
REISVERSLAG: 5 DAGEN BERLIJN MET SKL  

 

Woensdag 2 oktober 

Het is vijf uur op een frisse naar herfst ruikende ochtend. Ons reislustig groepje 

kijkt aan het verzamelpunt in Rotselaar verwachtingsvol uit naar een 

ontspannen leuke vijfdaagse. Enig ongerust geroezemoes in de rangen 

wanneer blijkt dat onze bus op zich laat wachten. Je kan vloeken op het 

verkeer, je kan je blauw ergeren of je kan rustig besluiten dat twintig minuten  

vertraging in een mensenleven een niemendalletje is. We besluiten verstandig 

tot het laatste en verwelkomen dan ook enthousiast onze gids en chauffeur, 

die alles in het werk stellen om het vertrek en de bagageafhandeling zo vlug en 

efficiënt mogelijk af te handelen. De resterende medereizigers worden veilig in 

Leuven opgepikt en weg zijn wij. 

Onze gids stelt zichzelf voor, en al vrij vlug is het duidelijk dat Maurice niet 

alleen een aimabel rustig iemand is met veel gevoel voor humor, maar dat hij 

vooral over een ongelooflijke kennis beschikt, die hij op een warme niet 

opdringere manier uitdeelt. Onze chauffeur Sam is een vrolijke, levenslustige 

Oosteuropese Pallieter, maar vergis u niet, hij beheerst elke centimeter van zijn 

bus, en niets, werkelijk niets ontgaat hem in het drukke zenuwachtige  verkeer. 

Mijn zitplaatsje helemaal vooraan lijkt misschien een luxe, maar ik heb echt de 

impact onderschat. Mijn ogen worden als het ware naar het verkeer gezogen, 

ik betrap er mij zelfs op dat ik af en toe een imaginaire rempedaal indruk.  



De reis verloopt vrij vlotjes, en in Venlo hebben we onze eerste stop waar ons 

een prima verzorgd ontbijtje wordt voorgeschoteld. 

Onze gids geeft ons interessante politieke en geschiedkundige weetjes over het 

Berlijn van toen en nu. Via een paar boeiende filmpjes wordt onze kennis over 

de politieke achtergrond en de kijk op ‘de muur’ bijgespijkerd. Alles loopt op  

spreekwoordelijke wieltjes. Tot we Keulen naderden…  Wij hebben het niet 

alleen horen donderen in Keulen, maar we raakten er zelfs niet meer weg. 

Onbegrijpelijke en onverwachte omleidingen resulteerden in een vervelende 

vertraging. Zowel Maurice als Sam bleven echter ijzig kalm en onverstoorbaar 

naar oplossingen zoeken. Uiteindelijk zijn we uit het verwarrende 

verkeerskluwen gesparteld en konden we opgelucht naar onze middagstop in 

een net wegrestaurant bollen. 

Bij onze eerste kennismaking met Berlijn duiken al sombere herinneringen op 

aan het gescheiden Berlijn. De zielige wachttoren en het sobere grensgebouw 

blijven als triestige getuigen het verleden levendig houden. Inmiddels is het 

stilaan beginnen donkeren, maar onze echte entree in deze bijzondere 

hoofdstad is er eentje met hoofdletters. We rijden naar onze bestemming via 

één van de elegantste straten, Kurfürsterdamm. Tijdens WO II was deze brede 

avenue het symbool van de vrijemarkteconomie en de belangrijkste 

winkelstraat van West -Berlijn. De stijlvolle winkels en talrijke cafés met 

terrasjes zijn nu nog steeds grote publiekstrekkers. 

Een grootstad by night, het heeft wel iets! We worden overdonderd door het 

zicht op lichtrijke moderne rijksgebouwen, musea, casino’s, theaters, 

restaurants en een grote hoeveelheid aan politiewagens die her en der 

opduiken. De vermoeidheid blijkt echter sterker dan onze nieuwsgierigheid, we 

zijn dan ook opgelucht als we na een geslaagd diner onze ruime, frisse kamer 

kunnen opzoeken. 

Hotel Ambacus am Tierpark, ligt tegenover het Friederichsfelde - dierenpark op 

een twintigtal minuutjes van het centrum. Dit moderne hotel zal onze prettige 

uitgangsbasis worden voor de volgende spannende vier dagen.     

Donderdag  3 oktober (Duitse Nationale Feestdag) 

Een rijkgevuld programma staat vandaag op ons to - do lijstje. Ontbijten met 

stijl in een ruime oranjerie is alles wat we nodig hadden om er energiek in te 

vliegen. Half negen, Berlijn slaapt (feestdag!) de slaap der onschuldigen, 

wanneer wij het groene Tiergarten uitzwaaien. Het is opvallend hoe Tiergarten 



werkelijk doorkliefd is door drukke verkeersassen. Verrassend midden op de 

rotonde worden we verwelkomd door een protserig aanwezige Siegessaüle. 

Deze overwinningszuil werd gebouwd om de overwinning van de Pruisen van 

1864 ter herdenken. 

Sam rijdt ons prinsheerlijk rond en we doen onze eerste wakkere indrukken op 

van een gigantisch grote wereldstad. Het mooiste plein van Berlijn glijdt 

elegant aan ons voorbij. De Alexanderplatz, ligt in het stadsdeel Mitte en werd 

zwaar verwoest tijdens WO II. De bekendste eye-catchers zijn de 

Fernsehntoren (later op ons programma) en het Rotes Rathaus (omwille van 

zijn felrode bakstenen), volledig herbouwd in 1951. De Berlijnse gemeenteraad 

heeft hier zijn zetelplekje. We maken een geslaagde wandeling vanaf de 

Gendarmenmarkt, deze markt ontleedt zijn naam aan het regiment ‘gens 

d’Armes’ die hier hun paarden onderbrachten. Regeringsgebouwen, 

administratieve gebouwen en woonblokken wisselen elkaar af. Ondanks 

ingrijpende vernieuwing na ‘die Wende’ heeft de sociaal democratische 

architectuur  van de Sovjets hier duidelijk zijn strenge rechtlijnige stempel 

achtergelaten. We flaneren door mooiere buurten, waar ambassadepersoneel 

logeert, en waar zelfs onze eigen ambassade vandaag vrijaf heeft gekregen. 

Onder een steeds dreigender grijze lucht stappen we dapper verder richting 

Bebelplatz (Bebel: 19de eeuwse leider van de SDPD). Dit enorme plein , 

aangelegd in de 18de eeuw ademt één brok cultuur, kunst, religie en 

wetenschap. Dit laat zich bevestigen door de aanwezigheid van 

indrukwekkende gebouwen. De katholieke St.Hedwigs Kathedrale kijkt met 

haar mooie koepel beschermend toe. Het oudste en meest rijkelijk versierde 

gebouw is de Staatsopera. Aan de andere kant bemerken we het Altes Paleis en 

helemaal aan de kant van Unter den Linden pronkt de Koninklijke Bibliotheek, 

thans een onderdeel van de Humboldt Universiteit. Als frivool buitenbeentje 

lonkt hier nog steeds het elitaire Hotel Rome naar rijkere gasten. 

Een ondergrondse bibliotheek van lege witte legplanken, zichtbaar via een 

glazen plaat, is de triestige herinnering aan de boekverbranding in 1933 van o.a 

werken van Freud, Marx enz. Op een bronzen paneel kan men volgende 

diepzinnige tekst lezen : “daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men op 

het einde ook mensen”. Als eerste confrontatie met politieke geschiedenis kan 

dit tellen. 

 



 

De alom bekende “Unter den Linden” is helaas afgesloten wegens feestelijke 

activiteiten , maar we slagen er toch in om een glimp op te vangen van het 

prestigieuze standbeeld van Frederik de Grote.  

De unieke, beroemde “Ampelmänchen (voetgangerslichten) verplichten ons 

van snel over te stappen naar het gebouw ‘Neue Wache’. Oorspronkelijk was 

dit gebouw opgericht als eerbetoon aan de gesneuvelden van WO I; vanaf 1960 

echter fungeert Neue Wache als herinnering aan alle slachtoffers van fascisme 

en militarisme. We buigen ons hoofd vol eerbied voor het ontroerende beeld 

‘Moeder met haar dode zoon ’van Käthe Kollwitz, want zoals iemand terecht 

Wannes Van de Velde citeerde: het is altijd iemands zoon, altijd iemands 

vader….  

Sam laveerde gezwind tussen het 

inmiddels aangezwollen verkeer, pikt ons 

keurig op en vervoert ons veilig richting 

‘De Dom’. De Berliner Dom is een fraaie 

kathedraal, in Italiaanse Renaissancestijl 

opgetrokken. Zoals de meeste 

interessante gebouwen heeft deze 

protestantse kerk zwaar geleden onder 

wereldoorlog II. Het Oost-Duitse regime 



dacht zelfs aan volledige afbraak. De uiteindelijke restauratie heeft uiteindelijk 

geduldig moeten wachten tot 1975. 

De publiekstrekkers in deze Dom, geïnspireerd door de St.-Pietersbasiliek in 

Rome, zijn het prachtige witte marmeren altaar, gelukkig gered uit het 

oorspronkelijke gebouwen , en een imposante groene koperen koepel die het 

verhaal verbeeldt van Christus met de acht zaligheden. Prachtige mozaïek , 

kunstig uitgewerkte sarcofagen van Frederik I en zijn echtgenote kunnen 

kunstkenners bekoren. Het reuze-orgel, Sauerorgel genaamd is meer dan 

indrukwekkend imposant. Ietwat luguber, maar niettemin geslaagd als afsluiter 

van ons bezoek was de sombere, donkere rondgang in de Hohenzollern crypte 

waar 94 koninklijke familieleden de eeuwigheid trotseren. 

 

Al was het ontbijt meer dan wat we dagelijks gewoon zijn, de lichte, maar 

lekkere lunch werd als geslaagd bevonden in het kleine Argentijnse restaurant 

Maredo. Maurice, onze verantwoordelijke gids, liep eerder zenuwachtig rond; 

het mocht van hem beslist wat sneller gaan om tijdig op onze volgende 

afspraak te zijn. Hij kent inmiddels zijn Duitse vrienden. Duitse stiptheid, wij 

kennen het inmiddels ook! 

Tot grote opluchting van Maurice haalden zijn volgelingen stipt de afgesproken 

dead - line aan het Holocaustmonument. Dit ultramoderne monument werd in 

2005 geopend als blijvende herdenking aan de Joden die tussen 1935 en 1945 



werden vermoord door de nazi’s. Bovengronds ligt er een veld van 2711 

ongelijke betonnen blokken. Een abstracte constructie waardoor je vrij kan 

wandelen. Persoonlijk heb ik geen ontroerende emoties overgehouden aan dit 

kille, koude monument en dit in groot contrast met de rondleiding in het 

ondergrondse informatiecentrum. In diverse themaruimtes wordt je 

automatisch ondergedompeld in een beklijvende sfeer van ongeloof, woede en 

verdriet. Prangende getuigenissen, aangrijpend beeldmateriaal van slachtoffers 

en overlevenden schreeuwen woordeloos: Laat dit nooit meer gebeuren!!  

Rijenlange paradedeelnemers, 

betogers, horden politieagenten, 

afgesloten straten en duizenden 

feestvierders zorgden voor een 

ongeziene chaos in het verkeer. Maar 

er is duidelijk meer nodig om Sam van 

de wijs te brengen. Op zijn eigen non -

conformistische manier loodste hij ons veilig en wel naar het hotel, want deze 

avond zouden we Berlijn bij avondlicht bezoeken.  

Berlijn doorkruisen en de koepel van de Reichstag negeren zou doodzonde zijn.   

 

Een zwaar vernielde Reichstag werd in 1990 volledig gerestaureerd door de 

architect Foster, alleen de buitenmuren bleven overeind. Het spectaculairste 

element is echter de enorme glazen koepel die boven de plenaire vergaderzaal 



waakt. Na een stevige controle – evenwaardig aan Zaventem Luchthaven- kan 

men dit pronkstuk bezichtigen. Midden in de koepel verrijst een soort trechter 

uit zijn as, volledig met spiegelende platen overdekt. Via een geniaal, veilig 

systeem van wenteltrappen kan men boven ten volle genieten van een uiterst 

boeiend panorama over een bruisende wereldstad. Een toppertje! 

Het is feestdag en Berlijn viert, wij dus ook! We laten ons verleiden tot een 

regenvrije  avondwandeling langs de Potzdamer Platz. In het vooroorlogse 

Berlijn was dit één van de bekendste uitgangsbuurten. Het verhaaltje wordt 

ééntonig: tijdens wereldoorlog II werd dit plein zo goed als volledig 

platgegooid. Het grootste deel lag in Oost-Berlijn en dus was er geen interesse 

in heropbouw. Dit is de historische plaats waar in november 1989 ‘De Muur’ 

voor het eerst met hamers werd aangevallen. Resten van de muur kan je hier 

nog terugvinden. De voormalige loop van de Berlijnse Muur is op vele plaatsen 

met een dubbele rij kasseistenen gemarkeerd. Vanaf de jaren negentig werden 

op de kale vlakte enorme nieuwe hoogstandjes van architectuur neergepoot. 

De bekendste voorbeelden hiervan zijn : de Bahn Tower, waarin het 

hoofdkantoor van Deutsche Bahn gevestigd is en Het Daimler -Chrysler  

Quartier , het grootste bouwproject in de Europese geschiedenis. Het meest 

opvallende futuristische hoogstandje is echter het Sony Center.  

 

Hier gaan we een flitsbezoekje afleggen . We flaneren bewonderend langs de 

boeiende piazza, met winkeltjes, horecazaken, en een opvallende, 

overheersende fontein, feeëriek verlicht in wisselende kleurtjes en vergapen 



ons aan de fenomenale koepel van staal en glas. In één van de 18 gebouwen is 

ook een IMAX- bioskoop ondergebracht, waar jaarlijks op het filmfestival van 

Berlijn de Gouden Beer wordt uitgereikt. Een onderdeel van een restant van 

het Grand hotel is hier uniek verwerkt tussen de hypermoderne gebouwen. 

Hier zou ik (zonder vermoeide voeten dan) nog uren kunnen zoet zijn. Het 

wordt helaas echter laat, hoog tijd voor een verdiend dutje. Schaapjes tellen 

was niet nodig! 

Vrijdag 4 oktober  

Het ontbijt blijkt weer een heerlijk staaltje van pure vakantiebeleving . Gelukkig 

voor mijn lijn kunnen we ons weer focussen op wat beweging terwijl we ons 

boeiend ‘Berlijn ontdekken’ afwerken. 

Het ochtendverkeer is mild; die slimme Berlijners hebben allemaal de feestbrug 

genomen. We kijken nog eens ongegeneerd binnen in de voortuin van het 

Schloss Bellevue, de weelderige ontvangstruimte van de president. Langs de 

rivier de Spree houden we halt bij de grootste openluchtgalerij ter wereld 

bekend als East Side Gallery. Kunstenaars van over de ganse wereld hebben het 

langste stuk muur dat overeind is blijven staan (ruim 1 km) met hun werken 

verrijkt. Deze kunst is politiek geïnspireerd en brengt een ode aan de vrijheid 

en de vrede. (bekendste werk : de kus van Brezjnev en Honecker). 

Helemaal doordrenkt met 

vredegevoelens rijden we 

naar het Treptower Park. Dit 

immens grote park is 

opgedragen aan de 20 000 

Russische soldaten die 

gesneuveld zijn in 1945. Het 

11 meter imponerende 

monument van ‘de Soldaat 

Bevrijder’ torent trots uit 

boven het sobere massagraf van 5000 Sovjetsoldaten.  

Checkpoint Charlie is onze volgende historisch belangrijke bestemming. Van 

1961 tot 1990 was het de enige grensovergang tussen Oost en West-Berlijn. Er 

is echter alleen maar een (toeristisch interessante ?) replica van de 

controlepost overgebleven. Vlakbij deze grenspost ligt het Mauermuseum. 



Iedereen die interesse heeft voor alles wat zich afspeelde rond de Koude 

Oorlog en de Berlijnse Muur kan hier zijn gading vinden. 

Het deel gewijd aan alles wat 

gelinkt is aan de 

ontsnappingspogingen is 

enorm ontroerend. Onder 

andere ingenieuze 

uitvindingen zoals een grote 

luidspreker, een totaal 

verbouwde Trabant, twee 

uitgeholde surfplanken 

hielpen verschillende 

vluchtelingen naar het 

Westen. Gigantische foto’s , 

filmbeelden en dagelijkse gebruiksvoorwerpen  blijven de wanhopige en 

verdrietige tijden voor iedereen levendig houden. Een deel van de permanente 

tentoonstelling staat  helemaal in het teken van de DDR kopstukken, hun 

persoonlijke documenten, hun levensstijl  en bezittingen. In een andere vleugel 

van de expositieruimte worden specifieke  vreedzame campagnes in een aantal 

totalitaire staten belicht.  

In 1934 waren hier tegenover de Niederkirchnerstrasse de hoofdkwartieren 

gevestigd van de nazi’s. Na Wereldoorlog II werden ze afgebroken. Deze plek is 

nu deels een openluchtmuseum met informatieborden die gedetailleerd 

verhalen over de geschiedenis va Hitlers veiligheidsapparaat. Meer als terecht 

heeft deze plek de naam Topographie des Terrors toebedeeld gekregen. Als je 

hier vertrekt besef je pas ten volle de waarde van vrijheid en de rijkdom van 

democratie. 

Zelfs in Berlijn gaat de tijd snel, het is weer tijd voor onze lunchafspraak in het 

gezellige Argentijnse restaurantje van gisteren. Qua kwaliteit geen enkel 

probleem, de slome bediening daarentegen…. Om Maurice niet tot wanhoop te 

brengen wandelen we met onze jeugdigste stap richting het DDR-museum. Hier 

krijgen we op een interactieve en speelse manier inzicht in het dagelijkse leven 

in de DDR. Een Nederlandse gids loodst ons vlotjes door de woon- en 

slaapkamer. Alle voorwerpen, die een duidelijk beeld scheppen van de 

levenswijze van de Oostduitsers stralen de zestiger jaren uit, meubels, 

interieurobjecten, speelgoed, huishoudapparaten, ze zijn voor onze generatie 



zo herkenbaar. Een tweede onderdeel is toegespitst op de uitleg rond de  

werking van de macht en  het verschil tussen propaganda en politiek wordt 

haarfijn belicht. Helaas, ondanks de toegankelijkheid en de boeiende inhoud 

van het museum moest ik vroegtijdig afhaken, een grote drukkende massa in 

piepkleine ruimtes resulteerden in een benauwd gevoel.   

Een boottochtje op de Spree zal alles goedmaken. Zalig toch, hoe men 

comfortabel genesteld, met een drankje bij de hand, op een verfrissende 

manier kan kennismaken met de architectonische pareltjes en 

bezienswaardigheden van Berlijn. De Berliner Dom, Reichstag, Haus der Kultur, 

Bahnhof, Humboldt Universitat en nog zo veel meer, alles glijdt rustig vanuit 

een totaal ander perspectief aan ons voorbij, en dit alles met Nederlandstalige 

commentaar via de uitgedeelde koptelefoons. Dit was een interessant uurtje 

uitblazen , rondkijken, en genieten in afwachting van ons geplande bezoek aan 

de Fernsehnturm op de Alexanderplatz. 

 

In de DDR moest deze toren het symbool worden van de politiek economische 

macht van de Staat, daarom is de nadrukkelijke aanwezigheid van deze 

gigantische reus in volle centrum verklaarbaar. Deze 368 m hoge toren omvat 

een betonnen pijler van 26 000 ton die op 203 m hoogte een bolvormige 

structuur ondersteunt. Boven op de bol triomfeert een rood-witte 

televisieantenne. Slechts 40 flitsende seconden duurt het om met de liften het 

beveiligde uitzichtplatform te bereiken. Hier kan men zich (bij goed weer!) 

vergapen aan een overweldigend panorama. Boven het platform bevindt zich 



nog een restaurant dat om het half uur geheel om zijn as draait. Er was echter 

weer zo veel bezoek toegelaten dat het een onmogelijkheid bleek om  van de 

aangeboden vergezichten lang te genieten. Dank zij de bekwame rijkunsten van 

Sam (Sammeke gas!) slagen we er deze avond in om ons even te verfrissen 

voor we onze vermoeide ledematen onder tafel zwieren. Het eten is netjes 

verzorgd, zelfs een niet-aanbidder van Duitse vleestoestanden, zoals ik, kan 

beslist zijn gading vinden in het ruime aanbod. Met vrienden aan tafel eindigt 

altijd in een gezellige, vrolijke boel. In een rustig hoekje wordt nog even 

nageklonken en als gelukkig, tevreden mensen duiken we ons warm nestje in. 

Zaterdag 5 oktober  

Het restaurant gonst deze morgen van bedrijvigheid, het is weekend, en dat 

zullen we geweten hebben. Geen nood, het aanbod is weer overweldigend, 

zo’n uitgebreid ochtendritueel met vers fruitsla, yoghurt en pannenkoekjes toe 

daar kan ik makkelijk aan wennen. 

Het is toch een onbetaalbare luxe, dat men na het ontbijt nog even kan 

achteruitzakken in comfortabele zetels om weer luxueus vervoerd te worden 

naar onze volgende ontdekking. We krijgen van Maurice, een voormiddagje 

vrijaf. We worden comfortabel gedropt in de buurt van de zo vermaarde 

Kürfurstendamm, vergelijkbaar met de Champs Elyssee. Maurice geeft nog wat 

tips en aanraders voor winkelhaters en laat zijn schaapjes voor even los… 

Samen met onze vrienden opteerden we voor een bezoekje aan het chique, 

exclusieve KaDeWe magazijn. Het betreden alleen al maakt de nodige indruk, 

twee portiers wensen u beleefd welkom, en daar sta je dan onwennig in het 

walhalla van de high society.  De dames hebben daar toch een dik uurtje  

rijkelijk hun ogen de kost gegeven. Op een paar zot geprijsde mooie spulletjes 

na vonden we het aanbod meestal niet alleen ondraagbaar, maar soms zelfs 

hilarisch onverantwoord. De mannen hadden zich ergens achter een frisse pint 

genesteld, en ik zag vooral opluchting in de ogen van Achilles dat er geen 

shoppingzakje aan mijn arm bengelde bij onze terugkeer. Tot onze verbazing 

had half Berlijn net dezelfde beslissing als wij genomen om hier een kleine 

lunch te gebruiken. Dank zij de hulp van vrienden en het nodige duw- en 

trekwerk konden we uiteindelijk een plaatsje bemachtigen. Verklappen wat ik 

als middaglunch verorberd heb ga ik niet openbaar maken, de kleinkinderen 

zouden het misschien kunnen te weten komen! Voor een bezoekje aan de 

Kaizer Wilhelm -Gedächteniskirche bleef er helaas geen tijd meer over.   



We bollen deze namiddag naar Potsdam voor een bezoek aan het kasteel 

Sanssouci. We verlaten het centrum en doorkruisen Turkse en Joodse wijken, 

want Berlijn is gekend als een tolerante stad voor etnische minderheden. 

Het was Frederick II die Potzdam in de schijnwerpers plaatste. Hij liet er in 1745 

een klein zomerpaleis ‘Sanssouci’ in Rococo-stijl bouwen in een enorm 

uitgestrekt park van 280 hectare. Frederick II was niet alleen een vlijtige 

verstandige man, er was ook een ‘klein hoekje af’, zo liet hij onder meer op het 

terras van het kasteel een grafkeldertje bouwen voor zichzelf en zijn geliefde 

hazewinden. De Duitse taal vond hij boertig ,vandaar zijn voorkeur voor het 

chique Frans. 

Bij de gegidste rondleiding is het ons overduidelijk dat deze Frederik een 

fervente aanhanger was van een pompeuze overladen stijl. Alle kamers zijn 

behangen met kostbare schilderijen, kunstig uitgesneden meubelen en het 

bladgoud is hier aan de lopende meter aangebracht. Onderaan de trappen 

triomfeert een gigantische fontein symbolisch omringd met de 12 Titanen, 

goden uit de Griekse mythologie. 

 

Frederik Wilhelm IV breidde het park uit met o.a. een sfeervolle oranjerie, een 

Chinees theehuis, Romeinse baden, het neoklassieke Schloss Charlottenhof en 

het Neue Paleis. Een panoramawaardig geterrasseerde wijngaard vormt een 



betoverende opgang naar het Schloss. Het 280 ha grote park is samengesteld 

uit verschillende unieke tuinen met een grote hoeveelheid aan exotische 

bomen en planten. De herfst heeft nog een laatste stuiptrekking en dit wordt 

hier heerlijk vertaald door late zomerbloemen die nog pronken in al hun 

kleurenpracht. Voor mij is het alvast zonneklaar waarom dit park de bijnaam 

opeist van ‘Het Versailles van Pruisen’. We verlaten in de late namiddag dit 

prachtige park en Potsdam en doorkruisen voor een laatste maal de typische 

Hollandse wijk. We kijken alvast uit naar onze langverwachte afspraak met de 

enige echte Brandenburger Tor. 

De politie blijft alert toekijken en 

checkt ijverig elke bezoeker die 

het monument benadert. De 

Brandenburger Tor is een 

impressionant bouwwerk op de 

Pariser Platz. Het is in 1795 

voltooid en het is duidelijk 

geïnspireerd op de Acropolis van 

Athene. De zuilen zijn vrij sober, 

en de basreliëfs vertonen 

taferelen uit de Griekse 

mythologie. Op het gehele bouwwerk troont het beroemde beeld Quadriga. 

Volgens sommigen is het beeld een overwinningssymbool met de Pruisische 

adelaar en het ijzeren kruis met lauwerkrans ,volgens anderen wordt het beeld  

gesymboliseerd door de godin Irene, godin van de vrede. Wij kiezen bewust 

voor de laatste bewering. 

De Brandenburger Tor fungeerde steeds als centrale verzamelpunt bij militaire 

parades, o.a. bij de machtsgreep van Hitler. Deze poort lag in het 

oorspronkelijke Oost-Duitsland en werd in 1956 gerestaureerd. Naast de poort 

bevindt zich ‘de Stiltekamer’, hier kan men in alle stilte mediteren. 

Dankzij subsidies van de EU heeft men de Pariser Platz in zijn oude glorie 

kunnen herstellen. Het chique hotel Adlon trekt weer zijn rijk publiek aan. In de 

nieuwe gebouwen zijn o.a de Amerikaanse, Franse en Britse ambassades 

ondergebracht.  

Er heerst nog steeds een feestsfeertje op het plein en zo eindigen wij in 

schoonheid ons bezoek aan het verrassende Berlijn. 



Ons ‘laatste avondmaal’ verloopt in stijgende stemming en een laatste 

afzakkertje in een inmiddels wel heel drukke bar is een dankbaar afsluitertje. 

Irene, Maria en Raymond, onze kranige tachtigers hebben nog energie te over 

en genieten nog vrolijk na bij een spetterend drankje. Wij kijken bewonderend 

toe!  

Zondag 6 oktober 

Nog één keer het overvloedig ontbijt alle gepaste eer aandoen en dan was het 

weer uitzwaaitijd. Sammeke gas!!!! (voor ingewijden). Over onze terugreis kan 

ik beknopt zijn : verkeersopstoppingen, omleidingen, in één woord te saai om 

er geschiedenis rond te schrijven. Tijd te over om rustig een voorlopige 

evaluatie te maken van onze vijf dagen. 

Een wereldstad zoals Berlijn is zo reusachtig en zo veelzijdig gevarieerd in zijn 

aanbod aan bezienswaardigheden dat 3 dagen ontoereikend blijken om een 

volledig beeld van deze boeiende stad te vormen. We hebben inmiddels 

begrepen dat Berlijn in de jaren negentig één groot bouwwerf moet geweest 

zijn. Niettemin zijn ze er perfect in geslaagd om talrijke groene oases van rust 

te creëren. Deze stad heeft niet echt een historisch stadscentrum, maar kan 

terecht trots zijn op zijn moderne, vaak futuristische architectuur die 

broederlijk hand in hand gaat met prachtige symbolische kunstwerken. Het 

Berlijn van nu draagt nog steeds de zichtbare sporen van zijn tumultueus 

verleden maar is tegelijkertijd een symbool van menselijke veerkracht  en van 

de onafscheidelijke band tussen geschiedenis en cultuur. 

 



Een mooie, levendige, moderne en tegelijkertijd een historisch zwaar beladen 

stad te mogen ontdekken is een verreiking. Deze trip te mogen beleven samen 

met een groep geïnteresseerde, lieve mensen, kwaliteitsvol begeleid door een 

fantastische gids en dito chauffeur, is een zeldzame buitenkans! 

Oprechte dank aan allemaal voor deze mooie ervaring en hopelijk tot volgend 

jaar! 

Monique Leempoels 

Foto’s Willy Coen. Meer foto’s van Willy in ons Fotoalbum op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

 


