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an Een afspraak maken met een correspondent van het 

Journaal heeft het risico dat het op het laatste 

moment toch anders loopt dan je bedacht had. De 

dag van onze afspraak moet Margriet Brandsma 

plotseling voor het Journaal naar Salzburg. “24 uur 

beschikbaar zijn, is een van de zwaarste dingen van 

mijn vak”, zegt Margriet als we elkaar twee dagen 

later dan bedacht in ‘haar’ wijk Friedrichshain in 

Oost-Berlijn ontmoeten. Ze schuift haar koffer onder 

de cafétafel. “Mijn werk beperkt zich nu eenmaal 

niet tot deze stad, reizen hoort erbij.” 

zijn voor televisie of radio, maar wel de moeite 

waard zijn om op te schrijven.” Ze besloot er een 

boek over te schrijven dat vorig jaar verscheen 

onder de titel Waar is de Muur?. Het is een boekje 

geworden dat het midden houdt tussen een reisgids 

en een verhalenboek. Een van de meest nadrukke-

lijke reistips van Margriet gaan we ten uitvoer bren-

gen: wie Berlijn lopend wil leren kennen, ziet wei-

nig. Berlijn leer je kennen per fiets! We beginnen 

bij het station.

 

Alles is groot en nieuw aan het Hauptbahnhof dat 

klaar was in de zomer van 2006, vlak voor het 

Wereldkampioenschap voetbal. De twee enorme 

glazen kubussen die over de perrons zijn gezet, 

blinken in de ochtendzon. De voorzijde van het sta-

tion komt uit op een enorm plein dat uitzicht geeft 

over de gezichtsbepalende silhouetten van Berlijn. 

Margriet heeft de hand weten te leggen op een fiets 

van Call a Bike, een moderne variant van het gesneu-

velde Witte Fietsenplan van Amsterdam in de jaren 

zeventig. Het groene lichtje brandt: de fiets is vrij. 

Een telefoontje en een creditcard zijn voldoende 

om de fiets van het slot te laten springen.

Daar gaan we. Op zoek naar de Muur.

We passeren Hamburger Bahnhof, het oude hoofd-

station van Berlijn dat nu dienst doet als museum 

voor moderne kunst. “Ik kom daar graag”, zegt  

Margriet. “Het is prachtig opgeknapt en ze hebben 

er de mooiste tentoonstellingen.” Ze maakt een 

flink tempo op haar uit Nederland meegebrachte 

sportfiets. Met haar conditie zit het wel goed. Jaren-

lang speelde Margriet Brandsma volleybal op het 

hoogste niveau in Nederland, een van haar passies 

die het moesten afleggen tegen haar grootste: de 

journalistiek.

Wat meteen opvalt, is hoe groen Berlijn is. Langs  

de meeste wegen staan behoorlijke bomen, grote  

en kleine stadsparken zijn er volop en er zijn opval-

lend veel volkstuincomplexen, de populaire Klein

gärten. Margriet loodst ons via binnendoortjes langs 

de stukjes Berlijn met een verhaal. Achter elk 

‘Berlijn zit vol dieren, zelfs wasberen zijn er. Die zijn ooit uit een pelsfokkerij ontsnapt 
en sindsdien leven ze in het wild in de stad’

Brandsma’s Berlijn 

Van links naar rechts Margriet Brandsma doet een ‘stand-up’ voor de Rijksdag • De Oost-Duitse Ampelman heeft ook West-Berlijn veroverd • Het nieuwe Hauptbahnhof van Berlijn

Brandsma mag dan Berlijn als standplaats hebben, 

ze is correspondent voor heel Midden-Europa: Oos-

tenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië en Slowakije 

horen tot haar werkgebied. “Een rijk sociaal leven 

verhoudt zich lastig met een correspondentschap. 

Maar ik klaag niet, hoor. Dit is het mooiste vak dat 

er is.”

Bijna vijf jaar zit ze nu in Berlijn. Ze is verliefd 

geworden op de stad die na de Wende van 1989 in 

een permanente staat van verandering verkeert. 

“Berlijn zit vol verhalen die lang niet altijd geschikt 

Al	fietsend	door	de	stad	–	naast	correspondent	en	tijdelijk	reisleider	Margriet	Brandsma	

–	blijkt	één	ding:	Berlijn	ontpopte	zich	na	de	val	van	de	Muur	in	1989	als	de	stad	van	de	

onbegrensde	mogelijkheden.	Onbegrensd?	Wo	íst	die	Mauer	eigentlich?
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Met de klok mee Het Sonycenter op de Potsdamer Platz is het nieuwe uitgaans-
centrum van Berlijn • De stad laat zich het best per fiets ontdekken • Een oude 
bierbrouwerij in Prenzlauer Berg is omgetoverd tot een verzamelplaats van cultu-
rele bedrijfjes

straatje, elk bouwwerk of parkje schuilt een 

anekdote die ze met een aanstekelijk enthousiasme 

vertelt.

Zagen we daar een stukje van de Muur? Brandsma 

lacht: “Vreemd eigenlijk dat de sporen van de Oost-

Westgrens zo moeilijk terug te vinden zijn. Na de 

val van de Muur wilden de Berlijners het onding zo 

snel mogelijk weg hebben. Het was, net als de 

Tweede Wereldoorlog, een groot trauma dat wegge-

sneden moest worden. Nu pas realiseren ze zich dat 

ze daarmee een enorme toeristische kans hebben 

laten liggen. ‘Waar is de Muur?’ is zonder twijfel de 

meest gestelde vraag in Berlijn.” 

We fietsen door de Bernauer Strasse waar nog 

zo’n 200 meter Muur bewaard is gebleven. Vanaf de 

stijlvolle klimtoren bij het documentatiecentrum 

van het Mauermuseum kijken we uit over een 

vreemd stukje niemandsland tussen twee relatief 

lage betonnen muren. De authentieke lichtmasten 

en de betonnen Kolonnenweg waarop de Oost-Duit-

se soldaten permanent hun controles liepen, herin-

neren aan de bizarre tweedeling van Berlijn. “Dit is 

het beste plekje om voelbaar een indruk te krijgen 

van de impact die de Muur had op het gewone 

leven”, zegt Margriet. Ze wijst naar de begraafplaats 

achter de Muur: “Je kon uitzicht hebben op het graf 

van je geliefde, maar het was onmogelijk er een 

bloem op te leggen.” Nog tweemaal zullen we op 

onze route een voormalige wachttoren passeren die 

per ongeluk vergeten is bij de sloop van het verle-

den. Ze ogen nu klein en ongevaarlijk.

“Duitsland heeft altijd mijn interesse gehad”, zegt 

Margriet als we weer op de fiets zitten. Het corres-

pondentschap hier stond hoog op haar verlanglijst. 

“Ik heb me altijd verbaasd over het gebrek aan inte-

resse van Nederlanders voor ons grootste buurland. 

Natuurlijk heeft de oorlog ons uit elkaar gespeeld, 

maar de starheid waarmee met name Nederlanders 

dat conflict volhouden, grenst aan het ongelofelij-

ke.” Het gebeurde haar meer dan eens dat ze met 

haar auto met Duits kenteken in Nederland ‘door 

een naoorlogse verzetsheld’ van de weg werd 

gedrukt. “Dit soort ervaringen sterkt me alleen 

maar in mijn missie als correspondent: wég met de 

misverstanden en vooroordelen over Duitsers en 

Duitsland.”

Maar eenvoudig is anders, zegt ze, want één Duits-

land bestaat helemaal niet. Er zijn veel kleine Duits-

landjes – de deelstaten – met elk hun eigen regels 

en cultuur. “Vragen ze in Hilversum: wat is de hou-

ding van de Duitse regering tegenover het dragen 

van boerka’s op straat? Dan moet ik zeggen: dat 

hangt af van de deelstaat. Tja, dat hapt niet lekker 

weg, je hoort ze al gapen in Hilversum. Deze ver-

snippering van de macht tekent het enorme zelfrei-

nigend vermogen van Duitsland. Dat vind ik bewon-

derenswaardig: ze willen nooit meer één machtige 

centrale regering die al te gemakkelijk rare ideeën 

aan het land als geheel kan opdringen. Geen staats-

indoctrinatie meer! De democratie is erg volwassen 

in Duitsland, mede dankzij het permanente schuld-

gevoel over de oorlog.”

Af en toe stuiten we op een doodlopend stukje 
route omdat er gebouwd of gegraven wordt. Berlijn 

verandert bliksemsnel, de skyline van de stad wordt 

nog altijd bepaald door de hoge bouwkranen. Het is 

een optimistische stad geworden waarin het soms 

lastig is te zien in welk deel we zijn; de verschillen 

tussen oost en west worden steeds onzichtbaarder. 

Sterker nog: de symbolen van het nieuwe Berlijn 

staan vrijwel allemaal in het oosten: De Potsdamer 

Platz, het Rode Raadhuis, de Rijksdag met zijn bij-

zondere koepel van glas en de Hackescher Markt. 

De vroegere grijze betonnen woonkolossen zijn 

voorzien van een nette stuclaag en het complete 

culturele leven heeft zich verplaatst naar Oost-Ber-

lijn. Zelf heeft ze er vijf jaar geleden bewust voor 

gekozen om in het oostelijk deel van de stad te 

gaan wonen. “Na de succesvolle Ostalgie, de heim-

wee naar het voormalige Oost-Duitsland, is het in 

Berlijn weer bijna tijd voor de Westalgie”, lacht 

Margriet.

Maar de Oost-Duitse cultuur van verraad en wan-

trouwen zit er nog sterk in. “Mijn huisconciërges 

zijn echte ‘Ossies’. Dankzij de Groenen, die zeven 

jaar met de SPD regeerden, heeft Berlijn het meest 

fijnmazige afvalscheidingsysteem van de wereld, er 

staan wel zes verschillende bakken waar afval in 

moet. Maar o wee, als er een groene fles per onge-

luk bij het witte glas terecht is gekomen: de con-

ciërges weten in een mum van tijd van wie die groe-

ne fles afkomstig is. Het zal minstens een generatie 

duren voor die ongemakkelijke Ossiementaliteit is 

verdwenen”, zegt Margriet.

Het fietstempo zit er goed in, Margriet wil nog 

zoveel laten zien. “Ik heb een voorliefde voor indu-

striële gebouwen, vooral als ze niet meer als fabriek 

in gebruik zijn”, zegt ze enthousiast. We maken 

een omweg om haar geliefde KulturBrauerei in de 

voormalige arbeiderswijk Prenzlauer Berg aan te 

doen. De oude bierbrouwerij midden in een woon-

wijk doet nu dienst als verzamelplaats voor kleine 

bedrijfjes, cafés, theater- en filmzaaltjes. Op het 
binnenplein van deze prachtige, uit rode steen 

opgetrokken fabriek, vind je gezellige terrasjes en 

kraampjes. 

Verderop laat ze nog een vervallen kolos van een 

voormalige drukkerij en papierfabriek zien. Het 

dak is verdwenen, er zitten grote gaten in de gevels. 

“Laatst zag ik hier twee vosjes rondscharrelen. Ber-

lijn is een dierenparadijs: honden, stadsvosjes, wil-

de zwijnen en zelfs wasbeertjes leven in deze groe-

Berlijn verandert bliksemsnel, de skyline van de stad wordt nog altijd bepaald 
door de hoge bouwkranen 
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ne stad. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 

zijn er wat wasbeertjes ontsnapt uit een pelsfokke-

rij en sindsdien leven ze in het wild in de stad.” 

We fietsen verder zuidwaarts, de wijk Kreuzberg 

in. Een wijk met een ten onrechte slechte naam, 

vindt Brandsma. Oké, bepaalde stukken worden 

Klein Istanbul genoemd vanwege de overwegend 

Turkse bewoners, maar de problemen worden in 

het buitenland sterk overdreven. “Turken zijn veel 

Europeser dan Marokkanen, waar Nederland zoveel 

problemen mee heeft in de grote steden.”

Dan staan we oog in oog met een enorm Lenin-

beeld, voor de ingang van het beroemdste verhuis-

bedrijf van Berlijn, dat van Klaus Zapf. “Zapf was 

een student-revolutionair die bewust in Kreuzberg 

ging wonen, toen het centrum van de alternatieve 

scene. Om de kost te verdienen kocht hij een Ford 

Transit voor kleine transportjes. Maar het liep uit 

de hand; Zapf is nu directeur van het grootste ver-

huisbedrijf van Duitsland dat alleen al in Berlijn 

driehonderd mensen in dienst heeft. Alleen Lenin 

herinnert hem af en toe nog een beetje aan zijn 

politieke idealen”, lacht Margriet. 

Verderop passeren we een opmerkelijke Villa Kakel-

bont van oud sloophout, plastic, touw en andere 

oude bouwtroep. Het blijkt het uit de hand gelopen 

tuinschuurtje te zijn van Osmar Kalin, een Turkse 

man die hier zijn Kleingarten heeft. “Uiteraard ille-

gaal gebouwd maar het linkse stadsbestuur heeft de 

buurtbewoners moeten beloven dat ze de man met 

rust laten en dat gebeurt dan ook”, zegt Margriet. 

Het markante bouwwerk hoort tot het meubilair 

van Kreuzberg en heeft veel bekijks.

Met de wind in de rug fietsen we terug via de 

Call a bike Met een fiets de stad door. Brandt het groene 

licht, dan is de fiets vrij, rood licht betekent: de fiets is 

bezet. Prijs: maximaal € 15,- voor een dag, weektarief:  

€ 60,-

Service-Hotline 07000 5 22 55 22 (vanaf 6 ct/min) of kijk 

op www.callabike.de.

Fietsen langs de Muur Voor een uitgebreide fietstocht 

langs de Muur kun je nog niet helemaal vertrouwen op de 

bordjes. Beter is het dus op pad te gaan met een kaart en 

een goede routebeschrijving. Een handzaam boekje is: 

Berliner Mauer-Radweg van Bikeline, geschreven door 

Michael Cramer. Uitgever: Verlag Esterbauer GmbH (kost 

ongeveer € 10,- ). Bikeline is een betrouwbare organisa-

tie van fietsliefhebbers die fietskaarten en fietsboeken 

maakt.

Berlijn museumstad, een selectie

Het DDR Museum Berlin geeft een goede indruk van het 

leven in de voormalige DDR. Karl-Liebknecht-strasse 1, 

Winnen!
Zin mag het boek van Margriet 
Brandsma 10 keer weggeven! 
Stuur vóór 10 augustus 2007 een 
kaartje met uw naam en adres 
naar Zin/Brandsma, Postbus 
1616, 2130 JA Hoofddorp.

‘Je kon uitzicht hebben op het graf van je geliefde, maar het was onmogelijk 
er een bloem op te leggen’

direct aan rivier de Spree, www.ddr-museum.de

Hamburger Bahnhof-Museum: het oudste station van 

Berlijn (1840) werd gerestaureerd en kreeg een nieuwe 

vleugel. Baanbrekende kunstenaars van de afgelopen 30 

jaar kregen een plek in de permanente tentoonstelling 

(met onder andere Andy Warhol, Anselm Kiefer). 

Invalidestrasse 50, Mitte, www.hamburgerbahnhof.de

Liefhebbers van kunst mogen het Museumsinsel Berlin 

niet missen. Vijf prachtig gerestaureerde musea achter de 

Berliner Dom. www.museumsinsel-berlin.de

Met de klok mee De woonkolossen op de Karl Marx Allee • Hamburger Bahnhof is geheel gerestaureerd als museum voor moderne kunst • Lenin predikt de revolutie 
voor Klaus Zapf’s miljoenenbedrijf • Het gedoogde illegale tuinhuisje van Osmar Kalin

Margriet Brandsma 
(St. Pancras, 1957) begon haar journalistieke carrière bij het Noordhollands 

Dagblad. Begin jaren negentig stapte ze over naar televisie en werkte voor 

verschillende omroepen. Eerst voor de IKON, daarna voor Hier en Nu-radio 

van de NCRV. Voor het Journaal reisde ze naar oorlogsgebieden en ramp-

locaties. Van de Kosovo-crisis deed ze emotioneel verslag. Dat was voor 

het eerst, want Margriet stond tot dan toe bekend om haar feitelijke en 

afstandelijke berichtgeving. Ook was ze in Nederland parlementair journa-

list in de hectische Fortuyn-tijd. Daarna volgde ze in 2002 NOS-coryfee Bert 

Tigchelaar op als correspondent in Berlijn. 
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enorme Karl Marx Allee, de meest ‘oostblokkerige’ 

straat die er in heel Berlijn te vinden is: breed, kaal 

met aan beide zijden uit de kluiten gewassen woon-

kolossen. Zelfs een behoorlijke vrachtwagen voelt 

zich er wat verloren. “Het was een eer om aan deze 

voormalige Stalin Allee te wonen”, zegt Margriet. 

“Dit waren de modelwoningen van de DDR. Als de 

enorme parades van soldaten, tanks en ander oor-

logsmaterieel langstrokken, stond men op de bal-

konnen te juichen en met vlaggen te wapperen.” 

Het lijken beelden uit lang vervlogen tijden. Een 

metamorfose van een stad kan in een kleine twintig 

jaar plaatsvinden, zo bewijst Berlijn. “Twee decen-

nia, inderdaad, en een schuld van zestig miljard 

euro”, voegt Margriet er fijntjes aan toe.

Margriet Brandsma, Waar is de Muur? Verhalen over 

Berlijn. Uitgeverij Conserve, www.conserve.nl, € 17,-.


