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30 jaar na de val: verdwenen muur blijft topattractie in Berlijn 

Begin november is het dertig jaar geleden dat de Muur van Berlijn viel. Van 4 tot 10 november 

worden op verschillende plaatsen in de stad meer dan 100 events georganiseerd om die verjaardag 

te vieren. Op een paar stukken na zijn er geen sporen meer van de grens die helemaal rond West-

Berlijn liep, maar toch gaat elke Berlijnbezoeker nog steeds op zoek naar de Muur. Even boeiend zijn 

de opvallende architecturale ingrepen en de sociale veranderingen die de val van de Muur 

veroorzaakt heeft. Reisauteur Erwin De Decker biedt in de Duitse hoofdstad begeleide wandelingen 

in het Nederlands aan die die recente geschiedenis toegankelijk en interessant maken.  

 

De muurresten aan de Bernauer Strasse en de East Side Gallery trekken dagelijks duizenden 

bezoekers. Maar op een begeleide wandeling geraken de citytrippers pas echt gefascineerd wanneer 

ze beseffen hoe de Muur midden in de grootstad van 1961 tot 1989 de grens vormde tussen twee 

totaal verschillende politieke, sociale en economische systemen: het ‘kapitalistische Westen’ en het 

‘communistische Oosten’. De gebeurtenissen van 1989 betekenden het einde van Oost-Duitsland (de 

DDR) en de hereniging van Duitsland en Berlijn. Die vreedzame revolutie heeft tot op vandaag 

gevolgen die in de Duitse hoofdstad merkbaar zijn. ‘Het verhaal van de Muur en de Koude Oorlog is 

uitzonderlijk’, zegt Erwin De Decker, ‘maar wordt nog boeiender wanneer je letterlijk door de 

hedendaagse geschiedenis wandelt en ziet hoe de stadswijken in die dertig jaar geëvolueerd zijn’. 

 

Monstrueus, hip, veracht 

Het historische centrum van Berlijn (Mitte) heeft een metamorfose ondergaan. Voor de val van de 

Muur was dit het machtscentrum van Oost-Duitsland. Het Palast der Republik, het parlement en 

feestpaleis van de vroegere DDR, is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor het Humboldt Forum: 

een reconstructie van het vroegere stadspaleis van de Duitse keizers. Dit reusachtige complex gaat 

volgend jaar open en zal o.a. onderdak bieden aan het Etnologisch Museum en een nieuw 

Berlijnmuseum (foto’s in bijlage). 

De wijk Prenzlauer Berg, waar de opstanden tegen het communistische regime van de DDR 

begonnen, was tot 30 jaar geleden een verpauperde arbeiders- en studentenwijk. Na grondige 

sanering is Prenzlauer Berg een van de duurste plekken in Berlijn om te wonen geworden. De meeste 

arbeiders en studenten kunnen zich hier geen flat meer veroorloven. De wijk is in trek bij toeristen 

want de bohemiensfeer is gebleven; de winkels en de restaurants zijn hip. Ook Friedrichshain (Oost) 

en Kreuzberg (West) waren tijdens de periode van de Berlijnse Muur wijken die vooral door 

arbeiders en migranten bewoond werden. Beide buurten kregen na 1989 heel wat nieuwe inwoners, 

vooral studenten en jongeren op zoek naar goedkope flats. Hoewel beide buurten nog steeds een 

jong, multicultureel en hip karakter hebben, is ook hier de gentrificatie volop bezig. 

Marzahn, helemaal aan de oostelijke stadsrand, is zowat de enige wijk die voor velen nog betaalbaar 

is. De wijk waar het DDR-regime in de jaren 80 woningblokken voor 100.000 nieuwe bewoners uit de 

grond stampte, verloor haar populariteit na de val van de Muur. De flatgebouwen (Plattenbauten) 

werden de nieuwe thuis voor vluchtelingen uit Oost-Europa en voor wie laag op de sociale ladder 

stond. Vandaag wordt Marzahn weer populair bij jongeren en gezinnen uit het centrum van de stad. 



 

Jubileum 

Van 4 tot 10 november vinden op verschillende plaatsen in Berlijn evenementen plaats die 

herinneren aan de periode net voor, tijdens en net na de val van de Muur: videoprojecties en 

openluchttentoonstellingen op plaatsen waar alles zich afspeelde, concerten, lezingen, ...  Het 

volledige programma staat op www.mauerfall30.berlin  

Met Berliner Luft biedt Erwin De Decker boeiende begeleide wandelingen in het Nederlands aan in 

verschillende stadswijken van de Duitse hoofdstad. Alle informatie over deze wandelingen voor 

individuelen en kleine groepen op www.berlinerluft.be  

 

--------- 

Extra informatie voor de redactie: 

Reisauteur Erwin De Decker verdeelt zijn tijd over Gent en Berlijn. Met Berliner Luft biedt hij 

begeleide wandelingen in het Nederlands in de Duitse hoofdstad aan. Zowel gezinnen, scholen, clubs 

als bedrijven reserveren graag zo’n wandeling om Berlijn en zijn verleden beter te leren kennen. 

Tijdens de wandelingen ligt de nadruk op de fascinerende geschiedenis. 

Erwin De Decker schreef verschillende reisverhalen en -gidsen. Samen met journalist Peter Jacobs 

publiceerde hij onlangs Parijs-Berlijn, een reis door Europa na de Grote Oorlog (Uitgeverij Polis, 

www.polis.be/parijs-berlijn.html) en Langzaam door Frankrijk (Uitgeverij Lannoo, 

www.lannoo.be/nl/langzaam-door-frankrijk-0)  

-Contact Erwin De Decker, erwin.dedecker@skynet.be, telefoon +32-(0)475.49.10.20 
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