
 

 

 

 

 

 

BERLIJN EN HET HISTORISCHE POTSDAM 

ZONDAG 3 APRIL 2022 TEM VRIJDAG 8 APRIL 2022 
 

De val van de muur en de verhuizing van de Bundesregierung van Bonn naar Berlijn hebben 

een beweging in gang gezet die zijn weerga niet kent. 

Er is een nieuw Berlijn ontstaan.  

Honderden bouwkranen op verschillende locaties getuigden van de ijver waarmee de 

vormgeving van de nieuwe Duitse hoofdstad werd aangepast. De vernieuwde Potsdammer 

Platz, de Reichstag met zijn imposante koepel, het Museuminsel en het enorme station Lehrter 

Bahnhof zijn slechts enkele van de boeiende resultaten van die aanpak. Maar behalve dat vele 

nieuwe zijn er ook de sporen van het verre en recente verleden in al zijn glorie en rampspoed. 

Berlijn is een wereldstad met vele gezichten. 

Na de val van de ''Antifaschistische Schutzwall'' oftewel ''De Muur'' in november 1989 was 

Berlijn weer één, de grens tussen twee ideologische werelden was officieel opgeheven. 

Veel is veranderd in de stad, waardoor die eenheid ook steeds meer voelbaar is. Was vroeger 

voor de toeristen uit het Westen de Kurfürstendamm en omgeving het toeristische en culturele 

centrum, is nu de wijk Berlin Mitte (het voormalige Oost-Berlijn)  met de Alexanderplatz, de 

Friedrichstrasse en het Museuminsel het werkelijke centrum van Berlijn geworden. 

 

Dag een - heenreis 

De heenreis brengt ons via Antwerpen (met bijkomende opstapplaats aan Crown Plaza Hotel) 

over Venlo, het Ruhrgebied, Hannover en Magdeburg naar Berlijn. In functie van de 

wettelijke rij- en rusttijden de nodige stops onderweg voor koffie, vrije lunch e.a. 

Aankomst in hotel Crown Plaza Berlin City Centre met verblijf op basis van kamer met 

ontbijt + diner op dag 1 en dag 5.  

 

Dag twee - Eerste kennismaking met de stad 

Om 09u starten we met een wandeling naar de beroemde Kurfürstendamm - nu het hart van 

het kosmopolitische leven in Berlijn. Bezoek aan de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, een 

prachtig voorbeeld van Duits Historisme en nu ingericht als herinneringshal aan de 

verwoestingen van 1944-1945.  

Aandacht aan het Käthe-Kollwitz-Museum. 

De Kurfürstendamm - door de Berlijners de ''Kudamm' genoemd - werd in 1542 aangelegd als 

dam tussen het Berlijnse stedelijke paleis en het jachtslot Grunewald. Pas in 1886 kon de 

ontwikkeling als boulevard beginnen.  

De KaDeWe - Kaufhaus des Westens - is terecht zijn meest gekende gebouw.  



Vrije lunch. Tip: eetfanaten nemen de lift naar de zevende verdieping, waar 30 balies met 

lekkernijen alles serveren van de beroemde Berlijnse curryworst tot geïmporteerde Italiaanse 

delicatessen. Restaurant en een serre met prachtig uitzicht op de stad! 

Naast de bijna honderd musea, de talrijke kunsthistorische gebouwen en de boulevards biedt 

Berlijn een verrassend samenspel van de rivieren Havel, Spree en Panke alsook talrijke 

kanalen en rivierarmen. 

Om 14u30 schepen we in met de Rederij Riedel voor een drie uur durende ''Brückenfahrt über 

Spree und Landwehrkanal. 

Beleef Berlijn's legendarische bruggenrijkdom - meer bruggen dan in Venetië; 64 daarvan 

varen we onderdoor.  

Onze tocht van 23 km en ca 3 uur voert ons langsheen het historische en moderne Berlijn. Op 

onze route liggen dichte stadslandschappen, industriegebieden en zijn Hochbahn, echter ook 

het vele groen dat bepalend is voor het karakter van de stad. Tijdens onze tocht 

mogelijkheden voor een glaasje wijn, een koffie, een stuk taart enz. 

Aankomst ter hoogte van de Märkircher Ufer (Berlin Mitte). 

 

Dag drie - Het koninklijke Potsdam en omgeving 

Vertrek om 09 u; we rijden voorbij Spandau met uitleg over de beruchte ''Allied Prison'', een 

gevangenis voor internationale oorlogsmisdadigers w.o Rudolf Hess; de Brug van de 

uitwisseling Oost en West en de Wannsee; de zuidwestelijke oever van de Grosse Wannsee 

behoort tot de beruchtste locaties van de Duitse geschiedenis. Hier vond op 20 januari 1942 - 

in de villa Am Grossen Wannsee 56/58 - de Wannsee Conferentie plaats. Besproken werd de 

uitvoering van de ''Eindoplossing van het Joodse vraagstuk''!  

Potsdam - Unesco Werelderfgoed sinds 1990 - in 993 een Slavische nederzetting; daarna niet 

meer genoemd, totdat Friedrich Wilhelm er een slot liet bouwen en Potsdam tot residentie 

koos. Zijn achterkleinzoon - Friedrich der Grosse - bouwde er Sanssouci en het Neue Palais. 

Pronkstuk van Park Sanssouci is het gelijknamige slot uit 1747, niet door de grootte - het 

Neue Palais is vele malen omvangrijker - maar om de schitterende ligging boven op de 

Weinberg. 

Bezoek aan het Schloss met zijn uniek interieur en de schitterende tuinen. 

Vrije lunch kan in hetzij Drachenhaus Restaurant & Cafe im Park Sanssouci en Môvenpick 

Zur Historischen Mühle Cafe und Restaurant. Diverse mogelijkheid van drink, kleine snack, 

gerechten naar keus enz. 

Neuer Garten mit Schloss Cecilienhof. Het kleinste slotpark van Potsdam werd aangelegd 

tussen 1787-97 onder koning Friedrich Wilhelm II. Centraal staat het Marmorpaleis uit 1792. 

Schloss Cecilienhof - een paleis met 176 vertrekken - werd tussen 1914 en 1917 gebouwd 

voor de laatste Duitse kroonprins Wilhelm II von Hohenzollern. Het is gebouwd in de stijl 

van een Engels landhuis. Cecilienhof is vooral bekend vanwege de Conferentie van Potsdam 

die hier in 1945 plaatsvond, en waar de geallieerden onderhandelden over de verdeling van 

het verslagen Derde Rijk. 

Het Schloss behoorde voor de 2° W.O. tot privé bezit van de Hohenzollerns. 

Op de terugweg halte aan het Olympia stadion - het voorbeeld van de architectuur uit de tijd 

van het Nationaal-Socialisme. Hitler beschouwde de ''Olympische Spiele'' van 1936 als dé 

gelegenheid om in de wereldopinie zijn aanzien te verhogen. 



 

Dag vier -  Het stadscentrum deel 1 

Vertrek om 09u voor rondrit en wandeling, te beginnen aan: 

 de Strasse des 17 Juni - ooit de as van GERMANIA, 1945; 

 de Siegessäule, met bovenop de gouden Victoria, als een monument voor de 

Pruisische overwinningen in de oorlogen tegen Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken 

van 1871, 1866 en 1864; naar aanleiding van de 50° verjaardag van Hitler en hierheen 

verplaats door Albert Speer; 

 de Reichstag - aanvankelijk symbool ondergang Nazirijk en symbool van de Duitse 

heropstanding. Na ingrijpende herbouw en renovatie kon op 19 april 1999 het 

parlement van de Duitse Bondsrepubliek hier voor het eerst vergaderen; 

 Brandenburger Tor - hét symbool van Berlijn en niet zelden als coulisse gebruikt als er 

''geschiedenis gemaakt moest worden''; 

 Holocaust Mahnmahl gebouwd ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de 

Holocaust; een deel van het monument is gebouwd boven de bunker van Joseph 

Goebbels; 

 Bij de wandeling op de veelbezongen boulevard Unter der Linden stuiten we overal op 

getuigen van de geschiedenis: de Pariser Plats met o.m het wereldberoemde hotel 

Adlon; de Deutsche Staatsbibliotheke; de Humboldt Universität; het Gouverneurshaus 

en het Alte Palais. Op de middenberm rijdt ''Alte Fritz'' (Friedrich der Grosse) op zijn 

lievelingspaard ''Condé'' naar het Oosten; 

 Het Kronprinzenpalais uit 1732; 

 Die Neue Wache - vanaf 1963 als ''Mahnmal für die Opher des Faschismus und 

Militarismus'' herbouwd en sedert 1993 bevindt zich midden in deze ruimte een 

vergrote kopie van het beeld ''Treurende Moeder met dode zoon'' van Käthe Kollwitz; 

 Deutsche Staatsoper en Deutsches Historisches Museum, voorbeelden van de pracht 

van de 18e eeuw; 

 St.-Hedwigs Kathedrale, geïnspireerd op het Pantheon van Rome (bezoek); 

Museuminsel (Unesco) wordt gevormd door een ensemble van vijf architectonisch 

interessante museum gebouwen, die tussen 1830 en 1930 ontstaan zijn. In 1943 ging 

het hele complex in vlammen op. Een van de enorme projecten van Berlijn in de 

afgelopen twintig jaar was de ''hereniging'' van kunstcollecties uit Oost- en West-

Berlijn in de vijf musea van het Museuminsel. 

We bezoeken er het Pergamonmuseum dat zijn naam dankt aan het beroemde 

''Pergamonaltaar''. Helaas is deze afdeling minstens tot 2023 gesloten wegens grondige 

restauratiewerken. 

Indrukwekkend is de afdeling voor geschiedenis, kunst en cultuur in Voor-Azië. U ziet onder 

meer de beroemde processie straat van Babylon met de Ischtarpoort uit de tijd van 

Nebukadnezar (604-562 v. Chr.). 

De hoofdattractie in de afdeling ''Museum für Islamische Kunst'' is de pronkfaçade van het 

woestijnslot Mschatta uit 740 na Chr. 

Een ander hoogtepunt is de ''Marktpoort van Milete''. 

In één woord, een sensationeel museum! 



 

Dag vijf - Het stadscentrum deel 2 

We starten om 09u met de Potsdammer Platz - voorheen gelegen op de grens van Oost- en 

West-Berlijn - nu een haast futuristisch geheel van bouwwerken. 

De Wilhelmstrasse met aandacht voor de Reichskanzlei; de plaats van de Führerbunker en het 

Ministerie van de Luftwaffe. 

Checkpoint Charlie - van 1961 tot 1989 de enige officiële doorlaatpost voor buitenlanders 

tussen beide helften van Berlijn. 

In het Haus am Checkpoint Charlie bevindt zich nu het Mauermuseum, met foto's en 

documenten die de geschiedenis van '' De Muur'' weergeven. 

Topografie des Terrors - Deze belangrijke permanente expositie verhaalt over de wandaden 

en de terreuracties van de Nazi's en belicht de wrede hersenspinselen op het hoofdkwartier 

van de Gestapo en de SS. Een macabere en indrukwekkende confrontatie met de geheime 

diensten van het Nazirijk. 

Gendarmenmarkt - Hier vindt u een van de geslaagdste ensembles van historische architectuur 

in Berlijn; het Schauspielhaus aan de westkant met de Deutsche Dom en de Französische 

Dom ernaast. 

Vrije lunch in de omgeving. 

Marienkirche (met bezoek) - een van de oudste kerken waarvan de bouw gestart werd in 

1270; aandacht aan het 22 m lange fresco uit 1485 met voorstelling van de ''Totentanz''. 

Berliner Rathaus, ook wel het Rote Rathaus genoemd door de kleur van zijn bakstenen 

façade; de 36 terracotta reliëfs aan de buitenkant tonen motieven uit de geschiedenis van 

Berlijn. 

Neue Synagoge met uitleg over de Kristallnacht en  de Jodenvervolging. 

Invalidenfriedhof met wandeling: alle groten uit de Duitse militaire geschiedenis liggen hier 

begraven (o.m von Richthofen). Resten van ''De Muur'' met de nodige uitleg en expo. 

Altes Diplomatenviertel des Dritten Reiches, ambassades uit de Nazitijd met uitleg ter plaatse 

over ''von Staufenberg'' en de aanslag van 1944. 

 

Dag zes - terugreis 

Na ontbijt en uitchecken terugreis over Magdeburg, Hannover, het Ruhrgebied, Venlo en 

Antwerpen naar de Westkust. In functie van de wettelijke rij- en rusttijden de nodige stops 

onderweg voor een koffie, vrije lunch e.a. 

 

Belangrijk: de volgorde van het programma kan door omstandigheden wijzigen en of 

aangepast worden ter plaatse (rekening houdend met de verplichte voorafreservaties, 

het weer of andere onvoorziene situaties). 

 

 

 

 

 

 

Algemene leiding reis: Philippe Despriet 


