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HELSINKI Malmi-luchthaven, 28 mei 1987.
De jonge Duitse piloot Mathias Rust taxiet met zijn gehuurde Cessna 172 naar de startbaan.

Toestemming  
om op te stijgen op 
baan 2, windrichting  

230 graden, windsnelheid 
10 knopen  Ze trappen erin! Ze 

denken dat ik naar 
Stockholm vlieg.

Na een vlucht vanuit Hamburg naar Ijsland, 
met tussenlandingen op de Shetland- en 
Faroereilanden en in Noorwegen, is het 
eigenlijke doel van Rust om Moskou te 
bereiken. Het is voor hem een soort 
vredesmissie: aandacht vragen voor de 
mislukte topontmoeting tussen Sovjetleider 
Gorbatsjov en de Amerikaanse president 
Reagan.

Vluchtschema van de 
route van Mathias Rust

Ik heb nog 
maar vijftig uur 
ervaring, maar ik 
zal ze eens laten 

zien wat vliegen is. 
Morgen sta ik in de 
internationale pers.

Maar in de controletoren 
van Malmi-luchthaven.

Waar is die jonge 
knul met zijn 

bromvlieg? Hij is 
van ons scherm 

verdwenen. Start 
een zoekactie!

Rust vliegt op lage hoogte en bereikt 
Kohtla-Järve in de Sovjetrepubliek Estland. In een van de radarposten aan de Oostzee vieren de militairen de feestdag 

van de grensbewaking.
Generaal Britvin heeft het toch weer mooi  

gezegd: de Sovjetburgers mogen dankzij ons op 
beide oren slapen. Onze grenzen  

zijn potdicht.

Onbekend object! 
Iemand van ons? Of 

een vijand?
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Vanop de militaire luchthaven van Pärnu in Estland stijgen twee 
MiG-23 straaljagers op om de indringer van naderbij te bekijken.

Verklaart Amerika 
ons de oorlog met zo’n 

prutsvliegtuig?

 Zeker een grap 
van een van onze 

sportvliegclubs! Terug, 
we hebben wel wat 

anders te doen.

Wat een kanjers! Hopelijk komen 
ze niet meer terug en halen ze me  
niet uit de lucht zoals ze al eerder  
hebben gedaan. Ik ga voor alle  
zekerheid nog wat lager vliegen, 
net boven de boomtoppen.

Nog 700 km. Ik volg die 
spoorweg. Moskou here I 

come!

Rust bereikt in de vooravond eindelijk 
Moskou.

De gebalsemde Lenin gaat 
zich rot schrikken in zijn 

mausoleum. 
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De jonge piloot zoekt koortsachtig een landingsplaats.

Waar kan ik in godsnaam mijn 
machine neerzetten?

Zoals gewoonlijk wandelen er honderden Moskovieten in de buurt van het 
Kremlin. Ze vragen zich verbaasd af wat de piloot van plan is. 

In het Kremlin zelf mag ik niet landen. De 
politie zal me direct oppakken en dan hoort 

niemand iets over mijn doel.

Schema landing Rust 
op het Rode Plein.

Rust landt op de brug in de buurt van het  
Rode Plein en taxiet naar de Basilius-
kathedraal.

 Ik sta veilig aan 
de grond. Niet te 

geloven!

Vlug wordt het toestel omstuwd 
door tientallen nieuwsgierigen die 
een handtekening willen van de 
vreemde snuiter die uit de hemel 
kwam vallen.

Sorry mensen,
 mijn Russisch is slecht, 
maar ik kom met goede 

bedoelingen.

Tussen de enthousiaste toeschouwers 
staat iemand die onopgemerkt foto’s 
maakt van Rust en zijn Cessna.
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Plots komen er 
Wolga-limousines het 
plein op gereden.

Pak die piloot mee en bewaak 
zijn vliegtuig. Niemand mag in de 

buurt komen!

Verdwijn! Of je eindigt 
in de Loebjanka! (*)

Die andere jonge kerel, die 
foto’s gemaakt heeft, ziet er 

heel verdacht uit. Arresteer hem 
voor ondervraging.

De dag nadien berichten alle internationale kranten op 
hun frontpagina over de stunt van Rust. In de Sovjetpers 
echter geen woord over zijn bravourestukje.

Sovjetleider Michail Gorbatsjov probeert al jaren het starre communistische systeem 
in zijn land te hervormen, de perestroika in het Russisch. De stunt van Mathias 
Rust brengt hem internationaal in verlegenheid, maar komt hem in zekere zin ook 
goed uit.

Die Duitse snotaap 
heeft bewezen dat 

onze luchtverdediging 
een zeef is. Al 

die generaals zijn 
nietsnutten, onbekwame 
bureaucraten. Schandalig! 
In Washington lachen ze 
zich krom. De USSR een 
supermacht? Neen, een 

militaire dwerg!

Gorbatsjov ontslaat drie generaals en honderden kolonels. De affaire Rust bewijst 
hem hoe ver zijn land achterloopt op die andere militaire kolos, de Verenigde Staten. 

Die jonge Rust 
komt er nog goed van  

af: vier jaar werkkamp. 
Die Amerikaan, dat is 

een ander paar mouwen. 
Kijk hier eens. Die naam 
kwam me bekend voor. 
We zullen hem moeten 

vrijlaten, anders komt er 
zwaar onweer aan vanuit 

Washington!

(*)  Loebjanka. Het hoofdkwartier van de geheime dienst KGB, een beruchte plaats waar tegenstanders van het 
communisme gefolterd en soms zelfs gedood werden.



– 5 –

Terwijl onze roekeloze jonge piloot naar de 
beruchte Lefortovo-gevangenis wordt gebracht …

Daar is het. 
Het zal niet lang duren!

We gaan dat zaakje 
eens snel regelen.

Bekijk deze foto eens. Dat is de grootvader van de jonge 
Amerikaanse fotograaf, die hier in de cel zit. Hij was een 
van onze generaals die Stalin durfde tegenspreken toen ze 
in 1945 in Yalta Europa verdeelden. Ik zou u dus aanraden 

hem onmiddellijk vrij te laten!

Even later krijgt de directeur zijn instructies van de 
chef van de veiligheidsdienst.

De relaties met de Yanks zijn al zeer 
gespannen. President Reagan heeft de 
Sovjetunie zopas nog ‘het land van het 

kwaad’ genoemd. Laat hem dus gaan. Maar 
let op, verlies die kerel geen seconde uit 

het oog. Hij is gevaarijk!

Even later ...

Mag ik me voorstellen? 
Sally.

Bedankt, ze hebben 
me niet mishandeld.

Ik kan nu niet zeggen wat ik precies doe. Later wellicht. 
We dwingen Gorbatsjov om zijn kernraketten of zijn 

‘sissende sigaren’ te moderniseren tot zijn staatskas leeg 
is. Zo gaan we het communisme begraven, zeker weten!
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Even later stopt de limousine aan een imposante 
villa.

J ij studeert Russisch 
aan de Lomonosov-

universiteit, toch? (*)

Gelukkig 
hebben de Sovjets over het 

hoofd gezien wie je 
vader is.

Blijkbaar zijn er nog 
geïnteresseerden!

Het was onmiskenbaar die 
kerel! We blijven nu best uit 

de buurt.

Ik neem binnenkort 
contact met je op. Waarom?

(*) De grootste universiteit in Moskou, genoemd naar de Russische geleerde Lomonosov.
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In 1945 in Yalta hadden de grote drie  
(de Verenigde Staten, de Sovjetunie en het 
Verenigd Koninkrijk) Europa onder elkaar 
verdeeld. De sluwe Stalin had met zijn Rode 
Leger heel Oost-Europa in handen gekregen. 
De Verenigde Staten en hun bondgenoten 
(Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en 
aan de andere kant de Sovjetunie hadden 
Duitsland en de hoofdstad Berlijn onder 
elkaar verdeeld.

Maar in ’48 blokkeerden de Sovjets de 
bevoorrading van Berlijn over land.

3

De geallieerden organiseerden een gigantische luchtbrug om de 
bevolking te helpen.

Ik vrees dat die kinderen beneden 
nauwelijks nog iets te eten krijgen. 
Deze winter wordt het bijzonder 

bar.

 Hoeveel doden zouden er niet vallen als we ze niet dagelijks 
bevoorraden met voedsel, brandstof en medicijnen? Als Berlijn 

in Russische handen terechtkomt, dan is de rode vloedgolf 
over Europa niet meer te stoppen.
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Op het vlieg-
veld Tempelhof 
Berlijn. Wat een gigantische onderneming. 

Hoe lang kunnen we dat volhouden? 
Maar het moet! In de eerste plaats 

voor die arme kinderen.

Even later kreeg John te horen dat een 
van de piloten het brilliante idee had om 
snoep te droppen voor de jonge Berlijners. 
(*)

Luister schat, hoor je me?  
Je moet in Amerika zoveel mogelijk 

chocolade en snoep verzamelen voor die 
kids. En zakdoeken ook!

Okay lieveling, ik schakel collega’s, vriendinnen 
en familie in. Je mag op me rekenen. Maar 
John, neem aub geen risico’s in Berlijn!  

Ik hou van je.

Een paar weken later …

(*)  Lt. Gail Halverson kwam op het idee om kleine parachutes te droppen met snoep voor de kinderen in het geblokkeerde Berlijn. Het groeide uit tot een gigantisch succes en 
duizenden kinderen werden door toedoen van de Amerikanen een stukje gelukkiger ...
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 Daar zullen de Russen niet mee kunnen 
lachen. We bombarderen Berlijn met 

rozijnen en chocola. 

Maar plots … Verduiveld, 
wat krijgen we nu?

 Een Yak.

Russische jagers! Geen vuurwerk! 
Begrepen? 

De opdracht is om de Yankees alleen 
zenuwachtig te maken! (*)

(*)  Op 5 april 1948 vond er door het roekeloze vlieggedrag van een Sovjetjager een botsing plaats met een Engels vrachtvliegtuig. Zowel de 
Sovjetpiloot als de vier Engelse bemanningsleden en tien passagiers verloren hierbij het leven.
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Jongens, 
we zijn taaier dan je denkt!

De Yaks probeerden de Amerikanen te 
intimideren. We vliegen 

zo lang het 
moet!

Niemand houdt 
ons tegen!

Na 278.000 vluchten met meer dan twee miljoen ton voedingsmiddel-
en, brandstof en medicijnen gaven de Sovjets hun blokkade van Ber-
lijn op. Bij crashes kwamen 64 mensen om het leven. John, de vader 
van Simon, overleefde de luchtbrug en kon terug naar zijn Betty in 
Amerika.



– 11 –

Die avond aan 
de Lomonosov-
universiteit.

Simon, telefoon 
voor jou.

 Je wist toch dat ik 
je vlug opnieuw zou 

contacteren. 
Ik wil je morgen 

ontmoeten.

Waarom ik?

Kom morgen om 17 uur 
 naar metrostation 

Plein van de Revolutie. 
Afspraak aan het beeld 
van de jonge soldaat  

met hond!  Ik weet niet 
of …

Klik. Wat wil ze in 
godsnaam van mij?

Simon is op de afspraak in het metrostation Plein van de Revolutie, 
bekend om zijn beeldengalerij van helden van de communistische 
revolutie van 1917. Een van die beelden stelt een jonge revolutionair 
voor met een hond. Moskovieten hebben de gewoonte om over de 
snuit van de hond te aaien zodat zijn kop er zeer glanzend uitziet.

Ik zie Sally nergens …
 Ha, daar komt een trein aan.
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En wanneer de trein stopt …
Simon, 

spring erop. 
Vlug!

Plots duiken twee mannen op.

Huh huh.

Te laat!

Eet wat minder vleespasteitjes. 
Werk je misschien voor de 
Koffieclub van de Gezette 

Burgers? (*) Ja, huh …

Intussen, in de overvolle trein.

Moet dat nu echt? 
Wat is de bedoeling?

 Wacht op een teken van 
mij om uit te stappen. 
Ik wil niet dat ze ons 

zien!

(*)  Koffieclub van de Gezette Burgers of afgekort KGB. De KGB was in de Sovjettijd de beruchte en gevreesde 
geheime dienst die zowel eigen burgers als buitenlanders in de gaten hield.
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Even later in het Majakovski-
station.

Weinig kans dat ze 
ons hier afluisteren.

Wil je nu eindelijk 
eens zeggen wat je 
van mij verwacht?

Je moet voor ons het vertrouwen 
winnen van een Oost-Duits meisje 
dat met jou college volgt aan de 
universiteit. Zij beschikt over 

interessante informatie  
voor ons.

Wat?!

Moet ik haar 
bespioneren? 
Vergeet het!

Ben je de Loebjanka-gevangenis al 
vergeten? Eén telefoontje van mij 

en ze pakken je meteen weer op als 
handlanger van die brokkenpiloot 

Mathias Rust.

Wat een smerige streek.  
Ik denk er niet aan,  

saluut!
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’s Avonds belt Simon met zijn vader in de VS.

Hey pa, hoe is het in 
Georgetown?

Maar ondertussen in een 
kantoor van de KGB.

Interessant gesprek 
met Amerika!

Je had gelijk, die 
jonge kerel is niet te 

vertrouwen!

Ik weet het Simon. Ze zetten je het 
mes op de keel, maar besef dat er veel 

op het spel staat. Winnen 
zij of wij 
de Koude 
Oorlog?
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Hou ons op de hoogte, goede 
moed. We denken aan jou.

in 1945 hadden alleen wij amerikanen de atoombom, maar 
door toedoen van spionnen van de KGB verloren wij snel de 

atoomrace.

In 1949 riep Mao Tse Tung de Volksrepub-
liek China uit. Een kwart van de wereld-
bevolking kwam in het communistische 
kamp.

In 1950 viel het communistische Noord-Korea Zuid-Korea aan. De twee landen zijn nog altijd in staat 
van oorlog.
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We kregen het gevoel dat de ‘rooien’ elk ogenblik vanuit 
duikboten onze kusten zouden bestormen.

Wij hadden echt schrik voor 
het rode gevaar.

Herinner je je die buurman nog die in zijn tuin een 
atoomschuilkelder liet bouwen?

En wat Simon waarschijnlijk niet weet, is wat 
mijn collega-piloot Gary overkwam.

1 mei 1960, centraal Rusland. Piloot 
Gary Powers maakt met zijn U2 
vanop 21 000 m hoogte foto’s van 
lanceerinstallaties voor kernwapens. Zo, mijn kiekjes zijn 

klaar. Tijd om terug te 
keren.
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Maar de Russen bleken 
heel waakzaam te zijn. ! ! DAMNED!

Ik werd 
beschoten!

Het is verloren. 
Ik moet eruit!
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Powers kon zich gelukkig redden met zijn schietstoel. Maar op de grond werd hij 
al snel overmeesterd door 
Sovjetmilitairen.

Onze raketten gaan even hoog als de 
Amerikaanse, ze zullen het in Washington 

nu wel geloven.

Later stond Powers in Moskou terecht voor spionage.
Hij kreeg tien jaar gevangenis, maar nog  
geen jaar later werd hij in Berlijn op de Glien-
ickerbrug uitgewisseld tegen een Sovjetspion.
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Op de universiteit wordt een feestje gebouwd en Simon is van de partij.

Maar waar is Karla? 
Ik zie haar nergens.

Zie me hier nu staan, met die 
foto, ik schaam me dood. Ha, 

dat is ze!

Simon wil naar haar toegaan, maar 
merkt het opstapje niet. !!!???
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Hoe kom jij aan die 
foto van mij?

Ik ben amateur-
fotograaf. Dat was een 

probeersel …

Het wordt hoe dan ook toch een fijne kennismaking.

Intussen zijn de twee KGB-agenten binnengedrongen in de 
kamer van Simon en plaatsen er een microfoontje.

Die Yank zal straks een 
ander liedje zingen.

Ja, goed, maar we 
moeten snel weg.

Twee dagen later vinden we Simon terug 
bij Sally op de Amerikaanse ambassade. En hoe is het met 

je Oost-Duitse 
vriendinnetje?Ik heb wel 

iets anders 
te doen!
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Wat ik je nog wou vragen. Je hebt 
ongetwijfeld al gehoord van Zeiss? Je 

bent toch fotograaf?

Zeiss!  
Natuurlijk.

Zij maken een van 
de beste lenzen ter 

wereld.
 Karla’s vader is 
grote baas van de 

Oost-Duitse tak van 
Zeiss en wij  

vermoeden dat ze 
met de Russen  

werken aan een 
massavernietigings- 

wapen in de  
ruimte.

En dan? Wat heb ik 
daarmee te maken?

Sally onderbreekt het gesprek en opent een 
lade.

?

Als ze ons voor zijn met 
hun superkanon, dan zijn 

wij in het Westen verloren. 
Vergeet dat niet!

Begin maar met dit 
cameraatje.

Wat bedoel 
je?
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Een paar dagen later. Dag James Bond. Hoewel die niet zo 
stuntelig spioneerde.

Verdomme!  
Het is niet wat je denkt Karla …  

Het was jou bespieden of terug naar die 
verschrikkelijke Loebjanka-gevangenis. Ik 

zit klem, ik wil dit niet!

Ons KGB-duo aan 
de afluister- 
apparatuur.

De Sovjets werken 
aan laserwapens 

in de ruimte en de 
Amerikanen weten dat 

de firma van jouw vader 
daaraan meewerkt. De 
CIA denkt dat ik via 
jou aan supergeheime 

documenten kan 
geraken …

Mijn vader zwijgt altijd als 
vermoord. Ik weet alleen  
waar ze aan die plannen 

werken.

Karla haalt een kaart van de Sovjet-
Unie boven.

Kijk.
Hier, zie je Akademgorodok? Dat is in 

Siberië, daar zitten al die Sovjetgeleerden 
en de top van het Rode Leger. Niemand 
anders mag die geheime stad binnen.
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Simon en Karla 
verlaten de 
universiteit.

Karla, het spijt me 
verschrikkelijk, ik heb geen 

minuut te verliezen. Ik moet die 
stad binnen geraken.

We moeten samen 
gaan!

Ik kan als Oost-Duitse 
makkelijk aan kaartjes 
raken voor de Trans-
Siberische Express. (*)

Nee Karla! 
Je loopt groot 
gevaar. Blijf in 
godsnaam hier!

Nee Simon! Sovjetleider Gorbatjsov heeft 
gelijk: die vreselijke wapens moeten de 

wereld uit, maar zijn conservatieve militairen 
willen daar niet van weten. Samen moeten we 

die plannen verijdelen.

Karla en Simon nemen een taxi naar treinstation Jaroslavskaja.

Wat een druk verkeer. 
Als we maar op tijd 

komen.

Simon blijft echter heel alert.

Ik vrees dat we 
achtervolgd worden.

(*)  Trans-Siberische Express: legendarische trein die van Moskou naar Vladivostok rijdt over een afstand van bijna 8000 km.
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Simon heeft gelijk. De twee KGB-agenten schaduwen hen, maar het verkeer wordt 
steeds chaotischer. De taxi weet er zich behendig door te wurmen. De achtervolgers 
hebben echter pech.

We geraken er niet door.  
Als het zo verder gaat, 
zijn we ze weer kwijt.

Ik ben zeker dat die twee in die Russische 
Mercedes KGB-agenten waren. We zijn ze 

gelukkig kwijt gespeeld.

Verdomme laat ons door!
 Wat gebeurt hier? Maak de weg 
vrij of je volgend verblijf is een 

strafkamp in Siberië!

Beetje afkoelen 
kameraad, zo erg is 

het toch niet.

Simon en Karla komen aan op het Jaroslavskaia-station.

We zijn er! 
Nu nog hopen dat we onze 

trein halen.
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Ook de twee KGB-agenten komen even 
later opdagen.

Zit die buik alweer in 
de weg? Snel!  

Of onze prooi ontsnapt 
opnieuw.

Lomperik!

Idioot. Uitgerekend op dat ogenblik zet de Trans-Siberische trein zich in beweging.

Dat was  
op het nippertje. 

Onze belagers zijn we 
hopelijk definitief  

kwijt.

Zie je nu, stomkop! 
We kunnen ze alleen nog maar inhalen 

met een vliegtuig.
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’s Anderendaags doorkruist de Trans-Siberische 
het Oeralgebergte op weg naar Siberië.

Hier worden we niet afgeluisterd. 
Waarom bleef je in godsnaam niet 

veilig in Moskou?

Ik wil bij jou zijn, dat 
weet je toch.

Natuurlijk, maar gaan we samen kunnen 
blijven? Jij moet terug naar Oost-Duitsland 
en ik naar de Verenigde Staten. Het is nog 

altijd volop Koude Oorlog, weet je.

Onze jonge geliefden beseffen niet dat hun gesprek wordt 
afgeluisterd door de dienstdoende provodnitsa. (*)

 Die muur zal er niet eeuwig blijven  
staan, Simon! De mensen willen vrij naar 

West-Berlijn en de rest van de wereld kunnen 
reizen. Nu is de DDR een grote gevangenis, we 

moeten die muur helpen afbreken.

Zo zo, 
interessant.

(*)  Provodnitsa is Russisch voor de treinbediende die verantwoordelijk is voor een coupé.
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Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Duitse hoofdstad Berlijn verdeeld in bezettingszones. Oost-Berlijn viel onder de Sovjet-Unie en werd communistisch. West-Berlijn bleef 
in de Westerse, Amerikaanse, invloedssfeer. De inwoners van Oost-Berlijn vluchtten massaal naar het rijkere West-Berlijn. Daarom bouwden de Oost-Duitse leiders op bevel 
van Moskou op één nacht, 13 augustus 1961, een muur van meer dan 160 km lang, die Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde. Die muur werd het bekendste symbool van de 
Koude Oorlog. 

Er ontstonden verschillende zwaar gecontroleerde 
grensovergangen. Een ervan werd wereldvermaard: de 
Amerikaanse grensovergang ‘Checkpoint Charlie’.
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Van bij het begin van de 
blokkade probeerden mensen 
met gevaar voor hun leven 
Oost-Duitsland te ontvluch-
ten. Er kwam een grote 
vindingrijkheid aan te pas: 
vluchten langs het venster 
(alleen bij begin van de 
bouw van de muur).

Kleine ...

… en grote tunnels.

Met een zelfgemaakte 
luchtballon. Met een 

lage 
sport-
wagen 
onder de 
slagbomen 
rijden

Met aller-
lei omge-
bouwde 
auto’s.

’s Nachts aan een katrol over 
de muur heen zwieren.

Met diverse vliegtuigen.

In de holte van een kabelrol.

Als motorisch aangedreven kikvorsman.

Maar er vielen ook tientallen 
slachtoffers bij hun vlucht-
pogingen: verongelukt of 
gewoon neergekogeld door de 
grenswachters.
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Een ander hoogtepunt in de Koude Oorlog was de Cubacrisis. Het Caraïbische eiland Cuba 
werd in 1959 communistisch onder leiding van Fidel Castro. De Amerikaanse inlichtingendienst 
probeerde Castro tevergeefs uit de weg te ruimen. In oktober 1962 ontdekten de 
Amerikanen, via luchtfoto’s, dat de Russen kernraketten wilden installeren op het eiland. 
Tevens werden er verschillende types militaire vliegtuigen gestationeerd. 

Cuba ligt op amper 180 km van de Verenigde Staten!
Onder de Amerikaanse president Kennedy kwam er een blokkade van het 
eiland, maar Moskou stuurde opnieuw schepen naar Cuba.

De wereld stond toen op de rand van een kernoorlog.

Sovjetleider Chroesjtjsov hield het hoofd koel en trok zijn schepen terug onder 
Amerikaanse begeleiding. Het waren de koudste uren van de Koude Oorlog.

VERENIGDE STATEN

CUBA

MIG-15

Nikita Chroestjov Fidel Castro J.F. Kennedy

MIG-21

BIL-28

SS-4 SS-5
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Na de Tweede Wereldoorlog kwamen Noord-Korea en China in het communistische kamp terecht. Ook het nabijgelegen Vietnam werd bedreigd. De Amerikanen steunden het, 
nochtans corrupte, regime in het Zuiden. Dat regime werd bestreden door de communistisch gezinde Vietcong en uiteindelijk werd Amerika betrokken in een verschrikkelijke 
oorlog. Er werden door de Amerikanen meer bommen op Vietnam gegooid dan tijdens de hele Tweede Wereldoorlog. Ook werden chemische wapens ingezet. Er sneuvelden 2,5 
miljoen burgers en 58 000 Amerikaanse militairen. Door de toegenomen aandacht van de media (vooral televisie) werd er fel geprotesteerd tegen de oorlog in de Verenigde Staten 
en in vele andere landen. Uiteindelijk leden de Amerikanen een smadelijke nederlaag en moesten ze zich in 1975 terugtrekken. Een jaar later werden Noord en Zuid herenigd in 
communistisch Vietnam.
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Intussen brengt de provodnitsa via een 
krakkemikkige zender aan het hoofdkwartier in 
Moskou verslag uit van wat ze heeft afgeluisterd.

Die twee zijn zeker op weg naar 
Akademgorodok! Ze zijn fel anti-

communistisch, zelfs die Oost-Duitse. Ze 
hadden het over de muur afbreken.

In het kantoor 
van de geheime 
dienst.

Wees gerust, het zal zo ver niet 
komen. Onze agenten zitten op het 
vliegtuig richting Novosibirsk. We 
halen die twee wel van de trein!

Karla en Simon bekijken de treinroute die in het 
gangpad van de trein hangt.

Met een  
beetje geluk zijn 

we er morgen. Maar 
we moeten dringend 

plannen maken.

Ik ken de man van Zeiss die daar aan het 
geheime project van de Sovjets werkt: Herr 
Meisner. Hij is wel om te kopen met harde 

dollars.

In Novosibirsk wachten de agenten  
op de Trans-Siberische om onopge-
merkt de trein te nemen.

Ik had je nog gezegd: een  
onopvallende vermomming!  

Geen clownskostuum, 
idioot!
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Maar nog voor de trein 
opnieuw vertrekt …

Simon kijk, ze zijn ons 
gevolgd. We zitten in de val!

Je hebt gelijk, we moeten 
de trein zien te verlaten 

en snel.

Onze winterkleren, vlug. Laat de bagage 
maar liggen, alleen onze tas … En 
vergeet vooral de dollars niet!

Karla en Simon slagen erin om stiekem 
de trein te verlaten.

Vlug, vlug!

Ja, ik kom.

Even buiten het 
station.

Daar! 
Zo’n oude Aerosan. 

Die moeten we 
hebben.

Zou dat ding nog 
rijden? Dat zien we zo!

Hun vluchtpoging bleef echter 
niet onopgemerkt.

Daar! 
Ik knal ze neer.

Dat lukt je nooit. 
De politie van 

Akademgorodok moet ze 
maar uitschakelen.
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Karla en Simon zijn ontsnapt, maar moeten nu de grillen 
van de Siberische winter trotseren.

Zijn we op de 
goede weg?

Ja,
 ik denk  
het wel.

Zou het nog ver zijn? 
De brandstof slinkt 

zienderogen.

Ik zie al lichten. 
Er is hier maar één  

grote stad.

Karla en Simon merken echter niet dat ze gevolgd worden. Wanneer ze aankomen in de fabriekshal, maken ze kennis met Herr 
Meissner.

Hoog bezoek, de dochter van de 
baas! Was Moskou te saai geworden, 

juffie? Wie is dat vriendje van 
jou?
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Wat gebeurt er hier, 
Herr Meissner? 

Top secret, 
zo te zien.

Holala, de jonge 
dame is op de 

hoogte. 

Om het even, je hebt informatie 
die ons interesseert. Heb je liever 
dollars of die waardeloze Oost-

Duitse marken van ons?  
Maar voor wat hoort wat, 

 Herr Meissner. 

Hier kan ik later een 
tweedehands Mercedes van kopen. 
Die trabantjes van ons zijn toch 

maar rommel. (*)

Zeiss levert maar een 
klein optisch onderdeel van 

het laserkanon dat hier 
ontwikkeld wordt. Ikzelf 
weet niet zoveel. Maar ik 
ken een Russische geleerde 
hier, kameraad Vlasov. Hij 
houdt er rare ideeën op na. 

Die heb je nodig!

Maar dan …

Orders gekregen van het 
Kremlin: we moeten die 
twee levend in handen 

krijgen.

De drie zijn zich van geen gevaar 
bewust.

Ik contacteer Vlasov.
 Kom vannacht naar de Christus 

Verlosserskerk.

(*) Trabant: Oost-Duits goedkoop autootje.
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Midden in de nacht vinden 
ze het orthodoxe kerkje. (*)

Hier is het! We 
moeten voorzichtig 

zijn

Hier ben ik.

Ik verraad mijn land niet 
graag, maar wat hier  

gebeurt …  
Al gehoord van Kaskad? En 

Energia?

Jullie ultrageheim 
laserkanon vanop een 

ruimtestation?

Een monster van 
Frankenstein! We staan al 
verder dan de Amerikanen 
en als het zover is, winnen 

wij de Koude Oorlog.

(*)  Orthodox: de meeste Russen belijden de orthodoxe godsdienst, een oosterse variant van het christendom.
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Dan is het militair 
evenwicht tussen 

Oost en West 
verbroken, met 
alle gevolgen 

vandien.

Bepaalde leiders en topmilitairen 
in het Kremlin dromen nog altijd 

van de wereldheerschappij. 
Gekken zijn het!

Intussen wordt het kerkje 
omsingeld door Sovjetmilitairen.

Ik ben bereid de Amerikanen te 
laten weten hoe ver we staan met 
onze ruimtewapens, maar …

Maar wat?

… alleen op voorwaarde dat ik naar Amerika kan met 
mijn zieke zoontje. Hij heeft een vorm van kanker 
die ze hier in de Sovjetunie niet kunnen behandelen. 

Miljarden roebels gaan naar die vreselijke wapens, maar 
mijn zoontje kunnen ze niet redden!

Kom naar 
buiten, de kerk is 

omsingeld!

 Geef jullie over. Ze weten niet dat ik hier ben. Ik 
ken een vluchtweg. Later raak ik wel in Oost-Berlijn 

met geheime documenten. Dan probeer ik over de 
muur bij de Amerikanen te geraken. Ik hoop dat het 

voor jullie goed afloopt! Da zvidanja.
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 Niet schieten. 
We willen ze levend in 

handen krijgen!

Karla en Simon worden overgebracht 
naar een vliegtuig dat klaarstaat.

 Wat zijn ze met 
ons van plan?

Het is vreemd dat ze ons 
samen laten. Verlaten we 
de Sovjetunie of maken ze 
een binnenlandse vlucht? 

Ik heb er geen goed 
gevoel bij.

Tijdens de geheimzinnige vlucht hebben Simon 
en Karla de tijd om over de confrontatie 
tussen Oost en West na te denken.

 Eigenlijk is 
het allemaal begonnen in 1957  

met die biep biep … de eerste Sov-
jetsatelliet in de ruimte. Bij ons 

schrokken ze zich een aap. ‘Staan 
de Russen al zo ver’, vroegen ze 

zich verbaasd af.
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Om maar te zwijgen over de eerste bemande ruimtevaart. Mijn vader vertelde mij over de triomfantelijke ontvangst van Yuri Gagarin in Oost-Berlijn. ‘Het 
communisme is de toekomst’ was de boodschap.
President John Kennedy was stikjaloers en pompte miljoenen dollars in een ambitieus Amerikaans ruimtevaartprogramma.

Mercury

Sputnik

Yuri Gagarin en 
Vostokruimtecapsule

Gemini

Agena

Space 
Shuttle
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En inderdaad, met het prestigieuze Apollo-programma slaagden de 
Amerikanen erin de eerste mensen op de maan te laten landen. Neil 
Armstrong zette als eerste mens voet op de maanbodem.

De Eagle maanlander.

Die eerste maanlanding was dan weer een zure appel voor de Sovjets. Iedereen 
keek op naar Amerika. Maar daarna liep het fout. Zowel Oost als West begonnen 
te geloven dat de Koude Oorlog voortaan in de ruimte zou uitgevochten worden. 
President Ronald Reagan daagde de Russen uit met zijn ‘Star wars’ en het Kremlin 
sloeg terug met plannen voor een ruimtekanon.
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 Maar dat is Berlijn! Daar, met al die 
lichten: het rijke West-Berlijn en Oost-
Berlijn is in het donker gehuld. Wat gaat 

er nu met ons gebeuren?

Het Russische toestel zet een 
landingsmanæuvre in.

Wanneer het toestel geland is, staan enkele 
mannen hen op te wachten.

Oei, 
dat is mijn 

vader.

Wat bezielt jou om die stomme Amerikaan 
onze vrienden in Siberië te laten 

bespioneren? Je hebt geluk dat ik op een 
goed blaadje sta bij onze partijbonzen.

Wat gaat er met jou 
gebeuren, Simon? Zie ik 

je ooit nog terug?
Stap 

onmiddellijk in!
Met onze ‘vriend’ hier 

hebben we andere 
plannen. 

Karla wordt in een limousine geduwd, die ervandoor gaat 
naar onbekende bestemming.



(*) De brug verbindt Berlijn met Potsdam. In het midden van de brug is de grens tussen West- en Oost-Berlijn.
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Enkele dagen later aan de Glienickerbrug.(*) Dit is de plaats 
waar opgepakte spionnen van Oost en West worden geruild.

 Waar brengen jullie 
me naartoe?

Wat zijn jullie van plan? 

Hou je mond!
 Je zult het wel zien als 
we op de spionnenbrug 

zijn.

Vooruit! 
Uitstappen!

Zij weer! wat 
doet zij hier?

Hoi Simon. 
Einde van de reis! Je bent weer 
vrij, kerel, maar eerst nog even 

dit.

Vlug 
doorstappen

Gelukkig dat je grootvader 
een hoge pief was. Om jou 

vrij te krijgen, vroeg Moskou 
om drie van hun spionnen te 

wisselen.

Waar zou Karla nu zijn? 
Kunnen we haar niet gaan 

zoeken?
Verliefde mensen 

doen gekke dingen. 
Karla wordt bewaakt 
in een villa buiten 

Oost-Berlijn, hoor ik. 
Maar we proberen 
Vlasov en zijn zoon, 
die in Oost-Berlijn 
zijn, wel naar hier 

te smokkelen.
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Ondertussen …

We verblijven hier tijdelijk in 
de buurt tot Vlasov opduikt. 
Hij zal nuttige informatie 

moeten hebben voor hij met 
ons naar de States kan.

Een uur later vinden we Simon  
en Sally terug in een hotelkamer.

Ik verveel me dood, wat 
doe ik hier in godsnaam! 

Ik wil naar 
Karla toe.

Simons aandacht 
wordt getrokken 
door wat hij op 
televisie ziet.

Hey …
 droom ik nu … maar 

dat is …

KARLA! Dat is Karla, zij loopt daar 
tussen die demonstranten.  

Ze durft zeg!

Dat is op de Alexanderplatz, hartje Oost-Berlijn. Al dagen 
komen er honderdduizenden Oost-Berlijners op straat. Het 
kookpunt is daar stilaan bereikt. Zij willen die ‘muur der 

schande’ slopen om vrij te kunnen reizen.
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De Amerikanen zijn erin geslaagd Vlasov en zijn 
zoontje naar West-Berlijn te smokkelen.

We zullen onze 
belofte om je zieke 
zoontje te redden 

nakomen!

We weten dankzij Vlasov nu veel meer over Kaskad. 
De Sovjets staan zo te zien verder dan wij met hun 

ruimtewapens, maar dat zal niet lang meer duren. WIJ 
moeten de wapenwedloop in de ruimte winnen! Simon, maak 

je klaar. Morgen vertrekken we met een militair toestel naar 
Washington.

WAT! ...
 en Karla? Dan zie ik haar 

nooit meer terug!

Jammer, de Koude Oorlog is 
nog niet voorbij. Gevoelens 

moet je opzij kunnen 
zetten.

In de vooravond van 9 november vertrekt ons gezelschap richting 
luchthaven.

Drrrinnng!

WAT! ... Herhaal 
dat eens … 

ONGELOOFLIJK!

Wat is er aan de hand?

Er staan duizenden Oost-Berlijners voor 
de grensovergangen aan de muur. 

Ze willen erdoor, er is geen houden  
meer aan.

Waar is de 
dichtstbijzijnde 

grenspost? 
VLUG,opschieten 

man.

Dit zijn de geheime 
documenten over het 

Russische ruimtekanon.
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Aan een van de grensovergangen staat een grote menigte te dringen. De 
Oost-Duitse grenspolitie is verrast en weet niet hoe te reageren.

Wat moeten we doen? 
Schieten?  

We kunnen toch geen 
bloedbad aanrichten?

Nee,  
Laat ze door!

Sally en Simon krijgen plots Karla 
in de gaten.

DAT IS ZE!  

DAAR!

KARLA! 
KARLA!

SIMON!

KARLA!

Karla! Mijn lieve, lieve Karla! Kort daarna. Een passagier minder, is dat 
een probleem?

Einde



KOUDE OORLOG OF KOUDE VREDE?

De zogenaamde Koude Oorlog begon in 
1945 nadat Hitler was verslagen. De vroegere 
bondgenoten (de communistische Sovjet-Unie 
en het kapitalistische Westen) vertrouwden elkaar 
niet meer. Ze verschilden ideologisch te veel 
van elkaar. Tijdens internationale conferenties, 
bijvoorbeeld in Yalta aan de Zwarte Zee, werd 
Europa ‘verdeeld’ onder de twee supermachten. 
Zo kwamen onder andere landen als Polen, 
Tsjechoslowakije en Roemenië onder de 
communistische invloedssfeer. 

Maar wat te doen met Berlijn, de voormalige 
hoofdstad van het Hitler-Duitsland? De 
geallieerden en de Sovjets bereikten een 
akkoord om ook Berlijn in invloedszones te 
verdelen. De Amerikanen, Fransen en Britten 

kregen elk een deel van de koek. Stalin eiste de 
rest op: Oost-Berlijn. Voortaan was er dus een 
communistisch Oost-Berlijn en een westers-
kapitalistisch West-Berlijn.

De kwestie Berlijn zou nog decennia lang voor 
serieuze spanningen zorgen tussen Oost en West, 
maar het moet gezegd: tot een groot militair 
conflict is het nooit gekomen. Ook niet toen de 
Oost-Duitse communisten op bevel van Moskou 
in 1961 een muur dwars door Berlijn bouwden.

KOUDE VREDE?

Over Berlijn kwam het dus niet tot een derde 
wereldoorlog of een nucleaire catastrofe. Maar 
dat betekent niet dat de spanning tussen Oost 
en West niet regelmatig hoog opliep. De jaren 

zestig van de vorige eeuw waren ongetwijfeld 
de ‘koudste jaren’ in de machtsstrijd tussen Oost 
en West. Vooral tijdens de Cuba-crisis stond 
de wereld op de rand van een kernoorlog. De 
koelbloedige houding van zowel de Amerikaanse 
president Kennedy als de Sovjetpresident 
Chroestjov kon die catastrofe op het nippertje 
vermijden.

Intussen was Amerika ook verwikkeld geraakt in 
een bittere oorlog om in Vietnam. Een strijd die 
overigens slecht afliep voor de Amerikanen. 

In de jaren 80 geraakte het communisme in 
Midden- en Oost-Europa in verval. Overal 
kwamen mensen in opstand tegen dictatuur. 
In de Sovjet-Unie was bovendien een 
hervormingsgezinde leider aan de macht 
gekomen: Michaïl Gorbatsjov. 
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DAS WUNDERJARH 89

De Duitsers noemden 1989 ‘das Wunderjahr’, 
het wonderjaar waarin het Oostblok zich van 
het communisme bevrijdde dankzij vreedzame 
revoluties. Hoogtepunt was natuurlijk het 
neerkomen van de ‘Muur der Schande’ in Berlijn 
op 9 november 1989.
Daarmee kwam een einde aan de Koude 
Oorlog die net geen halve eeuw het oude 
continent had verdeeld. De ex-communistische 
landen sloten zich aan bij het westerse militaire 
bondgenootschap de Navo en nog later bij de 
Europese Unie. Europa was weer herenigd.

Het was maar een paar jaar wachten, tot 1991, 
tot ook het ‘moederland’ van het communisme, 
de Sovjet-Unie, van binnenuit implodeerde. 
De vijandschap tussen de twee grootmachten, 

de Verenigde Staten en Rusland, leek definitief 
voorbij. 

Maar … de actualiteit in Oekraïne toont aan dat 
het nieuwe Rusland opnieuw de confrontatie 
aangaat met het Westen, zodat er sprake is van 
een ‘nieuwe Koude Oorlog’ …

KOM MEER TE WETEN OVER DE KOUDE 
OORLOG AAN DE HAND VAN DIT 
STRIPVERHAAL. 

De Koude Oorlog vormt de rode draad 
doorheen dit stripverhaal. Alleen al door het 
verhaal te lezen, kom je dus al heel wat te 
weten over de Koude Oorlog. Wil je je nog 
verder verdiepen in de geschiedenis van de 
Koude Oorlog? Bekijk dan ook de digitale 
versie van de strip, want die werd verrijkt 
met heel wat authentiek beeldmateriaal uit 
die tijd.

Activeer de code via www.knooppunt.net om 
toegang te krijgen tot de digitale versie van 
de strip.
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