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Ook in Berlijn was 1968 een bijzonder jaar. Citytrippers kunnen de stad voortaan op een aparte 
manier verkennen tijdens een begeleide wandeling met als thema ‘Mei ‘68’, het nieuwe aanbod van 
Berliner Luft Wandelingen in het Nederlands. 
 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat studentenprotesten alle Europese grootsteden in rep en roer 
zetten. In het verdeelde Berlijn begon de onrust al in juni 1967 toen een politieagent tijdens een 
manifestatie bij de opera in West-Berlijn een student neerschoot. De acties drukten uiteindelijk hun 
stempel op de politiek in de Bondsrepubliek en de studentenbewegingen hebben hun invloed gehad 
op het rebelse karakter van de Berlijners. Mei ’68 is ook van essentieel belang voor de 
vrouwenbeweging, de homo-emancipatie en de groene partij. Huizen werden bezet en de 
gewelddadige Rote Armee Fraktion werd opgericht.  
 
‘Berlijn mei ’68’ is een boeiende wandeling die bezoekers in circa 3 uur langs minder bekende 
plaatsen door de stad voert waar 50 jaar geleden geschiedenis werd geschreven. Tijdens de 
wandeling vertelt reisauteur Erwin De Decker in het Nederlands waarom alles met een moord bij de 
Deutsche Oper begon, over communes en kraakpanden, hoe de Groenen ontstonden, waarom er 
een ‘Berufsverbot’ voor homo’s bestond, welke rol de media, politici en de geallieerde 
bezettingsmachten speelden en wie Rudi Dutschke was. Je ontdekt de verschillen tussen de acties in 
Oost- en West-Berlijn en leert de stad van een rebelse kant kennen. 
 
Berliner Luft Wandelingen is een initiatief van Erwin De Decker. Naast de ‘Berlijn mei ‘68’-wandeling 
biedt hij ook tal van klassieke en andere bijzondere themawandelingen in het Nederlands door de 
Duitse hoofdstad aan. Alle wandelingen zijn ideaal om de complexe geschiedenis van de stad beter te 
begrijpen en meer van Berlijn te genieten. De wandelingen zijn geschikt voor individuele bezoekers, 
gezinnen met kinderen of kleine groepen (vrienden, verenigingen scholen, bedrijven, incentives,…). 
Alle informatie op www.berlinerluft.be  
 
 
Informatie voor de media: 
Onder de naam ‘Berliner Luft’ biedt Erwin De Decker begeleide wandelingen in Berlijn aan die een 
andere kijk op de Duitse hoofdstad bieden en bezoekers langs minder bekende plekken leidt.  
-Contact: Berliner Luft, www.berlinerluft.be: Erwin De Decker, +32-(0)475.49.10.20, 
erwin.dedecker@skynet.be  
-Foto’s worden op aanvraag geleverd. 
 
 
Met vriendelijke Berlijnse groeten, 
www.berlinerluft.be 
www.facebook.com/berlinerluftwandelingen 
www.instagram.com/berlinerluftwandelingen 
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