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De tijd dat alleen de vogels vrij van 
Oost- naar West-Berlijn konden vliegen, 
zoals Harry Jekkers het met zijn Klein 
Orkest zo mooi bezong, ligt ruim 21 jaar 
achter ons. Het ongedeelde, nieuwe 
Berlijn is volwassen. Een blitzbezoek 
aan deze moderne metropool geeft een 
kijkje in de manier waarop de stad het 
heden op het verleden heeft weten te 
bouwen. De muur in zijn geheel is er al 
lang niet meer, delen ervan nog wel. Je 
vindt nog genoeg resten van de muur, 
die overeind zijn blijven staan als toeris-
tische trekpleisters. En wil je even echt 
voelen hoe het is om letterlijk tegen de 
muur op te kijken? Dan is er altijd nog de 
meer dan een kilometer lange East Side  
Gallery. Op veel plaatsen waar de muur 
weg is, zie je littekens van cobblestones 
in de straat. De markering van een ooit 
pijnlijke wond die nu langzaam maar 
zeker geheeld is.

Wanneer je Berlijn vanuit het westen 
inrijdt over de Straße des 17. Juni, wordt 
je blik halverwege de Siegessäule en de 
Brandenburger Tor getrokken naar een 
metershoge bronssculptuur. Het betreft 

Der Rufer van de Duitse beeldhouwer 
Gerhard Marcks. Door de plaatsing van 
het beeld, met het gezicht naar het  
oosten, krijgt het een extra dimensie. 
“Ich gehe durch die Welt und rufe: Frie-
de, Friede, Friede.” Wat en naar wie Der  
Rufer roept, is niet mis te verstaan. De 
op de sokkel aangebrachte spreuk van 
de Italiaanse dichter Francesco Petrar-
ca moet hoorbaar zijn tot ver over de  
Branderburger Tor. Tot over Prenzlauer 
Berg. Tot zover we kijken kunnen op het 
dakterras van de Reichstag.
Aanmelden voor een bezoek aan de 
Reichstag kan tegenwoordig alleen nog 
via internet. De beveiligingscriteria zijn 
de laatste jaren niet milder geworden. 
De koepel op het gebouw is een archi-
tectonisch hoogstandje. Dankzij de 
geniale constructie genieten de Duitse 
parlementsleden optimaal daglicht en 
frisse lucht. Een rondleiding is met  
gevoel voor orde en logistiek van A tot 
Z strak georganiseerd. Eenmaal door 
de beveiliging, kun je met een audio-
guide de glazen koepel aan de bin-
nenzijde bewandelen terwijl je uitleg  
krijgt over meer dan 40 hoogtepunten 

van de stad. Van Fernsehturm tot Funk-
turm. Van Siegessäule tot Holocaust-
monument.

Holocaust
monument

Het monument voor de vermoorde Jo-
den van Europa geeft aan dat Berlijn het 
verleden een prominente plek in de stad 
wil geven. Onder het monument, dat 
bestaat uit 2.711 betonblokken op een 
19.000 vierkante meter groot veld, be-
vindt zich een expositieruimte met een 
tentoonstelling over de Jodenvervol-
ging. Deze plek in het hart van de stad 
wordt jaarlijks door bijna een half mil-
joen mensen bezocht. De eerste bezoe-
kers zijn vaak al om zes uur ’s ochtends 
op en tussen de blokken te vinden. Bus-
sen rijden de hele dag af en aan om toe-
risten uit de hele wereld dit monument 
te laten ervaren. Elk moment van de dag 
ziet het er anders uit. Het licht is van 
grote invloed. De sfeer bovengronds is 
doorgaans rustig. Het Denkmal geeft op 
een bepaalde manier de ruimte om het 
naar eigen inzicht te beleven. Lopend, 
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zittend, zwijgend of juist pratend. Het 
kan allemaal, de bezoeker voelt zelf wat 
gepast is. De ondergrondse expositie 
neemt je mee naar de tijd van 1933 tot 
1945. Ze toont cijfers, foto’s en teksten. 
Hier speelt het licht van buiten geen rol 
meer. De feiten uit de geschiedenis zijn 
net zo zwart als ze gedrukt staan.
Op een steenworp afstand van het 
Holocaustmonument in de oude rege-
ringswijk Mitte ligt nog een opmerke-
lijke plek: de plaats waar Hitler in zijn 
ondergrondse bunker aan zijn eind 
kwam. Er is niet meer te zien dan een 
informatiebord met de plattegrond van 
het bunkerstelsel zoals het er tijdens de 
Tweede Wereldoorlog uitzag. De plek 
ligt onopvallend tussen de woonkazer-
nes en de bijbehorende parkeerplaat-
sen. Ze nodigt heel bewust niet uit tot 
bijeenkomsten voor grote groepen. Af 
en toe zie je er een gids aan een kleiner 
gezelschap uitleg geven. Hier wil je na 
het lezen van het bord snel weer weg. 
Even ontspannen aan de Wannsee bij-
voorbeeld.

Wannsee
De uitgestrekte Wannsee ligt op ruim 
twintig kilometer van het centrum van 
Berlijn. Hier kunnen de stedelingen en 

toeristen naar hartenlust recreëren. 
Helemaal loskomen van de geschiede-
nis lukt echter niet. Het meer aan de 
rand van het Grunewald biedt, behalve 
uitzicht op klapperende zeilboten en 
behendige windsurfers, namelijk ook 
uitzicht op de beruchtste villa van Alsen: 
het ‘Haus der Wannsee-Konferenz’. In dit 
statige pand vergaderden op 20 januari 
1942 een vijftiental vooraanstaande of-
ficieren over wat de ‘Endlösung van het 
Jodenvraagstuk’ heette. In het sinds 1992 
opengestelde herdenkingsoord vind je 
gedetailleerde documentatie over het 
aangrijpendste thema uit de geschie-
denis van Duitsland. Een bijlage van de 
notulen van deze conferentie bestaat 
uit een overzicht van het toenmalige 
aantal Joden in elk land in Europa. Een 
document met twaalf gedragsregels 
voor de Duitser schrijft onder andere 
voor dat de Duitser vooral zijn ‘Blut rein 
halten soll’. Zowel de Wannsee als de 
beruchte villa worden druk bezocht. De 
mens wil op zijn tijd recreëren en tege-
lijkertijd de ogen niet sluiten voor wat er 
ooit op deze plek is besloten en daarna 
zo gruwelijk werd uitgevoerd.

Leven in 
Prenzlauer Berg

Je kunt de sporen van verwoesting en 
deling niet ontlopen in Berlijn, maar 
als je je wilt omgeven met een vrolijke 
sfeer, is Prenzlauer Berg de aangewe-
zen plek. Gelegen op een heuvel in het 
voormalige Oost-Berlijn, is deze wijk de 
laatste jaren opgebloeid tot een leven-
dig en gezellig deel van de wereldstad. 
Ondanks het feit dat de negentiende-
eeuwse huizen inmiddels gerenoveerd 
zijn, is het nog steeds een relatief goed-
kope wijk om in te wonen. Veel studen-
ten, die er vanwege de aantrekkelijke 
huurprijzen en het alternatieve, kunst-
zinnige karakter van de wijk in de jaren 

‘90 naartoe trokken, zijn er blijven han-
gen. Ze hebben vaak een creatief beroep 
en combineren dat inmiddels met het 
ouderschap. 
In de afgelopen jaren heeft hier een 
ware babyboom plaatsgevonden. Het 
straatbeeld wordt voornamelijk bepaald 
door fietsers. Daarnaast een opvallend 
aantal dubbele buggy’s, monter voort-
geduwd door jonge, hippe ouders, die 
zich hard maken voor de leefbaarheid 
van hun wijk. De straten zijn rustig. Veel 
kleine parkjes en kinderspeelplaatsen. 
Pal tegenover één van de kinderspeel-
plaatsen staat het bronzen beeld van 
de maatschappelijk geëngageerde kun-
stenares Käthe Kollwitz (1867-1945). Als 
echtgenoot van een arts in de arbeiders-
wijk die Prenzlauer Berg in haar tijd nog 
was, kende zij de ellende van de in over-
volle huurkazernes samengepakte Ber-
lijners maar al te goed. Haar werken to-
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nen vooral het lijden van de armen. Als 
het beeld van Käthe op dit moment zou 
kunnen zien, zou er vast en zeker een 
glimlach verschijnen op het gezicht. Het 
zijn duidelijk betere tijden in Prenzlauer 
Berg. Het is zaterdag en er is markt in 
de Wörtherstraße. De jonge moeder 
kan gerust even over de markt lopen op 
zoek naar groente en fruit, kruiden en 
wat lekkers. Haar partner vermaakt zich 
wel met de kleintjes in het speeltuintje 
op de Kollwitzplatz. 

Kleine zelfstandigen richten hier hun le-
ven en hun wijk in. Een groot deel van 
de bewoners is eigenaar van een van 
de vele boetiekjes, ateliers of eetgele-
genheden. Het ontbreekt in Prenzlauer 
Berg aan schreeuwerige reclameborden 
die in het Westen van de stad zo domi-
neren. Ook vind je er geen ‘bontmutsen’ 
uit het Oostblok zoals op de brug over 
de Spree. Er is geen overkill aan beveili-
gingsbeambten zoals in de regerings-
buurt in Mitte. Grote hotel- en winkel-
ketens blijven uit de buurt, net als de 
toeristen op segways. Prenzlauer Berg 
is een wijk waar de sfeer bepalend is 
voor het gevoel dat je er aan over houdt. 
Buiten de dertig meter hoge Wasser-
turm en de goed beveiligde Synagoge 
aan de Rykestraße vind je hier weinig 
grote bezienswaardigheden. De charme 
van het gewone leven overheerst in de 
straten en op de pleinen. Het lijkt alsof 
de bewoners zich collectief bewust zijn 
van het feit dat ‘gewoon een beetje ge-
lukkig zijn’ niet zo vanzelfsprekend is als 
het er uit ziet. Een man die geniet van 
zijn halve liter Berliner Kindl, de uitno-
digende picknickdeken op het grasveld 
achter de speeltuin, live gipsy-jazz op 
een terras: aan dat kleine geluk is heel 
wat vooraf gegaan. Alles laat zijn sporen 
na op aarde, ook wat hier nú gebeurt.  

TEKST: AnK AERTS
WWW.EnSuITETEKSTBuREAu.nL
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Met een audioguide 
kun je de glazen 
koepel aan de 
binnenzijde 
bewandelen terwijl je 
uitleg krijgt over meer 
dan veertig hoogte-
punten van de stad.

Reichstag


