de muur. Elke 

vakantie die ik thuis doorbracht, werd het hek hoger en de rol prikkeldraad breder. In 1966 

zetten grenswachters een betonnen muur neer. We konden elkaar niet eens meer zien.  

 


