
De Betere Grenzen 
 

Belgie wordt soms de grens tussen Nederland en 
Frankrijk genoemd. En inderdaad, als Parijs je doel is, 
dan is Belgie een wat dikke grens. Grenzen zijn leuk 
en het is uiterst jammer dat grenzen verdwijnen. Ik 
heb enkel goede herinneringen aan grenzen. Zeker als 
er ook nog een trein in het spel was. Wakker geschud 
worden door de Franse douane was kinderspel bij wat 
je meemaakte als je naar Oost-Europa ging. 
Tsjechoslowakije per trein kostte je een nacht in 
Neurenberg op het perron en om van Hongarije 
Roemenie per trein binnen te komen kon anderhalve 

dag kosten. 
Een studiereis van Christiaan Huygens naar Tsjechoslowakije begin jaren 70 per bus liep 
ook niet echt van een leien dakje. Bij Waidhaus de grens over. Een echte Koude Oorlog  
grensovergang  die ik een jaar erna nog eens te voet en een zware plunjezak op de rug 
zou passeren. Zwaarbewapende grenswachten om de bus heen. Alles wat los en vast zit 
wordt gecontroleerd. Geen wonder dat er een rij van honderd auto's, vrachtwagens en 
bussen staat. In de bus moet iedereen netjes op zijn plaats blijven zitten. Vooral geen 
gekke opvallende dingen doen was de boodschap. Geen grapjes. Slechts een van de 
ideeën die inmiddels door de VS zijn overgenomen bij hun vliegveldcontroles. 
Paspoorten laten zien. Tja, niet alle studenten met lang haar hadden dat lange haar toen ze 
op de pasfoto gingen. Probleem. Niet het land in. Voor een van de CH-studenten moest er 
een rit terug geregeld worden naar een Nederlands consulaat in Duitsland om een nieuw 
document te regelen. De bus wachten voor de slagboom naar Tsjechoslowakije. Gelukkig 
mochten we eruit en er was zelfs een mogelijkheid om koffie te drinken. De prijs, minder 
dan een stuiver in Nederlands geld, viel mee, de koffie voor velen niet echt. De eerst 
kennismaking met Tsjechoslowaakse koffie in die tijd leverde een hoop koffiedrab op in 
je mond. Nou ja, ook als we dat vertalen naar de tegenwoordige tijd, toen ik onlangs op 
weg was naar Atlanta moesten we na een aantal door rukwinden mislukte 
landingspogingen uitwijken naar Little Rock. Daar waren geen douanefaciliteiten. Dus 
mocht niemand urenlang het vliegtuig uit. Dan toch liever de belevenis van een 
grensovergang naar een communistisch land. Hoewel, neem de trein van Montréal naar 
New York. Dat levert bij de grens met de VS een heel aangename wachttijd van zo’n drie 
uur op waarbij iedere passagier apart naar een door de douane ingerichte coupe mag 
komen om de formaliteiten te vervullen. Ook heel bijzonder. Met de eerste treinen op dat 
traject ging het zeker vlugger. 
Checkpoint Charlie en Bahnhof Friedichstrasse behoren zeker ook tot de lijst van 
favoriete grensposten. En, reizend door Midden-Amerika of het Midden-Oosten krijg je 
ook meer dan genoeg gelegenheid om je verzameling van favoriete grensovergangen met 
hun onbegrijpelijke procedures uit te breiden. In Europa wordt dat toch wat moeilijker. 
De verlaten grensposten hebben soms nog wel iets. Ook die tussen Nederland en 
Frankrijk. 
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