
Verhalen verbinden mensen 

Verhalen verbinden momenten in de tijd 

Verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld 

Wij willen leren van verhalen, oude verhalen, verzonnen verhalen en persoonlijke verhalen. Het is 

begin mei 2021, bij uitstek de maand van verhalen om te gedenken. “Kom vanavond met verhalen, 

hoe de oorlog is verdwenen en vertel ze honderd malen: alle malen zal ik wenen,” dichtte Leo Vroman 

onvergetelijk. Wij leven in de jaren twintig van de 21e eeuw. Aat speurt naar sporen van de jaren 

twintig uit de vorige eeuw. Wij nemen u mee in fragmenten van ontmoeting, boeken en verhalen. Na 

het verhaal ‘Koffer in Berlijn’ volgen vragen met uitnodiging voor gesprek in een vorm die u past. 

Koffer in Berlijn 

Plaatsen waar ik het meeste leer zijn voor mij grote steden. Het is kort voor corona. Op 10 januari 

2020 neem ik in Amersfoort de trein naar Berlijn. Onderweg lees ik over de gouden jaren twintig, 

onderdeel van de tijd van de Weimarer republiek tussen 1918 en 1933 waarin Berlijn de culturele 

hoofdstad van de wereld is. Het is maar zes uur sporen en dan sta ik op het moderne Hauptbahnhof 

met roltrappen naar de perrons op diverse niveaus. Deze keer heb ik een hotel in de wijk Wedding 

genomen. In het oude hotel Graf Pückler leg ik mijn rugzak op een stoel en lees in de hotelgids dat 

honderd jaar geleden dit een huis van de kerk was en dat hier zendelingen werden toegerust om 

uitgezonden te worden. Mijn kamer heeft een balkon dat uitkijkt op een binnentuin. Ik loop  

Wedding in, koop een boekje over de wijk bij een boekhandel en kom al snel op een plein, 

Nettelbeckplatz. In het midden staat een fontein met het beeld van een pianist. Het water stroomt 

over hem en de piano heen. Tegenover de fontein is een overdekt terras, waar ik een koffie bestel en 

begin te lezen in het hoofdstuk over de jaren twintig. Een veelbewogen tijd tussen twee rampzalige 

periodes in 

De wijk Wedding 

“Wedding was in de jaren twintig van de vorige eeuw een eenvoudige arbeiderswijk, waar grote 

armoede heerste”. Deze eerste zin van het hoofdstuk treft me meteen. Thuis las ik vooraf veel over 

het bruisende culturele leven en het nachtleven in de gouden jaren twintig en zag ik afleveringen van 

de serie Berlin Babylon. Het beeld van een stad waar gedanst en gefeest wordt, geldt niet voor alle 

wijken. Hier woonden mensen in sombere Hinterhöfe, huizen waar geen sprankje zon kwam en waar 

de stank vaak niet te harden was. Hier waren straatgevechten tussen communisten en fascisten, al 

ver voor de fascisten de macht grijpen in 1933. Het voornamelijk communistische Wedding beroemt 

zich erop de wijk te zijn, waar de minste mensen op Hitler stemden van alle Berlijnse wijken. Ik 

wandel een stukje verder en probeer me voor te stellen hoe het toen geweest is. Ik loop een poortje 

door dat openstaat en kom op een binnenplaats zoals die er honderd jaar geleden ook al geweest 

moet zijn. Er staan vuilnisbakken en er spelen kinderen. Op de naambordjes zie ik voornamelijk 

Turkse namen. Terug op het plein met de pianist ga ik op een bankje zitten.  



 

Even later vraagt een oude man met een rollator of hij naast me mag zitten. Zoals gezegd, het is kort  

voor corona, dus ik zeg ja. We kijken samen naar de fontein. ‘Tanz auf dem Vulkan’, zegt hij. Nu pas 

zie ik wat hier verbeeld wordt. De verraderlijke vrolijkheid zette mij op een verkeerd spoor. Hij vraagt 

waar ik vandaan kom. Als ik zeg dat ik Nederlander ben, vraagt hij verbaasd hoe ik hier in Wedding 

verzeild geraakt ben. De meeste toeristen komen niet veel verder dan Unter den Linden, de 

Kurfürstendamm en de Brandenburger Tor. Ik vertel hem dat ik op zoek ben naar sporen van de jaren 

twintig Dan zegt hij ernstig: “Ik ben te jong om u daar veel over te vertellen. Ik ben van 1936. Maar 

van mijn ouders heb ik wel veel gehoord over die tijd. Zij waren fel tegen de nazi’s, dus u kunt zich 

wel voorstellen hoe moeilijk ze het gehad hebben in die hele periode; Ach, sprich mir nicht über den 

Krieg”. Als ik hem meer wil vragen over die tijd, komt zijn dochter langs. Ze groet mij vriendelijk en 

samen met haar oude vader lopen ze voetje voor voetje het plein af. Jammer, ik had wel meer van 

hem willen horen. Er leven dus nog mensen, maar niet veel meer, die de grote verschrikking van de 

jaren dertig en veertig meegemaakt hebben.  

Bertolt Brecht 

Thuis heb ik al gelezen dat de toneelschrijver Bertolt Brecht hier vlakbij aan de Chausseestrasse 

begraven ligt. In de zesde klas van de middelbare school nam onze lerares Duits ons mee naar het 

toneelstuk Mutter Courage und ihre Kinder. Het maakte toen diepe indruk op me. Ik was voor het 

eerst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanaf het tweede balkon keken we naar het stuk 

dat we in de klas goed hadden voorbereid. Moeder Courage, marketentster in de Dertigjarige Oorlog, 

verliest haar drie kinderen, maar de handel moet doorgaan, dus trekt ze verder langs de fronten. De 

waanzin van een oorlog, waarin onschuldigen sterven, komt bij ons leerlingen goed over. Dat kan 

kunst, dat kan theater dus bereiken. Ik wandel de Chausseestrasse door en zoek de grafsteen van 

Brecht. Hij kwam hier in Berlijn aan in 1924 en werd bekend met zijn leerstukken, zijn episch theater.  

Naast het graf staat een klein koperen doosje met gedichten van Brecht erin. Ik doe er een euro in,  

haal er een gedicht uit en lees een fragment van dit gedicht: 



F  

AN DIE NACHGEBORENEN 

….Ich wäre gerne auch weise 
In den alten Büchern steht, was weise ist: 
Sich aus dem Streit der Welt halten und die 
kurze Zeit 
Ohne Furcht verbringen 
Auch ohne Gewalt auskommen 
Böses mit Gutem vergelten 
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern 
vergessen 
Gilt für weise. 
Alles das kann ich nicht: 
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! 

….. Ik zou ook graag wijs zijn 
In de oude boeken staat wat wijs is 
Zich buiten de strijd houden en de korte tijd 
op aarde 
Zonder vrees doorbrengen 
Ook zonder geweld leven 
Kwaad met goed vergelden 
Zijn wensen niet vervullen maart vergeten 
Geldt voor wijs 
Dat alles kan ik niet 
Werkelijk ik leef in duistere tijden 

Vert: AvdH 
 

Boekverbranding 

Ik zit naast een grafsteen op een kerkhof in Berlijn. Verhalen verbinden momenten in de tijd. Het 
gedicht verbindt me met schrijvers in de jaren twintig die waarschuwden voor het verschrikkelijke 
dat zou komen: Brecht, Kästner, Tucholsky en vele anderen. En toch slaagden ze er niet in om het tij 
te keren.  Kästner ging in Innere Emigration, dook onder en schreef verder. Brecht emigreerde naar 
Amerika, Tucholsky ging naar .. en pleegde zelfmoord. Ik wandel verder naar Bebelplatz, vlak bij 
Unter den Linden. Hier vond in 1933  de boekverbranding plaats. Een steen in het wegdek herinnert 
eraan: ”Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”,  Heinrich Heine 
1821)”. Door een glasplaat in het wegdek kijk ik naar lege boekenkasten. Erich Kästner stond in de 
menigte en zag hoe zijn boeken op de brandstapel gegooid werden. Ik ben onder de indruk om hier 
zoveel jaar later te staan. 



 

 

Na corona 

Als ik denk aan de tijd na corona, dan stel ik me voor hoe ik terug ga naar Berlijn en verder leer over 
hoe in het te leven staan. De stad geeft me verhalen van mensen in andere tijden die om moesten 
gaan met wat er in hun tijd speelde, zoals ik me moet verhouden tot mijn tijd. Zij moesten omgaan 
met de dreiging, de populisten, de oppervlakkigheid en het kwaad van hun tijd, ik met de mijne. Ik 
leer van de oude man met de rollator die in armoede opgroeide in Wedding en daar de oorlog 
meemaakte. Ik leer van schrijvers als Brecht, Kästner, Tucholsky. Als ik weer naar Berlijn ga, ga ik op 
zoek naar plekken waar Kurt Tucholsky woonde en leefde, neem ik me voor. Hij was soldaat in de 
Eerste Wereldoorlog en schreef in de jaren twintig het gedicht, hier volgt een fragment: 

 

Der Graben 

Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen 

Hast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält 

Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen 

Und du hast ihm leise was erzählt 

Bis sie ihn dir weggenommen haben 

Für den Graben , Mutter, für den Graben 

 

Moeder, waartoe heb je je zoon opgevoed 

Heb je je twintig jaar voor hem ingezet 

Waarom is hij naar je toegekomen 

En heb je hem zachtjes iets verteld 

Tot ze hem van je weggenomen hebben 

Voor de loopgraaf, moeder, voor de loopgraaf 

Vert: AvdH 

Er waren in die jaren twintig dus mensen die geleerd hadden van de eerste Wereldoorlog. Tucholsky 
verwoordt de verschrikking van een oorlog in dit gedicht over een moeder; Erich Maria Remarque 
deed dat in zijn anti-oorlogsroman Im Westen nichts Neues ( Van het westelijk front geen nieuws): 
Käthe Kollwitz liet het zien in haar beelden. Brecht maakte zijn toneelstukken. Maar een nieuwe 
ramp kondigde zich aan, terwijl Berlijn danste op de vulkaan. 

Ja, ik ga binnenkort weer naar Berlijn. Ik heb de verhalen nodig van mensen uit andere tijden die een 
voorbeeld zijn. Die voorbeelden zijn er ook hier in Nederlandse steden natuurlijk en leren kan je ook 
lezend of kijkend naar documentaires over andere tijden, of luisterend naar een goede preek. Voor 
mij echter het meest indringend en leerzaam is het bezoek aan de stad waar ik op elke straathoek 
leer van de geschiedenis van een stad in verschillende periodes. Meteen na corona zal ik weer de 
trein nemen. Ik heb nog een koffer in Berlijn. 

Uitnodiging tot gesprek 



U leest dit online. Een leerhuis vraagt om ontmoeting en gesprek. Nodig iemand uit om na het lezen 
van bovenstaand verhaal, over de vragen in gesprek te gaan. Of neem verhaal en vragen mee naar 
een gespreksgroep, al of niet online.  

• Aan welk stadsbezoek bewaart u een speciale herinnering? Denk aan een bijzonder moment, 
of een plek die is bijgebleven. Vertel hierover.  

• Wat treft u in bovenstaand verhaal?  

• Welke herinnering hoort voor u bij Berlijn? Vanuit eigen ervaring of door verhalen van 
anderen. Vertel over een plek in Berlijn die voor u bijzonder is geworden en vertel hierover. 

• Het beeld op de Nettelbeckplatz draagt de titel ‘Tanz auf dem Vulkan’, een treffend beeld 
voor de jaren twintig in Berlijn. Welke actualiteit uit onze huidige tijd verbindt u met ‘Dansen 
op de vulkaan’?  

• Abel Herzberg vertelt in de novelle ‘Drie rode rozen’, over het leven van de kleermaker 
Salomon Zeitscheck. Hij is een eenvoudig man die na de oorlog overdenkt wat hem is 
overkomen en dat is erbarmelijk veel en diep aangrijpend. Salomon Zeitscheck, schrijft 
brieven aan Job en richt zich tot God. Het voert hier te ver, om dit uitvoerig te vertellen. De 
novelle bevelen we u van harte aan. Aan het einde van deze novelle schrijft Salomon 
Zeitscheck onderstaande gedicht: 

 
Van drie zangen de eerste 
En van de eerste een fragment. 
Vraag niet waar het geheel is, Aanvang en end 
 
Want alles is fragment 
 
Al door het zeggen van het woord 
Deelt men, scheidt men en schendt 
Het alomvattende, dat men niet kent, 
Dat ik aanwezig weet, of alleen maar vermoed, 
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, 
Dat mij beheerst, dat mij te luisteren gebiedt, 
En als ik zoek en luister, dan vind ik het niet. 
 

Een troost blijft: 
 
Er is in ieder woord een woord, 
Dat tot het onuitspreekbare behoort; 
Er is in ieder deel een deel 
Van het ondeelbare geheel, 
Gelijk in elke kus, hoe kort, 
Het hele leven meegegeven wordt. 

 
• Wat roept dit gedicht in uw wakker? 

• Welke troost proeft u in dit gedicht? En waarmee verbindt u dit? 
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Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek schreven met Bas van den Berg “Verhalen verbinden 
mensen. Ruimte voor vertellen op school. En zij zijn actief binnen de 7evende Hemel, zie 
www.7evendehemel.nl  

 

Foto Tanz auf dem Vulkan,  
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brunnen_Nettelbeckplatz_(Wedd)_Tanz_auf_dem_Vulkan.jpg 

Overige foto’s: Aat van der Harst 
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