
samen werken aan jouw toekomst!

 

Berenmutsen uit Berlijn 
 
 
 
 

Zo schitterend als de gouden godin Viktoria stond te stralen in de zon 
toen wij de Siegessäule beklommen, zo mistroostig stond ze te kijken bij 
ons vertrek uit Berlijn. Mazzel dat de jongens hun nieuw gekochte 
berenmutsen op hadden. Koud en mistig, je zult het maar hebben als je 
net je bezoek aan de Fernsehturm gepland hebt. Dan hadden wij meer 
geluk bij onze aankomst in Berlijn. 
 

 
Vergezicht 
Prima op tijd kwamen we op Alexanderplatz aan om de kaartjes op te halen voor ons bezoek 
aan de Fernsehturm. De lift met doorkijk in het plafond bracht ons in no time naar boven. Op 
207 meter stapten we uit, inmiddels wetend dat de tv-toren tot zijn hoogste punt 368 meter 
is. Tóch hoger dan de Eiffeltoren. Even een eerste rond uitzicht over Berlijn, precies op de 
grens tussen licht en donker. Zo zagen we Berlijn van boven bij daglicht en even later als 
prachtig verlichte stad. We probeerden de Brandenburger Tor te spotten of ons hostel. “Zie 
je hem daar, met dat bruine dak”. Nee, niet iedereen zag hem. 
Sommigen hadden het wel heel snel gezien en zaten beneden te 
wachten tot we eindelijk naar Pomodori gingen. Erheen lopend 
viel het leerlingen meteen op dat het een winkelwalhalla was. Na 
een heerlijk Italiaans gerecht mét onverwacht geld genoeg voor 
een toetje, bleven we als begeleiders alleen achter in het 
restaurant. Shop ze! 

Verkennen 
Weer zat iedereen netjes op tijd klaar om Berlijn te gaan verkennen, maar waar bleven nou 
die broodjes voor het lunchpakket? Servicedienst gebeld: nog één klant voor ons. Nee, tijd 
kan ik niet geven. Wat te doen? Het programma roept. Naar de receptie om te vragen of zij 
ze voor ons konden opvangen en dan zouden we gewoon terugkomen om te smeren. 
Stonden de broodjes al een uur bij de receptie! Later dan gepland maar met een opgewekt 
humeur stapten we aan de prachtige brede Straße des 17. Juni uit.  Met de Brandenburger 
Tor in de rug en vóór ons de Siegessäule kwamen we langs het Russisch monument voor 
gevallen soldaten.  
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Dan weet je dat je in de voormalige DDR in Oost-Berlijn zit. Aan het eind van de lange, lange 
laan liepen we de ondergrondse tunnel door, de 295 treden op en daar konden we eindelijk 
genieten van een zonovergoten uitzicht. Prachtig!  
 
Tijdens de weg terug langs de lange laan, beweerde een leerling dat we zeven kilometer per 
uur liepen. Lijkt mij onwaarschijnlijk, al helemaal voor de twee Merletters die samen op hun 
gehuurde groene step aan ons voorbij zoefden. Het oponthoud van de ochtend gooide het 
tempo wat omhoog. We hadden anderhalf uur voor lunch, Brandenburger Tor, Holocaust 
Monument en winkelen. Zagen we toen al een eerste keer de berenmutsen verschijnen? 
Daarna snel de bus in. Het Olympisch stadion zou om vier uur dichtgaan. Het korte bezoek 
heeft indruk gemaakt. Beelden van Berlijnse beren verwelkomden ons bij de ingang en het 
stadion zelf was groot, schoon en imposant. We zagen sporen uit 1936 en genoten op de 
stoeltjes van de zon die door het open dak scheen.  
 

  
 
Een paar Merletters konden hun geluk niet op toen ze onverwacht in een voetbaltraining 
terechtkwamen en met de mannen op de foto mochten. Het bezoek aan de koepel van de 
Reichstag ’s avonds was een waardige afsluiting van de dag. Daarbij was het contact tussen 
onze leerlingen liggend naar de sterren kijkend en een groep leerlingen uit Bremen een 
mooie toegift. 
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Vermaken 
Als je in Berlijn bent, moet je ook de erfenis gezien hebben die de tweede wereldoorlog aan 
de Duitsers en de rest van de wereld vermaakt heeft. Met gepast respect liepen wij dan ook 
door Gedenkstätte Sachsenhausen en leerlingen klaagden niet meer over de kou. Terug in 
Berlijn was het bezoek aan Schloß Charlottenburg van een geheel andere orde. Ook het weer 
had zich aangepast. Onder een strakblauwe hemel en een stralende zon was het tijd voor de 
groepsfoto.   
 

 
 
Na een kort oponthoud van zo’n 40 minuten in het Schloß, stond er vrije tijd voor winkelen 
op het programma. Zou het Kurfürstendamm worden of toch weer Alexanderplatz? Eerst 
maar even Gedächtniskirche bekijken en langs Checkpoint Charlie. Het voordeel van 
winkelen op Alexanderplatz is dat je ook even snel naar het hostel kunt voor een dutje of om 
je om te kleden voor de party evening. Om zeven uur werd iedereen verwacht bij  
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Zungenkuss voor de karaoke. Al dat personeel voor 
onze groep alleen. Uitermate vriendelijk keken ze voor 
ons of ze ook Nederlandstalig hadden. Helaas, het bleef 
bij Duits en Engels. We hebben onze kelen schor 
gezongen met YMCA, Tequila, Atemlos, I want it that 
way en ga zo maar door. Voor we het wisten was het 
voorbij, want de disco in de Matrix was de uitsmijter 
van de avond. De vermoeidheid bleek snel vergeten 
door de super sfeer in de grote zaal. Veel te vroeg 
liepen we terug naar het hostel. Met alle aandacht voor 
de pijnlijke voetjes is het maar de vraag of iedereen 
nog oog had voor de graffiti van de East Side Gallery 
waar we langsliepen. 
 
Vertrek 
Ontbijt, lunchbroodjes smeren, kamers opruimen en de bus in. Een jongenskamer had zelfs 
gestofzuigd. Ook op de terugreis bleef het gezelschap aangenaam. De playlist van de 
heenreis kwam weer minstens vier keer voorbij met een breed scala aan vrouwennamen en 
het luid meegebrulde ´Brabant´. Nu wilden we ook snel naar huis en dan weet je van 
gekkigheid soms niet wat je moet doen.  
 
We sloten af met mooie woorden en bedankjes en stapten weer uit bij Merletcollege Grave. 
 
Begeleiding Berlijnreis BUB, EHS, RUR 
 
 
 
 


