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Stadsportretten
uit Berlijn
Pleinen, musea, kerken: mooi allemaal, maar de 
sfeer in een stad wordt toch voor een goed deel
bepaald door de bewoners. Deel 2 van een serie
stadsportretten: Berlijn, Duitsland.

tekst en foto’s THIJS HESLENFELD
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Locatie: Berlijn
Sfeer: ontspannen 
Mensen: multiculti,
behulpzaam, open
Weer: graadje of 28

Doen of laten

Buurten: Kreuzberg is de absolute
aanrader. Straten vol winkeltjes, ge-
zellige cafés en goede eettentjes. Al-
les kleinschalig, geen McDonald’s te
bekennen, heerlijk. Maar de popula-
riteit van Kreuzberg dreigt zichzelf
in te halen en daarom is het iets ver-
derop gelegen Neukölln nu ook in the
picture. 

De Brandenburger Tor, Checkpoint
Charlie en de Rijksdag mogen mis-
schien niet ontbreken in het pro-
gramma, maar ons advies blijft des-
ondanks: wegwezen daar. Rijen toe-
risten, cola in wegwerpbekers, sma-
keloos softijs en lelijke mensen.

Wie op zoek is naar cultuur, kan op
elke straathoek de Zitty kopen voor
3 euro (waarvan één naar de straat-
verkoper gaat). Het tweewekelijkse
magazine vertelt je alles over mu-
sea, galerieën, films, uitgaan en
meer –  echt super!

Berlijn is uitstekend met de trein
bereikbaar: zes keer daags in ruim
zes  uur van Amsterdam tot in hartje
centrum. Veel meer ontspannen dan
vliegen. Informatie en boekingen:
www.db-nederland.nl 

Handig: de Berlin Welcome Card.
Voor € 16,50 kun je twee dagen onbe-
perkt treinen, bussen en U-bahnen.
Voor 5 euro meer is-ie drie dagen gel-
dig. Er is ook een museumkaart voor
3 dagen: €19,50. www.visitberlin.de 

Johanna Risch (29) en vriend Wolfi Ramisch (28) staan in de Friedelstrasse te klus-
sen aan deze 44 jaar oude Mercedes legertruck. “We knappen hem op voor mijn

neef, die er een camper van heeft gemaakt. Hij gaat er binnenkort mee op vakantie
naar Italië en daarna wil hij hem gewoon hier ergens in de stad zetten, om erin te
wonen.” Johanna is houtbewerkster, maar Wolfi helpt mee omdat het leuk is. Hij is
eigenlijk landschapsfotograaf, “het liefst met analoog.”

Deze punker kom ik tegen in de Oranienstrasse. Sascha zegt dat hij vandaag 30 is
geworden. “En ik moet binnen tien minuten nog deze vijf daklozenkranten zien

te verkopen.” Hij wil wel op de foto, maar liever niet voor dit winkeltje. “Kan het niet
voor die container?” Een dag later kom ik hem weer tegen op een terrasje waar hij me
opnieuw een daklozenkrant wil verkopen. Hij herkent me niet.

Het eerste deel van deze serie, over
de IJslandse hoofdstad Reykjavik,
verscheen op 10 januari.



reizen

Heiko Wagner en zijn collega Steffi Schlegel werken in de brand-
weerkazerne Wienerstrasse bij ‘wacht 16-00’, één van de twee

kazernes in Kreuzberg. Ze verzorgen niet alleen brandweer-maar
ook ambulancediensten. En het is een drukke kazerne, met 1100
meldingen per maand. “We hebben veel kroegen in de buurt, dus ge-
regeld vechtpartijen. Verder hebben we veel oude panden in de wijk,
waar soms ook nog de stroom is afgesneden. Dan gaan mensen met
kaarsen rommelen en dat levert problemen op, zeker in combinatie
met alcohol.”
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Ali Chahrour (30) werkt bij café Bateau Ivre aan de Heinrichplatz.
“Ik doe het nu al zeven jaar en het is leuk werk, maar het wordt

tijd voor iets anders.” Binnenkort begint hij als reisleider bij Intrepid,
als specialist voor het Midden-Oosten: 'Ik ga reizen begeleiden naar
Libië, Syrië en Jordanië.' De taal is in elk geval geen probleem, want
Ali komt oorspronkelijk uit Libanon.

‘Malinka – schönes und originelles fur Kinder’, staat op een
schattig winkeltje in de Dieffenbachstrasse, één van de

mooiste straten in het Graefekwartier van Kreuzberg. Deze buurt is
enorm gewild bij jonge stellen met kinderen, dus over de locatie van
het winkeltje is goed nagedacht. Carmen Scherer runt Malinka en
poseert samen met haar zoontje Josef. Die is helemaal enthousiast
als hij hoort waar de foto voor bedoeld is: “Ooh mamsi, we komen in
de krant!”

Susanne Heimrich (19) loopt op haar gemak door de Münzstrasse
in de wijk Mitte. Ze komt uit Jena en is in Berlijn om een kamer te

zoeken. “Deze zomer ga ik hier studeren,” vertelt ze enthousiast.
“Wat? Dat weet ik nog niet. Ik ga gewoon doen waar ze me toelaten.
Maar het liefst wil ik Muziek en Media doen.” Susanne heeft al een
paar kamers bekeken, maar ze heeft nog geen keuze gemaakt. Het is
in Berlijn een stuk eenvoudiger om betaalbare woonruimte te vin-
den dan in veel andere Europese hoofdsteden.

Deze vrouw wandelt ’s ochtends vroeg met haar mopshondjes
over de Hasenheidestrasse, naast het gelijknamige park. Ik ben

zo verbaasd door haar toestemming voor een foto, dat ik vergeet te
vragen wie ze eigenlijk is.

In het chique Charlottenburg tref ik Jiri Georg Dokoupil en Adnan
Oral in het restaurant van Adnan. Dokoupil blijkt een gevierde

Tsjechische kunstenaar te zijn; hij staat bekend als een typische
postmoderne schilder – dat googel ik achteraf. Hij had vooral succes
in de jaren tachtig. Adnan werkte toen nog als bordenwasser, hij
was net uit Turkije vertrokken. Nu wordt hij door de kranten liefko-
zend omschreven als ‘Promi-Wirt’,  omdat hij tal van beroemdheden
ontvangt.
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