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geheim berlijnDMM


e Zweedse Henrik Tidefjärd is als


het ware de toeristische agent van


Berlijn. Zijn bedrijf Berlinagenten


organiseert originele tours in de


stad. In 1994 kwam hij met een schooltrip op


bezoek en op slag werd hij verliefd op de stad.


Voor hem is Berlijn niet de beauty maar eerder


de beast. Henriks grootste succes is de Gastro-


Rallye, een culinaire ontdekking. Waar gaan


de undergroundfeestjes door, wanneer


opent dat nieuwe restaurant en vooral:


waar moet je zijn om van het authentieke


Berlijn te proeven. In de zomermaanden


organiseert hij een culinaire tour langs de


mooiste restaurants op en rond de


rivier de Spree. Henrik beweert dat echte


Berlijners snel verveeld zijn en veel impul-


sen nodig hebben. Met Berlinagenten


(www.berlinagenten.com) probeert hij de


vinger aan de pols van de stad te houden.


VAN OUD NAAR NIEUW: “Voor de val van de


Muur was de Berlijnse undergroundscene


te vinden in het westen van de stad. David


Bowie was een van de eersten om Berlijn uit


te roepen tot het creatieve mekka van


Europa. Met namen als Iggy Pop en de


Stones was Berlijn, vijftien jaar voor de val


van de Muur, een partycentrum waar alles


kon. Kleurrijke figuren, travestieten en


vreemde vogels kwamen hier allemaal


samen. West-Berlijn is nu saai, het gebeurt


allemaal in het voormalige Oost-Berlijn.


Met een mix van verschillende initiatieven,


allemaal met die speciale Berlin-spirit. De


rebelse, ruige kant van Berlijn is er nog


steeds en de meer gepolijste, cleane kant is


hier nu ook te vinden.”


PLUS: “Die creatieve, vrije geest en dat je


elke avond kunt feesten als was het de


laatste avond van je leven. Ook is de stad


totaal niet zo geldbelust als andere groot-


steden.”


MIN: “Je kunt niet altijd op mensen reke-


nen en velen willen niet echt veel verant-


woordelijkheid dragen. Jammer ook dat er


in de horeca een gebrek aan goeie service


is.”


TWINTIG JAAR MUUR: “Vandaag de dag staat


voor de inwoners van Berlijn de datum


9 november gelijk aan vrijheid, verlossing en


het begin van een creatieve en opkomende


infrastructuur met internationale invloed en


allure. De Muur was op zich iets slechts maar


bracht ook iets positiefs met zich mee: Berlijn


is dankzij deze Muur vrijer en creatiever dan


de meeste andere steden in de wereld.”


FAVORIETE HOTSPOTS VAN HENRIK


• IC! Berlin: Max-Beer-Strasse 17 in Berlin-


Mitte. Het hipste brillenmerk van Berlijn


met een ultracoole shop, meer een living


dan een winkel.


• Café Bravo: Augusta-Strasse 69 in Mitte.


Een verborgen hof in Mitte, de voormalige


Joodse buurt waar in de jaren 1990 alles


begon. Terwijl er twintig jaar geleden


geheime bars in kelders waren, vind je


hier nu stijlvolle cafés zoals Bravo.


• W der Imbiss: Kastanienallee 49 in


Prenzlauer Berg. Eigenaar Gordon is een


van de meest kleurrijke figuren van deze


buurt. Proef de verse naanbroodjes belegd


zoals een pizza, voor weinig geld.


• Möbel-Olfe: Reichenberger-Strasse 177 in


Kreuzberg. Compleet gekke en extreem


alternatieve trashbar in een onopvallend,


grijs en onsmakelijk gebouw in Kreuzberg.


Waarom? Voor de fantastische party’s


natuurlijk.


• Der Fischladen: Schönhauser Allee 128 in


Prenzlauer Berg. Erg discrete en kleine


bistro. Is tegelijk een viswinkel. Wat ver-


kocht wordt in de winkel kan ook besteld


worden om ter plaatse op te eten.


Verzamelpunt voor buurtbewoners.


De reisagent Henrik Tidefjärd


Creatief / divers / superlatief
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uteur en journalist Markus Albers


schrijft sinds jaren voor interna-


tionale media als Monocle, Vanity


Fair, GQ en voor de Duitse bladen


Der Spiegel, Stern, Welt am Sonntag en Die Zeit. Als


mediaconsulent en auteur van boeken over de


digitale wereld (www.markusalbers.com/en),


vindt hij Berlijn de beste plek om te wonen.


VAN OUD NAAR NIEUW: “Ondanks zijn ver-


leden groeide Berlijn uit tot een volwaar-


dige hoofdstad maar dan wel met een


eigenzinnig en rebels karakter. De ‘laat


maar waaien’-sfeer uit de jaren 1990 ver-


vaagt en maakt plaats voor een meer func-


tionele en cleane stad. Ik hou vooral van de


manier waarop Berlijn zich meer en meer


uitdost en erg goed en verzorgd uitziet.”


PLUS: “Elk stadsdeel of Kiez voelt aan als een


dorp op zich. Niet druk en je kunt alles te voet


of met de fiets doen. Elke avond kan je uitgaan


en iets nieuws of anders zien of doen. Precies


door die overvloed is het niet erg als je eens


een avondje thuisblijft. Misschien moeilijk om


te geloven maar Berlijn is in feite een zonnige


stad, tenminste als je het vergelijkt met andere


Duitse steden zoals Hamburg waar een con-


stante mist hangt.”


MIN: “Aan de andere kant is het dan weer te


grijs in de winter. Als bezoeker en zeker als


inwoner krijg je wel eens te maken met de


fameuze ‘Berliner Schnauze’, de soms brutale


mond van Berlijners en hun vaak moppe-


rige karakter. Het vrijheidsgevoel heeft ook


een ander nadeel: de Berlijners nemen het


niet nauw met de hond uitlaten.”


TWINTIG JAAR MUUR: “Als veertigjarige ben


ik van een generatie die zich de twee


Duitslanden nog duidelijk herinnert.


Daardoor denk ik, soms onbewust, nog


steeds in termen van Oost en West. In Berlijn


heeft de jongere generatie een voordeel


omdat die niet meer zo tweeledig denkt. Dat


die generatie hier in Berlijn zo snel de ver-


deeldheid uit het verleden is vergeten, is voor


mij een verrassing. Er wonen nu zoveel nati-


onaliteiten in Berlijn dat het gevoel een


vreemde te zijn, snel vervaagt. Voormalig


Oost- of West-Berlijn, Duitser of niet, iedereen


zoekt hier contact met elkaar, ongeacht hun


achtergrond.”


FAVORIETE HOTSPOTS VAN MARKUS


• Do you read me: magazineshop in de


Auguststrasse 28 in Mitte. Met een uitge-


lezen selectie uit de wereld: mode, foto-


grafie, kunst, architectuur,… Fijn


interieur en idem papieren winkeltassen.


• Bötzow Privat: Linienstrasse 113 in Mitte.


Een ouderwetse Berlijnse Eckkneipe of


‘hoekcafé’ met jonge en stijlvolle bezoe-


kers. Geen ingewikkelde gerechten.


Aanrader: de Buletten mit Kartoffelsalat en


een grote pint natuurlijk.


• Gendarmenmarkt: Berlijn als echte


grootstad. Geen vuile of geïmproviseerde


locaties maar een perfect gerestaureerd


plein met restaurants en cafés dat de


concurrentie met Parijs of Londen vlot


aankan.


• Café Sankt Oberholz: op de Rosenthaler


Platz in Mitte. Maak kennis met de


Berlijnse digitale-bohemienscene waar


iedereen samenkomt om op de pc — liefst


een Mac — te werken. Smaakvol en goed-


koop menu.


• Alpenstück: In de Gartenstrasse 9 in


Mitte. Gek genoeg is er in Berlijn een


geheime competitie aan de gang om de


beste Wiener schnitzel te maken. Mijn


favoriet is dit restaurantje in een rustige


zijstraat in Mitte. Perfecte schnitzels en


een indrukwekkende wijnlijst. Reserveren


is nodig.
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De modeontwerpers Stefan en Luis


eze twee heren zijn het plezie-


rige brein achter het Berlijnse


modemerk Lucid 21. Hun ver-


haal is op-en-top Berlijns. Stefan


en Luis begonnen op beperkte schaal


ergens in een mini-atelier in Kreuzberg.


Ze wonen er nog steeds en doen onge-


compliceerd hun ding. Met wat in is, of


wat kan en niet kan, wordt niet echt reke-


ning gehouden. Ondertussen heeft Lucid


21 een grotere shop met atelier in


Prenzlauer Berg, wordt de collectie in veel


Berlijnse winkels verkocht en gaat het


merk internationaal (www.lucid21.net).


Berlijn heeft een invloed op het merk


omdat er hier niet zoveel regels zijn. Als


er een constante is in de collectie, dan wel


de zachtheid en liefelijkheid van de ont-


werpen. Erg on-Berlijns dus.


VAN OUD NAAR NIEUW: “Berlijn is getrans-


formeerd van een stad die letterlijk en


figuurlijk erg zwart-wit was, bijna zoals


een zwart-witfoto, tot een van de meest


kleurrijke en levendige steden in de


wereld. Berlijn was vroeger ook geen


echte stad maar eerder een vreemd eiland


dat je niet zomaar kon verlaten. Een


eiland is het nog steeds, maar dan wel


een creatieve hub te midden van veelal


strak en prettig geregeld Duitsland.”


PLUS: In Berlijn kan je gewoon doen waar je


zin in hebt, er zijn geen regels en een groot


gevoel van vrijheid.”


MIN: “Veel slechte dingen zijn er niet in


Berlijn behalve het openbaar vervoer dat iets


beter kan en het weer dat van november tot


februari regelrecht donker en grijs is.”


TWINTIG JAAR MUUR: “Dit historische feit


betekende voor mij dat er eindelijk vrede


was in mijn land en dat de grenzen weg-


vielen. Het is een fantastisch om nu Oost-


Duitsland te kunnen verkennen zoals


Dresden, de Baltische Zee, Brandenburg en


zelfs andere voormalige Oostbloklanden


als Polen en Hongarije.”


FAVORIETE HOTSPOTS VAN LUCID 21


• Regenbogenkino: Lausitzer Strasse 22 in


Kreuzberg. De gezelligste en meest


geheime cinema van Berlijn. Ouderwetse


zetels en een kleine zaal waar klassiekers,


cultfilms en oude bekenden worden ver-


toond tezamen met een liveband.


• Mamsell: Goltzstrasse 48 in Schöneberg.


Meer dan vijftig soorten chocolade kan je


hier proeven en kopen. Heerlijk in de win-


ter om een warme choco te drinken.


• Schlachtensee: Net buiten Berlijn. Een


populair toevluchtsoord op amper dertig


minuten van de binnenstad. Dit meer


bevindt zich aan het Grunewald-woud en


is erg in trek in de zomer voor picknicks


en zwempartijtjes.


• Galerie Studio St. St.: Sanderstrasse 26


in Reuterkiez. Een van de nieuwe buur-


ten naast Kreuzberg waar creatievelin-


gen komen wonen die Kreuzberg of


Prenzlauer Berg te duur vinden. Kom


hier kunst kopen of kijken met een


glaasje prosecco en in het weekend wat


cabaret met Zsa Zsa of Beverly.


• Helena Ahonen: Fehrbelliner Strasse 56


in Mitte. Unieke en handgemaakte hoe-


den in een plezierige omgeving waar je


ook een hoed op maat kunt laten maken.


Gemakkelijk / eerlijk / open
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at het bekende schoenenmerk


Camper zonet zijn tweede Casa


Camper Hotel in het hart van


Berlijn opende, is niet zomaar


toeval. Volgens Miguel Fluxá, de kleinzoon


van mijnheer Camper en de man achter het


hotelproject, is Berlijn goed te vergelijken


met Barcelona, de stad waar in 2005 het eer-


ste Casa Camper openging. Miguel, die vaak


en graag naar Berlijn reist, vindt Berlijn een


open, jonge en moderne stad met grote


architectuur, net zoals Barcelona. De loca-


tie, in Mitte, het bruisende hart van nieuw


Berlijn, is de buurt waar Camper ongeveer


tien jaar geleden de eerste Camperwinkel in


Duitsland opende. Het is een centraal gele-


gen buurt, met veel geschiedenis en een bij-


zondere esthetiek. Een bruisende buurt, net


als het kersverse Casa Camper Hotel dat de


meerwaarde zoekende toerist moet aan-


spreken (www.casacamper.com).


VAN OUD NAAR NIEUW: “Wat Berlijn voor


mij uniek maakt, is dat de stad ondanks zijn


turbulent verleden en pijnlijke geschiede-


nis, vooruitkijkt. Dit is vaak niet het geval


in andere Europese steden waar er soms


pijnlijk geteerd wordt op het verleden. Dit


toekomstgericht kijken geeft een stimulans


om creatief te zijn en dingen te realiseren


die in andere steden niet mogelijk zijn


omdat alles er te strak en geregeld toegaat.”


PLUS: “Ik hou bijna honderd procent van


Berlijn: de inwoners, de cultuur, de atmosfeer,


de zeer open geest en de vrijheidsdrang.”


MIN: “Het weer. Nu snap ik waarom zoveel


Duitse toeristen afzakken naar Mallorca,


het eiland waar Camper zijn roots heeft


en waar ik woon.”


TWINTIG JAAR MUUR: “Hoewel ik van


een generatie ben die nooit bewust heeft


meegemaakt hoe Europa was toen de


Muur er nog was (ik was 14 jaar toen de


Muur viel), heb ik altijd het gevoel gehad


dat het een van de belangrijkste momen-


ten was in de twintigste eeuw. Niet alleen


voor Berlijn, maar ook voor een natie en


voor de hele wereld.”


FAVORIETE HOTSPOTS VAN MIGUEL


• Hackesche Höfe: Rosenthaler Strasse


40-41 in Mitte. De mooiste verborgen


patio van Mitte. Hoewel er andere


unieke binnenhoven zijn, blijft dit een


van de favorieten van Fluxá. Hij houdt


van de biljartbar in het binnenhof.


• Kastanienallee: Ook wel Castingallee


genoemd omdat er hier zoveel aspi-


rant-acteurs en actrices rondhangen.


Een toffe straat in Prenzlauer Berg met


een overaanbod aan kleinere boetieks,


bars en restaurants.


• Berlin Tegel en Tempelhof luchtha-


vens: Wie vaak naar Berlijn vliegt, zal


de functionaliteit van Tegel Airport


appreciëren. Het ziet er zelfs wat ‘anti-


luchthaven’ uit. De luchthaven


Tempelhof, die niet meer in gebruik is,


is een architecturaal pareltje.


• Restaurant Locanda Pane:


Ackerstrasse 17 in Mitte. Het beste


Italiaanse eten in Berlijn en centraal


gelegen in Mitte.


• Berliner Philharmoniker: Herbert von


Karajan Strasse 1 in Tiergarten. De fil-


harmonie van Berlijn ontworpen door


Hans Scharoun is een must-do als je in


Berlijn bent. Spectaculaire organische


architectuur waar even spectaculaire


muziek wordt gespeeld. ■


De hoteleigenaar Miguel Fluxá
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